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CAMARA DOS DEPUTADOS 

Terceira sessào da decima legislatura do , Congresso Nacional 
87" SESSÃO, EM 1 DE SETEMBRO DE '1920 

i>RJ!:SIDENCIA DOS SHS •. BUENO BRANDÃO, Pl\ESIDEN\TE; EPHIGENIO. 
Dl~ SALLES, 'sUPPLENTE DE SECRETARIO, E, AN'DRADE BEZERRA, 

. 1° SECRETA.RIO 

A~s 13 "horas comparecem os Srs. Bueno Brandão, Octa
cilio ae Albuquerque, Ephigenio de Salles, Costa: Rego, Dorval 
Porto; Monteiro de souza, Dionysio Bentes, Bento Miranda, 
Prado Lopes, Cunha Machado, Agrippino Azevedo, Rodrigues 
Machado, Armando Burlamaqui, .Marinho de Andrade, Th.omaz 
Rod:rigues, Vicente Sal,)oya, · Osor.io de Paiva, Frederico Bor
ges,. Cunha Lima, Oscar Soares, Simeão Leal, João Elysio, 
Alexandrino da Hocha, Pereira de. Lyrai Austregesilo, Ari.s.
ta:rcho Lopes, Julio de· Mello, Luiz Silveira, João Menezes. 
Manoel .. Nobre, ·Pires de Carvalho, Leoncio Galrão, ,Raul AJl.ves, 
Hod!rigues Lima, Eugenia Tourinho, ·UbaJdo Ramalhete, Sam
paio ·Corrêa, Nicanor Nascimento, Paulo Frontin, Mendes Ta
vares, Vicente PiragJb~, H.ául Barroso, l\fan()el .Heis, Themis
tocles de Almeida, Buarque. de Nazareth, Ramiro Braga, Ve-. 
ris.s.imo de Mello, Mauricio de Laceirda, He:rculano Cesar, Au
gusto de Lima, Silveira Brum, Americo I,opes, Senna Figuei
redo, Gomes Lima, Landulpho de Magalhães, Francisco Bres
sane; · Fausto .Ferraz, l\'1.oroira Brandão, Waldomiro de Maga
lhãei;i, Jayme Gomes, Honorato Alves, Manoel Fulgencio,· Raul 
Cardoso, Carlos . Garcia, Ferreira Braga, Barros Penteado,' 
Cesa:r V~Jrgueiro, Veiga Miranda, José Lobo, Carlos de Cam
pos, · ArI).olpho Azeveçlo, Ayrcs da Silva, 'rullo Jayme, Seve-
1'1ano Marques, Pereira Leite, Ottoni Maciel, Luiz Xavier, 
João Pernetta, Alvaro fü1pt.ista, João Simplicio e Carlos Ma-
:xim!liano '(8'1) . · 

O· Sr, Presidente --' A lista de presença accusa o com
parecimento de 8.1 Sr:,;. Deputados. 

· Abr.e-se a séssão. 
o.-vo1. VII 1 
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O Sr. Eph~genio de Salles (supplente, servindo de 2º Se
aeturiu: l)roccde á loif.ura da acta da sessão antecedente, a 
Lrual é, sem observações, approvada. 

O Sr. Presidente - Passa-se /t leitura do expediente. 

O Sr. Octacilio de Albuquerque (J" Secretariai servindo 
de ·/") procede á leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 
Offir.:ios: 
Do Sr. Deputado Luiz Xavier, de 1 do cor1·ente, cbm ... 

municando JJlle deixará de comparecer ·a algumas sessões por 
n1otivo dP força· maior. - Inteirada. · 

Do :Ministe1·io dos Negocios da Fazenda, de 31 do mez 
Jindc, envia:\}do dous elos respectivos autographos, devida
mente 8anc:cionados da resolução do Congresso Nacional, ele
varido a import.ancia que percebem a viuva e filha do corop.el 
Alfredo '\'iecnte Martin'!, ex-director do Asylo de Invruidos da 
J'afria. -- Ao Archivo um dos aut0geaphos, remettendo-rn o 
outro ao. t~enado. · · 

Do J\1ini8lerio da .Viação e Obras Pub1icasi de 31 de mez 
fil.lllo, enviam'o as seguintes 

INPORMAÇÕES 

Sr. 1 º S()cret.ario d~ Camara dos Deputados ~ Em res
postu, ao vosso officio n. 148, de 1'7 de jul\io ultimo, tenho a 
honra de passar ás 'vossas. mãos, ore cópia; as informacõ~s 
prestadas pela Inspectoria Federal :p.as Estradas sobte ga
rantia ele juros a algumas das cstrad~s de. 'ferro mencionadas 
110 vosso alludido officio. ' 

Saudc e fraternidade. - J. Pires do Rio. 

Direcloria Geral dü Contabiliclade - 3ª secção. 
Inspecloria Federal das .Estradas li\- Secção ele ·contabi}i-

clade, n. '750/Z -- Rio de Janeiro, 23 qe agosto de 1920. \ 
Exmc. Sr. Dr. José Pires do Rio, M. D. Ministro clli. 

Viação e Obras Publicas - Restituindo a -V. Ex. o incluso 
officio do 1 º Secretario ela Camara dos Deputados, pedindo 
rrovidencias para que sejam fornecidas informacões á mesma 
Gamara: a) quanto á data do pagamento do primeiro semes
tre de g?.i·antia de .i\1ros ús cs~radas .de ferro que gosam deste 
favor; b; quanto á ·1mportancm que b Governo terá de pagar 
a mais a cada uma dellas, tomando-se por base o resultado da 
exploração de 1919, si não ft'ir observada a portaria de 9 de· 
agosto de 1913 e sim a doutrina do ;1a~1do arbitral relativo á 
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<'Brasil Great Southern Railway»; cumpre-me informar a 
V.· Ex. que esta ínspectot•ia nãe tem 1io seu archivo documen
tos que a habilitem a respondei' cabalmente aos deus quesitos 
acima, ~rque elles se referem a factos anteriores- á cr•eação 
da mesma inspectoría. , _ 

Quanto ao primeiro quesito, porém, posso vrcstar as sc
gµintes informações relativas a algumas das estradas de ferro 
nellc mencionadas: 

Estrada de Ferro Central de Mncalté - Consta <la acta ila 
tomada de contas do 2º 'semestre de HH8 que a primeira ga-. 
nmtia de juros paga a esta estrada foi a correspondente ao 
tudc do aviso do Minist.erio da Agt·icultura, Commercio e 

-:2º semestre de ·1889, na importaneia de '13 :5::!3$287, em vir
Obras Publicas n. 247, de 18 de julho de 1890. 

Prokmgamento da E. P. Bal'ão de Araruarnd - Vê-se 
pela act.a da tomada de centai:l rle 1 de setembro de 1919 que 
a primeira garantia de juros recebida por esta estrada foi a , 
do ségundo semestre de f8Ç)1. Este pagamento foi realizado 
em duas flar~cllas, sendci a primeira, na· importancia do 
24: 300$ sobre o capital. de 810: 000$, em virtude do aviso do 
M i11isterit da Industria, Via~ão e Obras Publicas n. 1. 801, do 
ú de novembro de 1894; e a segunda parcella, na impo11tancia 
ele 16: i12$921 sobre o capital de 537: 097$365, em virtQ.de do 
rviso n: 2.692, de 9 de dezembro de 1895. 

Estrada de Ferro de Santo Eduardo ao Cachoeiro do Ita
pemfri1n - Consta da acta da tcmada de contas do 2º semes
tre de 1918 que a primeira garantia de. juros· de que gosou 
esta c:'lf.rada foi a do primeiro semesfrc de 1890, paga do 
accôrd9 com o aviso n. 2. 2'12, de 8 de setembro de 1890. 

Estrada de Ferro Sorocabana - De uma informação 
prestada pela respnctiva fiscalizai;oão sobre um requl\rimento 
da companhia, deduz-se que a primeira garantia dtJ juros 
para a esta estrada foi a do primeiro semestre de. 189Õ. 

Estrada de ·Ferra.. do 1'ocarrtins - Pela clausula 5ª, § 1º 
dó contracto de revisãc de H de dezembro de 1916, verifica-se 
que o primeiro deposito, no valor de 757 :987, 200, papel, foi 
realizado por esta estrada a 111 de junho de 1905; conseguin
temente a primoira garantia de juros que ella percebeu deve · 
ter ~ido a de· primeiro semestre de 1905. · _ ~ 

Estrada de Fe1'1'0 São Panlo-11.io Grande ·- Vê-se pela 
clausula 1• do clecreb n. H. 905, de 19 de janeiro de 1,916 que 
o primeiro deposit6 feito por esta estrada na importancia de 
! 843. 750, foi realizado a 23 de agosto de 1895; portant.o a 
primeira garanf.ia de jnros deverá ter sido correspondente ao 
:segendo semestre de 1895. 
· • Quanto ao calculo exig'ido pelo 2º quesito, não está c:;ta 

inspcctoria, 1wlo mctivo indicado em condicões de fazei-o: 
porque para isso seria preciso que clla soubesse quaes foram 
as parcellas do capital garantido fixadas semestralmente para 
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as diversas estradas . de ferro desde o inicio da respectiva 
construcção. 

Saudc e fraternidade. - J. Palhanu de Jesus. 
Confere. - Castro Junior, 3º offioial. 
Visto. ---'- Alberto Biolchini, director da 3• secção. 
Convite: 
Do Centro Civicü Pinheiro Machado e da bancada do Rio 

Grflnde do Sul, de 1 do corrente, para ·que essa Camara s~ 
faua representar na. ~essão civica commemorativa do anui'" 
versario elo fallccimento co w~ue:·al José Gomes Pinheiro Ma
. chado, a realizar-se no ·dia 8 do col'l'cnte, ás 8 horas. no 
salão da Bibliotheca Naci9nal. - Inteirada. 

Tclcg11ammas: 
Manáos, ~5 agosto ·- Satisfação communicar V. Ex. re

sultado final eleioão procedida Governador· Estado seguinte; 
Dr.· Worligem Ferreira, 2. 062; · Senador Rego ~ Monteiro, 
1. 717 voto~; marechal Thaumaturgo Azevedo, , L 118- votos. 
Cordcaes saudações,. - Silverio Nery. - Inteirada. 

, Florianopolis, 30 a~osto - Tenho a honra comrimnicar 
a V .. Ex. que por moüv.o de molestia passei nesta data ad-: 
ministração Estado, Presidente . Congresso. Respeitosas sau-· 
dações. - Flei·cilio Luz, Goyernador'. _, Inteirada. 

Representac.ão: 
Dos habitantes· da Parahyba do Sul, pedindb a decreta

ção das leis de assistencia social. -- A' Commissão de Le-' 
gislaç.ão Social. 

Requerimerrto: , 
De. D. Maria Duarte de 'Albuquerque Figueiredr, viuva dó' 

nt•. Afnaro Rodrigues de Albuqueq:iue FigueiredQ, pedindo 
uma pe11são. - A' Commissão de Finanças. · 

São suceernivàmente lidos e ficam sobre á mesa até .ul
trwior ·d1!lil:)eração dous .projectos dos Srs. Mendes 'i"a,;;i;ires 
e Deodato Maia. · 1\ 

S,ão successivamentc lidos e vão a imprimir os seguiri·~~f! 

PARECERES 

N. 23 - i9:20 
lndC!f m·c o Mijnerim~nto em que J. ,C .. Oal.:enfuzl, pede o pa.:. 

aamento de 28:000$, 1ior differença de cambio 
. . . . . l . 

O Sr. .João Carlos Oakenfull escreveu, de accôrdo com 
a proposta acceila pelo M.jnisterio da Agricultura, .tres livros 
de propaganda sobre as condiçõ·es dp nosso paiz, intitulados: 
«O Brasil em 19'11»i «O Brasil cm, '1912», e «0 Brasil em 
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191'3:->, rece~end~ peÍa publicação' do pr'imeiro · o auxilio de 
12 :000$; do s'egundo, 20: 000$, e do terceiro, 20: 000$000; 
Queixanc!o-se de prejuízos no ultimo tr.abalho, o Sr. Oaken
l'ull reclama ao Congresso o pagamento de f; 342-14-11 de 
uif'fere·nça ,de. cambio, ·por ter sido o pagamento realizado em 
1915 ' e não em 1911!, quando a taxa lhe ·era mais vantajosa. 

O Mini.st.erio da Agricultura, por intermedio do. Ministe
riq. ela Fazenda, presta --as seguintes informações: 

. « .•. pelo ·ajuste acceito pelo ministerio em .. 16 de 
junho de 1913, o Sr. Oakenf'uiI ficou obrigado: . . 

:1º, a Ascrever um livro de 560 paginas de texto, 08 
~stampas, inclusive um mappa geral do Brasil e ou
tras parciaes das cidades de S. Paulo e dfJ Ilio de 

.. Janeiro· .·~ 

· . 2º, 'a fornecer 12. 000. exemplares desse trabalho 
impresso em papel da India, de formai-O idcnt.ico ao do 
«0 Brasil. em 1!H2»; 

3º, .a fazer a d'istribuição desse trabalho, 'de · ac-
côrdo com as indicações do ministerio. . 

Por. tudo isso, rAceberia o autor a quantia de 
28 :000$, papel, pela verba quarta do exercício de 1!H4, 
depois de attestado pr,Jo consul do Brasil •em. Londres· 
o curríprhnento integral co referido ajuste.' 

·Feita a obra e terminado o ajuste, reclamou o re
querente o pagamento de 28 :000$, a que tinha direito, 
;iagamento esse que não lhe foi. feito promptamente, 

·porque o Congresso Nacional reduziu . a consignação' 
orçamentaria da verba· 4º, de 19'H, por onde devia s.er 
pago. De tal acto teve logo conhecimento o Sr. Oa

. kenfull por intermedio dó nosso .consul em Londres. 
Em 19!.5 o Governo pelo decreto n. 11. 450, de 20 

·de janeiro abriu o credito de 28:000$, papel, riecessa
rio ,ao pal{amento devido ao Sr. Oakenfull, tendo em 
vista a autorizàção do Poder Legislativo contida· na 
disposiçãó"<XII, do art. 79 da lei n. 2. 924, de 5 de 
,janeiro (lesse ·mesmo anno, cumprindo desta f6rma 
o· ajtiste de 1913. 

Relativamente á differença de cambio reclamada 
pelo Sr.·. Oakenfull, tambem, o Governo nada tem . que 
vêr, porque não ajustou o pagamento a determinadb 
cambio, tanto. assim que estipulou devidamente que o 
'pagamento seria feito em papel. E' verdade que pro
metteu o pagamento ·em f9H, mas como auxilio á ela
boração do seu livro de propaganda, não o realizando 
nessa época porque o Congresso reduziu a competente 
verba no orçamento desse anno.~ 

Nos termos do ajUste para a publicação do «0 Brasil em 
1913». o aµxilio de 28:000$ não estava sujeito· ás oscillações 
cambiaes, porquanto uma de suas clausulas est~beJec.ia o 
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pagamento em moeda papel, · como em moeda patyel. foram 
. pagos os auxilios de 1912 e 19'13. A demora. de um para 
outro anno, de 191" para 1915, tem a justificativa irrecusa
vel da falta de verba nas dotacões orcamentarias do. Minis-
t.erio da Agricultura. . , _ , 

. ~ Commissiio de Finanças opina pelo indeferimento d.a· 
pl'lt1çao do Sr. J~ão. Carlos Oakenfull. 

Sala das Commissõ1~s, 31 de agosto de 1920. - Ca'l'los de 
Ca'rflpos, Presidente. - .. Baltha.w.r Pereira, Relator. -'- Sam
paio Crorêa. -- Oscm• Soares.'· -- Octavio Manuabeira. -
Celso Bayma. - llamiro· Braga. - Souza Castro. ~ Alberto 
il!ai-anh.ão. - Josino de Ara1J,jO. - Antonio Carlos, · _:_ Pa
checo Mendes. 

~ 

.N. 24,......., 1920 

lnâ,.f C'1'e n requei·imento ern que Terra & frm.ão· pedem 1•.âe-
1,w·íío de pres'cripção para rece/Jerr.m quantia a que se 
:iulumn com direito 

• 
. 'rrl'm & Irmão, com•tructores, solicitam novamente re

levaí'ão de prrscripção afim de obter o pagamento da 'impor
tancia dR 35: 955$440, a que <;e j ul.gam com direito, eri:t vir
ll1fle •.lf' fornrcimmlfos de materiaes (~ exocução de diversas 
obra." dr reparos feitos por' conta do Ministcrio da Just~ça. 

Requerrrarn pqr diversa.s vezes, aiJ respectivo min)sterio, 
o pagamento ~ia importan~ia 01·a rec1an~ada e em nenlrnrna 
dellas Hrns foi dado •Jefer1mento ao pedido. · -

O rrQnorimento datado de 5 de março de HHO teve o se
gDinfe despacho; niLe as datas exactqs dos serviços - o de 
.·J 8 de marco de 191 O: Provem que interromperam a prescri
pr,ão da divida - o de 13 de outúhro de .1910: Mó,ntenho o 
despaeho de 1 fi de abril ultimo - o de 2.rt de fevereiro de 

· 1911: Indeferido ~- e o de 23 de oulLJbro dy-1!H3: M. anten. ho 
o df1.gpacho anterior. · .r _ ... 

O Ministerio da .TustiGa, pois, não reconheceu aos reqüe-
rentr!'l o rlirRito ao reeehimenl.o da quantia reclamada. \\ 

J<~m 1018 dirig'iram-se á Camara .solicitando r.elevação da 
presrripr,fio o o parccrr desta Commissão,. indeferindo .º rel,l, 
querimento dá, entre outras, a seguinte razã.o: «nenhum:. 
docunwnto, entretanto, foi apresentaqo · á Commissão de Fi..: ' 
nanças, provando a certeza e ·Hquídez da divida referida». 

l~ss!l situação continúa a mesn:ia, ',:isto como as cont.as ora . 
aprrsen!.aclas, com o novo requerimento, cm nada ad1anlam 
quanto ft. divida ser í'erta e li·iuida. 

- AcRroRce ainda a drrnm'ltancia de «rue essas obras natu
ralmen!r:. foram executarlfl)\ f'.lm virtuf!e de contract9s. e si 
houve direitos lesados ao Poder Juc\ieiario compete repa-
nl-os. · 
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' 
Nestas wndições a Cómmissão de Finanças é de parecer 

qnr seja indeferido o requ-erimcnto dos peticionarias. 
Sala das Coinmissõrs, 31 rle agm;to de i920. - Carlos de 

Co:mpos, Presidente. - Ramiro Rraua. Relator. - Sampaio 
, Co1'rc'ia. -- Octavio Manqnbeira. - Celso Bayma . . ~ Albm·to 
Mai'anltr1o. -- Josino kmu;ío. - Oscai· Sóares. ......., Antonio 
C.wlos. - Pacheco Mendies. - Ralthazm· Pereira. -~ 

Sã.o successivamento lidos e vão a imprimir os segnintes 

PROJECTOS 

N. 105 A - 1920 . 

Fixa a .deSJJezu do Mfoiste1'io t~as Relações E.rteriores para a 
e.1~erdcio de 1921; co'rn parecer da Comrnissão de Fincm
r.·r;,s sobre as cinenclas apresentadas em 2ª dfacirnsão 

/ ' 

Foram em número de nove as emendas apresentadas ao 
orçamento do Ministenio das Relações Exteriores.. · 

Destas emendas algumas devctn ser acceitas p'orque con
signam medidas e despezas· necessarias. 

Na verba s• .....,,.. Repartições. Internacionaes - torna-se 
neéessario o angmento de 6 :260$776, ouro, para a União Pan
AmC'ricana. antigo Bureau of Arnerica Republicas. 

O conselho director da União Pan-Americana determi
nou aquelle augmento. E de accôrdo com o art. XI dos es
ta!utos assignado~ .. entre outros paizes, ·pelo Brasil, na 4" 
·~onferencia ·Internacional Am.ericrurfa, rouniqa ,em 1Buenos 
Aires em 1 '.JfO, o conselho direct.or tem co)llpetencia para 
fixar a quota devida por cada paiz, de accôrd_o com a popu-
1 ação resrrncth'a. , 

E pelo computo da população dos paizes sigrtatarios dos 
' estatutos da Conferencia Internacflmal Americana, o Brasil 
e.slá: obrigado f concorrer com maior quantia. 

E' manifestamente insufficiente o respectivo numerar-iCI 
at.lribuido para o expediente de muitas das nossas Iegacõ~s, 
11 embaixadas. AI gumas das nossas... legações, hoje com grande 
movimento. lcm as verbas ainda calculadas de accôrdo eom o 
que lhes :rói :fixado pela lei n. 560, de 31 de dezemhro de 
1898. 

E' impossível m_antr.r toes verbas na época actual. O au-
g-mento proposto em nma daR emendas submettidas ao estudo 
ela' Comm1ssão, tem_ toda a procedencia. 

O mesmo acontece com as quantias destinada,l'l ao paga
mrnto de aluguel ·das r.hancellarias da nossa representação 
dip!omatfoa no Exterior. .. . 

Fixadafl todas o anno do 1895, em 2: 000$, ouro, para 
cada ·uma, tió algumas dcllas iograram augmentos necessario~ " ' ' ~ 
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r 'impresc,ind'ivr, is. Ha, entretanto; legações e embaixadas do
tadas com verlrns estabelecidas ha 25 annos! 

Um projc'cto rleslinado a adquirir immoveis para as nos....; 
sas embaixadas r lcgaçõrs teve inicio no Senado., Já foi 
adaptado pela nossa Gamara Alta e está em estudos na nossa· 
Commissão. 

A acquisição de -immoveis importa em despeza avultada 
que o actual momento financeiro não comporta. Entretanto, 
ella é indispcns:i.vel e preeis:,t serfeita quanto a_ntes para .inh 
pedir o accrc~cimo creséente de despeza permanente no or
Ç'.amento das Relac;ões Exteriores. 

, Só em n!uguei$ de casa o Thesouro despende a ,importan
da de 21 fJ :61$111, ouro, ou ·sejam ao cambio _do dia, a im-· 
porfancia de '189:222,222, papel, pouco mais ou menos, assim 
discriminado~: · 

Pa1·a o aluguel da casa par~ a Emhaixada nos 
· Estados ·unidm: da America ---' I,ei nu

mero 3. 67-1 de 7 de janeiro de 1919 .•.• 
Idem . idem para a Ei{lbaixada em Portugal 

--: Lei n. 2. 924, de 5 de ,janeiro de 1915 
Idem para a Embaixada ria Grã'-Bretanha '

Lni n. 3.991, de 5 de ,ianeiro de 1920 ..•. 
Id_em idem para a Embaixada na -França -

Decrrto n. 3. 772, de 2!! de~ setembro de 
191 !J ••••.••.•••••••••••••• ·• ' ••••••••••• 

Idem para a Embaixada na· Italia _I Lei nu-
mero 3. 67 4, de 7 ·de janeiro de 1919 .••.• 

ldPm para a Embaixada na Santa s'~ - Lei 
. n. 3. !-191, d~ 5 de ,janeiro de rn20

1 

•••••••• 

Para o aluguel das casM para as chancellariai< 
das seguintes legaçõeR: 

Na Repu!Jliea Argentina - Lei n. 3.991, de 
5 de .i aneiro ele 1920. . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 

Na Republica do Uruguay - Idem 11'· 2.050, 
de 31. de dezembro de 1908 .......•..... 

Na Allemanha - Idem .n. 2. 544, de li de ja-
neiro de 1912 ....................... · .. 

Na Anstria Hungria ..:.... Idem .... , ......... , 
No Perú - Idem n. 2 .050, de 31 d(l dezembro 

· de 1908 ...........•.... .- ...... · ..... 
No Chile - Idem n. 2. M-'I, de 4 de jrmeiro de 

1912 .......... ; .... ,;·, ....... •·.' .....• 
Em Cuba e na America Central, Belgica, na 

Bolivia, na China, na Colombfa, no Equa
dor, na Grflcia. nrr Hespanha, na Hol
lancla, no .Tapão, no 1\foxico na Noruega, 
no Paraguay, na Suecia e Dinamarca, na 
Suissa e na VRnezuela. a 2 :OOOiB - Lei 
n. 322, de 8 de novembro de ~895 ...... . 

Ouro 

40:0Ó0$000 

1 o.:OOQ$000. 

20;000$000 

15:000$000 

20 : 0,00$000 

20:00Q$000 

23:500$000. 
,.\ . 

9:000$000 

s:ooo$ooo 
8:0Cf0$QOO 

1\ 
8:000$00,0 

1\ 
6 :000$(JOQ, 

32:000$000 

219:611$111 
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P&i:ws, como a França q éomo a Italia, com os orçamên
los ,exau8tos .Por d!lspeia8 'alluciria:ntes determinadas p'e!a · 
guerra, : tiveram meios •de votar creditos para a·c\qt:tisioão de 
immowis para as 81ias embaixadas no Rio de Janeiro. . 

A. Camara 1í'rancez:a recentemeA1•tr yotou a importancia 
Je ·quatro milliõe.s para acquisiç.ão de um predfo :nal nossa 
Cv.pitâl. . • . . 

Uma autorização concndida ao Poder Executivo para ad-
, quirir, em cada ·exercicio financeiro, ·um immovel, pagando 
o preço em--f.~tµlos, oµr-0, da nossa divida, cuja renda fosse 
nü maximo igual ao aluguel despendird'o. daria sem duvilda 
excellentes resultados .. 

E' sabido que, nas principaes capitaes da Europa, . os 
grandes i.mmoveis se acham muifa depreciii.dos e reduzidos 
a valores diminrntos, em vista da misencia de .procura, o que 
permittiria ao Bmsil adquirir por preços magnif.icos immo
veis sumptiuosos. 

Na lei orçamentaria para :L918 houve autoriz,ação ao Go
vrrno . pnra comprar iinmoveis par,a as nossas embaixad•as e 
kgações, pagando o respectivo preco em titulas da nossa di-
vida,. papel. · 

Com títulos dessa natureza ,s.eria impossivel tei:tar qual~, 
quer acquisição no estrangeiro. 

:Só com títulos, ouro, .. poder-s'e-hia levar a effeito ope-
rações· dessa nat,ureza. . · · 

Ac,tuialmente em Beriim, em Víenna e em Paris seria 
possivel obter excellentes edifícios em condições vantajosas 
pa,ra o Thes-0uro, nã-0 só devido a e<;cassft procura dos gran
deS' immoveis naqueHas caipitaes, como ãis condi,ções favora
ve.i,s <lo franco·' e, principalmente, do marco e da corôa. 

Em .projecto · especial a Camarn, provavelmente ada
ptará as . med'idas financ.eiras, necessarias para se . effectivar 
as açqUisições com re·aes vantagens para o Theeoqro e para 
o .pa1z. 

De âccôr:do com o Regimento, a Commissão de Finanças, 
e~tudando devidamente as emendas a·pr'esentadas ao prO,jP,CtO 
dit11 -0rçamento do Miinisterio das Relaições Exteriore<l, ;para, o 
ex;ercic,io de 1921, vem apresentar -0 ·seu parecer. ' 

PARECER SOBRE AS EMENDAS ACCEITAS PELO SR. PRESIDENTE DA 
,,GAMARA '•,_ 

Emenda n. 1 

A' verba 8" .«Repartições Internacionaes» augmente-se de 
6 :260$770, ouro para a União Pan Americana, antigo Bureau 
of America Republics.I 

Jus.tificação - A proposta· do Ministerio das Relações 
Exterfores cons.igina 37 : f81 $0H9, ou'ro. Motiva o augmento 
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acima ter o Coneelho Director da União Pan Americana fi
xado a quota do 'Brasil em $22.576.27, isto é, mais $iJ .. 421.08. 
De wccõrdo com o art. XI dos estatutos assignados · entre 
outros paizes pelo Brasil na 4" Conferencia Internacional 
Americana, reli'nida cm Buepos Aires em 1910 () Conselho Di
rector tem autoridade par·a fixar a 'quota de cada .paiz signa
tario daqueUee ·estatutos tendo em vista a sua :população. · -
Carlos Garcia, · · 

Parecer 

O augmento pro.posto -é determinado por accôr~, a cujo 
cumprimento não 1podemos fugir, . pois que a quota dé cada 

· paiz é ipaga •annuaJ.mente pelo computo da ipopulação dO·'! 
paizes .s•ignatarios. ],} . o Conselho Director da União ·Pan
Americana tem autorida<le para fi~ar a quota des p·aiz-e~ 
signa.Larios de acbô'rdo com o i1ir.t, XI d.os estatutos ae~igna
dos na 4" Conforencia Internacional Ameri~ana, reunida em 
Buenos Aires, no anno ide 1910. ,,. 

A Commfoisão acceita a emenda. 

Emenda n. 2 

Verba o• _,__ Material: 

Legação na Hollanda, augmenLe-:-se' 1 :000$000~ 
. 1 

Lega,ção no Japão, augmente•se 500$000. · 
Justificàção ~ Com o encarecimento do .papel e de t.odlos 

o~ ob,Jectos ide expediente, a verba vot~da para o exp_!3diente 
de muíta,g legações tornau-se insuffici-ente. Sobretudo ·a Le~ 
gação na Hollanda que tem para o correruf.e exercício apenas 
500$ para o expedtente, a despeza excedeu muiit.as vezes a 
impol1tancia votadla. O mesmo aconteceu com· a Legação no 
Japão. ~ Carla~ Garcia. · 

Pf,lrecer 

. As qutinLias votadas pa·rá o 'eXí~ed.iente das nossas embai~\ 
:xadas e legações .tcem sido.t augm.entiadas 'em diversos exercício~':, 
devido á insufficiiencia do respectivo numerario .. As das le- · 
gações a que -se refere ~menda, hoJe com grand1e mov.imen-

. to; estão ainda calculadas de accôrdo com as tabellas fixadas 
na lei n. 560, de 31 de dez·embro de i898. ' 

Ha, portamo, 22 annos que permanecem immutaveie 
taes verbas, quando outraB s!l.o as con\Hções o o custeio dú 
material ·de expediente. . -

A ·emenda ·visa comigir uma desig1ialdade, pois ji\ ·ro
rnm augmentadns as verbas de auitras' lega.ções. 

Dev~ ser approvada. 
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,.. A' verba ·10· ·«Material~. sub...iccnsignaoão «Facturas con .. 
sulares»: 

Consulado Geral no PoPrto, augmente-se 60$000. 
Lisboa, Génova e Southampton, augmente-se 20$ em 

cada um - 60$000. 

, As quantias concedidas uns Consulados no Porto, Lisboa 
e Genova (60$ a cada um) no corrente anno são insufficien
tes dêvido ao grande numero de facturas nelles leglaizados. 
o consulado em Southampton, paralysado durante a guerra, 
cstá1 de novo em actividade, razão pela qual se petle · o res
tabelecimento da verba para r.emessa de facturas: '""""" Carlos 
Garcia, -

Parecer 
O movimento de facturas consulares tem augmentado 

e:irtraordinarfamente em nossos consulados. De cada. facturà 
legalizada é o consul obrigado a remetter a segunda via á Es
tafü:tica Commercial para o servioo censitari6 do nosso com• 
mercio mundial. Sendo as despezas de porte do Correio avul
Jadas, não podem ser custeadas pela verba do expediente 
i·espectivo. Necessita, por isso, em certos consulados de gran
de movimento de uma verba especial. Cumpre chamar a atten
ção para a discordancia existente entre a lei de facturas con
sulares é a que rege as despezas dos consulados. Aquêlla de
termina que as despezas com a remessa das segundas vias á 
F;statistica Cornmercial seja feita por conta da renda. das fa
cturas, que faz parte da renda consular, e a ultima prohibe 
que se deduza da renda consular, qualquer quantia a não ser 
a .metade dos emolumentos pertencente. ;i.os consules honora~ 
rios .. Difficil será mesmo prever quanto cada consul.11do po
derá despender com essa remessa. Haveria um meio de con
ciliar os textos de aml:!as as leis e ao mesmo tempo de exone
rar cs cofres publicos da, despeza, si se autorizasse ·os cônsu
les a cobrar, além do emolumento de cada factura, mais 100 
réis para o porte do C-orreio, quantia essa, que seria cobrada, 
inde~endentemente de estampilhas, por não ser renda d.o Es
tado fl destinar-se simplesmente. á execução de um serviço. 
Antes que o Congresso Nacional tome, entretanto, qualquer 
resolução, a Commissão opina pf!la approvação da emenda. 

EMENDA N. 4 

A' verba 10ª - «'i'daterial» alugueis 
Embaixadas e Legações, augmente-se: 
Legação no Chile . . . • • • . • . • ~. • . 
Legacão na Bolivia. . . . · .. 
Legação na. China ; . : . • 
Legação na Hollandà- .. 

de Chancellaria d~ 

3:000$000 
2:000$000 
1:000$000 
1:000$000 

Legaç.ê'.o no Japão .. '.. • • 
Le~ação no Uruguay -.• -. ,, .•. ,. •. • • ·.•. .-. ••.• ·: '.·· 

1:000$000 
6:000$000 
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. Justificação - Cem a universal crise de casas, os alu
gúeis subiram enormemente, em todos os paizes, tornando-se 
msufficientes as verbas de quasi todas as legações. Plfra 
::ittender ás novas necessidades no orçamento de 1920 foi vo-; 
tarJa uma quantia de 20 contos para attencter aos augmentos 
que se dessem durante .o exercicio. Verificado, porém, elle, 
to'rna-se necessario dotar as legações, de fórma permanente, 
da quantia necessaria. ,__ Cm·los Garcia. 

'Parecer 
As quantias destinadas . ao pagamento de aluguel das 

chancellarias da nossa representação diplomatica po' exterio·r 
foram fixadas pelo· decreto n. 322, de 8 de novembro de 1895 
em 2 :000$, ouro, para cada uma. Essa. quantia é hoje irriso-
1:ia, á vista do custo das habitações em qualquer parte do 
mundo. Elia .iá foi fixada em quantias muito maiores par;:i. di
versas legações e embaixadas; mas ainda ha muitas .que teem 
a mesma dotação fixada em 1895. Essa distincção constitue 
üma. desigualdade entre repartições e funccionarios, que teém · 
as mesmas categoria_s e os mesmos deveres funccionaes e so,.. 
ciaes e precisaria sér ·corrigido por uma lei geral, fixando um 
quanturn sufficiente para cada embaixada 9u legação, tendo em 
vista o custo. da.s habitações em cada pa1z. A emenda . apre
e.entada vem mais uma vez aggravar essa desigualdade, . au
gmentando para-. umas legações e deixando outras com a prir
mitiva quantia de 2 :000$000. A Comínissão é, pois, de pa
recer que a emenda cieve ficar assim 1-redigida para ter um 
cararter geral: 

Substitutivo 
A' verba 9", na p~rte. destinada ap aluguel das chancel

larias das legações e embaixadas, accrescente-se: 
«Para os augmentos de alugueis df'- chancellarias de em

baixadas e leg11ções, e que occorrererp durante O' exerciciQo, 
Lr5·:000$000.» 

EMENDÁ N. 5: 
. ,. ~ 

A' verba 10• «Materia!» alugueis. de' Chancellarias; · · alil;-
gn;ente~se: " .\· 
Buenos Aires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 5'0-0$-000\ 
M<:nlievidéo . . . . ...... ; ... , . . . . . . . . .... . . 500$000 '! 

Liverpool • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450$000 
PD1 to . . . . ............. ; ............ ,.. . . 200~000 
Zurich· . · • . . . . . .. .. . . . . .... . . . . . . . . . . . . . 1 :Oo-0$000 
Bombaim . . . . . . ..................... · 600$000 
Sydney ; . . ~ . . .... , .................... : 400$000. 
Gal.cutta . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . .. . .. . 600$000 
Barcelona . . . . .................... , . . . . 100$000 
Yokohama . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . 200$000 
Vi_go . . • . . . ., . .' .. : .... · .... , .. :,. ._......... . 2ô0$000 
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Justificação 
Com o augmento' de alugueis que se deu em fodo:~ os 

paizes, as quanti.ás votada·s para aluguel · dos mencionados 
consulados, no corré'nte anno se toma.r·am insufficientcs, ra
zão '.pela qual s•e pedem esses peque.nos augmentos. - Carlos . 
fJania. · · 

Parecer 

Tendo em vista o. augmento dos aluguf.)is em 
partes do muru:lo, a . rp;edida c-onsignada na emenda 
acceitra., A Commissã;o, porém, offerece o seguinte 

SUBSTl'l'UTIVO 

t.ódas as 
deve -ser 

A' verba iO" -Jlaterial -"- na parte dpstinada ao· mate
rial para ·as chancellarias dos w111::iuladlos, . augmente-se de 
15 :O:OQ$ a :sub.:.consignação destinada a occorrer aos augmen
tos de alugueis de. chancellarias, de expedienfo, · slüarios a 

. porteiros e contínuos de consuJ.ados, em que forem necessa-
rios. 1, 

EMENDA N. 6 

'A' verba :10ª. q,orpo Con,sular: Material 
augmente-se: · 
Liverpool . . · . , . . ........................ . 
Marselha. . .......................... . 
Southampton . . . . ................... L ••• -
.Funchal . . ; ............ · ......... · ... .'. 
noma . . . .' ....... ··· ................. . 

· Justifioação 

Expediente, 

500$000 . 
200$000 
200$000 
140.$0/().0 
200$000 

Com o enca·recimento do papel e de todos os objectos ne
cessarios para o expeàiente, as vm·bas votàdas para o cor
ren.te anno são insufficientes, razão pela qual se pede e'Sse 
ligeiro augmento nas que teem verba menor. - Carlos Gar-
cia. · · ' 1 · 

Parecrçr 

Es,ta emenda @stá prejudiCada, á vista <lo substitutivo 
offerec.ido á emenda n. 5. 

EMENDA N. ·7 

Augmente-se á verba 11 ª - Ajudas de custo . de· réis 
30:000$000. 

Justificaçi.9 
A proposta do 'Mifiisterio das Relações' Exteriores con

»ig.na apenas 3~0:000$; ma.is 20:0'00'$ que no' cxerc1c10 
' actual. Entretanto, essa quantia é manifestamente insuffi.

cieilt.e desde ;que os nossos regulamentos diplornatico e con-
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1 
sular tornaram obrigatoria a vinda <los funêcionarios ao 
Brasil de quafro em quatro annos, pagando-Iheo; as / passa
gens. para esse Jjrn .. Dada a actual carestia de- transportes 
essa concessão nccessaria· traz um sensível augmento d'e des
peza que a presente emenda busca remediar. - Carlos Gar
cia. 

Pai·ecw 
A' verba - .Ajuda de custo - para o corrente -anno é 

de 300: 000$000. Na proposta para 1921 já foi augmentada de 
mais 5!0 :000$, tendo em vista a vinda obrigatoria ao Brasil 
dos funccionarios do corpo diplomatico e consular, por fo,rça 
do actual regulamento. Trafa-se de despeza quv não é fÍXI\. 
e que póde ser restringida pelo Governo, attentas ás condições_ 
financeiras. · 

A Commissão não acceita. á emenda. 

E:MENJJA N. 8 

A' verba ili.• - Commissõ-es de limites díga-s.e: 
Para os trabalhos das c-o}l1missões de ,limites, sendo 

150 :.000'$ especialmente destinados aos· .d.Q car·acte-rização dos 
limites com a Republica Oriental ·do UrJiguay. · 

Justificação 
A presente emenda não traz augn1ento de despeia, ruas 

àpenas melhor distribuição de lia. A proposta do Governo 
cl'nSigna oR mesmos 800 :000$ sendo 130 :000$ · destinados á 
caracterização <lia fronteira com o Uruguáy. Mas segundo as 
i'.;fprmaçõcs do' . ch~fe. da c?mmiss~o, 1,3ssa quanUa é in,;uf
frnient.e, sendo md1spensaveis 150 :·000$000. - Carlos Gar-

, Parecer 
Ha acl.ualmente cm set'viço duas comm1ssoes de· limites, 

a com o Uruguay de que trata á emenda, e a com o "Perú,_ 
Não parece necessario fixar quantias para cada uma della!t, 
uma vez que a verba global de 8U:O :·Oüp$ ·deve ser orçadu <k 
accôrdo c.om as nccessidadt:}S de ambas. . . \ 

Si a Commissão de limites com o UrugQay necessita'r de, 
mais qualquer quantia, além dos 130 :OOQ$. ·que lbe são es
pecialmente reservados no orr,.a_mento, ao Executivo cumpre 
ceoncedel-a uma vez ,justificada pelo respectivo chefe· a sua 
necessidlade. ' 

· O Governo está apenas obrigado a reservar da verba- glo
bal de 800:000$ a quantia de 130:000$ para a commissão de· 
limites com o Uruguay, roas não está impedido de lhe con
ceder qualqu8,r augmento, desde que esbe se enquadre na 
nçiturcza da propria verba. · 

Nestas condições a emenda é desnecessaria. 
A Commissão não aconselha a sua approvação. ' 
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N. 9 
A' vnba 1 • _;_ Secretaria de Estado _;_ Ac0rescente-so 

a f]uantia de 3 :000$ para a gratii'icação extraordinaria ao 
secretario geral (addidb), como recebia anteriormente, por 
ter mais de'. ~O annos de serviço, de accôrdo com o art. 3º 
do decreto n. 1 . 31,3 A, de 5 de maio de 1905. Paulo de 
Frontin, 

lllcmorial 
• O decreto n. 1. 313 A~ de 5 de maio~ de 19Ó5, di11poz o 

seg1rrinte no seu art. 3º: 

«Além dos, vencirnen,tos Jixados na tahclla annexa, per
ceberá a gratificação extraord inaria de 3: 000$ o funcciona
rio qne exercer o cargo de director geral e tiver mais de 40 
armos de serviço. 

Em Yirtude dessai disposição o director geral Luiz Leo
poldo .Fernandes Pinheira entrou no goso dessa gratificação 
em 1915. 

Passando a secrela11io geral, por ru~N~sso (art. 38, do ré
g\Jlamento de 19H!), contin11011 a receber a elita gratificação 
at~ fim 'desse anno, tendo ella sido mant.ida no oJQ;amento 
votado peló Congresso Nacional para o. corrente exercício. 

Parecer 
O art. 3. • do decreto n. J. 343 A. de 25 de maio de 1905, 

manda pagar a gratifit;ação de 3 :000$ ao f'unccionario 1 que 
_ ev:rcer o car~o de djrector geral e tiver mais ele 40 armos de 
scrvico. O ftmccionarfo à que se refere a emenda não está 
cn{ effcctivo exerci cio. Ainda mesmo que estivesse em effe
etivo exercício, o- seu cargo era o de ~ecretm·io geral .. Ora, o. 
art. 3º do decreto n. 1 . 3.43 citado, só se applica a quem 
e"&Crcer, de facto, o cargo de rti?'e.r:tor geml e não o ele secre
tario geral que era occupado polo funccionario a que se re
fere a emenda apresentada pelo il!ustre Deputado Paulo de 
J<·rontin. 

Nestas condições a emenda não póde ser approvada. 

ti:MF.NDA DA GOMMISSt\O 
-.... 

14 - Para a ttendar ao uugmcnto de 25 %. nos ven
cimentos dos funccionarios do Corpo Diplomat.ico e do Con
sular em exercício; 525 :·38G$000. · 

J nJtificação. 
Desde HH 8 que, vara aUondcr no augmehlo do custo ela 

\'Ida no extcr-ior, augmento provocado pelo estado de guerra, 
o Çongrcf'so Nac'iohal concedeu a lodos os funccionarios do 
Corpo Diplomatico e do Consular um angmenlo de. 25 % nos 
i<e\Is veneimentos. Para esse allgmento sempre éoncedido nos 
orcamentos an,tcriorcs, não lern sido consignada a verba res-
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pectiva, de frírma qne, em todos os cxercicios- até 1920, houve 
neces1>idade de so abrir creditos especiaes para esse fim . 

Con;;crvada simplesmente a autorizaoão, como nos or-
1,;amcntos anteriores. motiva ella dclontas com a abertura, re
gistro e distribtücão. do credito, o que faz com que nos pri
meiros mezcs de cada excrcicio o augmento seja suspenso 
para ser mais tarde restabelecido. Seria mais conveniente 

! consignar nrna verha especial para tal fim, verba que poderá 
ser ~mpprimida quando cessarem ou melhorarem as actuaes 
condições de vida.. · 

Sala das Comrni::isões, 31 de 'agosto de f920. - Càrtos a"e 
Campos, Presidente. ~· Celso Bayma, Relator. -,- Sampaio 
t:on·11a . . -- Octavio Jlanaabefra. - Antonio Carlos . . "--- Al
bl?rto. Maranhão. - Souza Castro. - Balthazar Pereira .. -. 
Pacheco Mendes. Os.ear Soares. , 

158 A - 1920 

Estahr:len· venas _JJU'ra o homicídio r1or · irnprudenda, · °'iiegli
yenci,a on impericia e dá. 01.ttras ·.providencias, com pàre-
cc1· ria Comm,issão de Constituição é Justiça. · 

O projecto u, 158 do. anuo corrente contém diversas 
providencias 1sobre materia penal; eviç!entemente . de grande 
alcance, procurando, 1assim, sanar falhas que desde mµito 
se veem notando na nossa legislação 1fonal. . 

Algumas dessa.IS medidas já teem s~do tentadas pelo . Con
gresso, mas os' respecrtivos projectos 'd.o:rmem o . eomno da 
morte; outros ó foram Jncompletament(:'., como aconteceu com 
a lei n. 1.631, ·çle 3 de janeir.o de 190,7, regulamentada pelo 
decreto n. 6.440, •de 30 de março daquelle mesmo annó .. • 

E si ha providencias urgentes e sérias a serem tomadas, 
nrnhuma talvez mais palpitante. do que a ' que diz respeito. 
"a•J alcoolismo, .causa de tão grandes males. .· . . .. · 

Sobre a saude, por exempl-0, do homem •. · em nenhuma 
.. parte a acção nefasta do a.lcool brilha com l_!lais evidenc~a 
do que quando elle é estudad'o em su1.~s rela:çoes com a tu'1' 
llerculose. 

Ha muito que o· prOfessor Landou:z.i disse <que o .alcoor · 
prepara o leito do tuberculoso> e é contjecido tambem o apho
nsmo do professor Hayem ela phtisi.e ·1,rn pren1 sur Ie · zinc>. 
E as estatísticas não fazem sinão confirmar estai; duas ma-
ximas de medicina social. ' · · · 

Ha uma estatística muito curiosa., feita pelo Sr .. Bau
dran, em ·França, chegiando elle á- seguinte conclusão: que «a 
mortalidade pela tuberculose segue uma ascenção paral.lela 
ao consumo ./:lo alcooL>. · 

· As experiencias de outro sabio, esj;e· allemão, oSr. Lai-
tine)D,. são. partiçularmente instructiv.a~. Quer .se cogite.· de 
cãeá -0u de coelhos, gallinhas ou pombos, quer se :realize uma. ,,. 
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1 ilifecção ou intoxicação aguda ou chronica,. sempre os ani
maes alcoolisados offerecem uma resistencia bem menor qirn 
02 animaos -não alcoolisados. · 

E o homem, affirina · Romme, no seu interessanLissimo 
estudo sobre · «0 alcoolismo e a luta contra o alcool em 
Fran~, não faz e:x:cepção á regra e os notaveis trabàlhos de 
Lanceraux e de .seus discípulos, trabalhos_ classicos, o teein 
provado -superabundantemente. , _ -

-Mas não é só com relação á tuberculose que existe o 
grande peri-go da intoxicação alcoolica. O alcoolismo é a: 
perda da saude do corpo - estomago, fígado, riris, coração, 
arteria, nervos;. é a perda da saude mental; é a degeneração 
da a:-aça, pois os filhos dos alcoolistas são tarados, predis
postos -na primeira infancia á meningite, ás convuisõe-s, á 
louéura, ao crime (Afranio Peixoto, Da Psico..,patol-ogia fo ... 
rcnse; Delange, L'Heridité). - _ _ 

E quando se estuda as relações entre o~.alcoolismo e a 
criminal-idl\de; mais -se comprehende a justeza da palavra 
de Vaulaer. «a ·curva da criminalidade se -mede sobre a curva 
do alcoolismo.>. · · - • 

Realmente, póc:le.;.s-e dizer que a questão do aloooHsmo 
é a base de todo o estudo sobre a criminalidade. Mais .uma 
nação· é aleoolizada, nos diz Lacas-sagne ex11 sua Medicina 
Legal, mais criminosos tem ella e mais crêa ella uma popu
lação perigosa por suas táras hereditarias, por sua impu
nidade, poir sua 4JUOralidade. O alcoQl -não 6e. r:et@m, não se 
conserva sómente sobre o individuo que se intoxiêa, mas · so
bretudo sobre a sua descendeooia. . 

Dabi a impor-tancia, a utilidade da medida legislativa 
proposta em alguns artigos do projecto. , 

Até agora nós temos o dispositivo do .art .. 396 do Codigo 
Penal, mandando encaroerar, punindo com prisão cellu!ar 
por 15 a 30 dias, o individuo que tem o habito de se embria
gar, ou que se apresenta ém publico em estado de embria
guez manifesta. 

Temos ainda a lei . n. 1 . 631, de 1907~. sómente ha pouco, 
por assim. dizer, posta em execução, incompleta, falha, 
obscura, .sujeita a interpretações varias e discordantes, mos.;. 
trando tudo isso a necessidade. de sua reforma. 

· O dispositivo penal é· inntil - e 0ontraprodncente, poi-s o 
alcoolico devendo ser considerado como um enfermo, · pre-' 
cisa de tratamento especial, que não póde ser applicado na 
.cadeia, n0s logare.s destinados a presos communs. Torna-se 
neeessario o seu recolhimento em asylos ou colonia-s apro-
priadas. · 

O projecto manda crear no Districto Federal um asylo 
de bebedor·es com tratamento medico -e regímen do traba"'
lho, com duas secções distinctas 'para serem recolhcLio:s os 
que teem o habito <le se embriagar, os que forem condemna
dos por maios de· tres vezes, dentro de um -anno; por terem 
s~ apresentado em publico em •estaido de embriaguez (art. 7)) 

C.'- Vol. VII.· .! 2 
/ 
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e os imprronunciados ou absolvidos com fundamento de mo
lestia m<mtal resultante do abuso do alcool (art. 27, § 4º do, 
,Codigo Penal.). 

Como medida para a luta anti-alcoolica estabelece va
rias providencias so·bre a venda de bebidas alcoolicas, pr.o
curando sanair as fralhas que a pratica demonstrou· existir lfª 
lei de 1907. ' 

Sem duvida o estudo do assumpto mostra qµe a.s me
didas lembradas não são completas; mas já é um grande 
passo dado pa.11a a solução do problema, dessa questão que é 
eminentemente social. . , 

Cumpre que :medidas outras .sejam tomadas, já pelos 
poderes publicos já por meio de iniciativ·ais particulares, taes 
como elevacã:o do imposto para o alcool de bebida, sob todas 
a~ suas' fól'!ll1as; reduccão do numero de casas de retalho do 

. alcool de bebida, e forte ta~acão ás que vendem r!ial bebjda, 
creação de socied:ades de temperança, agindo d:e maneãra pra'
tica e simples, como nos Estados Unidos e na InglateN'a, fa
zendo uma ter,rivel concurrencia a.os cabaret-s e ás vendas; 
propaganda hygienfoa nas escolas, · ·etc., etc. · . , . 

Façamos tudo isso para que possamos nos livrar de um · 
mal, o alcoolismo, do qual d1sse Gladetonne «que elle faz cm 
nossos dias mais destr·ocos do .que estes tras flag~Uos histo
TlCOs: a fome,. a peste e a guerra; mais que a fom~ e a peste. 
elle dizima, mais que a .gue11ra elle mata, e faz mais do qne 
matar, elle deshoma.> 1 • 

Em. quatro ar.tigos (3, 4, 5 e 6) o projecto providencia 
sobre ü fabrfoo, venda, porte, uso e coni;i;ervacão dé armas 
offensivas, polvora ou qualquer outr21- ma teria explosiva. ' 

O nosso Codigo Penal considera como uma oont~avenção 
co uso de armas. offensivas sem licença da autoridade com
p6tente.>. ' .,_ ,.~, , :, 

Empreganâo o verbo «usar». evidentemente (foou ex
cluído da contravencão do 1art. 377 do Codigo Penª°l, . o ·sim:'." 
,p!es «transporte» da arma, e inserindo' no seu arrt. 4 «O porte» 
simples da arma, ·e no art. 5º «O uso:.~, o prüjecto qUiz fazer 
cessar a controversia que já tem 'Se 11wantàdo, qu•al a -Oe sa
ber, si o individuo que conduz uma àrma, traz apenas-com
aigo, uma arma prohibida, ou: si pr~~so em 1_1m conflictd~, é 
encontrado em seu poder uma armit offens1va, sem deua 
iter ·feito uso, si incorreu na penalid~Lde do art. 377 do Co
digo Penal. . · · . 

Os dous dirspositivos conteem modidas preventivas de6-· 
tin:adas a tutellar ·a segúranca publica, procumnrdo ao mesmo 
tempo evitar que o ~ .. individuo · ~:ssa fac'ilmente . pl"a
tioo.r um delicto, e como o direito de d1efesa não póde au
torizar o transporte, ou: o uso d'e·. armas peJra perturbação 
que póde causar na sociedade, as :legislacões nãü fazem uma 
prohibicão absoluta. em prejuízo dess,~ mesma def-esa e as
.sim procuram conciliar os direitos individuia;es com os in'
iteresses da sociedade, estabelecendo <rue a autorid'ade com
petente póde permittir o uso, ou o transporte da arma. E' o 
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. que dispõe o actual Oodigo Penal, é o que dispãê o projeoto 
lilm qualquer das duas hypotheses. . 

O projecto, porém, á . -semelhança do Oodigo Jlenal não 
define o que seja arma offensiva, dahi as difficuldades que 
continuarão a apparecer a respeito. O Oodigo de P.ostuTas do 
Dt.:;tricto Federal, por exemplo, considera oomo arma prohi
bida a bengala «quando usada por pessoa que não seja de
centJe, de avancaidia idl!lde ou re(}onhec:idamente enf.erma:i>, e 
os tribunaeis fran(}ezes teem decidido, dizendo que as ben
galas, os páos, as pedTas, empregados em movimentoi1 sedi-
ciosos são arm,as. · 

Talve.z conviesse, assim, que se determinasse na lei 
qual a autoridade competente para d1ennir quaes ,as armas 
oif.ensivas, a menos que não se entenda como o desembarga
dor Sairaiva Ju~iQr, conforme these apresentada ao Con
gresso Policial, d'e 1917, reali~ado nesta Capital, que entre
g-c1ndo-se a autoridade polfoiaJ a competen(}ia, ou o poder de 
conceder licença aos pa:rtic11lares para traz.arem, ou usare.m 
armas off.ensivas, implicit;amente .lhe foi outorga.do o poder• 
de regulamentar o uso de transporte das. armas offeneivas,· 
definindo qu~es ellas ,sejam e prescr,even;11o as -regras neces
sarias para a COIJ:cessão dia licenca ((}ónferencia judiciaria 
palicial, :vol. 2º pag. 52) . 

P.elo Codigo. Penal não · pratica a contravenção do aTtigO: · 
377 ,-o -cidadão que tiver ,a,rmas em sua casa. E' preciso. que 
o uso da arma tein.ha logar fóra da habitacão do. ,individuo, 
mostrando Gaurrand, Tuo s.e.u Tratado de Direito Penal, que 
Q_ viajante que traz em siua mala armas não inf1ringe preceito 
legal, poT isso que o que se pune não é a ·simples posse da 
arma. 

O Código Penal Italiano, porém, art. 468, considera 
ccntr,av.encão o manter em casa ou em outro Jogar, deposito, 
de armas não inferior a 20, explicando Zanardelli, na ex
pos:ição de motivos sobre -0 projecto do Oodigo Italiano, que 
er& preciso ampliar ao caso a mesrrut incriminação, desde 
que se tratasse de arma que- por sua natureza pod~am con_; 
stituir vm perigo permanente. 

O projecto em e:xiame contém diispo1ffi1tivo semellhante 
a-0 do Codigo Penal Itali!ano, rediuzindo porém o numero de 
armas a dnco (art. 6) . 

· O proJecto em os artigos 1 º e 2º cogita do homi(}rdio ou 
de Jesões c.orporaes por simples culpa, mantoodo a mesma· 
de{inrcão dada peJ,o 1actual Codigo Penal em seus arts. 297 
~ 306 ~aquelle que por imprudencia, negligencia ou imperi
cia na sua aTte ou profissão, ou por inobservancia de al
~uma disposição regulamentar, commetter ou for oausa in
voluntaria, directa ou indirectamerite de um homicídio ou de 
alguma lesão corporab. . 

O proj.ecto mo.difica as peRalidades e_ústentes no actual 
.Codigo Penal. Assim, o homicídio culposo qu.e pelo art. 291. 
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.(fo Codigo.·é vu1üdo com a pena ma,xima de dous annos, 
passa a ser pun,ido: 

a) com a pelia de um a cinco annos si se deu a morte de 
J.lllla só pessoa; . 
- b) com a pena de .dous. a seis annos si -do facto culposo 

resultar a morte de mms de uma pessoa, -0u ·a morte de uma 
e lesão de uma ou mais pessoas, com os effcitos ou damnos 
indicados no art. 304 do Codigo, isto é, quando ha a rnuti
·laeão, clerornüclU!dc, ou pTivação permane.nte d{) uso . d:õ al
gum orgão ou .mr;r,nb1·~, ou qualquer enformiçlado ,que p".'ive 
para sempre o 01Icnd1do de poder exercer o seu trabalho. 

E quanto á lesã,o corporal culposa, punida a.té ag.om com 
a pen.a maxima de sei~ mezes (art. 606 do Oodigo Penal) 
v pro.1 ect:o pawa a pumr : ,. · 

a) Mm a pena de 15 a 60 dias. de pbsã,o si a lesão pro-
duziu simples dôr; · · · 
.. b) com a pena de dous a seis rnezes, si o paciente ficou 

privado do servi~o activo poT mais de 30 dias; 
e) com a pena de oi Lo . inezes a tr.es annos, si da lesão 

resultou nrnLilàção, deformidade, c•-tc. (art. 301, do Codigo 
Penal); · .· · .. . . 

rl) com a pena de um a íJUatro 111ezes, si 'ª dôr for '>cca
sionada cm mais de uma pessoa; 

e) com a pena de· quatro mezc13. a um anno, si o incom-. 
modo de saudc, por mais de 30 dia's fo!i dado a mais de uma 
pessoa; . 

f) com a prma -de um ·anno a Ttualró annoe .s'i a muti
lação, deformiüade, etc., forem praticados ·em· mai1S de uma 
'Pe·Ssoa. 

O numero crescente ·de atropolamcnto·; polos v·ehículos 
e sobretudo de grande velocidade, como os auiomoveis, a.lar-

.· mou justamente o espírito dos<represent1mte,s do Ministerio 
Publico, nesta Capital, que viam, erµ mui.tos desses. factos, 
não mais um delicto méramente culposo, .e sim doloso, . em
bora indiTecto ou eventual, -0uj:as conseiqunecias do acto ex
terno lesiv,as do .. direito alheio, .gã,o previstas e queridas_i?J:
dfrecta ou eventualmente peki agente. 

- Não cabe aqui a diiscussãlo dei;s.a interessantíssima\< 
questão, que. é apenas salienfJada, porqup. parece que isso i~- \ 
fluiu no animo do autor do proJecto, augmentando as penall-
11fades até agora existentes para . os. crimes culposos de ho-
míci-diio e ferimentos. . . 

Realmente a circulação de vchiculos ne.sta e .rias grandes .. 
capitaes augmentada grandemente, tem feito com que o· nu
mero de atropelamentos se.ia tambem augmentado .assusta
doramente, dahi a ;justificativa, que pód~ ser feita, do. dispo
sitivo ora examinado; sob o fundamento de que o Cod1go Pe ... 
nal, com as suas penalidades dimfo.uta~; não corresponde ás 
necessidades actuaes. Afigura-se entretanto á Commissão utp. 
tanto ·exagerado o augmento proposto e em tempo opportunor 
proporá emeµda a respeito. __ . · 



SE:SFÃO EM'. 1 .DE SETEMBRO DE 1920 21 

· · . Ha,. porém, uma innovação no projecto que merece mais 
attenção; é a que não ·permitte ao conductor do vehiculo pres
tar fiança· quando tendo commettido ou sido caul'!a involunta
ri a de algum dos . factos criminosos previstos no artigo se
gundo do proj~cto,, foge, procurando escapar á responsabili
dade penal em que possa ter incorrido, salvo si dentro de 2~ 
boras da fuga, provar que a sua permanencia no local do acci~ 
dente o expunha a perigo· ünrninente, motivado pela reacção 
da propria victima, · ou de· terceiros. . · 

E' como que .uma penalidade imposta ao criminoso que 
foge á acção da justiça. · 

A· simples fuga ou evasão de presos, não só pelo nosso· 
Codigo' penal. como por varios outros de paizes estrangeiros. 
não constitua crime, por não ser ella sinão uma consequencià 
do desejo natural da liberdade. · 

O Parlamento francez,. entretanto, apavorado com a con
tinuação de accidentes causados pelos atropelamento~ dos 
·automoveis e de outros vehicl11os. de grande velocidade, creou 
e reprimiu.· uma nova infracção penal, que foi denominada 
pelo publico, pela imprensa, e até nos meios juridicos pelo 
nome de «delit .de fuite. .(J .. Imbrecq, O automovel perante a 
~~) . ' 

E, assim, -foi votadi:i, em França a lei de 17 de julho de 
1"909, cuJo :irtigo unico é assim concebido: · 

«Tout conducteur d'un vehicule quelconque qui, 
sachant .que ce vehicule vient de causer ou d'occasioner 
un accident, ne será pas arrôté et .. aura ainsi tenté 
d'echapper à la resptmsabilité pe;nale ou civile 
qu'il peut avoir encourue, sera J!Klili de sfx jour à deux 
mois de prisiori e d'une amend~ de seize franc& à cinq 
0ents francs, sans prejudice des peines contre les cri.,.. 
lhes ou delicts que si seraient joints à celui-ci.>' 

O • projecto erri estudo não creou o delicto de ru'ga, como 
fez a lei franceil:a, e apenas como que concede uma especie de 
hc.nevolericia ao conductor do vehiculo que, commettido o de
licto, não procura escapar á acção da justiça. · 

· Mas redigido como está o § 2º do art. 2º do projecto e 
combiiiado t,ille com\ o que determina o mesmo projecto. em 
o art. 14, §" 2º, evidentemente não terá o dispositivo appli-. 
cação. . . · 

Com effeito os factos ou crimes mencionados no art. 2º e 
sum:; · lelras e no · § 1º des.se artigo, em seus primeiro e se-
gundo· casos, são affiançaveis. · 

Mas, segundo o dispositivo do art. 14., § 2º do projecto, 
taes factos ou crimes são processados e julgados pelos pre
tores na coí.1fo1·1nidade do que estabelece o art.. 262 do decreto 
H. 2íi3 de 19t 1. Ora, em t:aes processos não ha despacho de 
pronúncia, e Rim logo sentença condemnatoria ou absolutoria, 
cabertdo, quando co;ijdemnatoria appellacão no ef(eito suspen
sivo, segundo determina o i1. 2 do art. 308 do citado dec.reto 
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n. 9.263. De modo que, commettendo o conductor de vehi
culos qualquer dos factos a que se refere o § 2º do art. 2• do 
pro,iecto, não sendo elle preso em flagrante - caso em que 
terá direito á fianca, porque a fuga não se effectivou, elle só 
poderá ser preso depois de definitivamente condemnado, ·isto 
é, quando tiver passado em julgado a sentença qtie o con.,. 
d etnnou, e, pois, não terá elle necessidade de requerer . fiança. 

A Commissão, assim, em tempo opportuno proporá uma. 
outra redacção ao dispositivo em questão, de modo a que fique 
bem claro o pensamento da lei e sejam ev)tadas quaesquer 
duvidas ou controversias; ou alvitrará uma outra medida 
sobre o assumpto. 

O projecto,-finalmente, em o art. 14 contém materia pro
cessual relativamente aos crJmes e contravenções praticadas 
no Districto Federal. . _ . 

Nada innovou a esse respeito o projecto, modificando 
apenas o dispositivo do art. 6º, § 5º da lei 628 de i899, per
mit,tindo que a defesa seja produzida dentro de 48 horas da 

·intimação ao réo, e não dentro de 24. . 
E' o que se afigura, por emquanto, á Commissão dizer 

sobre o pro.iecto, aguardando a discussão em plenario, para 
aperfeiçoai-o ou melhorai-o, si necessario fôr. 

Sala ria~ sessõe$, 3·1 de agosto de 1920. - Cunha Ma
chado, Presidente. - Veríssimo de Mello, Relator. - Arnolfo 
Azevedo. - Mello Franca.. - i.rlindo Leoni. - José Bar-
reto . - Jfarr;al de Escobar. · 1 ••• 

PllOJBC'l'O 1'. fll 8 - .i 9:~0 

ó Congresso Nacional decr~ta: 
Art.. V Aquelle que, por impru~encia, negligenciá ou 

impericia na sua arte ou profissão, ou po!' inobservancia de 
alguma disposição regulamentar, commE1tter ou fôr causa in

. voluntaria, directa ou indirectamente, ge um homicídio, será 
punido com prisão cellular por um' a cinco annos. . -

Paragraplrn unico. Si do facto· resultar a morte de mais 
de uma pessoa, on a morte de uma e l,esão de uma ou maif;l 
pessoas; com os effeitos indicados no art. 304 do Oodigo Pe-. 
nal, a ptma será de prisão cellular por dous a seis annos. 

Art. 2.º Aquelle que, por imprudepcia, negligencia . ou 
J..r!lpcricia na sua arte ou profissão, ou por inobservancia de 
algiJmà disposição regulamentar, commBtter ou fôr ·causa in
vofüntaria, directa ou indirecta, de alguma lesão corporal, 
será punido com as seguintes penas de lprisão cellular: 

'a) de 15 a 60 dias si a lesão corwral produzir sómente 
dor sem outras consequencias; · • 

b) de dous .a seis mezes si produzír:_incommodo de saude 
que inhabilite o paciente de servico activo por mais de 
30 dias; · · 
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e) de oito mezes a tres annos, si da lesão corporal Jesúttar 
algum dos effeitos indicados. nQ art. 304 do Codigo Penal. · 

§ f.º Si do facto _resultar offensa a mílÍS de uma pessoa, 
a pena será, ne< caso da lettra a, prisão cellular por um a 
quatro mezes; no caso da lettra b, por quatro m.ezeil a um 
nnno; e, no caso da lettra e, por um a quatro annos. 

§ 2.º A fiança não será concedida ao conductor de vehi ... 
culo que, tendo commettido ou sido causa involuntaria de al
gum dos factos previstos. nas lettras. a, b e e, ou nos primeiro 
o segundo cf).sos do § i º deste artigo, não se detiver imme
diatamente, mas fugir, procurando escapar á responsabilida
de penal em que possa ter incorrido, sel-o-ha, porém, si, dada 
;,, fuga, dentro de 24 horas, o conductor provar cumprida
mente que a sua permanencia no local do accidente o expunha 
a perigo imminente, motiv!ldO pela reacção da pl'opria victi
ma ou por impulso de terceiros. 

Art. 3.º Fabricar, expor á venda ou vender habitual
mente, sem licença da autoridade competente, arma offensiva, 
polvora ou: qualqµer outra ma teria explosiva: . 

. Pena - multa de 400$ a i : 200$ e privação do exercicio 
da profissão por um a seis mezes. · 

A:rt. 4. • Trazer comsigo armas offensivas, sem licença da 
autoridade competente, fôra da propria habitação ou de suas 
dependencas; ' 

Permittir ou consentir a menor de 14 annos, ou a pessoa 
sem discernimento, o porte de armas ofü'ensjvas; 

Conduzir, faz.er conduzir ou trans1}()rtar polvora ou qual
quer outra materi.a explosiva, sem as cautelas necessarias: 

Pena - multa de 50$ a 150$000. · 
Art'. 5. • Fázer uso de armas offensivas ou materias ex

plosivas sem licença da autoridade eomp,etente, em-..Iogar ha-
bitado ou nas suas vizinhanças: ' . · 

Pena - multa de·· f 00$ a 600$000. { 
Art. 6.º Conservar em casa ou outro ·Jogar, clandest\na

rnente, ou contra a prohibição das leis ou da autoridade cóm.
petente, armas em numero superior a cinco, ou materias ex
plosivas ou inflammaveis, perigosas por sua qualidade ou 
quantidade: 

·Pena -· multa de 401{}$ a 1 :20(}.~i e prisão cellular por 
um a seis mezes. 

Art. 7. 0 Apresentar-se em publico em estado oe em-· 
hriaguez de modo a causar desordem, eseandalo ou perigo 

. para si mesmo ou para outrem: 
· Pena - multa de 20$ a 200$009. 
Paragrapho unico. Em caso de reincidencia: 
Pena dobrada.· 

. Art. 8. º Embriagar-se por habito, isto é. rmti'egar-se á 
emhriagne1 r·ontínua ou periodicamente, de mf)(]o a . perder 
mais ou rnenos o imperio de qi mesmo e & capacidade de 



administrar $Wl pessoa r, ·bem:. ou. cuidar do~ seus m gocios, 
tornando-~e perigoso para si mesmo e para a<J pessoas com 
quem "ive e '])ara a ordem publica. · . 

Pena - internação por tres mezes a um anno em es-
tabelecimento correccional adequado. , · 
, Art. 9.º Fornecer a alguem, em ·1ogar frequentado pelo 

··1rnblico, bebidas ou outras substancias inebriant.es, com o fim 
de embriagal-o ou augmentar-Ihe a. embriaguez: . 

Pena - multa de 50$ a 200$-000. ' . 

§ 1. 0 Si o facto for praticado com 'Pessoa menor, ou que 
.se ache manifestamente e'm estado anormal por fraqu,~za ou 
alteração mental: · 

Pena - prisão celluÍar por .dous a quatro mezes e mu_lta 
· de 2'0$ a 100$000. · .· 

§ · 2. º Si o infractor .for .dono de. casa de vender bebidas 
ou substancias inebriantes: ,.,..,,,/ 

Pena - as ·do paragrapho anterior, accrescidas da . pri~ 
vação da profissão por quatro mezes a dous annos. · 

Art. 10. Será punido com a multa de 100$ e com o dobr~ 
'da ultima imposta em cada reincidencia o . dono· de ca~ ,de 
commercio exclusivo ou 'Principal de bebidas alcoolicas: · 

a) que a conservar aberta depois das 7 ·horas da noite, 
ou a abrir antes das 7 da manhã; 1 

• 

b) que mandar ou consentir que· qualquer menor leve a 
terceiras pessoas, quer ausentes, quer presentes, algmpa 'be-
bida alcoolica ou substancia inebriante .. · · · · 

. § 1. º Não se inclu·em na disposiç~io da lettra a as easas 
de 'bebidas que ficam no interior de clubs · e theatros, cujo 
accesso só é permittido a quem f'or socio do referido 
club ou tiver ingresso para assistir ao espectaculo,1 salvo .si 
·~e demonstrar que o club ou o espectaculo são apenas aooes
.sorias ._gue servem de pretexto á· vepda de bebidas, ramo 
principal do negocio. . · . ·,-

§ 2. º Na :prohibição da lettra b ~ão se incluem os·-cai
xeiros menores, quando em serviço no . interior dos .estabel~1'" 
cimentos em que trabalham., · · \ 

Art. 11 . As casas, a que se refér·e o artigo precedente, . 
. serão fiscalizadas pela policia, que nellas terá livre accesso. 

Cabe tambem á policia formar uin _cad·astro dos. presos 
por embriaguez, que servirá como um dos elementos ._para 
~ internação do alcoolista . np asylo dos bebedores, a que se< 
refere o art. 12. · ' 

Art.' 12. -E, creado, no Districto Fetleral, um 
behedores, com tratamento medico 'e regimen de 
t.endo duas secções, uma de as\Ylados ,judiciarios ê 
asylados voluntarias. 

asylo de 
trabalho, 
outra de 
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Da· sec~ão . judici"aria farão parte: 
a) os óoni;Iemnados pelo art. 8°, os que, havendo sido con

âemnados pelo arL 7º, não houverem pago a multa, tendo 
sido esta convertida em ·prisão, e os que forem condemnados 
por mais de tres vezes, dentro de um anno, pela contravenção 
deste ultimo ·artigo. ' 

b) os impronunciados ou absolvidos em virtude da diri
meIJ.te do·§ 4º do art. 27 do Codig0 Penal, com fundamento em 
molestia mental resultante do abuso do alcool. 

Da outra secQ!}o . farão parte: 
a) os voluntarios que se apresentarem. em Jmzo, solici

tando a admissão e comprovando a necessidade de tratamento 
anti-.alcoolico; . , 

b) os que, a requerimento de pessoa da familia, forem 
consid~rados nas mesmas condições, sendo evidente a urgencia 
da internação, para evitar a pratica de actos criminosos ou . 
completa perdiÇ.ão moral. 

' Paragrapho unico.. O proc•esso para a internação na se
gunda· secção,. com base em exame medico, correrá perante 
o juiz de orphãos, com rito summario e poderá ser promo
yído pelo curador de orphãos, com ou sem provocação po .. 
parte da policia ou da familia, dado curador a lide para de
fender os direitos do interditando. 

Art. 13. Será julgado e punido como vadio to'gb aquel! 
que auferir, directa ou indirectamente, lucros da prostituição 
d•e alguma mulher. 

Art. · 14. No Districto Federal, as contravenções previs
tas nesta lei, bem ·como. as previstas nos arts. 367 a 371, 
374, 375, 378, 382, 391. á95, 399, 402 e 403, do Codigo Pe-' 
illal, .serão processadas. e julgadas, de conformidade com o dis
posto no .art. 6, da lei n. 628, de 28 de outubro de 1899, 
combina(lo com os arts. 126 § 3º e 140 § 1º. do Qlecreto 
n. 9.263, de 28 de dezembro de 1911, modificacfo o § 5º do 
art. 6º n. 628, de 1899, pelo seguinte modo : 

§ 5. º Apresentados os autos, ao pretor mandárá este in
contine.nti intimar o accusa<lo para dentro de 48 horas im
prorogaveis, contadas da intimação, produzir, caso queira, do
cumentos ou novas testemunhas, que tiver por convenien
tes· á .súa defesa e, si nada requerer ou fôr revel, seguir-se-ha 
o julgamento immediato ,. 

§ · 1. º Os crimes de que trata:· o artigo pr.imeiro desta lei 
serão processádos e julgados pelos juízes die direito do cri
me, na fórma dos arts. 265 e 266 do decreto n. D. 263, de 
1911. . 

§ 2. o -Os crimes de que trata o artigo segundo serão pro
cessados e julgados pelos pretores criminaes, na fórma do 
art. 262 · e seus paragrnphos do citado decrelo n. 9. 263, de 
.1911. 
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§ 3.º A fianca só será 1concedida pela: autoridade que pre
sidir o auto de flagrante, ou a quem estiver, affecto o pro
cesso. 

Art. 15. Ficam revogados os arf,s. 297,. 306, 376, 377, 
:396, 397 e 398, do Codigo Penal. 

Art. 16. Para a execucão desta lei, o Governo abrirá os 
creditos especiaes necessarios. · 

Art. i 7. Revogam-se as disposi<;ões em contrario. 
Sala· das sessões, 27 de Julho de 1920. - Francisco Val-

ladares. • 

N. i 78 A _, i 920 

Amnistia os insubmissos militares, com plJlriecer e emenda da 
Commissão l'~ Constituição e Justiça 

o projecto n. 178, de i920, concedendo amnistia aos in
dividuas que, sorteados para·· o service militar deixaram de 
se apresentar no prazo legal, merece a approvacão da Camara 
dos Deputados. · · . / 

Inspira-se, além de um sentimento de justiça, o propo .. 
sito ·elevado de concorrer para tornar mais sympatico o ser
viço do\ sorteio, cuja propaganda junto do povo precisa ser 
feita com intensidade e de modo que elle 'ahi veja uma ne-
cessidade para O -nOSSO paiz, 

1 

Mais á ignorancia dos dispositivos que obrigam . os ci
dadãos ao servico militar, ao seu alh~iamento e editaes pu
blicados em jornaes que se não distribpem pelos lagares onde.. 
residem e trabalham; ·do. que á falta d~ cultµra cívica se deve 
attribuir a não apresentação aqnelle s~rviço. Apezar da def'"'. 
ficiencia da educacão cívica, resultante do analphabet.ismo· 
que persegue a populacão do interior:, o brasileiro cómpre
hende o dever de collaborar pela Pjl.tria, sujeitarldo-se ás 
suas leis e se empenhando para seu progresso. . 

Mas não está elle, em muitas ctils regiões do paiz. ·no 
perfeito conhecimento . da lei do sorteio e desse facto advem 
o grande numero de ili;;;~issos. , · ·\ 

Devemos. pois, trabalhar no sentido de tornai-o ampl&
mente conhecido, divulgando-o o. mai::; que fôr possivel, ti"' 
rando-lhe toda a odiosidaçle e .. attrah'indo ~para o serviço, a, 
sympathia que lhe deve dispensar t'trdJt a populacão. • · 

Vem a proposito estas palavras do Sr. ·Ministro da' 
Guerra: 

A ignorancia do sorteio é, por sq % talvez, a causa de 
facto, sinão a escusa legal, da insubmissão. Ninguem, que. 
conheça ·o sertão, isto é, todo Brasil menos insignific~nte 
faixa littoranea, talvez menos méros ppntos, as cidades; nessa 
linha de milhares de kilometros, ninguem poderá negar que 
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quasi todos os insubmissos do interior o são por n!to terem 
tido aviso nem do alistamento nem do sorteio. E tanto que, 
ao saberem-no, numerpsos s~o os qüe se apresentam aos cor
pos, embora submettendo-se a penalidades que, em conscien-
cia, não são merecidas. ' · · 

o grande melhoramento a obter e.stá, pois, em fazer 
chegar ao sorteado,.,-a noticia de que o foi. Para isso, dividir 
os prazos para as operações e os recursos do alistamento, e 
para os do sorteio, e dilátar ambas as séries . Effectuado o 
ultimo, dar tempo a· que o consl',ripto sáiba qUe tem de se 
apresentar. Aetualmente, a primeira operação realiza-se no · 
ultimo domingo de dezembro, e a incorporação deve fazer-se 
a 1 de fevereiro. Um mez, apenas. E o Brasil . tem municí
pios sem conta, desprovidos de imprensa, nos quaes as dis
taneias entre- as sédes fJ os diStrictos se médem por dezenas 
de legoas, sem estrada<í, sem trafego de permutas, recantos 
onde as noticias chegam velhas de annos. , 

Contrapondo-se a isto, na França, recortada de vias de 
comrµtmicação, de telegraphos, -de telephones, com transito 
e trafego intensíssimos, com transmissão qUasi instantanea 
çle todas as divulgações, repleta de funccionarios avisados dos 
factos officiaes (entre elles, do recenseamento militar), do 
censo á incorporação medeia mais de anno ! ... 

Tal deve ser, igualmente, o mínimo para nossa terra 
invia. Doze meies. pelo menos, devem decorrer entre o sor

\. teiw e a apresentação na unidade, afim de que ninguem 
possa allegar validamente, perante à pratica do nosso meio, 
ignorancia das operações censitarias. 

· Isentando de qualquer processo e penalidade os cidadãos 
havidos c9mo insubmissos, e marcando-lhes novo prazo para 
fa~zerem o serviço que dos outros a Patria já reclamou e 
obteve, ·concorreremos para a melhoria e mais prompta exr,
f'.ução do sorteio, de cujos effeitos salutares já se não póde 
duvidar e cujos intuitos cumpre realizar esforr)adamente. 

A Commíssão de Constituição P- Justiça é de parecer que· 
o projecto seja approvaç!o, supprimindo no' final do art. 2• 
desde a palavra «~endo», e substituindo-se pela seguinte: 
«Sendo-lhes comput.ado 0 tempo em que esUveram presos». 

Sala das Commissões. 31 de agosto de 1920. - Cunha 
Machado, Presidente. - José Bonifncio, Relator. - Arnolplw 
Azevedo. - ltfello Franco. - José Barreto. - Arlin~ Leoni. 

Veríssimo de Mello. 

PROJECTO N. 178. DE 1920 

ArL 1.º Ficam amnistiados todos os individuos cfue, sor
teado>l para o 8erviço militar, deixaram de se apresentar den
trn do prazo legal. 

§ V Os insubmfsso~ que se acham presos serão imme
diatamente postos ·em liberdade. 
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§ 2.º Os que •ainda não forem capturad0ts teem um prazo 
de seis mezes para se apresentarem, afim de poderem gosar 
do.s favores desta lei. . , . 

ATt. 2." Os individuos nas condições acima ficarão su
,jcitos a um armo de servi\;o militar, sendo-lhes computado d. . 
'tempo que estiveram sendo processados, a contar da data cta· · 
aprc•sc1itação ou c~ptura. · · 

. Justificação 

Indubitavelmente uma das causas mais communs de in-: 
.fübmissão é a cxigu·idade do prazo concedido aos · sorteados 
para se apresentarem ás autoridades militar~.. · · 

Dada a evidente difficuldade dé communicações com as 
localidades do inte:rior dos grandes Estados e a proverbial mo
r.osidade, mm que o serviço postal ordinariamente QOstuma 
agir, o,s cdilaes de convocação. dos conscriptos são publicadôs 
nos municipios já. quando se avisinha o dia da apr,esentação,.: 

E é lambem .preciso considerar que o analphabetismo 
contribue e muito para isso, urna vez que o maioria ·.dos. sor
teados só veem a te:r conhecimento de que os .s.eus1nome!> fi.;.. 
guram na relação publicada, quando alguem se 'lembra de 
lhes dar ossa informação. · 

Ora, quem conhece psychologia do nosso sertanejo, cai
pira, matuto, ou como melhor qu11iram denominar os filhos do r 
sertão, .sabe que a indec~são. é um d©s caracteristicos da sU:à. 
mentalidade. Surteado, fica o sertane,io a pen.sar si deve dei
xar assim de um dia para outro, todós os seus negocios, sem 
ter mesmo tempo para pol-os em ordem e confial-o,s á peS

·Eoa dr confiança. A idéa de Patria ai:l1da se. não lhe a'presenta 
hem nitida. mercê da sua difficuldade ern coúceber idéas 
abstractas. ·E como a noção de develi' tambern ·ainda não lhe 
foi incutida eonvenientemerite . po.r. uma propaganda syste..; 
matica, o nosso patiriciõ do sertão, deixa cqrrer ~lguÍls ,dias 
;,;em tomar uma solução definitiva e assim se esgota o prazo 
para a presentação. 

· Depois vem o temor dó casqgo. As cousa.s militares 
exercern uma influencia ex!raordinaria sobre C! es;pitító\ ~ó'• 
matuto. Qup lhe acontecera pela sua desobedienc1a .à 1~1? 
Elfo n ignora, e, poa· isso mesmo, jul~~a que, si o ·capturarem, 
irá passar UJTl'1 vida de tormentos no fundo de uni cala,.. 
bOU()O... . . , 

Tudo isso ó preciso ser tomado em consideração .e a' prin.
cipal medida a adoptar deve ser u!ma modificação intelli
gent.e da . lei cio sorteio, tórnando-4 .mais exequiv:el para o 
nosso meio, Lendo-se cm vista, sobretudo, qu,e o se.Ttão . 
. occnpa quasi . dous terços ela superfície . do Brasil.. · 

.Foi consid.erando sobre a difficuldade em que ficam ás 
J.10mens ele ne.gocío de se apresentarem dentro de algu.ns dias 
pa~a um serviço que dura um' anuo, 11ue formulei o projecto 
acima, ce:rto de. que si elle não resplve o problema para ~ 
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nação, sofuci~na-o para um grande numero de brasilefro:s 
que · 0ra se veem coagidos a fug·ir ao convivio. social, temendo 
penalidades que os ·apavoram. . · . 

E, considerando bem, o sertanejo não tem a ·menor culpa 
na falta · de communicaoões com o interior, no proprio anal
pbabetismo, na morosidade postal, e, principalmente na sua 
elaboração da lei do sorteio, que dá um prazo µiínimo para as 
apresentações dos conscriptos. · 

Sala' elas •'>eS~ões, 3 de agosto de rn~o. ,-- !Vatalicio Cam
boim. '-- José Aú,gusto. 

PAllECEH 

' N •. 191 A - HUO. 

Abre o credi'to esjiccial de :; : lh'i0$, para pagamento a Godo
fredo C,avalco:nti da. Cunha Vwu:uncét.los e José Guedes 
Co1·1·eia Ootulin, ·eoni parecei· da Cornrnissão de Finanças, 
con,lrario d enienda apresentada em 3• discussão. 

Ao proJeclo n . . H)!J, autorizando o Governo a abrir, pelo 
Ministerio da ,Fazenda, o credito especial de 3 :650$, em vir
tude· de solicitaoão feita em men~agcm,· para occorrer ao· pa
gameI}to de cliarim1 relat.ivas ao exercício de 1919 e que são 
devidas ao oncarreg<:tdo e escrivão do 4.º posto fiscal do Acre, 
Godo:!'redo Cavalcanti da Gunha Vasconcellos e José Guedes 
Correia Gm1dirn, foi apresentada a seguinte emenda: - Ao 
art; 1º em vez de «3 :650$»1 diga-se «7 :300$>, e em :yez de cao 
exerciciô de :1919», diga-se: «aos exercícios dE:i 1919 e 1920>. 

A melhor nórmá,para esses pagamento é a consignada no 
parecer. de::;ta Cornmissão, isto é, aguardar a mensagem do 
Executivo', que tem Lodos os .elementos para julgar da. situa
ção do funccionalismo; por esse mot.ivo a Com.missão de Fi.:.. 
llancas-.não aconselha a: approvacão da emenda. 

Sala das Commissões, 31 de agosto de 1920. - Carlos de 
Campos, ;Presidente. - Ramiro Braga, Relator .. - Sampaio 
C01rrêa, ·-'-- Octavio Mangabe-ira. - Celso Bayma.· - Souza 
Castro. -· Alberto Maranhão. - Josino de Araujo. · -:- Bal
thazar Pereira. - Pacheco. JJlendes. - Antonio Carlos. -
Oscár Soares. 

PflOJl!.CTO N. Í{)4, D!~ 1920 

O Congresso Nacional decreta: 
ArL 1 . º Pfoa o Governo autorizado a abrir, pelo Minist.0 .. 

rio -da Fazenda, n creditó especial de ,3 :650$, para occorrer ao 
pagamento de diarias relativas ao exercício de 1919 e que são 
devidas ao encarregádo e. escrivão do 4.º i;iosto fiscal do Acre, 
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Godofredo Gava!canLi da Cunha VasconceBos e José Guedes 
Correia (ioudim. 

Art. 2. º Ilevogam-sc as disposições em contrario. 
Sala das Coramissões, 6 de agosto de 1920. - Alberto Ma

mnhão, Presidente. -- Octavio Rocha, -Relator. - Octavio 
Mangabew·a. -- Sampaio Cor-rêa. - Souza Casfro. - Carlos 
M aJ.~im ilia no. -- Cincinato Braga . . - Balthazar Pereira, 

EMEl.'lDA A QUE SE nmmrrn o PARECER SUPRA 

Au art.. 1 º -- Em vez de «3 :690$», diga-se.: i7 :300->, e 
em vez de «ao exercício de, 1919», diga-se: «aos exercicios .de 
HH9 e 1920». 

Sala das sessõe1', 16 de agosto de 1920. - Costa Rego. 

PARECER 

N. 211 A - 1920 

lHtioriza a abrir o credito necessario ao pagamento de um au
:ália1' no Depa1·tamento da 2ª Linha do Exercito;. com 
1Jl!1'ecer favoravel da Cà'rnmissão de Finanças 

1 
(Do Senado~ 

O projecto do Senado n. 24, do corrente anno, visa acer_, 
tadamente restabelecer a verba des~inada ao pagamento dos 
vencimentos do auxiliar do Deapr.tamento da 2ª Linha ·do 
Exercito, a qual 'não foi incluida na lei do orçamento v·igente, 
não obstante constar da lei de fixação de forças de terra, par11 
este anno, como nos anteriores, a (;)Xi~tencia do referido cargo.: 

'l'al omissão, devido certamente a ter sido .Oi'ganisada ~ 
votada a lei orçamentaria antes da de fixação de forcas de 
terra, tem o justo correctivo no p:roj_ecto, de que se trata, 
pelo que entende a Commissão de :Finanças· da Gamara: seja 
o mesmo approvado. -

.Sala das Commissões, 31 de agoisto de 1920. - Carlo's dl1 
Campos, Presidente. - Souza &stro, Relator. - BoJ.thazar 
Pe1·eira. - Pacheco Mendes. - Antonio Carlos. - Ce'lao, 
Baym7),. - Oscar Som•es. -. Ramiro Braga. - Oincinato 
Braga. Octavio Mangabeira'/- Alr,erto Maranhão.. · 

PROJECTO ~'ll. 211, DE 1920 

O Congresso Nacional decreta: 
Artigo unico. Fica o PresidentH da Republica autorizado 

a abrir o credito necessario para pa1~ar, no corrente exercicio, 
os vemimentos do cargo de capitão auxiliar do Departamento 
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de 2" Linha do Exercito, a que se refere a lei n." 4\028, de 
10 de ,janeiro de 1920; revogadas as disposições em contrario. 

Senado Federal, 11 de agosto de 192Ó. - Antonio Fran
cisco de Azeredo, .Vice-Presidente. - Manoel de Alencar Gui~ 
rnarães, 1 º Secreta tio. - Pedro da Cunha. Pedrosa, 2º Secre
tario. 

N. ~24 A - i920 

.A·uto1•iza o Jockey-Glu.b a contrahir um emprestimo em obri-· 
· gações ao portado1· até 5.000:000$, com pm•ecer fa,voravel 

o'.la._Commiss,ã,o de Constituição e Justiça 

(Do Senado) 

O projecto n. i90, de 1920, do Senado, autoriza a So
ciedade Jockey:..Club do Rio de Janeiro, a contrahir um em
pr'estimo em obrigações ao portador (debentures), até a im
portancia ele cinco mil contos de réis, abonadas com hypo
theca especial dos immoveis que possue, observadas as dis
posições da, lei n. 177 A, de 15 de setembro de 1893, em 
túdo quanto possam ser.: applicadas, notadamente os arts. 1º, 
§§ 1 º, 2~, 6º e '7º; e 2º e 4º, sendo as. condições essenciaes 
da emissão fixadas pela assembléa geral dos E!Ocios, consti
tuid·a .na fórma dos seus estatutos, devidamente registrados. 

Essa faculdade, que só o Poder Legislativo póde conceder, 
nos term9s do art. 3º da. lei n. 17( A, de 1893, ás sociedades 
que não revestem a fórma de anonymas ou em commandila. ... 
por acções, foi outorgada pelo Congresso . á ,Escola de Enge
nharia, <ie Porto Alegre, pela lei n. 3 .198, · de 30 ·d~ novembro 
de 1916, e ao Fluminense Foot-ball Club, do Districto· Federal, 
pela lei n. 3.'955, de 1M de dezembro de 19i9. 

Em erudito parecer, de que foi Relator, o mustre Depu
tado- Sr. Prudente de Moraes, sob n. 156 A, de 19:16, no 
qüal se faz o historfoo de noss~ legislação sobre titulas ao 
portador, ·dando, as'·razões que determinaram a revogação da 
lfüerdade de emittil-os. consagrada no regimen do Codigo 
Commercial, teve esta Commissão o ensejo-de, a respeito deslc 
assumpto, manifestar sua opinião e, concluindo seu pensa
mento, sobre o caso sujeito ao seu exame, assim se externou: 

<Como do exposto· se vê, nada impede que o Poder 
Legislativo conceda á Escola de Engenharia, de Porto 
Alegre, autorização para contrahii' um emprestimo. em 
obrigações ao portador, dando em garantia a subven
ção acima referida. Do emprestimo - segundo infor
mam ·os signatarios do projecto - necessita aquella 
il).Stituição para construir um edificio em que se 
pnssa installar definitivamente. Por outro lado, sendo 
de .se acreditar que a subvenção concedida pelo Estado 
® Rie> (lrande do. S:ul garan.ta suffi9i~JJ.temente os ti-
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t~los lJUe forem emiltidos, o emprestimo p1•eten<lido 
nao importará em nenhum perigo para os dinheiros do 
publico nellc empregados. Só ha, portanto, razões para. 
ser concedida, e nãq negada, a autoriza'ção. > · 

Em não menos brilhante parecer n. 391 A, de 1919, sendo 
. Relator o igualmente il!ustTe De'.flutado &. Verissimo dle 

Mello, a proposito da autorização que, para emittir taes ti
tulas, "º concedia, em projecto de· lei, ao Fluminense Foot ... ' 
ball Club, do Dist,ricto Federàl, disse esta douta Commissão, 
om conclusão, o Seguinte: · · .. 

«As suas installações são grandiosas .. Possue ufo 
stadio modelo para fool-ball, com lotação para mais d~ 
25. 000 pessoas; uma piscina para jogos d~ «watel'
polo»; uma linha de tiro modelar; varios campos de 
daw tennis», um cinematographo instructivo.· 

· Segundo. declara o autor do projecto, o Flumine.nse 
Foot-ball Club dispendeu até . agora, na execução do· 
plano de suas installações, incluído o valor do terreno 
'occupado, quantia· superior a tr'es mil contos, affir
mativa essa que. tambem é feita pelo presidente da so
ciedade, Dr. ,Arnaldo Guinle, .. conforme iiocumentg 
junto a este parecer,· e, precisando contrahir . um 
ernpresiimo para ultimar a reali~ação da's obras ão re-:
f'erido plano, calculadas em cerqa de dous mil contos, 
dá corno garantia em hypothecr os immoveis que 
possue. 

Tratando-se, pois, de mna. instituição digna .por 
todos os modos· de animacão e amparo dos poderes da 
Republica, não importando o empresthno . pret$dido 
em nenhum perigo pará os dinheiros do publico nelle 
empr·egados, tanto, mais quanto 1

0 emprestúno só será 
lancado obedecendo os emissores ás ooterminilcõ,es . da 
lei n. 177 A, de modo a que o publico, antes de con
correr á emissão anntmciada, fürne conhecendo cabal..., 
mente a situação da sociedade, IfãO .ha razões 1)ara- ser 
negada a autorização proposta qo projecto, e assim '!l 
Commissão de Constituição e Justic;:i. é de parecer qu'1:i· · 
o dito projecto seja approvado. i• , · · 

. . Da.dos os fundam~ntos com que ~p.inou, nos dous casos, 
esta Commisssão, pela outorga da fac~~dade emissora ás in
stituições referidas, resta examinar-se. em relação ao Jockey-" 
CI~ do Rio de Janeiro», militam iguae~ motivos e concorrem 
identicas razões. . . . . . 

A Commissão de Justiça e ::Legislac~o, do Senado, em pa
recer n. 152, de 1920, dizendo obre il. medida proposta no 
projecto n. 115, de 1919, assim se externou, a 27 de julho 
proximo findo.: . r , , 

«Examinan,do1 o assumpto, v:erificou esta·-:commis-
f!ãQ 4'!lta~-se d~ \llllª f!9C!edade ~~<>lll ?~ ~AAQ~ de ex:if!~ 
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. tenoia ...'.... a' mais antiga das sociedades sportivas do 
Brasil . ...:... que oonta em. séu seio os nomes mais repre
sentativos do nosso meio sooial. e politico. Legalmente 
constit.uida, gosando de personalidade juridioa, o Jookey 
Club, é uma instituição de utilidade publica, oomo as 
qqe melhor poden} fazer .i ús a este titulo. Destinapa a 
promover. o desenvolvimento e a aperfeiçoar a indus
tria pastoril rio paiz, tem ella oontribuido tanto quanto 
lhe ,permittem os seus recursos para cumprir tal· 
desi,deratum. Mantém, por isso, uma Commissão Cen
tral dos Criadores do Cavallo Puro Sangue, reconheci

. da · officialmente pelo Governo Federal, e o Registro de 
Animaes de Raça, que lambem está officialmeute 
a()ceito por todos. o~ paizes que se dedicam á pecuaria, 
:além de estimular os criadores em uma prqpaganda 
constante por meio de corridas, de concursos hypicos, 
de. exposições 1e .de ·importação e venda de animaes 
de raca. · . · · '· 

Por. sua vez, a. operação de creditQ que se pro-... 
põe :Fazer e para a qual p~de, autorizacão do Coitgresso 
E!Stá . perfeitamente garantida por. seu patrimonio: 
grande. área de terreno em S. Francisco Xavier. onde 
tem o hippodromo; edifício da avenida Rio Branco,, 
n. ~!}3, que é a sua séde; um outro terreno na rua 
Barão de S. Goncalo, além de papeis de credito, ava;. 
lia.dos em mais tle quatro mil contos. Aindá o anno 
·passado, o Congresso autorizou o Fluminetise FoQf.-
Ball Club a úma operacão identica. . -

.. Assim, pois, é a Commissão de Justica e Legisla
ção de parecer que o projecto deve ser approvado pelo 
Se;iiado.> ) 

·. Do· exposto na outra Casa do Congresso pelos autores da 
proposição e pela sua commissão technica, resultou a appro
vacão do pmjecto ora sujeito á apreciacão desta Commissão. 

Os termos em que está redigido ·são precisamente iguaes 
aos da Jei que concedeu ao Fluminense Foot-Ball. Club ·i} fa
culdade d(J. emittir titlilos hypothecarios ao portador e a_s ga
rantias que dffer(Jce o Jockey Club do Rio de Janeiro parecem 
sufficiéntes á emissão d.e titulos dessa natureza, até á quan
tia de 5. 000 : 000$, que pretende. 

Ao Congresso, para conceder essa regalia especial, só cabe 
examinar · a idoneidade da sociedade que a solicita e as ga
rantias que offerece aos capitaes que nos titulos procuram 
emprego, tocando ao publico o exame mais.detàlhado das con
dioões do emprestimo, cuja publicidade é, peta· propria lei, a 
mais ampla, afim de avaliar suas vantagens e julgar da con
vcniencia de subscrevei-o "bu não. 

, Quanto át1uelles requisitos, parece que o parecer do Se
nado· os faz salientes de modo a não deixar duvidas sobre a 
capacidade moral e, material da poderosa e. prospera socieda
de hippica; para levantar, nas praças brasileiras, os fundos 

c.-.Vol. VII. -3 
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r1uc pretende recolher pela emissão de titulos hYJtOthaearios 
ao portador, e, nestas condições, não. tem a Commissão de 
Constituioão e Justiça nenhum motivo para impugnar o pro-
jecto do Senado. . . 

Sala das Commissões, 31 de agisto de 1920. - Cunha Ma
chado, Presidente. - Arnolfo Azevedo, Relator·. - IO)é Bar
reto. - Arlindo Leoni. - José bonifacw. - Vevilrimo ~el 

• M,ello. - MeUo Ftanco. · ,, 

P..rojecto n. 2!4, de 4920· 

O Congresso Nacional deereta: 
' 

Art. 1. • Fica -O Jockey-Olub do Rio de Janeiro autori
zado a contrahir uin emprestimo em .obrigacões ao portador, 
debentures; até a imporrtancia die uinco mil contos de réis, 

.abonapas com ·hypotheca ·especial dos immov~is qµe possue, 
~ observadas as disposições da fei n. 177, de 15 de 'setembro 

de 1893, em tudo quanto pÕss·am ser applicadas, notadamente 
os arts. 1 º, § § i º, 2º, 6º, e 7º; e 2º e 4º, sêndo as condições 
essenciaes da emissão fixadas pela assembléa geral dos socios, 
constituída na fórma doo seus esifiatutos, dievidlamente regis -
trado. · 

Sena.do Federal;- 13 d.e agostb de, 1920 . ...::.. Antonio Fran
cisco de Azeredo, Vice-Presiidente. - Manoel de Alencar Gui
marães, 1 º Sooretario . .:.:...., Pedro da Cunha Pedrosa, 2° Secre
tario. 

/ 

N. 23'8 A - 1920 

Crêa um logar de cm;t(f·ira em Pafos 

O projecto n. 238, a·e i 920, crêa um- ll;igar de earteiEci em 
Patõs (rnb-administração de Uberaba), com o ordena:& de 
8@$000 . 1 

• -~ 
Todos reconhecem a deficiencia .do pessoal nos s·ervjços 

· féderaes de Correios e Telegn1phos; mas as condições finan
ceiras do momento não permittem creacão de novos logares, 
por menores que se.iain as d'espezas délles resultantes. . . 

· Esta circumstancia leva a Commissão de Finançás a' 
aconselhar a rejeição do projecto. 

Sala das Commissões, 31 de ªiosto de 1920. - Qarlos de , 
Campolf, PreRidente. - Pacheco Mendes, Relator. - Bal-

- thazar Pereira. - Antonio Carlos. 1 

- Cincinato \Braga. 
Alberto Maranhão. - Sov.za Castro. - Ramiro 1 Bra{Ja. __.. 
Celso Bayma. - Octavio Mangabeir(l. - Oscar Soares. ---. 
J Mino de Ar·a:ujo. ·- Sampaio Co"íreia. 

-. 
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PROJECT() ~. 238, DE 1920 

O Congresso Nacional .resolve: 
Art. i. • .Fica creado um logar de carteirQ em Patos (Sub

Administ_ra~1ão de Uberaba), a 840$000. 
Sala das sessões, 3 de agosto de 1. 920. - Franc,isco Pao-

liello. - Ja'Yme Gom.es. Moreir,a Bran~ão. · Ante~co 
Lopes. -~ Alaor Prata. 

N. 265 A - 1920 

A u(Jrnenta de :Z.ooo :000$ a verba 18_ª do a'l't. fl2 da- lei n. 8.991, 
de õ de jarieiro de ·1920; com parecer favoravel da fl.om-
missão de Finanças ,,.. .. 

O Sr.' Deputado Paulo de Frontin apresentou á Camara o 
projecto de lei n. 265, de 1920, · que manda elevar de réi!! 
:~.000:000$ a verba 18" do art. 52 da lei n. 3.991, de 5 de j;l
r..ei1ro de 1920, afim de atterider ás despezas de construc·éão
dos ramaes de Montes .E1aros é de Marianna a:Ponte Nova, da 
J~strada de Ferro Cen1ral do Brasil; durante o segurldo semes
tre do corrente anno, visto não ter bastado para tanto a do
tação orçamentaria relativa· ao corrente exercício. 

A Commissão de Finanças, ap·ezar das difficuldades fi
naI).ceiras actuaes, não póde recusar o seu apoio á medida 
propostit- pelo eminClllt'e representante do Districto Federal, 
attentos· os prejuizos que hão de advir inevitavelment.e de pa
ralyzação de tr.abalhos 'já iniciados e em condições de grande 
adeantamento. 

AcClresce que os dous ramaes de que trata o project-0 sã.o 
ambos de grande alcance "Pratico. · 

O primeiro, o de Montes Claros, estabelece indispensavel 
ligação entre a rêde ferro viaria do~Estado de Minas e a via
ção ferrea da Bahia, a qual, por sua vez, deverá ficwr ligada, 
em prazo relat.ívamente curto, ás 'estradas de ferro do Nor-
deste do ,paiz; · 

O segundo, o de Marianna a Ponte Nova, permittirá, 
quando cpncluido, a comm_ unicação diirecta entre a capital do 
Estado de Minas Geraes e a denominada zona da matta desse 
Estaqo, satisfazendo assim a altos interas.ses de ordooí admi
uistrativa. 

Isto poflto, entende a Commissão de Finanças que o pro
jecto n. 265, de 1920, está em condições de ser approvado pela 
Camara. 

Sala das Commissões 31 de agosto de 1920. - Carlos de 
fJam,:pos, Presidente. --: $ampaio Corr~a. Relator. - Boltha
zar Pereira. - Pacheco Mendes. - Antonio Carlos. - Josino 
de Ara.ujo. - Alberto Maranhão. _, Souza Castro. __, Ramiro 
flraga. ~ Osca1: Soares . .,,...,· Celso. Bauma~ · 
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PROJ"ECTO N. 265, DE 1929 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. º Fica augmentada de 2. 000: 000$ a ve.irba 18" do 

art. ,52 da lei .n. 3. 991, de 5 de janei:r-0 de 1920, para o fim 
de attender no 2º semestre. do corrente anno .. ás d\)spezas com 
a construcção dos rai:naes de Montes Cla-ros e· de' Marianna a 
Ponte Nova da Estrada de Ferro Central do Brasil. 

Art. 2.º Revogam-se as disposições em· contrario. 
Rio de Janeiro, 23 de agosto de 1920 .,.......Pai~lo de. Frontin, 

N. 272 A - 1920 

Conside1·a rle uhiz.idade publica a Liaa Barbacenense contra.. o 
Analphabetismo;. com pai•ec·ér fal)oravel da Commissão de, 
c:onsr.mit(:ão e Justiça 

1, 

O projecto n. 272, de · 1.920, considera .de -ittilidade pu
blica a Liga Barbacenense contra o Analphabetismo, t.endo sea 
illustre autor, o nobre Deputado Sr. ,José Bonifacio, ·apr~sen
tado a .itrstificaç~o dessa medida em palavras de elogio á acç_ão 
bencfica r · patrio'tica de tal instituição. 

Ainda quando· não mantivesse,' como mantéh1, os 20 cur
sos de insfrucção preliminar, seria, J?elos seus fins, Uqla /as,.. 
sociação de incontestavel utilidade pnblica e, comquanto não 
,">ignifique o reconhecimento. official qe semelhante dualidade 
por lei .do Congresso, nenhum accrescimo do vantagens ·para 
a instituição que o desfructa, muito se honram todas com ' 
esse estimulo dos altos. poderes da Na1;ão. não devendo ser 
recusada á que se propõe combater o aualphabetismo, essa 
prova do alto apreço com que são por todos os brasileiros ap
plaudidos os esforços dos que se. em:r,1enham nessa campanha · 
benemerita. . _ ., _ .. _,,, , 

Assim, sem se afastar do ponto de vista reiteradamente 
affirmado, é a .commis.são d.e Constituição e Justiça de, pa-
recer que- o proJecto seJa approvado. · · > . 

· - Sala elas Commissões, 3l de agosto de 1920. ~ CuMa 
J,Jachad.o, Presidente. ~- Arnolpho A;wvedo, Relator. ~. ve
rissimo de Mcllo. - 1V[arÇal de Esco~ar. ,_.José Bonifació .• i 
......., Mello Franco. -..:. José Barata. -. Arlindo Leoni. 

'PHOJECTO 1-.. 272, DE: 1920 

O, Congresso Nacional resolve:· 
Artigo unico. E' con'siderada inst.ituiç:ão de utili.dade · 

publica a J,ig-a Barbacenense · contra '.o Analphabetisrno; re-
vogadas as disposições em_ contrario. · 

~ala. das sessões', agosto de 1920. ,__,. José" Bpnif aclo .•. 
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J'tl-stificaçO.o 

Os estatüfos devidamente 1 legalizados mos~ram os fins 
e~evad,os. d1:1 <Uga Barb:icenense contra o Analphabetismo e 
sao . um esplendido modelo ·para que outros· se fundem por 
todo o ·paiz esforçando-se por obter os· melhores resultadM 
nesta grande crüzada. 

A Liga Bafbacenense, conforme o relatorio do seu presi
dent('.l, o capitão Augusto Araujo Doria, em 24 de agosto de, 
1919,. mantém actualmente ·20 cursos, sendo 19 para o sexü 
masculino e um para o feminino . 

No .seu trabalho constante e effectivo, a Liga tem obtido 
npreciaveis Teaultact:os, lutando embora com diff'icul~ad!es 
orjundas dl' sua receita escas;ia. · 

Vae, en'tretanto, m,erecendó pela .d'edicação de. seus dire
rtores, pela solidariedade dos seus associados, convencidos 
todos de que prestam· um relevante serviço ao. Brasil, por
quanto para lJUe em 1922, ao se festejar o Centénario, se ve
rifique a diminuição sensível do numero de analphabetos. 

, A sua utilidade publica decorre dos seus_ fins, cumprindd 
aos poderes federaes, estaduaes e municipaes rodearem-na 
de todo o apreço, justificando-a por todas as· fórmas em bem 
ria cati$a a .que se dedica. 

N. 337 - 1920 

Fi.'ra a de.9peza do Ministerio da Agricult~ra, Industria. e Comm.rlrcio 
. · . · · pára o e.'l'ercicio de 19~1 

O orçamento da despeza deste Ministerio, mesmo dentro das 
verbas consignadas na proposta do Poder Executivo, seria ainda muito 
insufilciente para que este departamento da administração federal 
preenchesse os fins para que roi creado; 

Entretanto, a Commissão de Finanças traz ao estudo da Camara' 
. dos Srs. IYeputados um projecto de orçamento de despeza, com córtes 

considera veis nas verbas .da proposta governamental •.• Em tratan
do-se, como se trata, d.o Ministerio que preside directamente ao fo
mento da producção nacional é de evidencia que tal atfüude da 
Commissão só lhe,póde ser perdoada pela ·Nação, mediante a justifi
cativa de quea Commisslo se sente ~oagida por !'orça maior, que é a 
situação de difficuldades de recursos no Thesouro Federal. 

Obedecendo ;, contingencia ineluctavel do momento, propõe a 
Comtnissão o projecto, baseado na proposta do Poder Executivo, com 
mod,ificações que são perrunctoriamente conductoras aos seguintes 
.resultado,,; globaes: 
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A comparação com o orçamento vigente e com a proposta do Po· 
der Executivo expressa-se nestes algarismos: 

Despeza votada para :l 920 .. . .•••. 
Proposta para i92L •.•.••••••..• 
Presente projecto para :l 92i ••.•.. 

Ouro 

1.062:6808382 
L 062: 680$352 

862:6808352 

Papel 

3:l.667:259Si06 
3f. 6:l 7: 6i 3S545 
29.3:t6:427S545 

Reduzindo a parte ouro ·desses algarismos a papel, ao cambio 
corrente de !3 i/4, e sqmmando-os á parte papel,. chegamos a estes 
resultados globaes expressos em papel: 

Despeza votada para 1920. , -. , .•..•.•.• ; ......•. 
Despeza pela proposta para !921. .•..•.•...... ,, . 
Despeza · pelo presente projecto ..... · ........... . 

Papel 

34.H:l:5i7S083 
34.06!:8018522 
3i.067:668S6~9 

Assim a differença eritre a proposta do GOi erno e o projecto da 
Commissão de Finanças é de 2. 9941: 1328863 para menos do que a 
proposta. · · 

PJlOJECTO 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 º. O Presidente da Republica é autorizado a: despender 

. pelo Ministerio da Agricultura, Industri.a e Commercio, com os ser
'viços designados 11as seguintes verbas, a quantia de .. 

i - SECRETARIA DE ESTAl>O 

Feitas as seguintes modifica
ções á proposta: A' verba 

puro 

de Material, 2" - su b-con- • 
signação 1rartigos de ex,,.. 
pediente, et.c. », augmen
tada de · 10: OOOS papel ; 
idem, 3", sub-consignação 
«publicação do relatorio 
etc.", augmentada de réis 
i:OOOS, papel; idem, 4", ! · 
sub-consignação, «publi
eação do almanaek, etc.iil, ' 
augmentada de 2:0008 pa-: 
pel; idem, 6ª, sub--cl)n
signaçã'O «Conservação e 
custeio, etc.», augmenta-
da de 2:000$ papel...... 676:H78000 

Papel , 
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'pa . 

2- PESSOAL CO!l'TllACTADO •• ,, •• ,, 26():0008 

SESSÃO EM• i_ D.E 

3 - SEJlVIÇO'DE POVOAHEl'l'TO: 
-\. 

Com estas modificações: A' 
Material, 5ª, sub-consi
g I1 a ç ã o, «Fundação e 
custei~ etc.11, diminuida 
de 200: OOOS, papel. . . . . . 4. 335: 640$000 ...... 

4 - JARDlll BOTANI@ : 

Modificada assim: A' Material, 
3ª, sub-consignação,· «Dia
rias, ajudá. de custo etc,», 

- di:ininuida de 2 o : o o o $, 
papel; ,idem, !iª, sub
consigi,íação, «Salarios dn 
guarda.s, et.c.» supJ)rimidas 
a~ palavras e do reforço . 
que lhe puder ser conce
dida pela verba i8• ...• ' .• 

!i - SERVIÓO DE AGRICULTURA PRA ... 
TICA. 

Assim m!l.dificada: 
A material, 3•- sub-con~gnà

ção «compra, conserva
(fão, etc.», augmentada 
d~ 50o:·ooos;· paJ>Sl. ..•. : 

Idem, 4ª: sub-consigffa- · 
ção, " obras a· conserva-". 
ção, etc.p dimimlida de 
280: 000$, papel. .......• 

. Idem,' ~· sub-consignação, 
· «para o serviço de intensi-

. li.cação, etc.», supprimi-
. . · .fias as palavras «serviço do 
· Combate á lagarta rosea e 

do», no n. III; e as pala
vras: «bem assim, o saldo 

' das rendas da De~egação ' 
·Executiva ·da Producção 
Nacional, arrecadadas até 
3i de dezembro de tlH 9», 
no n; IV; e diminuida de 
63õ:OOOSS, papel. •••..... 

4i8:320SOOO 

Ouro 

, 

t_;7'8Sooo 

' . 

; 
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· i · . Pape~ 

Idem, 6ª snb.:çon~ignação, 
apara premios' . etc.)), 

-supprimi,da;:. , ... ; .•.... 
Idem, consign'a:ção para a Es-

tação Experimental de 
Viamão, substituida a im-
propria. palavra (<subven-
ção» por esta : «Qoota da 
União, no custeio do ser
viço»................... ·4·,'450:000$000 

6 - ESCOLA DE APRENDizES ARTI
FICES 

Modificada assim : em vez da 
impropria palavra .' iisub
Yenção, estas"""' «Quota da 
União, no custeio do Ser-
viço ..•....•.....•. · ••• , . • t . 800: 000$000 

7 - SERVIÇO . GEOLOGICO E l\IINERA• 
·· ·1,0GICO 

l\fodific;i.da a8$im : 

A Material, 3• sub-co11signação 
«para exames e ensaios, 
etc."• diminuidà de réis 
200: ooos, papel. . . . . . . . • 2. 449: 000$000 

8 -" JUNTA CoMMERCIAL • 
. · 
·; Modificada assim ; , 

A Material, 2• sub.consignação . 
"publicações, impressões, 
etc.», augmentada . de 
7:436$, papel. .......•..• 

'9 - DIRECTORIA GERAL DE ESTATIS- . 
TICA ••••••• ~ ••••••••••.•• 

fo - DI~KCTORIA DE METEOROLÓ~IA -
E ASTRONOMIA, 

ModiflGada assim : 

A Matérial, III consignação 
serviço meteorolog1co nos 
Estados, substituída a im~ 

.propria expressão «sub-

. 96: !-36#000 

558::l60$000 

Ou1•0 
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venção ao» pelas palavras 
«Quota' da União, no 

Papel Ouro 

custeio do serviço do».-etc. · 1.237: 674$700 

i t. - MusE~i NACJ01'AL,. · 

.Modiflcatla a$sim : · 

A Material, i• sub·consigna.ção 
<iaequisição, encaderna
ção; etc.», augmontada,'de 
7':200$, papel; dos quaes 
2:600$ para serviços de 
dou,rador ; idem, fa sub-

, consignação «Objectos de 
expediente, etc.;,_ au
gmentada de 2:400$, pa
pel, para serviços de im
pressor; : idem, 6ª sub
consigoação ((obras de . 
conservação, etc .• i>, au
gmentada de 6:000$, pa
pél, das quaes 2:400$ 
para 'serviços de ped1,1eirro 396:280$000 

12.:... Escor,A DE Mnm. ; . . ..• ;· ... ; · , '14f :729$845 

i3 - S~RvrQO DE INFORMAÇPES. 

Modificáda. assim ; 
A Material, 3ª srtb-consig~ação 

ccpara . aequisiç10, enc:a
demaç~o, etc.1i, reduzida 
de 30;000S, papel; idem, 

. :.. 4ª· sub:-eonsignação, redu~ 
zida de 20; 0008, papel .. .- · 24!S : 200$000 

i4 -·smi:v1Ç0 · PE INousTRIA PAs
Torut.. 

1 Modifica.da assim : 
A Material I, 71• sub-consigna

ç:io «acquisição óe produ
ctos biologicos, etc. · re-

·. · duzida. de ~OO:OOOS, pa
pel; idem, ' 6~ sub-con
si*nação ((dia.rias e aju
das de custo, etc~11, re-
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duzida de 50:000$, papel; 
idem, 7ª sub-consignação 
«despezas de transporte, 
etc.», reduzida de réis 
30:000$, papel; idem, 
consignação VII uauxilio 
par!!- realizaçãe, etc.», re
duzida de rno:ooos, pa
pel; idem, consignação 
VII « para desenvolvi
mento da industria pas

toril, etc.», reduzida de 
467:7005000, papel e 
de 200:000$, ouro; idem, 
consignação XII, · ,, posto 
zootechnico, et.c.», suboti
tnida a expressão «sub'.' 
vençào» pelas palavras 
«Quota . da União, no 

Papel 

custeio do serviço ... •..... IS .486: 300$000 

1 rj-SE!l VIÇO DE PROTECÇÃO AOS INDIOS 

i6-ENSINO AGRONOMICO: -

Accresceotada desta sub
consignação a Material I: ·1 

«obras de insta.Ilação dos 
Gabinetes de Agricultura, 
Zootec6nica, Topographia 
e Hydraulica» !SO:OOO$, pa
pel; e substituida na· con
signação II, «Escola Média 

:l.000:650$000 
. 1 • 

· Theorico-Pratica de Agri
cultnra de Porto Alegre)>, 
a expressão ccsubvençâo», 
pelas palavras «Quota da. 
União, no custeio do ser-
viço .•. -. ; • . . . . . . . . . • . • . • • .1 • 620: :i.óosooo 

i7..:_ESTAÇÃO SERICICOLA. DE BAREA-
<\ 

Cl!l'U .•••••••••••••••• -. • • • 34.:000$000 

i8-EVEl'l'TUAES: 

Reduzida de 50:000$, papel 2tio:poosooo 

Our,0 

600:000$000 



. SESS~O EM 1 DE SE'l'EMB~O DE 1920 
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19--EMPREGADOS ADD~S. 

Reduzida de ~~:560SOOO i.1.62:!>80$000 

20-INSTITUTO DE .CHIMICA 

A Material, augmentada 
esta s.u b-consienação: 
ccpara obras necessarias á 
insta.Ilação e desenvolvi
mento dos serviços, réis 
1.00: OOOS, papel. ••.. ~ . . . . 267 : 800$000 

21-JUNTA DOS CORRETORES.......... 29 :400$000 

22-SUBVEKÇÕES E AUXILIO$ • , •••••• 

23-0~RAS ••.. •.· -...... , ....... , .. 

2~ESCOLA NORMAL DE ARTES E OF
FiÓIOS WEKCESLÁU BRAZ •••• 

()0:000$000 

300:000$000 

483:a2osooo 

25-SERVIÇO DE ALGODÃO i.000:640$000. 

Ouro 

260:902$2!12 

Sala da Commissão, de agosto de 1920 •.. - Carlos de Campos, 
Presidente,_:._ Cincinato Braga, relator.-Sampaio Corrêa.- Oscar 
Soares. - Octavio Mangabeira.- Celso Bayma.- Ramiro Braga.
Souza Castro. - Alberto Maranhão. - Josino Araujo. - Pacheco 
ilfendes. - Antonio Carlos.- Balt~azar P{!reira. 

N. 338 - 1920 

A.bre o credito de 5;330:000$, .mpplementar á verba 23• do orça
mento da Fazenda de 1920 · 

' ' J 
A mensagem do Sr. Presidente da Republica de 1.0 de agosto 

pede ao Congresso o credito de 5. 330: 000$, supplementar á verba 23• 
.do orçamento em .vigor ccFiscalisação e mais despezas dos impostos de 
consumo e de transporte», nà consignação «Percentagens, dia.rias, 
passagens. substituições de inspectores e fiscaes e material». Con
forme dEJ,clara o Sr. Ministro da'Fazt:lnda, da a.lludiàa consignação de 
1.800: 000$ resta apenas á quantia de 3$200, pois já se dependeram 
1 • 799 : 996$809 • ' 

O accrescimo nas arrecadações do imposto de consumo, deter
.mina, ta.mbem, accrescimo nas despezas de fiscalização, qne, nos 

· calculos do Thesouro exigem ainda, até o fim do exercício, a sornma 
de 5. 330: 000$000. 

A proposta do orçamento vindouro estabelece pàl'a os mesmos 
encargos o total de 6.372:000$, 'Sendo 1.1.72:000$ de vencimentos 
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fixos e' !í. 200: 000$ de percentagens, diarias etc. O orçamento actual: 
menciona apenas 2.972:000$ em duas parcellas: 
Vencimentos fixos............................... 1.172:000$000 
Porcentagens, diarias etc. . • . . . . . . . .. . . . . .. . .. . .. 1. 800: 000$000 

' A Commissão de Finanças entrega ao voto da Camara o segllinte 
projo0to de lei: 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. º Fica o Presidente da Republica autorizado a abrir; 

pelo Ministerio da Fazenda, o credito de 5. 330: 000$ supplell)entar á 
·verba 23" do orçamento do actual exercício desse MiI1isterio, impor
tanciadestinada ao serviço de fiscalização dos ·impostos de consumo e 
transporte. 

Art. 2. º Hevogam-sc as disposiçõe:s em contrario, 
Sala das Com missões, 31 dwa,gosto de 1920. -Carlos d,e Campos, 

Presidente. -Balthazar Pereira, Relator. _:Sampaio Co1'r~a .-'Oscà1· 
Soares.-Octavio Mangabeira:-:-Celso Bayma.-11.amfro Braga.-Souzá 
Casti'o.-Alúei·to Il1aranlulo.:_ Pacheco Mendes.-.losino .ele Araitjo.
Antonio Carlos. 

11fensag~;n a que se i·efere o parecer 

Srs. membros do Congresso Nacional- Rcmettendo-vos a inclusa 
exposição do Ministro d:i, Fazenda sobre1 a nec'essidade de um credito 
de r;. :!30: 000$, supplementar á verba 23" • «Fiscalização e mais despe
zas do~ impostos de consumo», consignação:· Porcentagens, ,diarias, • 
passagens, etc . .,-do vigente orçamento do ~esmo :ministerio, tenho a 
honra de vos solicitar a competente autorizaçã.o para a abertura do 
alludito credito. . · ' . · , 

.Rio de .Taneiro, !O de agosto O.e 1920, 99° da· Inclependencia e 32º 
da Republicá .-Epitacio Pessôa. 

-Excellentissirrio Senhor· Presidente da Bepublica - N.f1 -vigente 
orçamento, a verba 23" «Fiscalização e mais despezas dos iínpostos · de 
consumo» consignação,: Porcentagens, diaria~, passagens etc., foi do-
tada com a importancia de i.800:000$000. , . .\ 

Ora, j)or conta dessa verba já , foi e;ffectuada a despeza de.· 
1. 799:996$800, sendo, portanto, exíguo o saldo existente. , 

Tendo cm vista. o augmento sempre senJivel da arrecadação. do$ 
hnpostos de consumo, as despezas éom a respectiva fiscalização se tor-', · 
nal·ão cada vez mais vultuosas. , ·, 

A competente repartição· do Thesouro Nacional orça-as· cm \ 
1.330:003$200, até ao encerramento do exercício. • 

Urge, pois, a supplementação da verba. n<t importa11cia de 
li. 330: 000$, com o aproveita,mento do allnàic,Lo saldo. 

Mas, como. e;;sa providencia dependa dr.autorização legislativa, 
peço a V. Ex. se digne .de promover· a sua, <ioncess;to da pal'te do 
Congresso Nacio11al, att:enta a. urgencia da despeza o seu 0ara0ter de 
inadiavel. . , 

1 
Rio ele Janeiro, 10 de !lgosto de 1920.-Ilomero Baptista. 
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N. 339-1920 

Ab?'e O ci·cdito cs1Jcciat de 550:000$ parn. repar·os no materúit {luctu
.ante da. Alfandega do Rio de Janeiro e acquisição de holopftolc 
pera a ilhlt. ele Santa ·Barbara . 

. O, Sr. presictentc da Republica, cm mcusagem de 10 de agosto, 
pede ao Congresso o credito especial da quantia de 5:.io.ooos afim 
de occorrer ás ás despezas de que precisa o material fluctuante do 
serviço de fiscalisação da alfandega do Hio de .Janeiro; a coustrueção 
de uma carreira para embarcações e o~ respectivos a11parelhos o· mais 
a montagem de um ho!ophote na ilha -de Santa Bat·bal'a. O Sr. mi
nistro da Fazenda, na exposição transcripta adiante, dá as razões 
justificadoras de taes dispondios, considerando"OS do absoluta necessi
dade. 

A C()mriJissão de finanças entrega ao voto da Cam.arn o seguinte 
projecto de 101 : 

O Congresso Na9fonal decreta: 
.. 

Art. i.° Fica o.Presidente da Bepublica autorizado a abrir, pelo 
Ministerio da Fazenda, o credito especial de' 550:000$, que se çlest.ina 
aos reparos do que carece o material tiuctuante da Alfandega do Rio 
de Janeiro mais a construcção de uma carreira de embarcações e 
montagem de um holophote mi. ilha de1Santa Barbara. 

Art'. 2. 0 Revogam-se as disposições cm contrario. 
Sala das Commissõe's, 31 de agosto de Hl20.-Carlos de Ccunpos, 

Presidente'.-Balthaz!'.tr Pereira, relator. -Sampaio Conêa. 7'-Qscar _ 
Soai:es, -Octavio Marl(Jabeira. ,Antonio Carlos. -Celso Ba11ma. -lla
mfro Br·aga.-'Souza Castro.-'-losino de Araujo.-Pacheco Mendes. 

Mensagem a que se ref cre o varece1· .: 

·srs. rpembros do Congresso Nacional - Remetlendo-vos a iudusa 
exposiçi:\o 'do rninis.tro da Fazenda sobre a ncccssidadd: de ·nm credito 
especial de 5!J0:0.008, destinado a custeal' os concertos de que carecé 
o IDi!-terial fluctuantà da Alfandega do Hio de Janeiro, bem como a 
acquisição ·çic uma. carreira o holophote para a ilha de Santa Barbat·a 
tenho a honra de vos solicitar a competente autorização. para a afJer-
tura do alludido credito. .. . 

1 
Rio de Jan:eiró, 10 de agosto de 1920. 99° da ludopcndcncia e 

32° da B.epubliéa. 7 Epitacio Pessôci. 

· Ex;mo. Sr. Presidente da Hepublica - Todo o matel'ial flnctuante 
da Alfandega do Hio de Janeiro está carecendo do immcdiata recoii
stituição, afim rle que uã.o venlla a solfl'et' o serviço de fiscalizaçw 
que a mesma repartição é obrigada a desenvolver em larga escala e 
assiduamente. 

De facto, polo longo us6 que tem tido, a maior parte desse ma.
tedal.s~ acha encalhad,o, chega~Jdo esta situação ao ponto de prcseu-

... ! --· 
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temente estarem prestando serviço apenas tres das muitas embar
cações a vapor que a referida alfandega possúe. 

A exposição do respectivo inspector positiva, perfeitamente, o 
estado de precariedade do material fluctuante de que dispõe sua re
partir;ão para o desempenho de sua mais ardua tarefa, a de vigilancia 
de uma enorme zona onde são empregados todos os meios no. sentido 

. de i1l udir a acção fiscal • . --
Para maior efficiencia. desta fiscalização, impõe-se tambem o 1 

aproveitamento da ilha de Santa. Barbara, de cuj.a posse , se acha 
agora a alfandega. . 

Assim é que, com a construcção de uma carrefra para suspendêr 
embarcações e a montagem de um holophote na referida ilha, mais 
bem será vigiada teda a zona sob a. fiscalização da alfandega, além 
de contribuir tal melhoramento- para eçionomia dos dinheiros publtcos, 
visto ser a ilha o posto de concentração das lanchas de ronda e, por
tanto, poder ser seu numero reduzido no serviço, ficando guindadas 
as sobresalentes. 

Segundo os orçamentos organizados, importam ·em 550:000$ os 
concertos de carece o material· fluctuante com. a acqiJisição da 
carreira e l'espectivos apparelhos e mais a montagem cio a.Iludido 
holophote. -

A vel'ba destinada aos reparos e conservação do dito material mal 
chega parl,l,.custear as despezas de caracter ordinario. 

Nestas condições, torna-se mistér a abertura de um credito 
especial para acudir á despeza de que ~e trata. 

E, como essa providencia depende de autorização legislativa peço 
a V. Ex. digne de promóver a concessão dessa autorização attenta a 
relevancia do fim a que se destina. 

Rio·de Janeiro, 10 de agosto de :1920.- Homero Baptista. 

' 1 

N. 340 - 1920 
Abre o credito especirll de 797: 6'21$477, para ·concertos e acquisição 

· de material {luctuante de divers1is alfandegas . # 

O Sr. ministro da Fazenda, na exposiçã.o abai.xu transcripta do 
:12 da agosto, dirigida ao Sr. Presidente d1i Republica, pateo1ela a 
µecessidade e a urgencia da substituição, l'rparos e accrescimos do 
material de serviço das alfandegas do paiz e de mais algumas obrás1 

1 
que visam o mesmo fim. . . , • · ·. 

O Sr. Presidente da Republica, om mensagem daquella r,lata.,. 
pede ao Congresso aptorização para ser abe,rto o credito especial do\ 
797:62!$477 assim parcellaâo : ,. . · 

Alfandega do Pará ...•..•••••.• : ................... . 
Alfandega da Parnahyba., ~ .............. : ......... .. 
Alfandega do Ceará ...•.•..................•.••..•.. 
Alfandega .de Natal-. .............. ·'· ......... ,,; ...• 
Alfandega ·do Recife ........... ,,. • ; ........... , •.. , · •. 
AU.ndega de Aracajú ............................ -••• 

70:9-38$85'7 
4:000SOOO 

235:907$000 
:12:0003000 
46:000$000 / 

..60:926$000 
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Alfandega da Bahia •••••••••• , ••••........•.••••.••• 
Alfandega do Paranaguá •••.••.••.....•.•••••....•. 
Alfandega de Florianoplis ••• ;',.; ••.•.•.•..•••••••••• 
Alfandega de S. Francisco •••.•...•..•.•. • ••...••... 
Alfandega do Rio Grande ........................... . 
Alfandega de Pelo tas •...• ·, •.••...•..••............. 
Alfandega do Livramento ..... ; ........ , ......... ; .. 
Alfandega de Coru~bái ............................ . 

47 

32:050$000 
i24':32iS700 
4:7:6HS920 

. 25 : 000$000 
5 8: 85pSOOO 
7:-í80$000 

ii:000$000 
62:000$000 

. Para a· j\lfandega do Rio de Janeiro ha o pedido do credito de 
550:000$, ainda hão entregue ao exame da Camara, e para a de Santos 
já fei auf.orizado o dispendio de 56: 950$000. O augmento da impor
tação exige o augmento dos meios de fiscalizai-a em proveito dos 
interesses do Thesouro e, diante de taes vantagens, a Commissão de 
Finanças entrega ao votifda Camara o seguinte projecto de lei: 

O Congt'0Sí!O Nacional decreta: 
Art. 1°. Fica ... o Presidente da Republica autorizado a abrir, pelo 

Ministerio da Fazenda. o credito. especial de 797;6211)477 que sedes
tina a substituiÇOes, reparos e accrcscimos do material de serviço do 

vigilancia das Alfandegas e mais algumas obras necessarias ao mesmo 
fim; 

·o credito será. assim dividido: 

Alfandega do Parà .....••.... , •......•.•.... ,,., .. 
Alfandega da Par11;nahyba ............ , ........... ,_. 
Alfandega. do Ceara ............................. , .. 
Alfandega .de Natal .............. , .. , ............. . 
Alfandega.· do Recife ••••.••••••••.•.............•.. 
Alfandega de Aracajú ..•.•..•••••........... , , ... .. 
Alfandega da Bahia ••..........•..... , ............ . 
Alfandega de Paranaguá, ........................... • 
Alfandega de Florianopolis .......... ,. .1 ............. · 

Alfandega de S. Francisco ......... ; .............. -. .. 
Alfandega do Rio Grande ........ , ........ : ....... .. 
Alfandega. de Pelotas ............................. .. 
Alfandega do Livramento .......................... . 
Alfandega de Corumbá ............................ . 

Art. 2° Revogam-se as disposi<~ões em contrario. 

70: lJ:38$8'-i 7 
4:000$000 

235:907$000 
12:000$000 
!i,6:000$000 
60:926$000 
32: OôjOSOOO 

124:32!$000 
47:641$920 
25:000SOOO 
58:856$000 
7:480$000 

u:ooosooo 
62:000$00? 

Sala das Commis5ões, 3f do agosto de i 920. - Carlos de Campos, 
P1·esidente. - Balthazar Pereira, Relator. - Sampaio Corrêa. -
Pacheco Mendes. - Antonio Ca·rlos. - Josino de Araujo. - Alber·to 
Maranhão. - Souza Cabral. - Oscar Soares. - Ramiro Braga. -
Celso Bayma e Octa_vio Mangabeira. 

ME.'NSAGEM A QUE SE REFERE O PARECER 

· Srs. Membros do Congresso Nacional - R.emetLendo-vos 
a inclusa expostcão do Ministerio da Fazenda sobre a neces- ' 
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sidade de um cretjilo especial de 797 :621$477, destinado a 
occorrcr aos concertos de malet'ial fluctuantc de diversas al
fandegas da Republica, bem como á acquisição do que a-; 
mesmas vrcl'isam, eom mais m·gencia, tenho a honra de vo::; 
solicitar a competente autoriza\iãO para a abertura do alh.i.-
dido credito. · 

Hio de Janeiro, ·J 2 de agosto de 1920, 9'9~ da lndepen
dencia e 32º da Republica. - Epitacio Pessôa. 

Exrno. Sr. Presidente da fiepublica No intuito- de 
prover ú C'fficiencia do serviço de vigilancia das zonas fiscali
zadas pelas alfandegas àa, Republiea; este minis.Leria.· tomou 
a iniciativa de certificar-se,. com minqcia, .. Llos meios de .que 
dispõem as mesmas repartiçõe~ para levar ,a effeito tã,o irnM 
portante tarefa. · · .. ' " 

Dahi resultou ter a ministerio conhecimento ·do , estado 
precario do materiàl empregado naqueBc mistér. •. , 

E a tal ponto .chegou. a imprestabilidade dQ dito mat.e
rial, por seu prolon.gado u$o e pela escassez das verbas desti
nadas ao custeio de sua conservação, que este ministerio est;i 
convie Lo da necessidade imperiosa de recompol-o immediata-' 
mente, afim de que não falleçam de todo, ás autorictâdes"fis
caes os meios de exercerem .sU:a apção em proveito das relidas 
aduanei]'aE. ' , 

'l'enclo em consideração a urgencia com que se deva dotar 
'as referidas repartições dos el~mentosl· mais preciosos no pre..:.. 
sente, impõe-se a acquisição do materüil fluctuante e de C&
patazias abaixo 1mumerado, discrimin~damente por alfandegas '' 
e segundo ô valor por ellas estimado, tem como a reconsU
tHição do. (jUC existe cm pessimas :condições, conforme , BC 
segue: 1 

Alfandega do Pará 

Concertos no cruzador Dias da Silva .••• · 
Idem do cruzador Tocantins. . ..... : ....... : . 
Idern da lancha Lisbôa Serra . ...•..•• ,. ••. ; •• 
Idem da lancha Brico Sou'W . .............. . 

Alfandega da Para,hyba 

Restauração da lancha lOão Se1·1·a ..••..•••.• 

Alfàndega do Ceará 

Construcoão de um mirante e acquisipão de 
''llJ oculo de alcance .......... ':' ...... . 

Alfandega o'K> Cea1'á 

Coilstruccão do galpão da ponte •.....•••. · .. 
. I 

28:H1$i60 
23 :'095$385 
f6 :524$6i9 
2:707$693 

6:000$000 

19:943$000 
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Idem de um gal(Jão para abrigo de 'inflam- ' 
inavcis .. _ .......................... . 

Acquisicão de uma ·balieira e balança ....... . 
Ide1n de um rebocaclor, ..... , ............. . 
Obras na ponte metallica ................. . 

-Alfandega de Natal 

Acquisicão de uma lancha a .gazolina ....... . 

Alfa~ga <lo Recife 

Acquisição de uma lancha a gazo_ lina,. de mo
tor '.possante, para serviço f'óra aa barra. 

Compra de urrí motor para a lancha Jovita 
Eloy .. . _._ ....... -..... . ..•..•.• -•.... 

SubstíLuicão da lancha Climaco de Mello, p'or 
.Jutra pequena, P.ara o servico d_e ronda 
110 ancoradouro interno ...•........... 

Alfandega de -Aracajú 

Construccão de umà porite, linha ferrea e 
dous- trolys .... -i.; ...•.•.•••.•...•... 

Acquisicão de uma lancha a gazolina, .para o 
serviço de ronda .•. : ................. . 

Alfandega da Bali ia 

€oncer:tos da. lancha S. Salvador . •.•........ 
Id~m na lan.cba ltapoan ·~ •••• -.'..-............ . 

Alf andeoa de Paranaouá 

Re.forma . da ponte .........•..•............ 
Concert9s da.· lancha Raymundo Lisboa ..• _ .... 
Idem da lancha Jans.en Müller •....... .' ...•. 
Acquisição de dous escaleres ..••. ~ •••.•.•.• 

Alfandega de Florianopolis 

49 

25 000$000 
1.1 000$000 
84 00-0$000 
~ 964$000 

i2:01l-0$000 

30:000$000 

6:000~000. 

f0:-000$000 

42:926$000 

18:000$000 

28:050$000 
4:000$000 

72:000$000 
27:459$200 
f6:862$500 
8:000$-000 

Reforma âa ponte .. ; .................... ; . .. ' 29 :6U$920 
Acquisicão de um motor para a lancha...... 15:000$000 
Restauração da linha telephoniea entre a '.Al-

fandega e o pQrtO' de Sambaqui. . . . • . . . . 3 :'000$000 

Alfandega de S. Francuco 
Acquisif,)ão âe uma Iançh~ a gazolina ••....••• 

();- Voll VII. 
25:000$000 

oi 
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Alf antftega da cúi,ade do Rio Grande 
Prolongamento do toldo do cáes para abrigo de 

embarcações. .. . .. . .................. .. 
Concertos da lancha Vossio Brigido . .•....... 
Acquisição de uma lancha de rapida movimen-

tação marca Torney Craff & Comp ..... . 

Alfandega de Pelotas 
Collocação de um novo motor na lancha, ... . 
Acquisição (ie um escaler .......... , .... , .. 

1:356$000 
7:500$()00 

~0:000$000 

. ·q.: 000$000 
2:480$0()'0 

Alfandega de Sant' Anna do Livra'ln(Jnto 
Acquisição de uma balança paira pesar vehi-

culos . . . . . ,. ..... .._ ................ . 2:000$000 

5:000$ÓOO 

~;000$000 

Acqui:sição de um guindaste portatil p8il'a 
cmco toneladas·.·. . . . . '· .............. . 

Acquisição de um aUl!Jomovel para o serviço dle 
fiscalização na fronteira . . .. , ........ . 

Alf<mdçga d,e C07"Um,~á 

Construcção de uma .ponte para desearga ...• 
Acquisição die um .escaler ................ . 

60':000$000 
2:000$000 

---·-r-
797:62i$477 

A cifra da desrpeza não póde ~rvir de fundanielito á 
impugnacão da providencia1 ·porquap.to vultuosos serão os 
beneficios que dooorrerãó ue sua efooucão. . 

De faoto, apparelhadais conveni§-nte1llente que sejam, as 
alfand1egas desenvolverão mais aissidua vigilancia, mais am
ula fiscalizacão, de fórma a tornar {~aida vez mais diffieil a 
praitica da fraude, resultando des~s esforços n~turalmente 
um consideravel augmento dl:lis oc-endas a.dluaneiras\ 

A despeza, ·porém, só poderá se:f~. effectuada mediante a 
abertura de um credito especial, que, por depender d~ pl'évia 
autorização legisl;1Mva, peeo a V., Jnx. se digne de promo
vei-a junto ao Congresso Nacional .. · 

Rio de Janeiro, 12r. de agosto de 1920. - .Ho111LJro Ba
'ptista. 

N. 341 - rn;:w 
Abre o credito especial d(.! 375:317$8~~.8, ouro, para pagamento 

á Société de Construction du Port de Pernamb.uco 

Solicita a mensagem do Sr. Prpsidente da Republica de 
28 de julho findo o credito es.peci~l de· 375 :317$828, ouro, 
di:l'<tinado a justificar, np balanco d'~ T~esnuro. o pagam. ento 
dos trabalhos que a Socreté de Cons 1.lCltmn du Port de Per..; 

''··.: 
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uambuco executou durante os mezes de uo:vembtro e dezem-
bro de 1917. · · 

O Sr. Ministro . da. Fazen:da presta as segui,ntes informa-
cõoo >Bm sua eXiposição de gi.otivos: . 

«0 Ministro da :Viação e Obms Publicas, requiii
tou o ipagiame.nto da impor.tancia de 375: 317$1828, ouro, 
á Soeíété de . Oonstruction du Port de Pernambuco pe
los trabalhos pela mesma ef[:ecurtados no porto do Rle
cif e, no1Si mezes de novembro e dezembro de 19i7. 

O Mini,srtu:o. da 1 Fazenda mandou immetdiatament_e 
cumprir a requisição; acon~ecen<lo, porém, que o Tri
l:Junal .de Contas récusou registr-o á despeza, visto co
mo, · qUJando esse insti:f:luto apreciou o cas-0, já havia 
sido encerra.do aquelle. e.x!ercicio. Por força de clau
sula contractual imperativa, o pagamento foi effe
ctu:!lido dfi.Utro do prazo estipulado no compromfaso, fi
cando assim dependente da neceSGaria legitimação a 
.cliespeza de .que se trata. Como o balanco deva consi
gnar CQm exactidão todas as oper;;ições de caida exer
cici-0, torn:a-=·se mister promover a regulariziação _ da 

J; escripturação na parte r·eferente á dità despeza.» . 
. / 

Deante dessas razões, a·. Commissão de Fiua111cas .entrega 
ao vofo dia Cama:ra o seguFrrte projecto ,de lei: ~'· 

O. Congr.esso N~ci0t11al decreta: 
Arú. 1. º Fica o P·rnsidente da Republica âutorizado ·a 

abrir 'pelo Ministe.rio da Fazenda, o credito especial de réis 
375: 317$828, our-0, que se ·P.itstina a justificall', no balanço 

· de. ):'hesour_o, o pagameJJ.to feito, á vis.ta de clausu1'a de con
tracto, .á Société de Construction du Port 'de Pernambuco, im
portancia de trabalhos execl,ltados nos mezes de novembro e 
dezembr-0 de 1917. ' 

Art. 2. º Revogam-se as disposições' em contrario. 

Saía das Commissões,. 31 de ·agos,to de 1920. - Carlos de 
Campos, Presidente. - Balthazar Péreira, Rr,lator. - ·Sam
paio Cori•1Ja. - Oscar 3.oares. - Pacheco 'Mendes. - Souza 
Ca,s.tro. - Octavio Mano.abeira. - Alberto Maranhão. - Ra-
miro B.raga. - Ce'tso Bayma. · 

1 

MENSAGEM A QUE 'SE REFERE O PARECER 

Srs. membros do Congresrn Nacional - Re~ettendo-vos 
~ inclusa exposição do Ministro da Fazenda, sobre a necessi
dade de um credito especial de- 375 :317$828, ouro, destinado 
á legalização da despeza com o pagamento, á Société de 
Construction du Port. de Pernambuco, dos trabalhos executa
dos no porto qe Recife, nos mezes de novembro. e dezembro 

\· 
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de 1 !l17, Lenho a honra de voo;; solieilar a compelenle aul()ri
zacão para a abertura dó alludido credito. 

Rio de Janeiro, 28 de julho de 1920, 99" da Indepen
dencia e 32º da Republica. --= Epitacio Pess~a. 

Exmo. Sr.. Presidente da Republica - Q Ministerio da 
Viação e Obras Publicas- requisitou o. pagamento da. impo.r':" 
taneia de 375 : 3i 7$828, ouro, á Société de Constrµction · du 
Port .de Pernambuco, pelos trabalhos P,ela mesma executados 
no porto rle Recife, nos mezes de novembro e d~embro de 
19i7. . 

O Ministerio dá Fazenda mandou immediatamente cum
prir a requisição, acóntecendo, porém, que ó Tribunal · de 
Contas recusou registro á ciespeza, visto como, quando esse 
.instituto apreciou 'o caso, já havia sido encerrado aquelle , 
exercício, 

Por força de. clausQ.la contractual imperativa, o paga
mentO foi effectuado dentro do prazo estipulado no compro
misso, ficando. assim, dependente da necessaria Iegitimaeão 
a despeza de que 1se trata. .·· 

Como o balanço deva· .consignar com exactidão ··todas as. 
operações de cada exercicio, torna-se mistér promover a re
gularização da escripturação, na !parte referénte á dita des-
p~a. 1 . • 

Para tal fim, basta a abertura de um. credito especial, o 
qual, todavia, requer préviã autoriz~ção do C. ongreaso Na-.. 
.cional. . 1 • , 

.Eis porque pe.co. a V. Ex:. ~e.diiyté de providenciar iJ.o" 
sentido de ser concedida tal autor1zacãp. , . . ; 

Rio de Janeiro, 28 de julho de 192~).' ~ Ho.mero Bapt(sta., 

~. 3112 -- 1920 

Abre o ci•cdito es1iecial de 200:000$, para despezas, deeoi·ren~ 
· tcs dos conven.ios da Conferencia de Limites lnteres
tad1we.s 

Em mensagem de H de agosto dest~ anno, o Sr .. ·Pres1;. · 
:dente da Republica solicita autorizaçãp para abrir, pelo Mi-] 
nisterio da Justic.:.a e Negocios Jnt~rior~s o credito especial de\ 
200 :000$, destinado a occorrer ás d'.esnezas oriundas do.s oon- . 
venios celebrados na Confereuc. ia de mimites Interest .. a.do. aes, 

Razões de alto patriotismo deter inaram a. cop.vocacão 
da 'Conferencia de Limites· Interesta oaes que se realizou 
durante os mczes de junho e julho find:os e que poz t!;lrmo, sob 
applausos .g:era.cs, a delicadas questões territoriaes entre va:
rios dos nossos Estados. 

Como estava previsto na.:3 Instrucções organizadas pelo 
Ministerio da Justiça e em consequeucia dos convenios ce-- ·-· - - - ·--· - - . ·- .. , ····t '-·-· ·-· .... -· --· . . . 
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lebrádos na referida CÕnferencia tem o: Governo Federal de 
providenciar sobre· a. deJl1arcação de varias' fronteiras in~eres
tadoaes f1 levantamentos topographicos necessarios. 

Para a execuoão destes trabalhos. de fórma que ao so
lenmisarmos o centenario · da nosSf). independencia politica. 
commemoraremos. tambem, . com lntenso .iubilo patriotico o 
sincero espirito .de fraternidade entre os Estados irmãos, ex
tremes de rivalidades terl'itoriaes. faz-se necessario o credito 
solicitado. para attender a toda$ as despezas com o pessoal e 
material,' decorrentes de taes serviçoe. .. 

A Commissão de Finanças é de parecer que seja concedida 
a autorização solcitada ·e nessas condições submette á deli
beração e :voto da Cam,ara o-seguinte projecto de lei: 

: O . Congresso . Nacional decreta: 
Art. 1. º l!~ica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo 

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, o credito esp~ 
cial de 200.:000$, destinado a occorrer ás despezas oriuildás 
dos convenios celebrados .na Conferencia de Limites Inter
~stadoaes; realizada E)ste anno nesta Capital. · 

Sala das· Commissões, 31 de agosto de 1920. - Carlos de 
l1am.pos, 'Presidente. '- Ram~ro Braua, Relator. .:__ Sampaio 
Corrêa. ,..... Or.tq,v.(o llla,ngabeira. - Balthazar Pereira.· _, 
Cr!lso Ba11ma. · - Alberto .• W.aranhão. - Oscar Soares. ___, Jo ... 
sino àe. Amu.io. - Pacheco Mendes. - Antonio Carlos. 

MENSAGEM A QUE SE REF'El\E o 
0

PARECER ' 

Srs. Membros élo . Congresso Nacional - Tendo em vista 
as ponderações que o Ministro ··da Justiça e Negocios Inte
riores · faz, . na inclusa expnsição, concernente á abertura de 
um credito especial de 200 :000$, destinado ás despezas de
correntes .. dos convenios celebrados na Conferencia de Limi ... 
tes Interestaduaes, realizada este anno, nesta Capital; os 
quaes se relacionam com · a demarcação e fixação de frontei
ras . entre alguns Estados da Republica, submetto o caso ao · 
vosso esclarecido 'exame, afim de que tenha a nceessària 
soli1cão. .· • 

.. Rio de Janeiro, 14 de agosto de 1920, 99º da Indeperi .... 
dencia e 32° da Republica. :-- Epitacio .Pessôa. 

Exmo. Sr. Presidente da Republica -- Por autorização 
e sob os auspicios. de V. Ex., realizou-se durante os mezes 
de junho e julho findos, a ·Conferencia de Limites Interesta
duaes, em que tomaram . parte representantes de diversos Es
tad9s da. União, que tinham questões a liquidar para fixação 
das linhas divisorias nos respectivos territorios. Em cum
primento dos ccnvenios celebrados na ultima conferencia e 
como foi previsto nas respectivas instrucções,' organizadas por 
este ministerio, deve o Governo Federal providenciar sobra 



a demarca.cão ae varias fronteiras interestaàüaes e Iévan•. 
tamentos geographicos necessarios. Acham-se nestas condi..o 
ções os casos de Ceará-Parahyba, Rio Grande do Norte-Para
hyba, Piauhy- Ceará; Piauhy-Maranhão, e Eernambuco-Para
hyba. Para execução do,g referidos trabalhos, de modo que 
este.iam concluídos-ao ser solemnizado o Centenario da In
àependencia, torna-se mistér que o Governo possa attender a 
todas as despezas com o pessoal e material, decorr!3ntes d.e 
taes serviços, e nesté séntido venho suggerir a V. Ex. a ne
cessidade de ser solicitado do Congresso Nacional o credito 
especial de 200 :000$000. ·· 

Rio de Janeirn, :f.4 de agosto de f920. ~lf'l"t"do Pintíj 
Vieira de Mello. 

N. 343 ......,. 1920 

lfbre o creêlitô ·especial 'ile fJ88$709, para pagãmentõ 'a .{;eovi~ 
oildo .de C(lrvalho 

• 
O Sr. Presidente da Republica, em mensagem de 12 dé 

a.goste. do corrente anno, solicita ao Congresso Nacional a 
abertura de um credito especial de 938$709, ·para pagamento 
no 2º official dà Directoria de Saude da Guerra, Leovigildo de 
Carvalho, de differença de vencimentos, que lhe . competem, 
entre aquelle cargÔ e o de 3° official lia·mesma repartição, de 
20 de mar.ço a 31 de dez.erribro· de 1918, visto havêr o decreto 
.de 27· de novembro· de 19i9, que o nomeou 2º official; decla
rado contar elle antiguidade dá primeira das mencionadas da..;:· 
tas, afim de poder resarcir a preterição, que então soffreu; 

Do exposto·, é evidente o direito· do referido f'unccionariO 
ôa Dlrectoria de Saude da Guerra a ~erceber a differença de 
venôimentos correspondentes ao ôredfto solicitado, pelo qu.e, 
entendendo a Commissão de Financas da Camara 90.f a o roes.,. 
mo concedido, submette ao ,julgamento da Camara ó seguinte, 
projecto de lei: \ · · 

O Congr~acional aecret,a'Y 
A.rt. 1. º Fica o Poder Executivo autorizado a anrir, · pelo 

Ministerio da Guerra. o credito especial de. 938$709, para, pa
gamento ao 2º official da Directoria -Oe Saude da Guerra Leo~ 
vigildo de Carvalho, de differenca de vencimentos,. que lhe 

· co.mpe~ém. entre aquelle cargo e o ~e. 3º official . tl13... tnesm.a' 
repartiçã.o, dé 20 de março a 3'1. de ezembro de rno.8. 1 

· _ Art .. 2.º .Revogam-se as dispmdçõ s em eontrario. · ., 

Sala das CommíseÕes, 31 df! agosto O.e 1920. - Carlos de 
Campos, Presidente. - Souza Càstro, Relator . ..;,_,. Balthazar 
Peréira. - Pacheco Mendes. - AntOj'l.io Carlos. '--- Josino de 
Arau,jo. - Oscar Soares, - Cincinato Braga. ' - Octarviol 
ft(angabcira. - Sam.paió Correia , · 
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MENSAGEM. A QUE SE REFERE O PARECER 
. \ 

Srs. Membros do Congresso Naçional - Transmitto-vos a 
inclusa exposição que me foi. apresentada. pelo ministro de 
Estado da Guerra, tratando da:~ necessidade de se abrir ao 
respectivo ministerio um credito especial para pagamento ao 
2º official ·da Directoria de Saude da Guerra , Leovegildo de 
Carvalho, de differença cie vencimentos que lhe co.mpetem 
entre aquelle cargo e o de 3º official da mesma x'epartição, 
de 20 de, março a 31 de dezembro de 1918, visto haver o de
creto de 27 de novembro de 1919, que o nomeou 2º official, 
declarado contar elle antiguidade da primeira. das menciona
das datas, afim de poder resarcir a preterição que então sof
freu. Em vista do exposto, venho pedir que habiliteis' o Go
verno a abrir áquelle ministerio o credito especial da quan
tia de 938$709, necessario para attender ao pagamento de que 
se trata. 

Rio de Janeiro, 12 de agosto de 1920, 99• da Indepen
dencia e 32º da Republica: - Epitacio 'P_ess,ja. 

EXPOSIÇÃO 

Sr. Presidente da Republica - Como se verifica dos in
clusos papeis, o 3º official da Directoria de Saude da Guerra 
Leovegildo de Carvalho· foi por decreto de '?-7 de novembro 
de 1.919 promovido ao· cargo de 2º official, com a declaração 
no mesmo decreto de contar antiguidade de 20 de março do 
dito anno, afim de poder resarcir a preterição . que soffrera . 
nesta ultima data. 'Julgando-se com direito á differença de 
vencimentos entre os supramencionados cargos .em virtude do 
alludido decrete.,· o funécionario de quem se trata solicitou-a 
em requerimento que foi geferido. Em vista do ·exposto, rogo 
vos digneis solicitar ao Congres_so Nacional a. necessaria au
torização para a abertura ao. Ministerio dà' Guerra do credito 
especial de 938$709, destinado ao pagamento da differ:ença 
de vencimentos ora reconhecida,. durante o período de 20 de 
março a 31 d~ dezembrQ de :1918, á qul}.l tem direito o refe-
rido_funccionari0>. / 

Rio de ;raneiro, 12 de agosto de i920. - Jol/,o Paridiá 
Calogeras. "~·"""""".-,.~ 

N. 34~- f920 

Abre o credito especial de 28:16±$259, Pª"ª pagamento de gra; 
tificaçõe~ a · docentes e preparadores da Escola Militar 

Pare~r 

Em mensagem- de i9 de abril do corrente anno, solicitou o 
Sr. Presidente da Republica a a bc:>:rtura de um credito especial 
de 28: 761$2l:i9, para occorrer ao pagamento de gratificações aos do
c~tes e a dous preparadores da Es0ola Militar, que regeram tur-

. mas supplementares em qous períodos lectivos ao· armo proximo 
~~. ' 
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Nos termM do disposto no ai·t. 1.0ô da lei .Jl'• 2.'924', de B de 
janeiro de 19i5, combinado com o art. 1ü4' do decreto n. !i.698, 
de 7 de outubro de 1905, assiste aos docentes dos institutos militares 
de ensino ,, direito a uma gratificação pelo accumulo de func~ões 
cm aulas supplementares, .além das que lhes competem. 

. Nas mesmas condições são favorecidos os preparadores, ségundó 
o aviso de U de outu):>ro de 1916. ' · . 
' Ora, tendo sido applicado nos dous periodos lecf.ivos do anno 

proximo findo o disposto no aviso n. 39, de 28 de maio~ de 191.8, 
em vista do grande numero de alumnos matriculados nas aulas da 
mesma disciplina, pro facto, a'dquiriram o direito á. gratificação da 
lei os docentes que regeram turmas supplementares .o os dous 
preparadores que os auxiliaram, 

Nestas condições, é de parecer a Commissão de Finanças séja 
aberto o credito solicitado e submettido ao voto . da Camara o se~ 
guinte projecto de lei: · 

·O Congresso Nacional decreta: 
Art. I. Fica o Poder Ex()cutivo autot'iza.do a abrir', pelo l\linis

terio da Guerra, o Cl'édito especial de 28: 7618259 para occôrrer ao 
pagamento de gratificações aos docentes e a dons preparadoi.'es da 
Escola Militar, que regeram turml;\s supplementares, em dous perio-
dos lectivos do anno proxhno findo. · 

Al't. II. Revogam-se as dii1posiç~es. em contrario . 
• 1 •. 

Sala das Commissões, 3:l de agosto de .1.P20.-Alberto de CampoB, 
presidente. -Souza 'Castro, ·relator,. ""7' Balthazar Pereil'a. - Pacheco. 
~lendes.-Antonio Carlos.-Josino .de AraJ~o.-Octavio Mmigabeira,; 
- Oscar Soares.- Cindnato Bràga. - Alb~rto }1faranhão.~Sarnpaio 
CorTeia. . · · 1 . 

MENAGEM& A QUE SB BEFEJ.!E () PARECER 

Srs. membros do Congresso Naciônal -· Transmittiudowos a in
clusa. exposição que me toi apresentada. pelo ministro de\Estado. da. 
Guerra, sobre a necessidade de, se abrir~·º respectivo ministeJ.'.iO o 
credito especial de 28: 76f$250 para pag;i.merito de gratificação\ aos 
docentes e a dous preparadores da Escola. ~ili.tar que reger.aro tnrmas , 
supplementares em dous periodos do anuo findo, rogo vos digneis 
hal:)ilitar o Governo com esse credito. · 

Rio de Janeiro, . i9 de abril de i 920, 
da Republica.-Epitacio Pe.~sôa. 

99q da Inde.pendenoia, 320,, 

Exposição· de motivos 

Sr .. Presidente da Republica- Nos terlll/os do disposto no art. i06 
da lei n. 2.924, de !ide janeiro de f9H>, qombinado com o art. 164 
do decreto n. 5.698, de 2. de outubro de ;+905, assiste aos dócentes 
dos institutos militares de ensino o .. direjto a uma gratificação pelo 
accumulo de funcções om aulas suppl~mentares, além das que lbes 
competem. Não consignando a lei n. 3.674, de 7 de janeiro de 19~~. 

:\ 
''\' 
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verba para pagamento desta gràtificação aos docentes e a dous pre ., 
para.dores da Escola Militai· constantes da relação que acompanha os 
inclusos papeis, os quaes regeram turmas supplementa1·es em dous 
periodos do anno findo, peço vos d.igneis solicitar do Congresso 
Nacional a abertura do credito especial de 28: 761$259, para que se 
possa effectuar, o aHudido pagamento. ) 

Rio MJaqeiro, i9 dê.abril de :1920.-C(llogeras. 

N. 348 - 1920 

Abre o credito especial dç 4:150$, para pagamento ao major Artliur 
· Xa~ier llforeira é capitão José Lo urdes Guimarães Padilha 

Parecer 

Em mensagem de 12 de agosto do co1•rento . anno, solicita o 
Sr. Presiqente da Republica ao Congresso Nacional a abertura do 
credito especial de 4::1508, destinado ao pagamento de vantagemi, 
nos exercicios de 1919 e 1920, que competem ao major Arthur Xavier' 
Mor'eira. e capitão José, de LOurdes Guimarães Padilha, fiscal e ;tj u
dante da Escola Militar, para aluguel de casa nas proximidades do 
mesmo estabelecimento. . 

E" fundamento do pedido de tal credito o disposto no art. 171 c;lo 
Regulamento da Eseola Militar, em face <:lo qual o major fiscal e o 
capitão ajudante são obrigados a residir nas proximidades da mesma 
escola, ·concedendo-lhes o alludido artigo a gratificaça.o mensal de 
1ã0$, uma vez prova\].o que não habitem proprio nacional. . , 

Verificando-se dos documentos annexos á mensagem perfeita 
conformidade com os dispositivos regulamentares citados, e não tendo 
sido consignada verba. nos orçamentos de 1919 e. 1920 para occorrer a 
es$& dospeza, é de parecer a' Commissão de Firianças seja aberto o_ 
referido credito, pelo 9ue propõe á deliberação da Camara o seguinte 
projecto d~ 'lei: · · · ./ 

. O Congresso Nacional decreta: 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelu 

Ministerio,-Oa Guerra, o credito especial de 4:150$, para occorrer ao 
pagamentq de vantagens, nos exercícios de 1. 919 e \ 1920, que com
petem ao major Arthur Xavier. Moreira e capi~ã.o Jósé . de Lourdes 
Guimarães Padilha, fiscal e ajudante da Escola Militai', p:i.ra aluguel 
de casa nas proximidades do mesmo estabelecimento ; revoga.d.a~ as 
disposições em contrarie. ' 

~ala das Commissões, 3i ·de agosto de H~O.- Carlôs de Campos, 
presidente.- Souza Castro, relator. - Balthazar, Pereira.- Pach~co 
Mendes .. - Antonio Carlos.-,Oscar Soares.-Cincinato Braga.- Rl.i-
miro Braga.- Octavâo Mangabeira.- Sampqio Correa,, ' 
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Mensagem a que se refere o parecei· 

Srs. membros - do Congresso Nacional - Transmittindo-vos a 
exposição que me foi apresentada pelo Ministro de Estado da Guerra, 
relativamente á necessidade de se abril'\ ao respectivo ministerio o 
credito especi a! de 4:150$, destinado ao pagamento de vantagens ·nos 
exercicios de i919 e 1920, que competem ao major Arthur Xavier Mo
reira e capitão José de Lourdes Guimarães Padi!Jla, fiscal e ajudante 
da Escola Militar, para aluguel de casa nas proximidades do mesmo 
estabelecimento, venho pedir-vos habiliteis o Governo a abrir o men
cionado credito. 

Rio de Janeiro, 12 de agosto de :1.920, 99° da Independencia 
32° da Republica.- Epitacio Pessôa. 

N. 346 - 1920 
Abre o credito especial de 1:713$330, para pagamento ao majpr refor-. 

mado do Exercito Mario Cruz 
'/ 

Em mensagem de 4 de agosto· do corrente anno ao Congr!)sso Na
Cional, pede o Sr. Presidente da .Republica, seja o Governo habilitado 
a abrir o credito especial de :1. :71.38330, para pagamento de ·vanta
gens que competem ao adjunto do Collegio Militar de Porto Alegre~ o 
major reformado do Exercito Mario Cruz, no perioclo de _:I. 7 _de junbJl 
de 1918 a 20. de novembro de 19f9 •. i . · · . · · 

Da exposição de motivos do Sr. ministro da Guerra,,e em vista 
dos documentos que à instruem, é. inconte~te o . direito do major re
formado Mario Cruz á differença de gràtificação entre o càt'go de 
proféssor e o de n.djunto, durante o periodp {17 de junho deHH8 á·; 
20 de novembro de 19i9) em que indevidaIIJ-ente adjunto mais moderno 
exercera o cargo de professor, que lhe competia no impedimento do 
professor effectivo. .. . 1 · 

Como, entreta o.to, não tivesse o onus. do desempenho _do exer
ciêo, que recahiu sobre outro docente, a este foráin abon111das as van
tagens respectivas, de que resulta que meio - outro nãq ha, para 
reparar a falta, sinão a abertura' do credito solicitado, pelo que é de 
parecer a Comm~ssão de Finanças seja o ·'mesmo concedido pe~61pre
sente projecto de lei, que submette ao jul~;amento da Camara~- ·· 

O Congresso Nacional decreta: · ' · 
Artigo nnico. F.i.ca o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Mi

nisterio da Guerra, o credito especial de :l: 713$330, para occorr~r a9 
pagamento de vantagens, que competem ao adjunto do Collegio Mi\ 
litar de Porto Alegre, major - reformado t'4arici Cruz, no periodo de 
1 7 de junho de 19! 8 a 20 de· novembro de i 9i 9; revogadas as disposi
ções em contrario. 

- ·sala das Com missões,· 31 de agosto de:_ 1920. -Cai·los de' C(Jmpos,, 
Presidente.- Souza Castro, Relator.-Bqltliazar Pereira • ...:.....c Pacheco 
Men'des.- Antonio Carlos.- .Tosino de .Ataujo.- Oscai· Soares.
Octavio Mangabeira. - Cincinato Braga. - Celso Bayma. - Ramiro 
Braga.-. Sampaio Cori·ea, ·• 1 
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SE.SSÃO EY. 1 OE Sl>'TEMBRô DE 1920 . 

Mensagem a que se refere o parecer · 

Sts. membros do Congresso Nacionà.l +..o Tra.nsmittindo a inclusa 
el.1iosição que me foi apresenta.da polo Ministro de Estado da GuerJ':l, 
sobre a. necessidade de se abrir a.o respectivo Ministerio o c1·edit0 da 
quantia. de 1: 7i3S330, oara pagamento de vantagens que competeru 

. ao adjunto do Collegio ~1ilitat· de Porto Alegre, ma.jot' Mformado do 
Exercito Mario Crut., no pel'iodo de :17 de junho de 1918 •~ 20 de no
vembro de :19i'), venho pedir-vos habiliteis o Governo a abrir o men
cionado credito. 

Rio de Janeiro, 4 de a.gosto de 1920, 99° da Independencia e 32° 
da. Republica .-Epitacio Pessóa. 

Exposição de motivos 

Sr. Presidente •fa Republica - Ao major reformado do Exercito 
Ma:rio Cruz, adjunto do Col!egio Militar de Porto Alegro, foi reconhe
cido, em vista do que consta . dos . inclusos papeis, o direito a ditre
reoça. de gratificação entre o ca.rgo de professor . e · o de adjunt.o du_
rante o periodo de 1; de junho de i918 a 20 de novembro do armo 
findo- Como, porém, não tivesse elle o onus do desempenho do cxer
cicio. que recabiu sob1·c outro docente, ao qual foram . abona.das as 
vantagens respectivas, o, não tendo paru. o pagamento ora i·econbe· 
cido capacidade os orçamentos, . por terem sido fixadas as verbas em 
·vista do numero dete1·minado de docentes, venho pedir que vo;:. 
d_igneis solicitar do Congresso Nacional a neccssaria autorização para 
a abertura, ao Ministerio da Guerra, .do credito de t: 7iJ$330, afim 
<le attender ao pagamento da divida· deqne se trata . . 

Rio de Janeiro, 4: de agosto de 1920.-.foão P1mrtiã Ca!ogenr.s 

N . 347 . .:... 1.920-

,1 ltcra a lei de licenças 

(Vide parc-cer n. 'IO. <:lc 1920) 

A P.roposito do parucer n . 10, \!e 1920, da Commissã.o de· 
Peticucs e .Podc-res. devolvendo nos respectivos mínisterios, 
requerimento!> de licencn, que se achavam pendentes da so
lução cio Congres>:o :\acional. r.m vir l.ude c!e haver a novn lei. 
l'f.lA'lllndorn tfo tal materiu, transferido, r.omo de direito, o.o 
PodP.L' :8xecut.ivn l.nda a competencia para res'olvcw os co.so~ 
1wcr)r1•ido~. npl'cst~11l:ou o il luslrc Deputado Sr·. l\fauricio do 
I.acoi·da, n a Ctunar:1 appr o,•on. um r~qu e1:imento solicitnmfn 
s·omc:-:i,;a (!o allmlir.111 ptu•ect' t' :·1 Commi~suo de Consl.ituic;.iio () 
Jusl.i1:-a 4-pa1·a 'JllP r~mif.l:i p:.H•o1~ <"1' rel :Üivo ~·s m odif iclll; Õr.s 1: 
ai.é revoi.:w;útis do 1"Pf!'lllam1,•n l<) . fPil.as (i rece.nte lei rle li
nn11.1as:r- • -

A lei n . ·L Otil , 11n 1 t.i de janeit'o do 1.920. que 1·c:,rul:i. a 
1:0111:essão de liecm:a ~ws runccionarios publicos civis e mi-
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ll1: 1 1·,..~ ri d:í oulr·nR prnvi<lcncia~, :foi regulamcnlndn no docrefo 
n. H. Hí7. d•~ iJ de maio dt' Hl20, qrn~ 1fü;pue so]Jre n re::;pe-
r.l Í\'a 1:xr~euç:ío. .. · . 

Na expedir;:~o des;;e: d1~crc l.o. rcfrt'cudni:lo po1· !.odog oi.; 
l\lini~l l'm: 1:h> l~Sl.ndo. usou u Sr . .PrcsidrmLc ·da ncpublica de 
um:;. l'n(•ut.tnilr pl'ivul i\'n, qur lhe fÔi expres'l::nnenlc confe
l'iiln pela' Conslílui(;tío J:'crlernl, ilo ar~. ltS. n. L que assim 1 

eslalue: 
<0.f:ornpPl0 JWÍ\"nliv:in1P11i1• an P1'PsidenL0 dn Rcpu

lil i1:n : 

t •. sm1ccionu1', promulgar e fa~er. publicar as leis 
1~ 1'esolll(;õe-;; do Congrosso; expedir decretos. inst.ru-
1~1:ifo.-, e i·eg-ulnmentos paro, sua fiel cxecrn~ão.» 

All rilmi(.·ão cssr.nrialmenf.e e:x.ceutiva est.a, cm virt,ude ca 
qu::il ~e Ast.ttb_elece a eollabor'açfio indispensavel e coüstif.ucio-
11al rlns: dous poderes na facl.ma complcfa das leis hrasileiras, 
lllll'lii;ipa. cnl.rcLanLo. de um modo expresso. da faculdade 
l1'r.:·i$l:üiva inral'nada no Cnngrcsso Naeional. por actos com
ptomfJntares e formaes sem cu.ia oxistcncia não p6de ha
\'el' lei. 

Tão importan'te é a formalidade da s:lncção, promulgação. 
e public.mção das leis quanto a faculdade de expedir decretos, 
inslr•ucções e regulamentos para sua fiel execução, simulta
nea. o conjuntainente asseguradas a.o Poder Executivo , de um 
mo0o oatcgorh:o e sob a condição de .serem privativas, pe
culial'es, exclusivas do Presidente da Republica, como seu 
li tular. 

A::isim, para que as leis sejam obrigatorias tÍ necessario 
que sejam sanccionadas, promulgo.das e publicadas do mesmo 
mudo que sua fiel ex:ecuciio depende da expedição de clàras 
<! eompleLas disposit;ões ele regulamento,· sendo arbitro unico 
cfa maneira pomo exerce umas e outras f!essas altas facul

. daucs execulivas aquelle a quem a lei suprema privativn-
mcuLi! as conferiu. 

Dalli a ai'ffrmacão dos constitucionalistas pat1·ios de que 
é discredonario o podcl' regulamentar conferido ao Chefe da 
Nacão, sú lipiilndo pelo concciio da execuciio fiel da. lei, ne>-
1Jiio essa que as regras de h~rmeneutica, tão sómente essas, 
podem es!Albelecer. definir e esclarecer quanc:!o chamadas n 
persct•ula1• o verdadeiro pensamento do legislador, para des
\'(.mdal-o aos olhos do:> que e.levem cumprir a lei. 

Qt'rnnlo :í. exLensfi.o· do poder dó expedir decretos, insLru
cc.úcs e l'cgulamenloS, eserovc João Barbalho, á pags. i81i-
18tí, <lo[; -1:Uommenlat' ios~ á Constitu\l;üo Fe\lerol Brasileira: 

~:A lei é 'irl qito,l iusswm cst pelo poc!er competente 
pai·a ·[\l11rl-a. Pal'a ser obs1Jrvado e praticado, po-
1·,\rn, n ttne clla ()Si.alue. o chefe dn. uai;ão, como auto
ridad,, a q1wlll irnmmbe cumpril-a e fazei-a <mmpl'il', 
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lr.m O po1for ue esl.ahc!eeot•, pol' diSpOSi()ÕCS lfo C:lt':t
eLct olll'i'0aLol'io. os mcio!õ, i·c:;ras, orovidenriias o fot·
mulas a isso adequadas. Incluc-sc esse poder na sua 
missão executiva, ú urna funccao cssencialmerHe inhc-
runte a clla. . 

E . na. escolha desses meios ·e processos, .- a me
nos que por motivo especial a lei expressamente tenha 

· · prescripto algum que considere indispensavcl ao bom 
exilo da pi·ovidencia legislada, - ó disc'r:ecionario o 
podCl' do Chefe <.lo Estado o podem ser ulteriormente 
alterados ou mudados os rei;ulamenlos por elle expe
didos, i;i as cil'c~unstancias do negocio e do paiz assim 
o. aconselharem pura melhor execução da lei. Agente 
responsavcl dessa c:xccucão, tal discrci;;ão não lhe p6dc 
ser recusada.~ · 

Esse pocer discrccionario não é, entretanto, sem Iimitf'!s 
e estes se encontram na propria disposicão constitucional, 
quando e:x:prcssamcnf.n 1nmbra que o confere «para fiel exe
i;ução das leis». A fidelidade do r e:;ulamento (Ls disposiçl:ios 
<la lei é, pois, condii.:ão essencial ú validade elo acto rcgula
menf ar.· 

A tal propos it.o, ainda em João Ba1'balho, lOc. cü., se lr!: 

· «Esta. dausula contém salutar aviso; 1'C(l0l'du 
q11w o poder de t•egulamenta~'.ão, di~c1·ecíona1·io quanlo 
aos meios a PI'ei'crir, tom, entretanto, natural limite; 
e~lcs devem ser conducentes á ex:acta e flEL execucão 
da lei, sem allc1·al-t\ cm cousa alguma; a csle Pl'Opo
sito cumpre lembrar, com Pimenta Bucnu, que o Po
dei· Executi\'o commclleri a gl'ave abuso cm qualquc1· 
das hypot,hesf'!s st•g-uin tes: 

1", em criar dire:ilos ou obrigai;ões novas, não 
1?slnl1clccidos pula lei; seria u1nn innu'vacão exotrbi
(:nntc, uma uc:urptlf;.üo do ~Podet· Legislativo; o assim 
poderia o Governo urear i111posL08, penas o dcvel'cS cs-
1.ahelecido:; pela lei o ·turiamos Jous legisladores. toT
nanuo..,.~c o sysf,nri'la consl.iLneional verdadeira illnsão: 

2º, ·em ampl ;ar. restringir ou modificar li irei tos 
nu oh1·ig-iwõcs. porquaul.o a 1'twuldadc lho foi dada pat•:t 
fa:r.cl' observal' l'iolmenLn a lei, e ni~o parn. in!.rnrluzi1· 
muda11ea 011 al lcmçiio alguma nellu.; para manl e1' o . ..: 
direitos e ob1·ir,n\(;õcs com11 rot•am estabelecidos e nfi.11 
para ri1!m·csr.l'nlnl-os 011 diminuil-os; puni o'bedccm· a11 
lcg:islatior n 11fin para solwepm·-s~ a el!a; 

~3". em OL'{lcnar no; proltibh· o qllc alia niio OL'dena 
11u ;1:io prohibe. ahu so iguu 1-aí> ri110 .i:"i nul.amos lll.I an-
1.t!cedent.c 11. 1. J!l domais o Govcl'llo não tem aulol'i
dade ulgnma pat·u suppl'ir. ri o1· meio rcgulamcnt.nr. as 
ht~unu;.:; da loi, e mól'montc de direiLo priv:ado, porque 
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estas entidaaes uão são simples {letalhes ou meios de 
execução; 

4º. em facultar ou prohibir diversamente do qu~ 
a lei estabelece. porquanto deixaria esta. de ser qual 
fôra decretada, ·passaria a ser differente, quando a 
obrigação do Governo é ser em tudo por tudo fiel e 
submisso á lei: · 

· 5", finalrmmLe, em· extinguir ou annullar direitos 
ou obriga<;ões, país que nm tal acto equivaleria á re
vogn,.ção da lei. que os estabelecera ou· reconhecera; 
seria um acto verdadeframente attentatorio. 1 (D,iir. 
Pnbl. Braz., pag. 237);,. 

Es(.es principios parecem de :rnmesinha applicaoão e o 
bom senso os recommenda como consequencia da discrimina
ção de poderes nos organismos constib~cionaes; mas, na pra
t,ica, ao considerar casos concretos, é prudente não os tomar 
na sua sigilificacão litteral e examinar antes a natureza do 
acto legislativo a ser regulamentado. 

Em .sua obra Commcntarios á Constitu.içã.o Brasileira, ci
tando :.í pag- . .j92, Marnoco e Souza, Duguit, Pimenta Bueno e 

~outros not.aveis escriptores de direito publico, externa o Sr. 
Carlos Maxímiliano conceitos e regras que esclarecem suffi...: 
cientcmente até onde vae o podet· de regulamentar, attri
buido ao Presidente da Republica e a necessidade de deixar 
ao regulamento, providencias e minucias que á lei não se ada
ptariam bem, 

Não é demais ltansc.rever aqui alguns trechos dessa obra: 

~Não parece difficil d0s.c.:c.:obrir a razão de ser .da 
faculdade attribuida pelo codigo supremo ao Poder 
Exccutivet, Si a::: leis déscesscm a parºtícularidades, o 
CongreS$O não teria tempo sufficiente para votal-as; 
p6r11uanf.o, com o systema vigente, ainda adormecem 
no seio das Com missões permanentes proj ectos utilis
simM. Teriam, além disso, o defeito de cercear a ini
r.iativa. do Presid'1ntc cm face de <:ircumstncias varias 
impossiveis de prever. A lei. ao ser executada, esbarra 
<~m obslaculos imprevistos.· cx:ige providencias prom
ptas. põe. em evidencia. a necessidade de ter certa mo..: 
hilitlaile, afim de ('.ontornnr P abranger particularidades 
r.m m11l.aç.ãr1 constante. O melhor indicado para co
nhcrr.r estas '~ o E:t<icut.ivn, não ,só pela pratica adqui
ri<lu, corno 1.amhcm peln fucilidnde qut' t.em em ouvir 
r.otnJ)1)1.rml.e8, vr>lhor- emprPgn.rlos pnblicos ou pessoa~ 
alh<'h1s an .runia~ionalismo.l> Pos~ur. a oxperien.cia quo
Udi1ann .. necei:;sariamenf.n rrnovadn, e modificada. qur,, n 
! orna ap!.a. para !'<'solver as numerosas quest.ócs pra
l icas 80hre as qrn1cr- provt•m ns regulamentos-:>. (Saint 
C1iron~ opt.td Brnn ialt.i) . Dicpüc do auxilio immediat.o 
de uma secretaria, qçe é uma . trndicão viva da admi-
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nisfração nacional e cornposta de auxilia1·c~ pr~~ciosos, 
elevados, passo a vusso, por met•cr;i.menLo c~mprov_ado, 
•lo posto infimo ao mai!:' alto. As leis demasia.do mmu
cioi>as, a lém de embaraçarem a aicção du Presidente e 
lhe tolhol'em a~ inir: iativas opporLunas, t.ornam-se com
plicadas e confusas . <Ainda que sejam minuciosas e 
parLicularisadas ·as precauções estabelecidas pelo . le
gislador para o cumpl'imento da· sua vontade, resta 
~cmpre uma multidão de casos imprevistos, de · me-

. didas diver~as a. fornar, sobretu.do em m~teria admi
niska tiva, a respeito do lempo, logar, escolha especial 
de funcoionario~ publicas, modo como devem estes pro
ceder, e assim por dean(,e. Dahi a necessidade de dis
pos ições minuciosas, diversas, que se possam mudar 

· facilmente sem recorrer ao Podeit~ Legisla.tivo:i>. 
{Saredo - Tmttatú delle le(wi, pag. 257.) 
. «O Executivo é o poder que ordena, dispõe, provê, 

obra, dentro dos limites das leis; todas as suas orden~ 
assumem a fürma de ordenação ou decreto>. (Racioppi 
e Brunelli. ) 

6 81·. CaL:los .Maximiliano, no § 3112, do seu citado livro, 
pag. !r.93 e seguinte. desenvolvendo as doutrinas de ·Pimenta. 
Bueno r:: outros autores, estabelece restricções ao direito· de 
rcqul~mcntar, outorgado ao Executivo, e>..1>1'imindo-se do se
gurnte . modo: 

«342 ,...... O seu dever é cumprir e não fazer a lei. 
Dabi se dedui cro, quanto ao poder re,,"lllamentar, varia.e;· 
rostric~ões : 

« ) não cria . direi.tos nem obrigações não estabelecidal 
iiuplicila . ou l'?Xplicitamenfe em lei; . 

b} não amplia. r·estri ng·c ou :modifica direitos, nem obri
gacões. Apenas Gescnvo!Vl' e completa em parLioularidades as 
regras estabelecidas fJ•~lo Congres...4<> · 

e) fica int~iramcnte subordinado á lei. Não faculta, or
dena ou prohibe sinão o ,1ue ella, em teTmos simples, facu1:... 
Lou, ordenou ou prohi:.iiü: ' 

d:: uão cxling1;e direitos nem annulfo obrigii.oões do~ ci
dadãos em geral.· .. os ?'l'!}Ulam.mtos podem ser mais ami;los 
quanto a obrigação <l11 P.WPN:gadõ.Js publicos.: precisam decor-
1·e1· de lei c:rpre.çsa oii deveres impostos aos que não sao f unc

drma·1•ios:~ (PIMEN'l'A BUJ·:No); 
· · e) limit:1. ~·:>e a dei;envolver os . principies e a completar a 
:,ua dl'?d11r'~'íío. a rim dr facilitar o cumprimento 'das leis; não 
dovll ci,;l.abdocc1· prindpios novos: 

· f) não el'ia empregos, nem fixa, eleva ou diminue ven
ci nwn 101:1. in~-<,Lit.uc P"n:is. emolumentos ou Laxas, · s inão quando 
(!Xpr1,·~::<<1menl.e nu t.nrlzudo pelo Congresso: 

u ) não r evoga nem contra.ria a leUra nem o espirito da 
lei; 
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· · hi qutmd<) c:>fa tlete1·mina a f•.i1:nm que deve rr~vc:>tir um 
udo, · o 1:t<gr1 lamcmf.o tltH! UU;,: í nd icu a maLtn ii:·a de oumpl'Ü' 
aquellas J'nnnal idadc!;, 11:fo instil.w~ outra:; 110vu:>; · 
. l i ) su::<111.•!.ll1P ou .ac.lia a cxcctwão rJa lei · ::;ómcu.Lc tJuaudo 
cs. a o aulor1za cxphcilmncntc .· . . 

Si o . 1~xcc.:utivo lransgi·udfa· qualquc.n· das nove t'c:;ra!; aqni. 
cnu1wiadas, o l'r.;ulamcnl.o nfio lerá força obrigaLoria e será 
repellido pelos tribunaes . . · 

· «Kão lia direito sem ·limHc ; u íd6a do JimiLc integra e 
delcrmürn a do. dil'Cilo.q (HACIOPJ>r e B11UNELLl.) 

. E slabdccido:> os J)rincipio~ q\1C 11•cgcn1 a ·fa-culdade regu
lnmcnlar confcl'ida ao Presidente ela fl.cpublica devemos 
cxamillar a~ disposi1:(ics do reg-ulámento expedido para 
f)XCcu c~ão' dn lei de Jiccnr~as, afim de confrontai-o com a .mesma 
foi e do confronto fazer r esaltar todas as consonancias ou di
vc1•gencias, porr fórma n conhecermos si clle tlevc ou não ser. 
iucluido enLr.:: os actos exorbitantes. · 

·Na quasi totalidade são· os artigos regulamentares repro· 
d.ucçã.o cxaol.a do que pi·er,eitua. a l~, tornando-se assim 
inutil ·t·eproduzil-os Loclos frente t't f:re+it.e. Bastará para o 
exam~ consciencioso do acto governamental assignalar os dis
positivos dis.pa1·es, de sorte que possamos estudai-os á luz dos 
princípios doutr inar ias e fix~r-lhes a legalidade ou exorbi
fancia, em comparação com a lei. ' · · 

As disposicões do regulamento que não treproduz~m ipsis 
·va,·bis as dü,posições da lei são as ·seguintes: a.rt. 4º, para
gr:i.pho unico do art. 5"; paragtapho unico do art. 7º; art. 12; 
art. 13; §~ 2•, 3°, 4°, 5º, 6° e 76 do art. 17; ar~. 23; a.rt~ 24; 
airt. 25; arts. 26. 27 e 2S: art. 30; n. nr do art . 34; e art. ·37. 

E 'lta longa. t'numeraçõ.o par<!oe, ã primeira vista. indicar 
ont.rc a lei e o regulamento 1,demasiadas e extensas divcrgen
<:ias; assim, porém, não é, porquo a relaçã.o acin'la indica mui
tas di:;;posiçõcs propriam~ntc Tcgulamentares, que não po
diam estar na lei, qu1J são dese.nvolvimentos e explicações 
tcndenl~~ á fiel oxecul)ão da proprfa lei, mas que se meneio· 
nam exactamentc para que se ·yc.ia que com ella não collidem 
antes a comp!P.!.am o melhoram. · 

Vamos mostrar uma por uma as disposições desta cate
goria pela ord1~m dei numeiracão dos ártigos em que se acham. 
A primeira contem-se no paragrapho unico ~o al:'t. 5º, as-
~im redigido: . . 

~TraLando-sc de Uccncns concedidas pelos pr:o
curadorc~ i;c:racs ou pelo~~ .itiizcs, iguaes communica·~
r,õc.o.; deverão s~r feitas. e.enforme o caso .. ao presidente 
tio Snrrcmn Tribunal Feder al, ao da Côrte de Appel
laçã o do .ni"Lricto Federal ou ao do Tribunal de Appe)
laçifo do TcrritCY.rio do Aci·c, dentro do mesmo praz.) 
e sob a mesma pena.,>: 
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O al'f .. 5º, a quc\pr.rf.Pnr'.I! csle para.gr::i.pbo unico, 0 ecp't'n
rh1r.r,.il.o cxa.cl.a do parar;rapho unico do art. 2" da Ie·i e, como 
ahi ~~ providencia sobt·c as .communicações, que deverão set· 
fritas pcin autoddade (JUH ('.Onceder :i licença, ao ministerio 
~ qur. estiver ~uborclinnda n rf!párLioão ou serviço, dent.r-o no 
i1razo de C}l.tinzc dia!'\ e ~ob pcn!l de ref;ponsabil,idade, igual 
exigencia se faz da autoridade judiciaria em relação ao respe
ctivo supel'ÍM him'a.Tchico, em vista de existir a mesma 

· t•.:rnsu. nq m nl.i.Yo d:i <li ;;posí 1~ão le~:al. U/Ji r.!lllam. cansa, ibi 
idem jtts slatucndttm.. (L. 32, Jf . ad. leg . Aquil.) 

· q;Pela inlerprntacão analoaica applicn.-se a lei a 
casos novos; e nã9 previstos por ella, no.s quaes se dãl) 
os mesmos motivos fimdamentae.~ e oeraes, que no 
caso previsto.'> (Paula Baptista, Hermaneutica Juri
dica, § 41.) 

Tanto em um como em outro caso n. boa ordem do serviço 
publico exige a communica0lio, pela autoridade infeirior á su
perior, de h'aver 1müicado o acto de concessão da licença ou 
de haver . esta cessado, cabendo para os fallosos a mesma 
sancç~.o penal, sem que com isso se infrinja qualquer das re
gras de uma fiel regulamentação. E é tanto mais cabivel no 
caso o dispositivo regulamentar quanto a lei não distingue 
entre auto:ridade administrativa e judiciaria, sinão que as 
confUnde no mesmo termo - autoridade que conceder a li
cern;:a - nada mais tendo foHo o reg-u!amento que mandar a 
judiciaria ao superior hic1·~rchico e não ao ministro. 

Nas liccntUS' pal'a tratamento de saude, dispõe a lei 
ém seus nrts. 8" " 9º n ·o rci;ulamento no art. 7°, por mais 

. de trcs mP.;,. es; !'crú. exii;ida a · inspecção medica, feita do 
nccõrdo ccnn a. legisla<;.üo vigente, podendo suppril-a o attes
t.ado mccli<~o • . para concessão da liccnc-a por molestia até no
venta dias. si n nutnridncle competente não preferir a inSJ;Je
ci;ão d~ i;;uudc, quando possivel. 

Esta disposicão não abrange nem póde .a.brangcr, em 
-'lll!l. ~<>ncralidade, todos as hypotheses. possiveis no i..·usto qua
rlro do fnncciormiismo rrnhliéo e o regulamento· teve de pro
vid~nciar para que ·não ficas!;e excluifü1 da concessão uma. 
classe de funccionarios : os riue servem o paiz no estrangeiro .. 
Cflmo submct.Lcl-os ú impecç.fio de sande perante repartições 
snnitarbs brasileiras ? Fazendo-os vie n.o Brasil para essa 
inspr.cçfio ? Crc::mclo l:í <:ssns rcparf.ic~cs ? 

· Acccitanrio urna das modalidades da lei teve o · rcgula
mont.o de ahnndonnr a outra o dispôz no paragrapho unico 
do ar!.. 7" do seguinte modo: 

q:Qu:mdo o funciconario estiver fóra do paiz ou 
l}nando se tratat' do prorogui;.üo pedida. do estrangeiro, 

. O.- Vol. VII. . ?i 
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· scr:í. bnstanlc, para obtenção da licença; o atteaf.adó 
medico, visado pela autoridade consular brasileira..>. 

Trata-se <.lc uma minudencia que a lei não previu · e que 
cabe na faculdade de regulamentar, sem que se possa nUri
buir ao Executivo excesso . de roder ao estabeleeer uma das 
modalidades·. previstas na lei, .1::~nhora lhe dando maior 0'%
:tensão, para que se não torno ella ine:xequivel. 

. Define a. lei, para o effeito dos descontos, o. que ~e.ia or
denado dos que só recebem percentagens, declarando que ·essa 
parte corresponde a dous terços dos vencimentos totaes do 
funccionario quando om exercicio. · 

O art. i2 do regulamento fez applicação dessa regra aos 
' 'encimentos que só constam de gratificaç'ão, salarios ou dia
l'ias, roas expressamente exceptuou as remunerações dos em
pregados, que exercem funcções no Territorio. do Acre, . as 
quaes, em virtude de leis especiaes, ·se . dívidem Dil propor
ção de um torco como ordeuado e dous terços como gra'fifica..., 
cão. A estes não ora possivel applicar a mesma regra da lei 
geral de licencns, . porque sous vencimentos, por circumstan
cias ·peculiares ú rc~ião cm que servem, por outra fórma se 
dividem .. St o regulamento silenciasse a · respeito da c.xce
pcão, entcndor-sc-ldu revogada a lei especial ou pelo menos 
deixaria duvidns no cspirito <los e:tecutores sobre qual das· 
duas leis devia sei' upp!icada. lleprodQzindo o preceito cspe
:cial. oão cxprcssumc11to revogado, confirmou o principio · de 
hermencutíca consag1•ado . no art. 4º da introduccão do Co
digo CivH, em virtudo do que semp1·e se considera que a. dis
posição especial não 1·evoga. a geral, nem a geral revoga. a es
pecial, sinão quando a ella, ou ao seu assumpto, se . referir 
alterando-a explicita ou implicitamente. · 

·Assim, a definição <lo art. 12 est couforme a legis-
Jaoão em vigor, que a lei de lioencas nem é::icplicita nem impli
citamente alterou no que se refere. á divisão dos vencimen-
:tos em ordeDado e gratificação. . .. 

; 

l)ela lei, devem as licenças ser. solicitadas á autoridade 
competente, dentro de oito dias, contados da primeira falta. · 
~ob pana da perda ·total de vencimentos, mesmo em caso de -.... . 
tnole$lia, porque o afastamento do cxercicio, por maior prazo, 
só se dá em virtude de férias ou de licença. · 

Acontecendo, poi·ém, que o nosso paiz é vastíssimo e não 
tem meios ra.pidos e faceis de t.ransporte postal, de fórma a 

· serem as liceuc<ts, sempre e em todos os casos, requeridas em 
:pet.ioão do punho do interessado, crcou o regulamento, no ar
t igo 1'3, outra. modalidade p ~ira taes requerimentos, estabele
cendo que «os empregados quu exercerem funcções em Jo
gares dislantes mais de i5 dias da. séde das autoridades com
pete~~s para lhes conceder licença, 'poderão obtel-a me-
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deantc pedido t.elcgraphíco, feito âquellas autoridadcsr pol." 
intermedio dos chefes respcctlvos, c;iue o transmittirão, de
pois de usada, pelos que a tiverem, a faculdade constante do 
art. 4º; isto é, a de conccdc1· liccnca até 30 dias~. Nesse caso 
deverá . ser indicado no tcle(>rumma o numero do officio, quo 
na mesma.' data encaminhar, para os fins complementares da 
Hcenca. a petição e os documenlos, pela regularidade <los 
quaes ficam responsavcis o:-; a.Iludidos chefes>. Acautelando 
ainda mais o interesse da ;tdminis~ra<.iiio, csta~ue no paragra
pho unico que ~o aclo llc liccrn.:a concedida medl;lante p~dido 
te1cgraphico é sempre eun<.li.cioual, podendo ser declarado sem 
effeito pela verifica~;ão ulto1·ior da invalidade ou insuf!ioien-
cia de taes documcnto!:i.). . 

Do r.xposlo se vê que o reguiamento, nesLc arligo, na.da 
mais fez de que pr·ovidcnt: iat· para uma hypoLhesc que u le
gislador não pr·cviu nem 1:e:;ulou e que, estando dentro do 
prcceilo o;enei·ico, fo:ou si~Jn dnvida. segundo a mente do pro
prio lcg·islador, relegada f>:u·a o ról das matcr ias propria
menle rt>gulamenlarcs. l'anL uão prejudicar o funccionarfo, 
concede-se-lhe, cnm a t'apidc.-. jndiS[lensavel, a licen~.o, de que 
necess iLa, ma~ cxi~c-sr~ (1 c1111tt)rimeuto de todas as ~ormali-
1dadc.:; Jcg;.ws, ::;cm ;u; q11H1 •s aquillo .. que se lho dá ~ titulo p1·e
cario·. ficará sem ncnlnm1 l!ffcilo. 

Nada disso infringe, l'evoga, oontraria. .ou exorbita; ~ a 
;propria lei que so dcsllnvol"Vc e se aperfeiç.õa inos desdobra..
men.Los de urna Jicl e bom L'cgulamentRda exeoucão. 

O art. 19 <la lei · ercott uma !icen-0a especial · de seis ' e 
doze mezes, como pl'cmio de assiduirlade, que o Governo po-

. derá couccdBr -aos funcci onarios ·quo conLarem respectiva
mente dez e yincc· annos consccuiivos de serviço sem terem 
:;osado qu:i.lqucr cspccie de licença. Além de todos os ven
:cimentos e de 11ão i:::xigfr alle.;ação de molestia, concedeu a 
lei mais a isenção de scllo e a contas-em de tempo :para lJ.PO
sentadoria ou reformo. aos que obtiverem. ta.es licencas ·es- ' 
peciaes .. 
· O regulamento reroto tIJO art. :l 7 e seu § · i ~ o qua pre-

ceituo.u a lei naquellc o.rf.igo e paragrapho unico. 
Como so vê, é umn. disposição que ·concede aos funccio

narios civis e militares um favor excepcional e que deve ser 
entendido em termos haheis, de sorte que não redunde em 
:prejuízo para o Estado, que o concede, nem em r,ierturbacão 
para os serviços publicos, cm cujo beneficio foi insLituido. 

Attendendo a essas o outras ponderacões de i:lrdem admi
nistrativa entendeu o Governo que devia cercar· a faouldade, 
que lhe outorgou a lei, de algumas c:x:igencias e condicões 
tendentas a restringir seu proprio arbitrio na concessão desse 
favor . 

E', talvez, esta a .parte que mai~ frisantemente chocou 
o:t interessados, imbui dos lla . esperança de uma larga folga 
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fartamente rl'lmunerada; que, lhes pareceu, devia, logicame:ri...: 
te, fatalmente, resultar daquelle generico <lisposi.tivo, que 
muitos sup,põem imperaLivo ·é gerador de direitos e:a.pazes <le 
':1ncontrar amparo decidido p~rante o Poder Judiciar10, quando 
não passa <le uma simples concessão, que só lhes poderá sôr. 
fei'ta sem prejuízo do serviço pulilico. _ .. 

. A lei J:eguladora das licenças do funccionalismo participa 
clll natureza das que são feitas a bem da publica administra
-Oã.o e não das que se fazem em garantia dos direitos ·indi
ví.Juae$ ou privados. O regulamento de uma lei dessa. es_.. 
pecie., diz Pimenta Bueno, <rpóde !Ser mais amplo quantl) a 
obrigações de empregados publicos; mas os deveres impostos 
aos qne não são- funccionarios ,precisam decorrer de lei ex ... 
pressa>. 

Regulamentando a concessão dessa licença especial. es
t.abelecnu o Governo nos paragraphos do art. 17 r.ondicões e 
regras tendentes a harmonizar o interesse publico com o 
,partfodar ou do funccíonario, e · essas, como todas as regras. 
restring'iràm ou bitolaram aquella regalia pelas conveniencias. 

. da ·publica ad:ministracão. NeD;l padia ser por outra fórma., 
Dada a facilidade com que 'âs licencas de favor, ou melhor, 

as dispensas de r:omparecimento á repartição sem a. legali
zacão sias faltas, foram :permittidas e facultadas !)elos di-' 
rec:tores e chefes de serviç.o, tórnou-se de tal fórma géD.ê:ta
li:tada a condi·oão de existencfa. de um periodo ininterrupto 
de serviços consecutivos por dez e vinte anmos sém licença, 
que não são raras as repartiç'ijes em que se contam. 'pela .to-, 
talidade os 'funceionarios em situaçãoº legal de obter o favor , 
em questão. Sem outras formalidades, além do decurso do 
tempo, a m~enca es,peeiaI esvasiará as reparti~ões publicas de 
seus e:mpregados ef:fectivos e formal'â um quadro :parnllelo 
de funccionarios interinos, dobrando a. despeza. e prejudi-
cando o ·serviço. . 

~ão estava inem :podia estar isso na mente do legislador~: 
Como executor da lei, teve o Governo de interpretai-a e da 
interpretação - tirar o verdadeiro pensamento que encerra; 
indo huscal-o, não tanto nas suas p_alavras, eomo principal-
~é~te no - seu espírito, pela. applicacão da hermeneutica ju
!"T :hca ou systema de regras :para interpretação das leis, cuja 
2m1:;-0rtancia e autoridade detivam do interesse publico, que 
exige tenham ellas appllcacão fiel a.o pensamento do legis..o 
lador. . 

Examinemos as condi.ç.ões impostas pelo regulamento 'ál 
obt.rmcão do premio de uma licença e~pecial para vermos si 
houve infraccão da lei ou .transgri;issã.o de seus intuitos., 

A ;primeira condição exigida está :no § 2º do art.'. ·17,. 
que esta.tue o seguinte: 

<Não poderão ser gosaclas parcelladamente as J!• 
cenças de que 'trata este artigo.~. 
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O pensaménto do legislador foi conceder, ao funccionario 
assiduo, para descanso e revigora.mento de for~as, um longo 
;?eriodo de férias, de afastamento, dos trabalhos, sem prejuizo 
de vencimentos. Poder gosar desse favor por eta:pas, á yon
tade do funccionario, seria burlar -os intuitos da lei e per
~urbar o servico por intermittentes substitµíçõe!l. 

A segun.da regra vem no § 3°, que di"t: 

<Na mesma repartição só serão permittidas taes li
eencas até um sexto do numero dos :funccionarios <lo 
qua.dro, departamento ou cíasse, conforme a 'l.latureza -ao 
serviço, em exercicio effectívo, com a restriccão con
stante do § 5° deste artigo, devendo os demais r1:nccio
narios aguardar que os Iicencfados reassµmam os seus 
togares, -para Q fim de r,reteudel:'em idem.ico . !:\-.,01'. 
Quando o servi~~c ou repartição contar meno~ de seis 
empregados :no quadro .effectivó, no mesmo departa
n·wlllo ou na rne::-ma ôlasse, cçinforme a sua natureza, 
não -poi:lerá estar licenciado mais de um delles em tae& 
condições.:1> 

. Disr;osicão salutar é esta que previne a possível desorga
nizal}ãu do serviço -pelo licenciamento em massa. Estabele
cido um crHerio como esse do sexto, julgado conveniente ao 
regular funccionamento dos trabalhos administrativos, não se 
fez ma.is do que methodizar a concessão do premio sem pre
judicar os interesses em causa. Uma vez organizada a es
cala, cada u.m siõrá satisfeito a seu tempo. Mas outroi; mo
;iivos justos de preferencia ,poderão regular. a collocação nessa 
escala, sern igualmente ir de encorntro aos preceitos da lei, e 
o regulamento delles não se .esquece, como se vê do disposto 
no § 4º, que preceitua: · · 

«Terá prcferencia para obtencão das referidas li
cencas o empregado que fundar o seu pedido em c~o 
da molestia vr.ovada, contar na sua effectividade, além 
do per)odn de vinte ou dez annds consecutivos de ser- • 
viço. mais tempo de e:x:ercicio não interrompido por li
conca e finalmente se recommendar pela aptidão, it!:l
siduídade e exaoção no cump.rimento dos deveres.>. 

A lei administrativa de licenças. como. toaas as le'is orga
nicas, tem por escopo o interesso da publica ariministracão, e, 
por::tos ~m corlflicto esse 'interesse e o dos runccíonarios, que, 
nomeados, so compromettem a bem servil-a, têm estes de 
ficar em segundo logar para satisfazer . e cumprir a Pl'Oprin 
loi no'dea~mpenho dos deveres do cargo, _ 

N'ão :ba, na proporção estabelecida no § 3º nem nos mot~
\'OS de prcforencia creados no § liº, nenhuma off'ensa ao 1!1-
:reito dos funccíonaríos publicas á pbtenç!to da. $1'1:\Q~ ,que lhes 
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conoedeu a lei, porque, entre os que a solicitam •ó fundados 
no decurso do tempo, devem ser prefel"idos os que tiverem 
rnnis tempo de exercicio não interr-ompido por licenoa. ipor Se!' 
me1'hor o seu direíto: entre os que têm boa saude "e os que 
Ge acham enfermos. é mais equitativo preferir os ultimos; 
f!ntre os que nada recommenda e os que .se apadrinham com 
at1.~stados de aptioão, assiduidade . e exacçlio no cumprimento 
<los deveres, :ninguem hesitará em dar a estes a sua prefe:-en~ 
eia. 

- Em verdade, tnr.s restricções nem precisavam de figurar 
no rr.gulamrmto parn que uth Governo justo e bonesto··as pra
ticasse e, figu:-a:ndo, como expressamente figuram, são antes 
destinadas a limitar o campo do arbítrio, que ficou, na hy:po
lhese, ao poder publico, do que mesmo a cercear regalias do 
funccionalismo nocional. · 

Nem todo<S assim o entendem e muitos pensam que estas 
restricr;ões rP.vogam ou deturpam ou infringem a lei, argu
mentando com as regras de interpretacão, que, . pensam, não 
foram,. no caso, respeitadas na regulamentação deste artigo. 

· Di:i:cm ·Que. tratando-se de concessão de um favor ou 
i)rcmio dé assiduidade. aos funccionarios publicos, exorbitou o 
r'egula:i.nenf.o, porque, invertendo a regra «bén'igna amplianda, 
odiosa:· restrin(Jenda», restringiu os benefícios outorgados pela 
lei e ampliou condições e exigencias de que a lei não falla. 

·Não fLigiremris de incluir aqui as sensatas palavras do 
;;rande hermenenta Paula Baptista, . que, a pag. 439, do seu 
bom livro, responde cnbalmente ao argumento, como se vae 
ver: 

~Dentre as regr'as desta ordem (refere-se ás re
gras auxili~.res) aquella, que mais vezes se cita. para 
apadrinhar 2busos. é a seguinte: «bcn'iona amplio.nda, 
odiosa., rest?·in!Jenda . .,,. Dóus erros se escondem nella: 
o prfmeiro corn;iste em supporem,. que ella só por si 
póde autorizar uma intcrprctacão ea;tensiva ozi restrin 
cti'IJa; Quando, aliás, serve apenas •Para o caso, em que 
a ln! fôlr · su!'ceptivel de ·diversos sentidos, adoptar-se 

• aquellr, ào qual possa vir o maior bem, ou o menor 
inconveniente. -O· segundo eonsiste na sfgnificação ela 
pnlav•~ odio.~a, que cada um .entendf!, como qtrnr, ou 
anLe~ com.1 exigem seus interesses. Nfio ha leis odiosas: 
:~ me~nn'ls Ir.is .çir1.(}11!arcs ou cxcepcionaes fundam-se 
éÍYl bons motivos. que rcvr.lam. que os objcctos Que 
cllas comnrelrnn<lC>m, lr.ri:l.m muito qne soffrer, se fi
c3.s~om su.ieftos ao regimen commum. O lado bom é 
~empre a qu~ respeita u verdade da IC!i: o odioso ó o 
dol!I quo qm~r<;>m fraudal-n. · 

A~s;m. nns kis administrativas. por exemplo, o 
o. odioso csl:'t do ladoque quer prhrnr a aclministracão 
ptiblica. dos meios de accl'io. Que os interesses .privados, 
sempre intolerantes para com toda. a idéa de saol'ifioio,_ 
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qualifiquem dr: odioso tudo quanto os iifossa 'incoimnc.-. 
dar, nüo. admira; mas, ·que se apoiem, para este iCim, em 
uma ·regra de direito, é o que se não póde tolerar, e . 
contra o que deverá acautelar-se o interprete, que, ten
do por bussola o espiritc das leis, comprehenderá que, 
n·o corillicto do interesse 'privado com o interesse pu
blico . se não póde attrihuir ao legislador o absurdo de 
preferir aquelle a este. <Q1uJd communiter omnibus 
prodest. hoc pri.vatae, utilitati praeferendum1'. (L. uni
ca. C. de caduc. tlen.) . (Assento de 4 de marco tle 
1786) .>. . . . 

Estabelecendo, poís, algumas .restricções á concessão iias 
licenças especiaes. e regulando-as sob o ponto de vista da boa 
ordem da administração, teve o Governo em vista attribuir 
~o legisla.dor o pensamento razoavel e honesto de, no conflicto 
-Oo interesse privado com o interesse ipublico, dar preferencia 
a este sobre aquelle. pr.ocurando fazer um regulamento que, 
rle facto, víe:>se conc1orrer para· a fiel execução da lei de licen
ças nesta parte importantissima. · 

O § 5•, do art; 17. providencia tambem ipara um caso 
particular, que não est:'t fóra das prerogativas · de regulamen
tação. Determina que «não poderão·~ér licenciados, ao mesmo 
tempo, o funccioriari.o e o seu substituto Jegãl, quando este fôr 
unico. e que terá preferencia nas mesmas cõndícões, o de 
mais longo exerbicin não ínLerrompido .por licença. . 

Entre o interesse particular. que solicita uma longa folga 
para ãescanco, e o interesse publico de evitar uma acephalía 
·'!la funcção creaàa por necessidade da administração, preferiu 
o reS'lllnmento . collQcar este antes daqUelle, . interpretando 
nssim fielmente a lei. · · 

O § 6° ~stabelece uma medida. ordinatoria pam o ef.í'eito 
de não falt.arem os recursos necessaríos ao pagamento do 
aui;mer.t.o da despeza .resufümte das substituições motivadas 
por estas licenças especiaes. • 

O § 7° dispõe o seguinte:· 

. -!Em todos os casos, o Governo Julgâ'ri.' Cfa oppor
t.unidade e conveniencin deqsas licenças.> . 

. 'A Jeii, em seu art.. 't9, implicitamente i:lei~oU: ao Governo 
o nrbif.rio de julgnr da opport.unidade e , conveniencia da coo
cússão das licenc.n!'i especia.es, qu:mdo usou da expressão -
rioderfi ohl;el-a - com refe'rcncin :io i'llnccionario q1.1e contar 
e. l.Pmpo minimo exi~i<'lo. . 

Esfn fncnldnde níio é só rAf~re.nte ii l:icenca especio.l. O 
o.l'I.. 13 dN,lnrn quo as licencns para tratamento de int.eresscs 
pnrl.icn lai·N~ scão concP.didas sem vencimentos e -pol' tempo 
nao exc:~donfo de- doze mozes, q1iando dn. ausencia. do funccio-
11ario não resultar prejuizo pm·a o serviço publico. O juiz de> ' 
tal prej~izo -é o G<>'verno. · 
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Mo.s não é só. O :irL. 28 da · rei esta.tue que q:a autor idadé 
competcnle para concedl'r liccnca poderá determinar sua i11-
ferr9pçã0, uma _vez verificada a iue~istencia da causa que a 
m~~1vou1 1\ ?-Ss1m t'.1~1Jcm, scrn'fJre que o serviço publico o 
cxi3a_. ~1 a hcen(.'a . ioJ dada para tratar de interesses parti- · 
culartis». A_ Iicenc.a. especial é das que se concedem sem causa 
j~1stirit:ada por uma i~npossihilidade de trabalhar ; é tão gra
<.nosa como as que ~e :fundam no tratamento de inter esses par
ticulares, quanto aos mot.i:vos, e tem scbre estas a aggravantc 
de i.:u1"1ar não pequenos dispendios aos. coires publicos visto 
com? dÇI direi te). a todos cs vencimentos. Ora, não· se podendo 
attr1bun• ao leg1slador o absurdo de deixar ao arbítrio do Go
vc.~rno a concessão de licença s gratuitas e de tirar-lhe esse 
arbitrio quando essas l icenca.s são as mais onel'osas que a lei 
permitLiu, temos forçoso.mente de justificar e applaudir o 
uisposiLivo do § 7• ao reg1:1lamento, como a traducção fiel do 
})ensumento que ditou a lei e qUe bem se revelou em todo seu 
t·ontexto. · · · 

. O art . 23, que não tem disposicão correspondente na-nova 
lei, reproduz a. legislacão vigente em relacão aos serveritua
rius 'e ·empregadcs de justioa, quando tiverem de interromper 
o exetcicio, por motivo de mandato electivo, dispensando-os 
<lc solicitar licença e providenciando sobre a nomeação do·s 
:respectivos . substitutos que ·servirão durante o impedimento 
dos eífectivos . . . 

Os arts. 26 a 28 tratam das substituicões por licenca, uni
formizando cs vencimentos dos substitutos; de · accõrdo ·com 
as leis em vigor, de fórma a evitar que venham a perceber 
maiores vencimentos qúe os substituídos. Desta fórma far
se-ha a despeza com as substituições sem onus para ·o The
souro, nos casos normaes, em que os lioenciadcs soffram des
contos em seus vencimentos ; quanto á.s licencas especiàes que 
determinam accrescimo de despeza para pagamento dos 
substitutos , já se viu coroo se prc:videnciará para pedir aber
tura dos .respect1vos creditos, quando foi examinado o § 6º do 
arL. J7 do regulamento. 

. O art.: 30 dh; que as licencas ao Presidente e Vice-Presi
àente da H.epublica súo reguladas por leis especiaes. · · 

Cc-mo se vê do rapido exame que acabamos de fazer dos 
dispositivos i•egulamentares, não encontramos, por parte do 
Governo, nenhum excesso àe I?Oder que possa ser. CO'l;lside~ado 
coi:no inírucc.ãc- das regras fixadas pelos const1tuc1onahstas . 
para o cxercicio da faculdade privativa inserta. na segunda 
parte do n. 1 do art. /18 t.lo. Constituicã.o. 

n esta vêr o que dispõem os urts. 4º, 24, 25, · 34, n. III e 
37, que contcem medidas ~enos con!ormes com os preceito,s 
àa !oi regulamentado. e cuJa. exti:-nsao parece exceder a f~ .. 
culdadc constituoional de expedir regulamento para S\.1t\ l'u~l 
execuí)ilO. · · 
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Diz o art. 4° do regulamento: 
_ <.São competentes os chefes de repartições no 

D1strICto Federal ou ele servicos publicas federaes nos 
Estallos e no TeF"ritorio do At?re, pa:ra conceder licença. 
aos seus subordmados, até trinta dias.~ 

O dispositivo da lei, que lhe corresponde, está redigido 
da seguinte fórma, como se vê do art. 2º, lett.ra h : 

<i:São c·ompetentes para conceder licenças: 

•.·,;). ~:-: · 'chef~~ - 'cie' ·~epá1:Ú~Ões. ó~· 'd~. sê~.;iêo~· ':Pü.~ 
blicos fedt!raes nos Estados, aos seus subordinados, até 
trinta dias~ 

Hll no regulamento tres discordancias a notar e São: 
13

, a lei não se refere ao Districto Federal nem ao Ter-
ri tor io do Acre; .. 

2\ englobou na mesma competencia os chefes de re:.. 
partições e o.~ chefes de serviços publicos federaes nos E::!
tadcs; 

3ª, não deu competeocía. aos chefes de repartições neste 
Districto Federal. . 

O que a lei quiz í'oi conceder a faculdade alludida tão 
'sómente aos chefes de ['epartições ou de servieos publicos 
i'ederaes nos Estados e não aos demais. 'E', positivamente, 
uma lacuna, que precisa de ser reparada; mas, pelo que se 
pa.:;;sou. na votação · dessa proposição legislativa, nas duas 
Casas do Congresso., se demonstra que esse foi, na realidade, 
o pensamento do mgislador. . 

O projecto enviado pela Gamara ao Senado d:izia. em seu 
arL. 2º, lettra o. o seguinte : · 

cOs chefes de repartições ou de serviços publicas 
federoes aos seus suborc;linados até 30 dias.> 

· O Sl'. Deputado Joaquim Osorio apresentou emendas ten
dentes a concent['ar nas mãos do Presidente da Republica toda 
:i. competencia para licenciar o funccional!smo administrativo 
e com esse intuito havia: uma supprimindo o dispositivo acima 
transcl'ipto. 

Recusa11do essa cm<"ndn, fundamentou e~a Ctmiaxia.sã-0 
seu voto do seguinte modo: 

«A medida constunlc dD projecto assenta no prin
cipio de mclhot· dívisãu du fro.bulho, dando aos oneres 
d'o sel'vicos u competenciu pnrn conceder aos seus 
subotdinudos us paquonn~ licenc;,ns, quo são as . ma.is 
frequentes. Aliá::; 6 adoptudo já, no projeoto, para os 
membros do l)oder Judiciaria, com espooialidado na 
magisLratura Iocrll deste :Pistricto, em qu~ eão, ~omo e~ 
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'Vf! da let.tra b, do art. 2°, dadas essas att.ribuioões 
á Côrte de Appellação, ao seu presidente, ao procura
dor da Republica e aos juizes de direito, conforme o 
funccionario esteja. sob immediata fiscalizacão de uns 
ou de outros. Pelas emendas que· se seguem, vê-se 
que· a intern.:ão do seu operoso autor foi concentrar nas 
mãos do Presidente da Republica a faculdade· de con
ceder licenças a. todo o numeroso funceionalismo na
cional. espalhado po1· todo o vasto wnitorio do Brasil, 
como si as communicações fossem tão faceis e ·tão ·J.>a
pidas que permittissem a0 porteiro da Delegacia Fis
cal de Matto Grosso, Amazonas ou Goyaz, dirigir-se 
ao Presidente da Republica para obter uma licença de 
30 dias, dentro do prazo de oito dias, que lhe é im
J,'losto para solicital-a •. ~ 

.A e.amara., acceitando estas razões, manteve o projecto e 
recusou a emenda suppressiva .. 

O Senado, porém, desprezando as regras de divisões do · 
trabalho que aconselhavam a manutenção integral do dispo
sitivo que lhe enviou a Gamara é. impressionado tão sómente 
pela segunda patte do argumento relativa á distancia e á 
difficuldade de communicações, enten~eu que devia modifi
car a generalidade comprehensiva com que se redi~ra a pro
posição da Camara e restringiu a faculdade concedida a todos 
os ehêfés de repartições ou de serviços federaes aos que se 
acham nos Estados. .~ 

Nem se quer expressamente erutre elles inclu.i.u os do 
· Territorio do Acre, que, a respeito dé dísfancia e de falta de 

transportes estão antes de quaesquer outros funccionarios do 
Brasil. Sllppondo-os, talvez, implicitamente comprehendídos na 
lei, tal como serin. '1,·otada em ultimo turno legislativo" dados 
os motivos predominantes da modificação proposta. 

Isto sê deiprehende dos fundamentos com que esta com
missão acceitou. a contragos~o, essa . emenda do Senado e á. 
Camn:ra. aconselhou. nos· ultimas dias de dezembro do nnno 
findo. a sua approvacão, como, por igual, procedeu oom QUB:
si todas as demais. 

Bis n piirocer emittido então: 
«O proJcdo da Gamara dá competencia a. todos os 

chefes dn I"npar~icõcs ou de Sl'l"ViCOfl fédornef;; n cmen
f!a n:"<"rlnn o~ elo Di:;tricto FPdornl. dando-n s6 nos Es-
1.:ufui::. C:nmqunnl.o fosst> conveniente não fazer tal ex
clusão, qtw ''''m sobrecnrrf'!i:mr o~ J\finistroi:i com m;so 
t'XpNHnn !.!' q1ia~i huror'ra(ic·o, qur. po<lorio. ser clrs
empnnhndo arpii como nof: Estados v1w ser, a Commi~
são :icon~cllln :1 nipprovMrto dn emenda r.m visl.n. dn ex
oassez do tt>mpo que rc!-ltn dn presente sessão legis
lativa.~ 

} " 
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O pensamento, que ditou n. accaitaçifo da emenda, foi 
excluir só os chefes de serviço ou r epartições federaes do 
Districto Federal e não lambem os do Terrüorio do Acre; 
entretanto, como está redigido o itU!iso, só os dos Ditados 
podem conced.ct' licencos atG 30 dias, porque entre elles ooo 

: se incluem nem os deste Di s:tt'icto, nem os do Territorio do 
Acre, entidades differentes. · · 

Foi um erro ou · um descuido do legislador, que só outra 
lei podert'1 corrigir, sendo, ·como é, para tal e:f'feito, . inope
rante. a di'svosição do regulamento, ainda que fundada em 
optimas razões de ·ordem administrativa. e apoiadas pelo voto 
expressivo de uma das cusn!:i do Con·gresso; por ter excedido 
as raias de uma regulamenlac;:.ão fiel . . 

Todas as questões sobre licencas concedidas aos funcc10-
narios publicas civis o militares foram reguladas pela lei 
n . 4.G6i , de 16 ~ janeiro \de 1920'. que unificou ·as con
dições geraes dessa concessão, esf:abelecendo as competencias 
da~ diversas .::i,utorid.adcs, os prazos · de duração das licenças. 
os motivos do sua obtenção, os descontos· de vencimentos re
lativos e prolJ')orcionaes ao tempo de afastamento, oo casos de 
licenças compulsorias, os de licenças csp~aiaes. emfim, todas 

• as reg-t·as geraes pelas quaes devem os servidores da nação 
pautar a satisfação de $e1.ls interesses neste assumpto pecu
liar. Essa é a lei rP.guladora das licenças do f'unccionalismo 
publico feàernl, se.iá civil, militar, administrativo ou judi
ciario. 

Resulto. osla affirmacão, não só dos termos expressos d\\ 
(jtlf! usa a lei. como ainda de seus intuitos e de séus rnbtivos, 
to<los tendentes a nnifirmisa1• uma lesgislncão esparsa, 'feita 
com . de:;igualdad0. coriformr~ os interesses predominantes e 
oceasionaes, oriunda de or~anizaçõcs parciaes d!e repartições, 
de dnpartllmentos. dt" serviços administrativos, de tal sorto 
que oc: funccionn.rio!" da mosma categoria tinham direitos C! 

rll'.vort'!l difforentes Sf"'!?tmdo serviam neste ou n.aquelle rni
nisl.C!rio. no tocantP. :i. forius o licenças. . 

F.stas regras geraes. pnrém. não governam sinãô. em ter
mM ~cnerir.os. os casos ~craes e communs do funccionalísmo 
pubilro civil ii milifnr, londCI ele cedP.r a V C7. ó. legisla~ão pe
c111ínr ~m f.ocfos <•s M~oc: po;rliculo.res, onde n. natureza do sor
vi(:'n, ::r. fl!>pef'infülnclc da funcção :t qualidado do funccion::irio o 
ontras 1mdlaR ci1·1~tnY1slnn'Ciai. excepcionn.es def,erminam a ap
plicm;fil~ de Jll'C'ceitns ltclc:rinndo~. :."1 cla.sse, ao tempo, no Iogar. ás 
condir:i.ír!~ d·1 rueío. n rp11• pC'rterwP.m o.~ servidores dn nação . 

.T:'t l.iv,mws rin!>r•.io d" snli(!ntnr n precoito, que o nosso Co
<lii~o Cívil f<•7. lei Pt. rn·!. /1• dn Tnt.1•ndnr,.f.io: 

«A loi s6 Sl' revogn, on dcro~3. por outra l~i; mn; 
a. disposição espr.cial nilo revoga a . geral, nem a geral 
revoga a especial, sinuo quando a .eua, ou ao seu asw 
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st1mpf.o, se referir, nlter:mdo-a explicita óu implicita
mentc:i> . 

O regulamento <l::i. lei de Ji.cenças consagrou expr::e!'lsa
mentP. o princípio ·estabelecendo no arL. 2~: 

<i:São ex!.E'nsivas ao:; militares de terra e mar, no 
que lhes ftir upplica:v-el, as disposiç:õoes deste decrete, 
sem preju iz.o das !e.is e dos regulament.<1s respectivoS:t>, 

·e no nrt. 2'5: 

«IA.s licenças .e férias dos funccionari<>s dos corpos . 
diplomaf.icos e consular . são applicaveis os dispositivos 
deste decreto, sem prejuizo das . normas especia.es dos 
regulamentos respect.ivos:i>. 

Não ha duvidar que a ie1 geral de licenças se applica a 
essas cl•asses de i'unccionarios publicas em termos gener.icos, 
~mquanto não ai'fecta a legislação p.eculiar que as rege, visto 
como não a revogou Cl'Cplicif.a nem implicitamente ; tanto 
q,1.1anto se -confundem com os demais funcciona·rios publico!': 
governam-se pela lei geral; pouco ou muito que se a.fastem 
tlessa bitola commum cabem no dominio da lei especial. . 

Outras particularidades continuarão a vigorar, mesmo na 
falta de disposicão reg.ulamentar, coroo essas, expressa. 

Entre outras: as férias cspeciaes do fõr<>, as peculiares 
aos funccionaríos do Acre, não se consideram revogadas só 
porque a lei n. 4.061, no arl. 2-9, estatue quinz·e dias de i"é-
1·ias para todos os empregados publicos da União, inclusiv·e 
os opera'rios, jornaleiros ou mensalistas das repartições te
<l.eraes e suas dependencias . 

Aquellas disposições regu'lamenlar.es (arls .. 24 e 2'5) são 
das que provocaram severos reparos como exorbibantes ou 
'infringentes da lei, .e, entretanto, não passam de reaffirma
'lão. de um preceito de direito que a lei civil consagra como· 
boa regra de interpretação d::i.l:I leis. 

No -art. 34 reune o regulamento os casos em· que não será 
concedida licença e assim os enumera.: : · · 

.q;J, aos funccionarios inlerinos; 
II, aos que, nomeados, promovidos ou r emovidos, 

deixarem de assumir o exercício do respectivo cargo; 
rrr, aos que solicifarem licença, quando forem de

signados para. alguma. Commissão, salvo o caso de mo
lestia devidamente · provada, mediante inspecção de 
saude~. · 

· A le.i preceitua sobl'e o assumpto, no art . 7º do seguinLe 
modo: · 

~·ão serão concedidas licenças aos funccion.arios 
interinos, bem assim aos que, noméados, promovidos 
ou removidos, nã:o houverem assumido o exercicio <lo 
r~spectívçi eai;go~ :· · · · · · · 
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O intuito cio l~i..:-istadot' 1'oi uega.t• lkcn~a ao fun(;ciorw1·io 
provil:iorio, uhaniado a substi tuir oul,ro durante o impedi
mento, ausenc·ia .ou t'a!fa, po1· tempo limito.do, Hem provi- , 
mcnto {i()finitivo no cai·go, em vh;t.a do lhe não a.s::;cgurar per
mancicia no exercício a condição de lntcrimdade com qun, foi 
oomeado. O interíno é um subsLituto; si pudesse ser licen
uiado, ser-lhe-ia dado subsLiLuto; este substituto de substi
tuto foi o que se quiz evitar. Prohibindo o licenciamento <lo 
ü1Lel'i110, quiz a "lei dispemml-o quando . impedido e substi
tuil-o por outro inte1·ino, sem a obt'igaçã.o de readmittir ·o 
primeiro mesmo quando cessar o imp·edimento. O podei• pu
blico .póde fazei-o, se quizer; . mas o funcc.ionario interino, 
d'spensado por não poder afastar-se do serviço com licenca.,. 
uada terá, .com i'undamento leg~l, a reclamar. 

Inspira-se o diispositivo .em uma razão de boa ord-em 
u reg,ularidadc no setv1ço publico, motivo pre1onderantE> 
~em pro que se r egulam· relações entre o funccionario e a ad
ministração. 

Na' prohibição <le licenciar . os nomeados, p1•omovidos ou 
removidos, que não houverem assumido o r.espectivo eargo, 
inspira a mesma razii:o de perfeita normalidade no funccio-
11ame11lo das ·l'epartições, onde a effec.tivi<lade de exerciciO 
ou pelo menos' a. posse do cargo é que caracteriza a. quali
odade de funccionario publico. · EmquanLo· não assume seu 
uargo, esle esta vago e não tem titular com dh'é'Ho a licença, 
porque a licenca . é uma das fórmas de afastamento e não 

·se pod'erá n.fastar do cargo quem ainda se não appt·oximou . 
delle. 

Com os mesmos motivos e razões p1·o'hibe o regulameut.O. 
que se conceda licença. aos funccionarios desi-gnados para al
guma commissão, salvo impossibfü.dade de assumir o respe
ctivo ~xercicio po1· motivo de molestia comprovada em inspe~ 
ocão do su.ude. Teria exorbitado, incluindo esta hypoihese,. 
que expressamente a lei não mencionou? 

Parece que não, uma ve?J .que na lei se mencionam casos 
·perfeitamenw identieos. 

A designação para o . desempenho de uma. commissão 
equivale ~ uma nova. nomeação, ou promoção, ou remo~ão~ 
e, se os funccionarios ·nomeados. promovidos ou removido;; só 
podem ser licenciados depois que assumirem os respectivos 
cargos, os commissionados, igualmente. só depois de empos
sados na comrnissão designa.da pod.erão obtet' licenca. Ha. 
pat·a esies, aliás, uma situação mais favoravel na possibili
d:ide de obtel-a medi:mto a J)rova de molestia. constatadti pol' 
mspeccão medi·ca, · o que se não concéde aos outros "'inãü 
(JUando cm exercicio do novo cargo . . ~ · 

. Esta, como outras muitas, são minudencias que escapam 
tt competencia legislaf.iva. mas quo implicitamente se enqua
dt'am nas regras geraes da lcn, de onde a fi-el regularuentacã() 
executiva as retira, por dcducções lo;;icas o severas analo~ 
gins, para :molho!' acautelar os interesses da publica adminis-í 
~~~ . 
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· 'l'cmos, :l'inalmentc, a. examinar o di.sposto no art.; 37, <io 
rcg;ulamcnto que assim reza: · 

. 4:0 funcc;ion_ario que hve1· gosado dous annos de 
l 1cença com vencimentos, na f6rma do art. 8", só po
derá obter nova liceni;a, · com a mesma vantagem, cx
cept.uado o caso do § 2°, do art.. i9, depois de trans
corrido um anno, a contar do dia em que houver fin
dado a ultima.:t> 

\ 
O caso expressamente c:xceptuaào é o du. licenca espé

cial concedida aos aífect.ados de molestias ·contagiosas . 
A lei não fixou, de niodo es!)Gcial, o tempo de c:iccrcicio 

ncccssario pa.rn. que o funccionarío, que tiver ésgotado o prazo· 
de licenças remuneradas, possa obter novas licenças com a 
mesma. vantagem. Devia fazei-o. · · 

Mas o pl'ailO csLabclecido pelo regulamento, comquanto 
haja preenchido uma lacuna premente, afastou-se do ··que ·a 
lei cm casos semelhantes adoptou, como é facil . demonstrar. 
· Tratando dos servcntuarios de jusL'ic.;ti, licenciados por 
dous annos consccut.ivos, diz a l ei no para.grapho unico do 
art. 3º. que stí ·depois de decor:ridos oufl"os dous ' annos de 
cxercicio poderão obt.er nova licença. Igual interstício exip~ 
o arL. 13 para as füenc;as para tratamento de interesses, visLo 
como, não podendo exceder do doze mezes e · não sendo remu
nerada~, só serão concedidas a quem haja exercido o cargo 
nos dous annos anteriores á licença. · ;_;, 

Ora, si para licenças sem v:cncimentos, nas quaes o unico 
. prc,iuizo que soífre a adm\nist1"ação é o afastamento do fún
ccionario, exige . a lei o iatervallo correspondente a dou!! 
annos de e:x:ercicio effcctivo, qüer em um quer no outro dos 
dons casos pr.evístos, parece lo;ico que o re;ulamcnto, para 
as novas licencas com vcncim(!nt.0$ de que trata no art . 37. 
devia preencher a lacuna exigindo o mesmo prazo e não só~ 
mente um anno .. · · 

A disposicão era imprescindível, devia ser, como foi jn.., 
cluida no regulamento e'.:(pedido para fiel · execucão d,a le1. 
porque, sem essa providencia, não se podia. i:aber como rc..: 
guln.r os Vfmcimentos do funccional"io. que esgotasse todo o 
tempo de licença. voltasse de novo ao exercício do cargo e 
tivesse necessidade de (lbt.cr nova licenca. 

Fe7. nnüto bem o Governo trtateando um prozo parà ·o 
oxercicio anterior á nova licenca, mas. no silencio da lei a 
respeito da hypof.hcse Ollt quest.iío e forçad o a escolher entt·~ 
as provid<mcin!' tomaclns pelo lci:;:isrador em ,idcntieas hypo· 
thcscs, seu nrbitrio ficou limiLndo ptlla regra já estabelecida 
qunnto :í durn1:íio desse prazo, 11uc é de dous annos e ·nii.o 
maior ou menor. Só por analog!a so lhe reconhece o direito 
de prover, no ~aso não previsto,. pcln. mesma o não por diffe
rente íórma do provimento dado pelo legislador nos caso" 
semelhan tcs . 
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Estas são. a:> observacões que occorrem á. Commissão <lo 
<:;onstituicáo e JusLiça a respeíl.o da regulamei;itação da lei de 
hcencas. Antes, porém, de concluir cumpre nssignala.r o se
guinte facto que importa cm um erro essencial: quer o re
gulamento no art. 1-í, § 1 •, quier a lei publicada no Diario 
Olficial de 21 de janeiro de :192'0,. art. 3º, dizeJll que o fun
ccionario que faltar oito dws ~01· mez. sem licença, perde a 
gratificação. Não :foi isao que· o Coniresso votou. 

O 'projectc enviado pela Camara ao 'Senado dizia: 
~rt. 3. • A falta de licen~a :r;iara. o funccionn.~ii:; 

que interromper o exercício das fq.neções de seu cargo 
ou deix::u· de prestar o serviço a que é obrigado, im
portará na perda da. terç.a parte dos" :vencimentos, si 

. não e:xceder de oito dw por anno; de todos os venci
tnenlos, ató trinta dias; constituirá. presumpcão do 
abandono do cargo, si se prolongar por mais de trinta 
dias consecutivos.:i. · 

O Seuado emendou este art1go redigindo-o desta fórma.: 
«Art. 3> · A- falta de licenca pâra o i"unccionario 

publico que intel'rompcr .o exercicio das funccões de 
seu caq;o ou deixai· de prestar o ·serv·ico a quo é obri
gado, impo1:tará a perda da terça part:e dos venllimcn
tos si não excedel' de oito. d-ias pur anno; de metade do 
ordenado, até dezoito dias; e de todos os vencimentos 
dahi em deantc. Presume-so que o :funccionario aban
donou definitivamente o emprego si a sua ausencia 
se prolongar por mais de trinta dias .. :i> 

Acccitando a Camara esta emeuda do Senado ficou sendo 
este o art: 3° da lei n. 4 .061, de 16 do janeiro do 1920 e níí.o 
o que consta do Diario Official citado : O § 1" do art. 14 do 
.regulamento, foi calcado sobre o artigo assim el'.ràdamente 
publicado como constaote da lei, do que resulta ser indispcn
savel nova publicação de tudo, na. conformidade do que foi 
."V'.encido e approvado nas duas Casas do Congresso e deve 
f:)onst.at- dos autographos sanccionados. · · 

tPara melhor obviar aos ·inconvenientes aponta:dos, parece 
necessario que o Congresso vote uma lei complementar nu. 
qual corrija os defeitos da primoir:t e autorize o Governo a 
consolidar ~m novo i·egulamento ns disposições de ambos. 

Concluindo por um projccto ele Joi as observacões a que 
foi · esta 'Commissão arrastada pelo voto da Camara appro
vando o requerimenlo do illusLro Deputado Sr. Mauricio de 
La.cerda, tem de se pronunciar; preliminarmente, pela. sc
paracão do parecer n . iO, do 1920, da Commissii.o de Poderes. 
cu.ia approvacãb se impõe, para que tenham anaamento os 
:pap_eis a que se r !?fere e p.ã.o fique o r~sp~ctiv? assumpto pr-e
JUd1cado, como irremediavelmente !ical';á, si as conclusões 
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for,,1n a:> que nos suggcl'cm unncllas ubscrvai;õcs . . Scpai:adu do 
uovo 1wo,i0ct..o, :;eguirá. o. referido parecei· os tt'arnitcs i·cgi-
1nonln,~s 1~ nesse sentido offc1·ccc csla Comrnissüo á ·Mesa o 
sctt rcqur~1·iinento. · 

Sf',::'U i 11<!0 a ordem de nunw1.·ac;ãu dus Ul.'Ligos ela lei llU-' 
· 111e1·u '1.061, de 16 de. janeiro ullilno, ·iL·emol; .ju::itific.;ando as 
disposi~ões novas t\Orrcspondcnlcs a L'ada um . 

· Traí.ando das :lut.ol'idades eompcLcntcs para l1ouceclcr li..; 
ce11i:as, dfa a lei , 110 art. 2~, Ii:_tt,m :i : ··· 

«0 Prcsidcn Le dn: Repuhlic:i, aos i'l1inisL1·0:; de Es-' 
l.atlo. por qualquer pra:1.o, e a Lodos os demais funccio
uarios pQr mais de um anno.». 

. ·r cm -se entendido, na pratica, que essa. disposição 'é gc-' 
1wt·íea e ab1•angc até os empregados do Coni;rcss.o . Nacional o 
1 1~ do fôru. Não ha t'azão para essa interpreLaoão, principal
ml'n!,1:, t endo cm vi,,;La o disposll' . na lcltro. ·i . immediata
mento anterior, que dii: «Os Ministros de Estado a todos os 
fttnccionarios do respectivo minisL~rio. até nrn a.ano~. L i-

. P't\dai>, como se acham,. as duas · disposições, lendo..; se uma e 
d<'póis a outra, vê-se claramente que ao PL·esident.e da R.epu
bl ict\ compeLe dar liccn~a por prazo maior de ttm anno aos 
mesmos runccioliarios que os ministros licenciam a.té um . 
anno e 1~ão aos outros, !$Ubordinados a autoridades, cuja com-
111~tcncia não foi limitada pelo lapso de tempo, maior <JU 
menor . · . 

Entre csLas autoridades estão os tribuuaes e seus presi
denl.es e as. Mesa~ do Senado e da Camara, não sendo razoavcI 
nLtribuir. por força daquene. dispositivo, ao Presidente da. , 
llü1mb1ica, qualquer competencia par~ conceder . l ice:nc;.as aos 
qun devem solícital-as daquellas auloridadcs. Como, porém, 
.iú se. lovanLou duvida a. · respeito, convém declarar cxpfes- · 
samr.nlc que a competcncia do Chefe da Nacão só difícre da. 
cio:; Mi11ist.ros de Estados quanto ao tempo maior de um anno , 
r· ntlo quanto aos ftmccionai·ios. que_ são todos os subordinados 
:.io;;- dHferen Les mi11istcrios, excluídos os que não tiverem essa 
st1bol'Clinac.ão. . · 

A no,ia. lei virú dirimir c-ssa d\lVida. 

A compolcncia dada nos jui;a~s <fo dfroit.o do DiskiCl;o Fe-
1l<•ral para licenciarmn os escl'ivites n demais servrmLuario.t1 

.~I<' s<:n .iHizo e das protol'ias ele sua .iurisdíccão, i,c1n prodn
;: ido graves inconveniontes ·administrativos. Por um lado a 
éonc<-'ssüo ele tacs licenças rilio obedece a um cr iLcrio uni
fo1.•mc~: por outro, não ó possivel organizar, com a devid.a 
iioutual idade, na sem·etaria da COrl.e de Apl_)el~agão, o seu 
registro s-cral, como tambcm o <las sttbst1ttuçoes decor
rentes.. . 
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Convém centra.lizal-as, firmando-se o principio da coni
petencia exclusiva. do Presidente desse Tribunal, com cxce
pção, apenas, das licenças aos membros do Ministerio Publico, 
llicrarchicamenlc subordinados ao Procurador Geral do 
Districto . · ', 

A licen~-a até 30 dias deve ser dada, não só nos Estados, 
mas no Dist-ricto Federal e no Territodo do Acre, pelos che
fes de repai-ticões ou de. serviços publicos aos seus subordi
n_ados e ·n~ssc . sentido o projecto reproduz o que foi primi
tivamcnf,i; votado pela Camara, quando eleborou a lei vi-

_ gente.· · · 
..,A liceul)·a especial, facultada como premio de assiduidade 

aos : funcciona.rios · que contarem dez ou vinte anno::; conse
cutivos de serviços, sem licença, de que · cogita a lei no seu ar.:. 
tigo 19, é por muitos -0onsidcrada· . como inconciliavel com a 
uormalidade do . serviço publico e a propria ·situação finan
ceira cio paiz. Em verdade, dado o caso imprevisto e surpren
de1.itc de haver uma multidão ·enorme de funccíonarios, que 
sosaram, ele facto, de licenças clandestinas e í'igmam nos as
sentamentos como não tendo esse favor durante o período de 
dP,Z e mesmo vinte annos, talvez fosse medida de prudencia 
Nvogar essa concessão. Ha, riorém, a . considerar que, ao lad1> 
dos (JUe abusivamente obtiveram eieas licenças íllegitimas, 
í'igUl'am muitos e muitos que na. realidade estiveram em effe
ctivo e' constante exet'<ticio durante esses ongos períodos, sem 
lfoenças de qual;iuer especic. . · . " · 

Não é facil estabelecer uma regra que os separe, com. 
segurança e com justi~~a e não é justo eliminar uma regalia. 

· merecida por· muitos s6 porque:.-outros muitos poderão imme
·1·eCidamente gosal-a. E' forçoso procurar uma fórma que di- 1 minua os inconvenientes da medida, sem eliminal-a de nossa 
legislação, na esperanoa de que os responsaveis pela. publica 
adminisLra.t.ão cohibam os abusos e procurem garantir me-
1 hor os. direitos dos bons servidores da. Nação, afastando pos
sibilidades de restricc.ões impostas por factos oriundos de 
sua tolei-aucia condenavel. em detrimento ·oxactamente da-
11uelles que lhe não colháam os frucLos . 

• Tuli;amos bem acautelar todos os interesses em causa., 
propondo algumas condieões mais severas do que as consi
gnadas no ari. 17 do l'cg·ulament.o para conccssflo da licença. 
ospccial, dfi 11uo oogit,a o ar!t. rn da lei de 16 de Janeii-o deste 
anno. . ' . 

Parece qUt~ o Cong:rMso ·pt·ove1·:\. do um modo salutal' o 
nmHu convenicml.c, sob1·c este imporLnnl.e assnmpto, votando 
as nwdída~ complcmcnf.arcs con:;tanf;cs- do projecto que a 
Cnmmis~iío do Constituição e .Justi0a tem a. honra de súbmet
Lel· á -::.onsidcraôão da Gamara elos Dcpntados. como resultado 
de seu estudo e das !ii;:.õcs da cxpcr icncia, colhidas . na exe
cuç.ão <1a lei vota.da no correr da. sessão de 1919, purã regular 
a conccs::.ão de licen~.a ao funcciona.lismo publico. · 

o.-vot. vrr. 6 
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O Colliresso Nacional decreta; 
Art. i.º A lei n. 4.061, de 16 de. janeiro de 1.920, e ~ 

<!ecreto n •. i4.157, de 5 de maio do mesmo··anno, serão exe-
1,;u~ados com as segUintea alterações; . -

§ .1 •. " São competentes para concedei:'. licencas : .. 
- a} a Côrte de Appellacão do Districto Federal ao seú 

p1·esideute; este aof! membros da mesma Corte, aos fuoccio
uarios dh. sua secl'etaria,. aos juizes de. direiLO' e aos pre~es, 
aoJS estrivães e a todos os demais servent.uarios que desem
penha:.'.em quaesquer funccões perante os juizos ou prel.Orias 
ria justiça. iocal; o procurador geral do Districto, aos mem
bros dQ respectivo ministerio publico; (art . .2º, d, da lei); 

b)_ os chefes de l'eparticões . ou de serviços publicos i'e
deraes no, Di~t.ricto :Federal, nos Estados e no '.l'errit.orio do 
Acre, aos seus subordinados, até trip.ta dias; (idem h, da lei); 

•e) o· Presidente da Republica, aos Ministros de Esl.ado·, 
po1· qualquei· prazo, e a todos os demais funcciqnarios dos 
di!ferentes mi.nisterios-oior mais de ·U?1 anno; (idem J, c:!a 
lêl) .•i ' - "' ~ ' 1 "" . .... ~.-n.1-

§ 2. • Os p1·a~os de i.nterrup~q de exerçicio· .sem licença, 
a que se refere o art,. s• da lei, dizélil respeito a cada. anno 

. civll, consideJ,'ando-s.e abandonado ' o emprego, independente
mente de vroee.sso alministràtivo, si a ausencia do íunccio
uarfo &e prolongai· por mais de trinta . dias consecutivos. 

§ S." O funccionario que tiver gosado de dous aunos. 
consecutivos de licença só poderá . obter nova licenca se es
íive1· exeroeodo _ o ca1~0 ha mais de dous annos, salvo· p dis .... 
;po.sto nos art.s. 20 a 23 da lei n. 4.0ôi.. ::. 

· · § 4. ~ Para o effeito dos descontos a que se refere o a.r- · 
tigo iti ca lei, serão sori:unados, tlentr.o d-e cada am1t1 civil~ 
of: dias de íalta e os Diezes de •licença, como se · :fossem co11-
socuUvos. · - . -

§ 5. º A. licença , esiJecial de que trata o ar~. -19, da. lei, 
só será concedida po1· motivo de molestia grave, provada em 
inspecçiio de saude, prevalecendo as razões de preferencia- e 
inais dísposícões do art. •. i7 do decreto n •. U.157, de :1.92'0. 

Art. 2 . º O Governo ~pedirá novo resulamento em ctUC 
serão consolidadas as disposicões desta, da. lei vigente e do. 
refer.ido decreto., 

.Art. 3 .. º Revogam-se as tlisposicões em contrario. 

_ ._ Sala. das Commissões, 3i de agosto de 1920. - Cunha 
Madw.do, Presidente. - Arnoipho Aze.vedo, Relato1·. - .Mello 
Franco. - Vorissimo de MeUo .. - José Bonífacio. - Marça~ 
d~ EscôQat'.. ,..,,... Jos~ Ba,1•re~o. •. ~ Arlindo. L:~oni .•. 
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Pai·ccá n. 10, da 1920 

À Commissão de Petições e Poderes.ao iniciai· os seus tra.ba.lbos,. 
no corrente anno. encontrou em sua. pasta. diversos i•cquel'imentos .de· 
funccionarios publicos dos Ministcrios d:i Viaçã.o a Obras Publicas, 
Fazenda e Justiça., solicitando licenças a.o Congresso Nacional. 

O Sr. Ministro ela. Viaçil.o fundamenta. o .sen acto allegarido quo 
11não obstante a. licença 2·cquedd:i. esteja comprebendida no dispositivo· 
cont ida na lettra. j , do art. 2° da. lei n. 4.0tH , de iü do janeiro de 
i 920, não cabe ainda ao Sr. Presidente da Republica. conferil-a., poi:- • 
tra.ta.r•se de.urn pedido anterior a.o da · execuçã.o daquella lei , que 
ainda no art. &º confet•c á. autoridade competen te marcar um prazo; 
nunca. maior. do 30 dias, dentro do qual dever <i. o fonccionario entrar· 
no goso d.o. licença.». : 

O Congresso Naciotial resolveu não roais concode1· esses favores 
accresccndo até que o Seµado Focle1·al tem rejcitildo, devolvondo _á. 
Cama.ra, ·diver:Jas proposi<;ões nesse sentido. . 

A CommissàO de Petições e Poderes, em vista. disso, pensa. qu() 
devem ·ser do.volvidos aos respectivos mini::;terios o!! reqllerirnentos de 
licenças e que foram enviados a ~ta Commissào e para isto a.presenta. 
.o presante parecer. · 

Sala. das Commissões, :i2 de julho de Hl20.-La-mounier Godo(redo, 
Presidente.- Herculano J'(u9a. - _;Rodri!}ttcs. Alves Filho.- Cai·los 
Penafial.-Lv.i :: Xavíel' . · 

N. 350 - 1920 

Codi{Jo do Processo Qrirninal do Dish·icto Pede1'al 
. 1 . • . 

(Vide proJecto • n. 232, de 1918) , . 

Em vil'tude da di sposiçii.o do Regimento intemo ·da. Gamara 
segundo· a. qual as ma.farias com cliscussií.o encecrada, que não forom 
-resotvidas dnranto a legislatura e ficarem para. a seguinte, se consi
deram adia.das paca continua.retn a sor discutidas nos terC1Jos em quo 
i;c acharem,-voltou o pl'o,jccto n. 232 do f918 a sei· discutido na 
presente legislàtU1·a., reabdndo-se a t '.3l'C0il'a disc uss\l.o em q~o foram 
aprcseot::Lda.s numero:.as qm~nclas do tllustre De~ut31-do Vcr1ssiino do 
l\lello, sobre as quaês e1t11ttrn parecer e;;ta. Comm1Ssao. ; 

A requerimento, agora , do me3mo digno Deputado, veio mais · 
uma vez a. re:i.bl'ir·so a. discu~sito do mencionado pi·cijecto, 01J'e1·ecando 
ainda o hon:cado Deputado acima refúl'ido outras emendas, em nu
mero de 18, sobre as quaes passa a. Commissã.o a dar.o seu pareco1·. 

Antes de ra:rel-o, pcr óm, observa. quo a maioria. dessas emenda.!:! 
s11.o de simples r edacçrio, sem vantagem para a clareza dos textos, 
·mas com o inco1woniente do attgmcnta L· a demora. da. elaboração 
legi.-;lativa, já. ele si costumeira ·e aggra.rada. pelos motivos acima ox
pressos no ca.so. particular do que .trata o pl'eseo te pa.r e<"'l'. 

Aigumas ha., ontt·eta.ntn. que lllGlhoram o. projecto e, ·portanto, 
deverão sov l\cceita.s, coino procura.remos dizm· em poucas p;i.Ja.vrus, 
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afim de que; sem máis .demora., seja.m vota.das todas o remêttido o 
projecto a~ Senado. 

Emenda n. i 

E' o proprio texto do projecto, com o accl'escimo apenas das se
guintes palavras: «delles indagando o togar e hora em que se teTJha 
realizado a infracção ». · 

O assl.lmpto do texto é o caso da p1"isii.o em flagrante. Apre
sentado o preso á autoridade, ouvká esta o conductor e as testemu
nhas que o acompanharem e interrogará o conduzido sobre as argai
ções que lhe são feitas, lavrando-se de tudo auto pot todas as
sigaado:-eis o que manda o projecto. 

A emenda quer qtte se accrescente-«delles indagando o logal' e 
hOra em q un se tenha realizado a infracçii.o . » · 

. E' evidente que, tendo a. autoridade de (<interrogar o conduzido 
sobre a.s arguições que lhe são feitas», como manda o projec;:to, não 
poderia. a dita autoridade deixar de inquerir o conduzido e as teste
munhas sobre o Jogar e hora em que se tenha realizado a infracçã.o, 
porque essa pergunta é absolutamente essencial e nclla. reside a pro
pria ~ubs~ncia. do facto. Assim, não havia necessidade de incluir no. 
texto a. phl'ase da emenda, mas nã.o ha inconveniente em acceital~a~ 

Emenda n. 2 - i 

Esta emenda. contém duas partes: a primeira manda supprimir , 
do teXtO lt.S palavras e<OTL Contra a autoridade judiciaria, (JtL pol&Cial no 
c:ercicio de suas funcções»; a segunda manda accrescentar no final 
do mesmo texto as palavras: «salvo si de outras diligencias se preci
sar, perante a autoridade policial, para ó inicio da formaçao da 
culp:i. ,,. ' 

A emenda deve ser rejeitada., porque as palavras que alia pra· 
tende eliminar se rererem a uma especie conhecida. de flagrante - o 
ocoorrido em c1·imes praticados contra a propria. autoridade, que, po1· ' 
motivo de taes crimes, ordena a prisã.o do autor em flagra.nte delicto. 
Exemplo: tentar algucm tirar, op tirar da. mão da a.utorida.de aquelle 
que estiver legalmente preso, empregando para 1sto violencia ou 
a.meac;a contra a pesstta, constitua crime para com a propria autori
dade'• Ora, esta póde prendar em flagrante o téo, e, om tal caso, do 
auto de prisão deve constar essa circumstancia, isto é, que o crime 
na.o foi sõmente pt"atir:ado em presença da autoridade, mas sim contra 
a propria autoridad6 no caJercicio de :mas funcções. . 

Para qoo supprimh' essa phrase, quo se reíere a uma classe espo· 
dai de crimes? Não porcobomos o motivo da emenda e aconselhamos, 
por i'ltO, a sua rejeic;.ão. . . 

Nu. segunda parte a. emenda. é inutil, porque o art. !33 do proje-
1.'to ja dispõe qae ccsi o Ministerio Publico julgar neoessarias, para. olfe
recer a. denuncia, investigações preliminares, poderá requisitai-as da. 
Policia, por simples officio.» 
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Ernenda n. 3 

A emenda faz reiereocia. ao art. 4i, § 2°, do projecto, mas deve 
tel-o.Ceito por eogano de seu illustre autor, porque o art. 4t tl'ata de 
ma.teria extranha. a da ~menda-ctos delictos em que os réos se li
vram soltos, independente do fiança , salvo si nã.o tiverem domicilio 
certo-ao passo que a emenda trata de crimes afiança veis. 

Consideramos; pois, prejudicada essa. emenda. 

Emenda. n . lk 

Tratando- da. liberdade provisoria sol:I fiança, dispõe o art. 61, 
. § 2" do projecto que «da coacessã.o da fiança será intimado o minis- , 
terio publico.» · 
. A emenda. propõe que usobre a conceSS1o d~ fiança sej11. pre- . 
viamente ouvido o representante do Mioisterio Publico, quando estiver 
presente, e, em todo ca.so, mesmo depois de concedida., torá vista do 

- respectivo processo. po1• 24. boras, afim de reclamar o que fõr conve-
niente â Justiça. Publica. " · 

Em nosso parecer anterío1-. já. observamos que o projecto aboliu 
a. fiança provisoria, tendo entretanto adoptado regras para tornar 
o mais prompto e mais ra.pido possivel o processo da. pres
tação da fiança definitiva, admittindo que e lla seja. pro~da. 
perante o jaiz que houvéi· expedido o mandado d-e prisã.o, ou 
seu substituto legal, ou a aut.oridade perante a qual fôr condll%ido 
o preso,. e, n.os casos de pl'isã.o em flagrante, o juiz competente, ou 
seu substituto, ou, não sendo ambos encontrados, ou n ã.o sendo 
hora da expediente no fôro, o <::he fe de Policia, ou qualqaer dos 
Delegados. . . 

Ainda para evitar delongas , o projecto permitte que o depo
sito ·possa ser feito no .. Thcsouro , on no Deposito P ublico, ou, pro-
visoriamente, e m mãos do escrivão. · · · 
. · A emenda altera profundamente esse systema, em quo se tem 

p()r. objcctivo tornar prompto e expedito o processo da prestaç&o 
da fiança. pois que ella. exige a prévia a.udiencia do J-epreseptante · 
do Ministel'io Publico sobre a concessão da fiança, q uando basta 
que da concessão seja. este intimado, para reclamar o que fôr 
de· direito. . . 

Estando definidos no Codigo Penal quaes sã.o os crímes a.fiao~a
veiS e dis~ondo o Codigo de Processo sobre o modo de fixar o 
valor da fiança. o regras pa.ra. a rospectiva prestação, na.o ha · 
motivo para exigir-se :i. audiencia do l\linisterio Publico acérca da. 
propr ia concessilo da fi:rnça, visto que o juiz, ou autoridade com
petente para resolver sobre alla está adstricto a regra&, quo ex
cluem qualquer arbitrio, além de incorrerem em responsabili- · 
dnde por qualquer abuso, ou violação da lei . A fiança ó 
um instituto em favor da liberdade individual, e, como tal, 
de.ve ser cercado de tod!ls as garantias e facilitado por todos os 
modos em sua pratica, para que so não torne illusorio,. 

Somos, por isto, eontràrlos á emenda. 
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Emenda. n. 5 : · 
Esta emenda é substitutiva do artif;O ·62 e. seu pa.l'aghapho 

unico. 
E' de simples rodacÇão, ma.s realmente melhora. a 'do texto do 

paragrapho. . 
1Deve, pois, ser apprqvada. 

Emenda· n. 6: 
E' substitutiva do texto do a.1•tigo 69 do projecto, e trata do qne

bramento da fiança. 
Devo ser approvada, salvo o§ 4°, qne deve ser' i·ejeita.tlo, pot-qae 

a. ma.teria de que t1·ata está. já. implícita · nos parngt•apbos i 0 e 2ª, 
além de ser imperfeita a respectiva i·edacçilo onde diz: fw.J.fr antes 

• ili: ser preso. 

Emenda n • 7: 

Ao :i.rl:igo HO', que define quaes ·os termos substanciaes ·do processo 
em segnnda instancia., proplle a emenda que se accrescente um para
grapho, considerando termo essencial a; presença. do representa.nt~ 
do ministerio publico á se~ão do julgamento. 

Essa emenda é dcsnecessaría, porque o § 3° do dito artigo con
sidora termo essencial o <tcbate oral perante o tribunal e tal debate 
não se poderia dar sôm a presença do representante do· ministerio 
publico. · 

Além ·disto, o artigo 270 do projeéto admitte a presença do pro
motor na propria cooforencia. do julgamento; que se .faz sob A presi· 
dencia do juiz e a portas rocha.das. . . . 

A' emenda, pois, deve ser rejeita.da, por superffüa. 
' 

Emeoda u. 8: 

Ao a1·tig<> :133 foi proposta uma emenda suppresiva., 1rpara 
tratar-se de ~ua matcrili na . emmda mandada collocar a-pds o artigo 
i92u, ser;undo se diz como justificaç.l!.o da mesma . 

Entretanto; ·nenhuma emenda foi agoi·a. olferecida ao art. i9;:. 
não se podendo saber se o illustre Deputa.do·-o Sr. Veris.~imo de l\lello 
quer rercrir-se á sua. emenda. n. 72, da série offcrecida na di~ussilo 
de i9i8. Seja. como fór, certo é que o as.<sumpto do a.rt. 133 do pro
jecto se rerero á. denuncia do l\finisterio Publico e, portanto, o a rtigo 
está. cclloc:i.do onde deve achar-sa, isto é, no titulo «Da Instrucção 
Cri111i11al», capitulo :!.° ·«Da Denuncia e da Queixa.11 · 

A ·emenda, pois, deve ser l'ejeitada, devendo, porém, substituir·se 
. a redacçào do artigo pola seguinte : · 

'1•Se o Ministerio Publico julgar ncc·essarios para addita.t· a queixa, 
ou ·otrereccr a .donun'1ia, quaosqner investigações prclimin:i.rlls, bu 
documentos complementares ou novos elementos de convicção, podcl"á. 
requisital·os da policia , por simples officío. >t · · 
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Emenda n . 9: 

Ao at·t. 131(. foi proposta. uma em~nda, mas esta. comm.issão acon
selha de prererencia a approv::ição rto seguinte substitutivo ao t.e:r.to 
do a.Migo : . 

«O pra~o par:i o a.dditamento da queixa, ou para o olfe'reeimento 
da denuncia do Ministerio PL!blico, é de cinco dias, contados da da.ta 
em que 1iver conhecimento do crime, on em qué teceber os autos 
da queixa, ou os da investigação policía.l. quando esta. houver 

. sido feita." ,, · 
N• paro.gra.pho unico, onde se diz «não offeTtcer a. qv.e~" ou de

. n1mcia», diga-se: unão se p1·onuociar so~rn a.queixa, ou n1io olfe
tecer a. denuncia.>> ; onde ge diz..:... ao substituto incumbe o/[erecel-a», 
diga-se : «incumbe faut-o ·" 

Emenda n. ió: 
A emenda. eli~ioatoria .de uma. parte do art. 'i35 devo ser rejei~ 

tada , porque não· ba desvant.'lgem, mas antes á util a remisslo feit3 ao 
:r.rt. 27 e respectivos paragraphos, - sendo usual em todos os codigos 
o processo das remissões a artigos referentes a. materia.s regidas pelos 
mesmos institutos legaes. 

Emenda n. !O::-

.\ emenda proposta. ao art. !36 nã.o innova, nem melhora. o t.exto 
do projecto, mas reprf>dnz o seu dispositivo, a.ccrescen~ndo sómente 
que o prejtuiicaM; tt quo se refere o texto, · podel"á. s.compaohar o 
}lTOCesso como av.xilirir da acciuação. . 

Apezar de ser . desnocess:i.1·io declarar expressamente essa. quali~ 
da.die, porque ella 1·esulta da funcção concedida. pela propria lettra do 
artigo ao pTejuclicado, acouS(\lham~ que no texto do :i.rtigo~ depois 
d~ pa.lavra processo, accrescente-sE'.: «como aUD:ilia1· ila accusaçilo•. 

. Emenda n. :U.: § 

A ~manda que .manda ouvir préviamcinta o Mioistel'io Publico 
sobre a admissão do auxHia~ da accuS&<;ã<>. defi! ser approvad:t. ·· 

Emenda o. U: 
A emenda ao art. 138, § iº deve ' ser rojeitada, porqae as p& ª 

lavras que ella pl'etende supprimir têm por fim evidenciar que' 
quando a. pris\lo prevenfüt\ f6r reqlltrrida. , mas 1~3.0 ~e puder rea.\i1.ar 
;por tor o réo se evadido, a instrucçã.o nã.o lic:i.rá. p<l.raJysada, :i.pezar 
de dever set·, em regra., resolvido preliminarmonta o caso da pris.'lo 
preventiva.. 

Emenda n. i.3: 

Pelos motivos constantes ·d!> seu parecer de i 9i8 (avulso n : 232 
~i.918, paginas H in fine a i2) :r. Commissão não póde acouselhar a 

' 
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:i.pprovã~ão dessa emenda' :i.dditiva. Propõe porém, a. supp1·essã.o do 
paragrapl10 uuico do art. 71/i e que no texto do :ll'tigo, depois da · pa· 
lavra- provisoria, se accrescente: cu,jos e ll'eitoS .se mant~rão mP.smo 
depois da pronuncia.. 

Emenda n. H: 

A emencla ao art. 24-2 altera. radicalmente o svstema do Codigo 
no pro1 essn de reunião do jury, porque, po1· esse· systema., quando" 
não houver numero legal, depois de dous sorteios de supplentes,-o 
juiz deverá ciis!\Ol\"er a sessão, convocando uma outra, em t\UO se 
proce 'lerá. a novo sorteio, do qual serão excluidos os j tJl"::t.dos e . su
pplentes anterformente :;ortea.dos e que tiverem comparecido, ou .pago 
as m1Jltas.- A em.enda. pi·opM que, drmt1·0 na mesma convocaçiio, os 
sorteios · de suppleotes sejam• continuados a.tê que se vel'ifique o 
numer~ legal. 

.. , Nã.o ba conveniente em mantet· a mesma. convocactã.o, depois de 
dous sorteios baldados, porque isto constitue um pesado sacrificio de 
corn.parecimento · ixiutil aos jurados nã.o faltosos e dcll:lora a cobrança 
da multa aos remissos, sem vant~gem para o se1·viço .-Melhor sel'a. a 

, ~º!ª convocação, em que· se póde i·ecommendar maior cuidado na 
intimação dos sorteados. · · . 

A Commissao entende que a emenda deve set· rejeitada. · 
Sala. das sessões, 3i agosto de i920 . - Gunlla Machado, Pre~i~ 

denta.· - .MeUo Franco, Relàtor. ··- Jos& Barreto.-.Tosé Bonifacio.
A1·nolfo A::evedo . - Març<U de Escobar, com l'estricções. - Arlindo 
1.coni, c_om restri~es. 

Projecto n. 232 .:.. 1918 
\, . 

_(Vide projecto n~ i43 A, de i9i6) 
• .. '\ 
Em 1915, recebendo n. Oamara o projecío de Codigo do 

·Processo Criminal do DisLl'iciLo Federal, elaborado . po~· umo. 
~·ommissão de ;jurisconsul1 1 1~, nomeada pelo enfão Ministro da 
.Tustic:.a e Negocios Interio:res, foi o mesmo projecto enviadc á 
Commissão de Const.ituicão e Justiça, que r~solveu ndoptar 

.como projeclo seu .o trabalho a ella remettido, lavrando o se
. guintc parecer: 

«A Commissão de Constituição e Justica, tomando 
r.m consideracão :i mensagem do Sr . Presidente da 

. Republica, publicada. :\ -pagina n. 1 . 359, do Diario do 
Conq,rcsso Nacional, de t de outubro d-e 1910. bem 
como a exposição de motivos que a acompanholl, fot·
mulada pelo Sr. Ministro da Justiça e Negocios tnte
riores, adopta. como :projecto seu , para base do estudo da 
Gamara, o ~Codii;o d:e Processo Criminal Jo DisLrioto_ 
Federab, approvado pelo d ecreto exeputivo n. 8.259, de 
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·29 de' setembro de 1910, publicado no ·niario Official 
de 4 de outubro do referido anno~ reserva.ndo..;.se o di
reito de emendal-o em segunda aíscussão, para corri-· 
g'ir-lhe os defeitos e pol-o de accõrdo cooi . a orrganiza
çãó judiciaria instituída pelo decreto executivo nu-
mero 9. 263, de 28 de dezembro de 19:1.1. · 

Assim opinando, é de parecer a Commissão que 
seja posto em discussão e approvado o ::;rguinte pro
jecto de lei : 

O Congresso Nacional decret.a: 
" · Art.. :1 ~º · Fica. appro'Vado o «Codigo do Ptr-0cesso 
Criminal do District.o Federah> mandado elaborar pelo 
Ministro de· Es~ado da Justica e. Negocios Interiores e a 
que se refere o decreto exeeutvo n. 8.259, de 29 de 
setembro de 1910. , 

. Ai't. 2.º Revogam-se as disposições em contral'io. 
Rio de Janeiro, 1 de julho de 1915. - Cunha Ma

chado, Presidente. - Afranio de Mello Franco,. Rela
tor. - Gomercindo Ribas. - Prudente de Moraes Fi
l/IXJ. - FelíSbello .Freire. - Gonçalves Maia.> 

De accôrdo com esse parecer, a. Commissã.I) npresentou 
· '106 emendas em 2• discussão e designou tires dos seus mem-
bros par-a rclata!-as. · 

O Sr. Mello _Frapco deu o seguinte parecer: 
«Determinando a Constituição Federal que ao Congresso 

NaCiC'nal compete legislar sobre os serviços que. no Districto 
Federal. foram reservados para ·o Governo da União, ao re
ferido Congresso inc\lmbe âeeretar as leis de <)rganizacão ju
diciaria e de direito proo.f.ssual da Justiça local do mencio
nado Districto, pois que o serviço dessa juStiQ& á um dos que 
1oram · rP.SP.t'Vados ao Governo Federal na Capital da Repu-
hlica. , . 

Anf.r.s dA promnlA"ada a ConsLituicão Federal, o Governo 
J>roviso.rio organizou a justiça local do Disf.['icto Federal pelo 
clocrelo n ., f. 030, de H de novembro de 1890, que em vir
tude de uma de suas disposições, ti~ria de entrar em exe
r.nçiio na mesma data cm quo começâsse a vigorar o CodiR'o ·· 
PAl'lnl de i890. 

As leis de proces.<10, tanto civil e commerci.a.l, eomo cri
minal, continuaram a ser. com pequenas modlfioaQtles, o re
gulamt>nto n. 737, ele 1850, mancmdo applicar ao proces<>o, 
,iulgamento fl execucü.o das causas civeis -pelo decreto n. 763. 
de 19 de setembro de 1890, e o Codigo de Processo Criminal 
OQ 1832. lei de 3 de der.embro de 1841, res:rolamento n. i20, 
de 31. ,de janeiro de 18'•2, lei n . 2 . 033, de 20 de setemhro 
de 1871, e regulamento n. 4.824, de 2.2 de novembro do 
mesmo anno, para o processo criminal em gera!. · ·,. 
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· Leis posterioz.-es ao oitado decreto n. t'.030. ~ tSOO. to
:-am alterando a primeira organização judiciaria do Distri
cto Federal e, ao mesmo passo, modificando as leis Jll'OCEis
suaes existentes pará pol-as de harmonia com ·0 · systema 
daquella organização e suas suooessivas . reformas;, 

Desse modo, o . direito judiciario rlo Distiricto Fedel'al 
foi-se transformando em um composto legislativo, fragmen

, ta do e desconnexo, cuja amorphia. ajnda perdura, sem em
bargo do esboço de codif.icação feito no decreto n. 9. 263, 
de 2S de d~zembro de i 911. que traçou· a 'lltima reorganfaa-
ção da justiça. do. Dist't'icto Federal. · 

O tHnlo III, capitulo 2·. dest.e ultimo· decreto, com 25 ar
.rigos, e a secção II do capitulo m, com óito artigos, tratam 
tto processo criminai e dos recursos criminaes; mas é evi
dente que essa pequena. iparte do. corpo do decrefo cita.<:!<:, não . 
pr..àeria conter um coaigo de .processo criminal, .e sim apenas 
. os. novos dispositivos que se tornar.ªm necessarios pelas inno
vaçõeEi que o mesmo decreto fizera n a organizacão judiciaria 
do Districto Federal. / 

Con:tinúa, port.3.nto. de pé, apezar do decreto de 1911, 
ora ein vigor, a necessidad o da eodiffoação das leis de pro
cesso · crimin:il na -Capital <l':l. Rep'ubliça - necessidade essa. 
teconheoí~a pelo Congt"esso Nacional, que 'J)ela lei n . i. 338, 
d(l 9 de ,ianeíro de 1905, art. 59,, n. i. autorizou · o Poder 
Executivo a organizar os codigos de proceS6o civil, eomtner-" 
eial e criminal, submettendo-os ao exame e á. a.pprovação do-
mesmo Congresso. . 

Esse trabalho foi commettido pelo Governo a umà .iunta 
<h ,iurisconsult.os. sob n prosidenaia d'o Ministro da Juetica. ·e 
enviado, P.m mensagem pr~sidenciat :w conhecimento do C~
gt"esso. 
- O pensamento õos que o organizaram e executaram foi 
o da conseguir um systcma que . . <1:~m . eliminar de todo as 
normas iradicíonae!l do nosso direito ad:iectivo. aproveite 

. qunnto 'POssivel os n:vancos <la pror,1>,ssunlistica mode-rna, sim
plifiminrto ..,, proce$so com a :i.bolir,ã.o de formulas~ termos e 
prtlXCS inuf.t?.iS.:& 

O prnbl Pma f. dns mais sérios. ·pois r.iu~ nelle entram em 
.iof.!'o M <lirciitM -da collP.r.t.ividade .socia.I ~ os dos cidadãos -
f.lto r esneíf.avl\i!i'. os primP.it'M. ClOmo ·os seinindos. e todos r,on
:finclos :\ ·<lf"l'Mn ~ :'i rrroter,r,!'ío do F,!;t.ado. r,u~o !tm "P't"ÍTl~.ipt\l o 
rnniR /\levndo ~ o de ~ar:i.nf.it' n .orrlem juriõicn. 11 n. -perfelt.a 
ndministra~iío da Justlca. · . 

Consei;11il" o NtuHib'rio dl'.sses e.lement.os. muitas ver.P.s 
discropnntrs. - a~SN~~tirar ROS nr-cusndos o diMito snm-ado d e 
<lefesn. corri t.ncfoc: M efomt:'ntn~ n clln. esscncines. sem SMl'i
f ícnr n Pi:f:e ffit-cif.o dos inrHviduos :: da sociedade. de que o 
TJI'oprio E stado é n. organ·izacã.o coe't'cif.iv:i. - fal é o -pro- -
blemtt ife <.lircito ,1unir.iario. imposto á medi t:teão <los ,qmi..,_i.e
nham ::i seu oorgo n elabora-cão de um codigo da nroeesso 
criminal.: . . . .. ;·- ,.., 
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As difficúldades . a enfrentar são, ccmsoanté a enumera
.cão syntbetica feifa. pelo illustre mestre Dr. João Mendes àe 

. Almeida J~nior, as seguintes: 
i •, concíliar as iarantias necessarias :í conservação da 

ordem na sociedade com as garantias. ao mesmo tempo re-
c lamaidas pela liberdade individual; . 

2•, conferir ú ·accusac,:.5.o os meios de investigar e con
v encer, ptov@il<io ao mesmo tempo a defesn dos meios de ,:e 
.iustificar; . . 

. 3°, 'Pl'Oporcionar ao Offendído segurança e . reparação, C 
prl"lpOroionar no offcm>or u~antepar·o ás pai:.-tôfl!; do offen
d ido, afim dl'> que ·~ta 11Jt,a entre o accusndo e o accusador 
niio soikn sinão n infiucnr.ia da ,iustir,a:, 

. li~ , preestabelece::::. ·em summa. instittticõe1;; e fórrna·!-: 
i~'Un,lmente garanti<l(iras. igualmente , efficazcs, igu0Jment1• 
fcr f.es, t.ant.o para rr dir-0ito socfal de· punir, quanto para fJ 
d ircH.o irtdividual OQ defesa. · . · 

E ssn. concíliacão d~ elementos na:Luralment.e divergente;: 
r.nnst.il.uP. uma dai' 'lUe~t.ões mais difíiceis de direito. fanf.n 
mais qua.nf.o ena depende. em grande pa-rte. dos orgúos pelos 
(juacs ::e manifesLa a. nctiv.idade <lo Poder. Judfoiario. 

No Brasil, sempt:e ·dominaram as idéas liber::i.es. de.c;de 
Cl admirnvel monumento construi-do por Alves . BI'tH1co, P.m 
183'2' até ás reformas de :t871 e 'lc]s d'o novo re:;imen, com n. 
unica resticção da Jryi rle 3 de dezembro de iSH, na qual o 
<>lemento democrati·c0 cr.den um pouco o pnsi:o ·ao principio 
i:le autorida<le. como umn ner.essídadr> socinl, filho dn!! cit'
cumst:mclas imperiol'as da época. 
. Forca é. iporém. -renonhecer 11ue os inLcress~s rln M~iP
cl'ad~ nem sempre fornm snlvai:mardados cnnyenicmt~mr.nte 
" que a ausencia t1nnsi nb1'nlnt.n dn .iustle.n prevontlvn, noH::i
h0r::mdo com a compl<i.crmrin dn jnst.ícn renrrssivn <ln f.rihn
nnl popnht'. · enfr::u1n"r·" dt'\plnr11.vnlmPnt'1 n nrçii" Mi"ieinl º" 
E!:tndri nn lut.n cnntr~ n r:rirninnlinndl', Mmrrroml'f•frn<i'o nl'l
i::im o. m::iis impnrfnnt.n inf.M·r~s" inrlivii'h1nl ·- 11i11• ~ 11.dn !'11'
::rnr:i.n.z::t rfn nrrlrm <1n<'i11? - • .-:nnrrp1P n ln<llvtrfnr. nnn p~rf,, 
c-nns!'r,•nr-~" " !l'f'l'rf >'içnnr-~ fr'lr:l. ~n <1hr l l'<lnllr>:i-, 

Nn v i t?rnr in flnq nrt.nnl's inst.tt.nirõ"!l, r.rMrl'rnm nln1fa 
mni~ nq i:-n.ranHa.~ rfa rlr!l'""ª inriivil"hrnl. n11 pnq4n Cl11P. nltn 
t.Pnnn TI'll'lhnr-nrin n :'lf'IJ1:11'1'1hn 1'n . . insf.fçn rirrvrnfivn. flr.o11 n 
:i.r.rrío nffirinl r.om . 11m P!lfnrvn n mnii; n flrl'i:fP7.n tf,. snns nrn
virfnnr.ini; p:-1rn n r:-1pfl.1rn -rlns r.r!m!nn~M: n <ln l'~frnrtir:rin 
int.~rl'sktdnnl, ~!': ''1'7.í!!': mni!l 1•nmplfonrln rln 11nn n 1»·drn1111iln 
·intcrnncintinl. 

FP.it.:i~ 11sf.-1,c; hrrvr>s r.oni::idl'rnçõr!l prr.liminnr~.q. pn.s:mrE<i 
n <far notirin rlo mr.t.hr:ido . ndnp!.nr!o pr.ln Cornmisr;fi.o de .T11f:l
f,i11a pa.rn o rst,uào ·-:in riro.i·er.fn formnln<ln pelos i!lustrc~ .i11-
l'i scnnsnltos nnmP.ndo~ :pelo Ministro do Interior e remct t.ido 
M Con~o~so Nacional com :i mensa::rr.m do Sr . PrcsidcnlP. da 
Republica, datado. de 29 <ic -setembro <te !910. 
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Forarl). organiza-das no seio da . Commissã.o de Justiça 
.duns .sub-eommissõe.s, .cada uma· composta de tres membros, 
pa.ra o estudo d'os pr'ojectos de Codigo de P.rocesso Civil e 
Codigo de Processo Criminal. Desta ultima fazemos parte o 
Sr. Cunha Machado, o Sr. Gonçalves Maia, e -0 slgnafur-io 
destas considierações preliminares. 

Estando o projecto dividido em ~eis livros, a cada um 
dos membroo da ·sub-commi·ssão tacou o -exame <le dous des
ses, senr!io ao signatario deste primeiro relatorio os livrús 1º 
e 2º (arts. iº a 316), ao Sr. Cunha Macha<lo os Iiv.ros 3º ·e '~~ 
(·arf.s. 317 a 373). e ao Sr. Gonoalves Maia os livro·s 5º e 6º 
(arts. 374 a 43-l. e mais os 16 artigos das .s:Disposiçô'es Tran-
síiorias:i>) . · 

Neste Relatorio Geral incluem-se os dous pareceres par
ciaes sobre os livros 3r, !1º, 5° e 6°, e, em seguida, todas as 
emendas propostas pelos ires relatorios parciaes e approva
<.las pela Commissão. 

Exposto o methodo de trabalho, ])asso a dar as razões de 
algumas das emendas que proponho a diversos artigos dos 
livros 1 • e 2°: . 

No capitulo 1º, 4:da competenci~. notei que o arL. · i º, de
terminando-a. omi.ttiu a 1Jreroaativa. do cargo, quando o pro
prio Codígo em discussão, no ar~. 294·, trata dos proces~os e 
,iulgamentos dos cr1mes funccíonaes, cujo conhecimento com-· 
pete :l. Côrlt< de Appellação, em primeira e unica instaricía .. 

Ahi cistá.. pois, um caso em que a competencía é deter
minada pela prerogativa do Ca'l'fJO .. 

Notei tambem que, ·quanto aos crimes de fallencia frau
dulenta, o projecto de Codigo 1 não fez, mencão da éomi:>eten
cia do juizo, nem da do fõro, segundo o art. 17t; da lei nu
mero 2. 024, de ,1.7 de dezembro de 19-0S, que prescreve se.iam 
os ditos crimes julgados pelo juiz de direito criminal dn séde 
ido r.stanelecimento principal do fallido. 

E· pois. indisp1m~nvel 'Qlleo Codigo de Pmcesso, cm ar
tigo eRpecial, düiponha qu~. nos crimes dP. fal\encin. 11 com
{lel.encin. é a determinada peda lei federal que l'fll.~•· uqm~!11i 
JnHtiLuto. 

Notei ainda que se SUPJ)rimiu. nas nccõos penM!'I pl'omo
vidai'i por queixa da. parte orfendida, ll fuculdudr!, qut• lhn (]{i 
n. fogislaci'io anterior. de r.scolher enf.rt:l o Jogar do ddicto li n 
da rcsidencla do offendido para processar o rtlo - ínculdu<.le 
essa c:iue eleve ser mantida. 

Em i•e!ai,:ão ao caso do concurso de jurisdir,,võcs · ord inn
ri:i.s e especines, penso que a regra snlutnr adoptadÕ. no nr·
ti_go. 7~~do J?r?.iecto, pay~ a hypothesc do concurso entL·e a Ju
r1sdicçao mvil e a m1hlar, <!ovin ser guardada e mn,nt.ida. 
por identir.lude do razões, nas hynotheses de concur-so enL1·n 
!;\ j~risdi~c.ão ardina.ria e qualquer outra especial da mesmt\ 
.1ustica n1vrl. ou commum. . : 

.N9 t.itulo 2º, salvo alguns erros de redneção, facilmenf.e 
úon1g1ve1s. pouco ha a notar. . 

Trat.ando..:se alli da policia .iuàicfaria, conviria, a exem
plo do que. se fez nas nntigaa leis de processo, determinal.' 
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fa.mbem a competencia · das autoridades policiacs para C)S 
acl.os de ·exerl'-icio de suas funccões, na fórmn do art. 1" e 
seus paragraphos, accrescentando-se aos 1motivos ahi especi
ffoados para a. .determinação. da competencia mais os dous 
seguintes: i °, residencia do offendi<io; 2º. situacão do objecto 
do crime. 
. No § iº do art. 26, sobre prisão preventiva, convem os

clarecer que a audiencia do Ministerio Publico não é prohi
bida. O juiz póde ouvir ou não o promotor e l\gir como :fõr . 
justo, com ou sem essa audiencia. 

O § 3º do ditQ art. 26, ó inutil, por já estar .previsto, sem 
differcnca alguma, no § 1 •. . 

· Não encontro razão para justificar o dispositivo do ar-
tigo 20, que permitte ao indiciado intervii- no processo de in
vestigação, quando preso em flaqrante. 

A investigacão é documento destinado sómente a instruir 
o Ministerio l>ublico e servir de base á denuncia. Nao é peça 
de defesa, e, portanto, não deve comportar a intervenção do 
accl:lsado.· salvo sómente I)ara .reinquirir testemunhas, por si 
ou por advogado. 
· No titulo 3°, q,ue trata da prisão em flagrante, os textos 
são ·quasi a reproducciío de dispositivos do aniigo Codigo de 
Processo; do Reg. 120, de 31 de janeiro de 1842; da lei nu
mero '2.033, <le 1871, e respectivo 'Reg. n. 4..824, de 22 de 
llovembro de 1871. • . · . 

Quanto aos casos em que o réo . se póde livrar solto, in- · 
dcperul,ente de fiança, eonvem manter as duas excepções, de 
que trata a lei n. 2.033, de 1871: 

a) quando réo fôr vagabundo; 
· · b l quando não tenha dornícílio. - .No conceilo do at·

lii;-o 3<JO, do Reg. n. 120, de 18!12. vagabundo é o individuo 
que. nªo tendo domiuilio certo. não tom habiLualmente pro
:fi~são, ou officio, nem renda, pcm meio conhecido de subsis
tcncia. - Consideram-se sem domicilio os que não mosLra
l'4lm tc1• fh:ndo cm alguma parte da -Republica a !:>Ua habita
cão ortlinaria e permancnLc ou· não estiverem assalariados ou 
aggl·emíatlos a alguma pessoa ou familia. 

O art. ~o. deve, pois, ser substiLuido pelo sesuinlc: 
«Quando :'i infrncção não estiver imposta. pena makn· do 

quo a dct·eMifo atcl :;;eis mczes e mnltn atê :100$, a autoridad11, 
QU<.i cfJ~cLuat• a prisão. fom1ará o auto àe que Ll'ata o art 37, 
~ 1·, o pont o réo om libel.'dadc, - salvo si ÍÔl' vagabundo, ou 
l:icm domicilio, inLimando-o etc., ºlc.~ 

Observo, f]Uanlo ao art. •í.1 , <JUe a. nota consf.Hucioual do 
culpa. (l a quo o juiz concede. A autori<lado policial níl.o dá 
f1l'opriamcn te nota d.a C1Ull(l, porque tal autoridade n(ÍQ e u. 
(luo fórma a culpa. 

A autoridade policial pódc dtw a cópia do aut.o de prisão 
em flagrant.e, ou o exemplar do mandado, quando a prisão für 
offectuada por esse modo. · 
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Esse exemplar, quando et1kegue ao r·éo pelo ex:ccutor· uo 
momento da prisão, equivale á. nota constitucional da culpa 
. (lei de 20 de setembro de i871, art. i3, e decreto de 22 do 
novembro <lo dito anuo,· art. 28) . 

Quanto ao capitulo 2ó, noto o seguinte: 
O a.rt. 42, especificando os casos em q·ue se póde dar a. 

prisão preventiva, fez menção do caso em qu e csLa é auto
rizada por mandadu do juiz. mas omittiu os numerosas casos· 
cm que nã.o tem oobimento 6 mandado e sim a ?•cquísiçiio, -
como nos processos de · e:draâiccãl) inLc1·esLadual, regulados 
pelo decreto n. 39, de 30 de j anei'ro de iS92 . ·, 

A disposição do art. 44 é · súperflua, além de inconve
niente. Não é preciso dizer que o juii; p6de denegar a: prisão, 
pois a ·ellc, sómente a. elle, a. l e.Y concede a faculdade de, se
gundo ·a sua. consciencia. de magistrado, concedei-a ou dene
gai-a, recahindo sobre elle a rcspcnsabilidade pelos a.busos ou 
omissões no exercicio dessa faculdade. . 

N art. 46, onde se diz mandado, deve-se dizer exemplar 
do mandado (parte final). 

A materia de que trata. o art. 4.S já esL:i prevista no ci- . 
!.ado decreto n. 39, de 30 de janeiro de 1892, que regula. a ex- · 
tradicoão interestadual. - Não ha inconveniente, porém, em 
que seja conservado o dito artigo. 

O art. 4.9 é inutil, em face do Lexto do. art. !17, que 'torna 
ex.equiveis em todo o Districto .n'ederal os mandados de prislí.o 
expedidos pelos juizes criolinaes do mesmo districto. Fóra do 
territorio deste, os casos serã1> regulados pelo citado decreto 
n. 39, de 1892. 

Os demais artigos <iestEi oo.pitulo são reproduzidos dos 
arts. iSO, o. 187· do antigo Codigo. de Processo, arts. 1.25 e 127 
do Codigo Penal e 13, § 7º1 da lej n. 2 :033, do 1871. 

Ao art.. 53 deve ::ier accresccmtado, como paragrapho 
unico, o seguinte : · 

•O auto de resisLencía, que deverá. ser lavrado; é fórmula 
subslancinl para u. nuthenticidnde e · verii'icnciio da mesma r e
sisLcncia. > 

Ol>se1·vo que o Codigo omifüu urn capitulo indisp cn 
:,;n.vel U!!SSU. parLG rolaliva á.B differont~s ospecies do prisão:. -
o capitulo dils priaõol:! adminh>Lntivas: 

a ) quando requisitadll!i pelo juiz competente contra. os 
que devem ser "Presos cm vit'Lude de sentença .cível ou por 
e!i"citos civis; 

b) quando requisitada pelos empregados da Fazenda; 
e). quando requisitada por extrad!ccii.o. 
Os individuos presos á rcquisícão de autoridade civil ou 

do fazenda ficam na p·risão á' disposição das mesmas autori
dades, ató que por ollas sejam entregues ao juizo criminal 
quando se t.enb~ de proceder na. fórµia. das leis penaes. 

' 
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Deve ser supprida. essa omissão do Codigo, por m~ío de 
emenda addit.iva, nos termos supra. r eferidos;, 

Quanto ao capitulo 3º, 'Yti-se que o Codigo supprimiu a ' 
fiança provisoria, Lendo, porém adoptado reg1·as para. tornar 
prompta e .rapida a p.restacão d::i. definitiva, o.dmittindo que 

· clla ·seja rocessada perante o juiz que houver expedido o 
mandato de prisão, ou o si.; u substituto legal, ou a autoridade 
perante a qual fôr conduzido o ·p.reso, e, nos easos de prisão 
em i'lagrante, o juiz competente, ou seu substituto ouêl não 
sendo ambos encontrados, ou, não sendo hora de c:x;pe iente 
no fôro - o c~efo de policia, ou qualquer dos delegados., 

Para evitar delongas no processo de prcstaaão da iianca, 
permittiu ainda o Codigo que o deposito possa ser feito no 
'l'hesouro, ou no Deposito Publico, ou provisoria.menLe, cm . 
mãos ~o · escrivão, que, dentro do prazo mo.ximo de 48 horas, 
o removerá para o Thesouro, ou· Deposito Publico, sob pena 
de· susl>ensão e responsabilidade. . 

Não traz prejuizo, portanto, a suppressü.o da fiança pro-
:visoria. . • · 

Na. a.valiacüo da fiança, observo que, dentro dos dous ex
tremos da tabella, o Codigo dispõe que· a nutorid.ade que a 
conceder lenJ;i.a em vista. o valor do damno causado, mas 
não manda que se.iam Lambem calculadas as custas do pro
cesso até os uUímos juli;ados. Ora, <lHiponao o art. 71, que 
«o dinheiro ou os objectos dados em f'ianca ficam sujeitos ao 
pagamento das eusta:,, quaudo o réo i"ur eondemnado por 
sentença passada en1 julgado~, - é claro que, no calculo da 
:fiança, devem sei· tomadas em consideração as custas prova..: 
:veis do p_rocesso, até final j ulga.ment..o. ·. 

Proponho, poi,s que ao art. 60 § 1º, se accrescenle:: 
<hem assim a lmportancia provavel das custas até final jul
i;amento>. 

· Ao art. Gi, proponho o seguinte additivo: 
«J>aragrapho unico. Não se passará ao réo' alianQado 

manda<io de soltura. sem que tP.nha. assignado termo de com.., 
parecimento perante o julgador, independentemente de noti
ficacão, termo .esse que será lavrado no mesmo livro, pelo 
mesmo funccionari0 e cm seguida ao termo de fiança.> 

Proponho ainda que se considero quebrada a fianca 
sempr'e que o réo, du1·:rnLe esta, praLicar outro crime, afiau
çavel ou não, que determine n sua pl'isão em flagrante ou poi; 
manda.do do juiz. -

Quanto ao capitulo 4º, proponho a modificacão do art~ 73, 
quo me parece· absolutamente lnconvonieute . 

No EsLâdo de lllinas a lei do processo permitliu outr'ora 
riue -=:quando constasse do processo, por provas directas, que 
o indiciado houvesse praticado o facto cr1miuoso em algum 
dos casos dos arts. 2i e 32 do G.:idigo Penal; ser-lhe-hia per-
mittido prestar nanoa, qualquer que fosse o maximo da 
pena> .. 
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. A medida. abrangia maior numero de ·casos do que a do 
art. 73 do ~rojccto do Codigo, que aqui examinamos: - era, 

,. porém. ma1s ·cautelosa que esta, porque só concedia ao . · 
indiciado Jivrar-se solto m<Jd:iant'a fianl)a ·ao· passo que 
ag.ueUe artigo faculta. ao juiz conceder ribimiade proviso-
na ao ·accus~do, 1.ndependente de fiança. · 
.. · A oxper1encia "demonstrou, em Minas, os inconvenientes 
aaquelle d)sposltivo legal, que foi posteriormente revogado.· 

Vcri"!'icar si um crim1e foi pralicado pata evitar mal 
maior, Oll si em lcgi~íma defesa., - conslilue a substancia 
de _ qucstõ~s !XJafa cte facto que. de dil'eito e, portanto, ma
ter_1,a a~trJbutda ~ais á r;ompetencía do juiz .julgador, que, 
oromariarnente, . e o tribunal do jury. . 

Não é necessario accentuar qnanto será inconveniente o 
1m~Juir1amento dessas questões pelo juiz d~ formação da 
culpa e Quantos abusos podem resultar da adoriçáo daquelle 
perigoso pririr.ipio. 

No Titulo 4." «Do.s btt~'r;as~~ .. pou~o ha a. nolar. 
As regras são, com ligeil'as modil'icaçües, as do antigo 

üocligo do 1:r>rocesso. • 
Todavia observaremos: 
No art. 77, s 3", se disIJõe que o mand~do deve ser es

cripto pelo esorivão e ai;~ignudu pelo juiz, têndo-se omittido 
a designação da autoridade policial, que tambem póde orde-
nar huscas e appreheng(}es. . 

No art. 79, Qrnit.t.iu-se tambem a designação dos off'i
daes de j-1,1,stiça, que, nHo i.;endo autoridrzdes;iudiciarias e sün 
méros auxiliares dn adtninistracão da justiça, ~ são, geral
uuenlP., os executores dos mandados dessas autoridades, que 
lwm raraP. ve7.es praticn.ruo pcssoalmenle as diligencias, Mmo 
llrns faculta o art. 81, paragrapho unico, do prôjecto em 
l',\'.ll!Hl. . ' 

No art. 80, pemo q11e. ao elwcz da Iocucão ~ruina actual-;., · 
Si'! 1l<wc munlQr a do. nntigo Codigo do J:lt•ocesso - cruina im
metliatn r. immintmte~. l<'icam previstas AS dnas hypothoscs. 

Quanto ao ::i.rt. 85. penso que d9vc sCL' suppI'imido, pelos 
uw~mo~ motivos. com quo impug-1iei o o.t·!.. '10, n. que nquetle 
i,;c rl'\'•~rc. 1'\ü ·titulo 5º - Da vro11a - o proj ecto incluc o 
0:1.';l'mn;.• 11m• J)erito11~ PnLr1~ º·" nntos cons~itntivos de prova 
110 p t•oee:,;:'o criminal • .Es!ir. t•:carnc 1101· pm·itos é o nu.eu drJ 
co·1·1io dt ~ 1h~lú:to. u. .<ll\e !>e l't!ft~rc o a\'t. 1.3!~ dQ Codign d~ 
.Processo do 1~32. Po1· qur. nrndur es~u e:q1rr.~sã.o, trad icíomü 
l'm not<:-o direilo judiciul'io, Lào ::it.foquuda ao acto quo ella 
dei;igna'! 

Os ads. V:! u Ot~ r cfermn-sc á t•On{isstí.o e ·diio-lhc o VCt'
dadeiru cancte1· em direito penal, puis riuci pcrtniltom a di
·visibilidadr: dn. mesma, em contrat•io ao conceito quo olla Lum 
no direito civil. 

Tratando da pro\'<\ test.emunltu.v(:l, o Dl'ojecb dispõe so
bi·o as pessoas que, cm razão ~·o parentesc9, não podem ser
:vfr i.le testemunhas. Polas antlgas leis, o parctitcsco ,5e oon-. 
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.tfLvn pelo direito ca.nonico (at·L. 177 do regulamento n. 737, 
de 1850; ord. liv. 3º, tit. 2:1, § 10 e tiL. 59, ~ 9º) , convindo, 
portanto, guard'ar a enomera•;ão do iwojcctot porque a.hi se 
excluem pessoas certas e determinadas, e se evitam queswes 
sobre o modo de se contar o paL•entesco. . · 

A legislacão anterior i ncnpucitava. o menor de u annos 
pal'a ::::ervir de t~htemunha, mas admif,tia como inf 01·mantc:; 
os •menores x·eferido$, qualqi.u::r que fosse a sua idâde. O pro
.iecto, .innovando nessa parte as antigas leis de processo, inha
bilita aT>i;r>lulnmcnte, o mcnot· de nove annos de servir quer 
como tesf.emuha, CJ\l ()r como informante, e equipara os ma.io
i·es de H, á_s pessoas inteiramente idoneas para deporem. 

O p rojectq, porém. nada d ispõe sobre os surdos-mudos e 
o~ cegos, quando, (.)llu:etanlo, o nosso Codigo Cilvil declara 
incapazes a.solutamente os surdo-mudos que -não puderem 
·exprimir a sua vontade (arL . 5') . Na doutr ina, muito ::;e 
tem cruestionado si podem ou .não aquelles e os cet;os se1·vi1t 
de testemunhas, sendo a opinião mais corrente a que os de
clara relat'ivam,ente incapazes para essa funeção, pois que só 
os admitte como testemunhas quando se tratG de· factos cujo 
conhecimento não depend'a dos sentidos de que são elles 
privados. 

Na grande maiorfo. dos casos. as testemunhas são cha
madas a depor sobre factos que viram, ou que ouvimm; isto 
não quer dizer, entretantp, que os sentidos da vista e do o.u
vido sejam os unicos sobre cuja J?Cl'fecição são chamadas a 
fazer ·fé as .testemunhas. Com effe1to, como bem o diz Mala-. 
testa, e o ex.plica .com vnrio:; exemplos, ho. testemunhos. 
ainda que com um v&.lor in l'e1'io1·, basedos cm outros senti
dos, como o gosto, o taclo, o olfaeto. (.4 Looica das Provas em 
Matcria Criminal, l1'aducção de Alves. de Sá, 5• parte, fls. 26) . 

O caracter f1.indamcntal do testemunho assenta. como diz 
o .. escriplor cilndo, no rncl.n de sei· oi'al; som esta fórma, quo 
't; .csstmcia!., a affirmaçiio da pessoa nilo ó testemunho. Mas. 
mnitos surclo-mudo!'l sabem lei· e escrever e podem dcpot' por 
esrwii)LO :;01J1·c fac:Los ttue Lenllam ·visto; csso depoimento, 
por6m. nuo deve tel' o nwi;mu valo1.·, pot•que. ~com o exam e 
dil·ct\to e oral da testi'! lllnnha, o Juiz que t~m sob os olhos o.'> 

· v:i.rios elcmcntoi> do ,iu!gnmenlo, pôde d escobril' onde .i t.es
letnunlin t'oi dcficicn f.c por omis8iio ou pot• opportunas intcr
rogaç.\tcs. Qunndo l.í!nlrn. no con!.t'l\t'in, de jllli;at• segundo Lei:;
temunhos t•c-dm:ido:; a L'~cl'íplos. o:<:islirá ~t!mpru a possib i..,. 
!idade dr. !!CI' este incompl ctamenlc fi el.. Al6m disto, o ,in b: 
privn-se (lac\uclla ;;-rand,r. lu~ quo surl?e cio proceder pcs~o~1l 
da 1.r.st<'nrnn m, e qLrn 1llumma :L m:uor 1JU n10nu1· e1·1.•dllJ1-
lidado de s\1.us affii·rnac,:ücs, Ha ~i&·naes d o \'et·acidudo ou d1.' 
mentira n o sorri da voz. na ~crmlidadc, ou no embarar;n <k 

. qncm tlcpoc ; é uma U<~ 'fülllU)aoão preciosa de. prova &. inclil·c.-· 
; 1.:.i$. <WC ~o perde quando se~ .iulg:\ :>r.ibre o cscr1pl.o . :i> • 

· Por tu.do •tutmf.o fim dito, paroce que se deve d1spur no 
p1't>jc.;du solWt! ·a admissibilidade do depoimento d.os surdo-

e .- Vol. VII. 7 
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1uu<iu:-:. rna~ t'.tllU ~\. (\0cla1·ac;üo de qllt~ a rc:iipccLi\'a idunci
clade ü l'•?~!ric:la a :ect·luH e limituúol:l ea;;os, que o tc:i::lo davc 
determinar. 
· No art. -lO!i, o pro.iecLo derinc o que se . .\a indicio, e essa 

definir.ão 1idá l.le accurdo com o conCC'íto scientifico de Fra
marinv dei l'lfalatesta, 11ue é o seguÍ11te.: <indicio é o argu
menLo p1·obalorio, inclit'ccto, que deduz o desconhecido do co
nhecido, por meio da relaç.ão de causalidade.>. 

A exposição de motivos do Ministro do Interior · assi
gnalo.. como uma das conquistas da prc>jectada refol'roa, a 
substitu_icã.o do antigo su11imario de culpa pela in.rtrucção pre-
1mratonu.. em que sH c1·eou o insLiLuto da libe'rdade provi
soria do réo, mf!smo nos casos de prisão em flagrante e em 
el'ime iuafhmçav c! I. '~ o da absolvição ·in limi?ie pelo juiz da 
in~tn1c!,':ão p1·cparatoría, quando, entre oulros ·casos, se cve._· 
rificar em favor do J'éo alguma das causas dirimentes da 
imputabilidade, ou jusLificaLivas de fados>. 

Ncssc.s casos, a sentença de absolvi~ao produzirá. os ef
fcilos de collsa jnlgudu., não se podendo intentar contra. o réo 
novo proce&.;;o ainda que o crime não seja prescriptó e que 
novas provas venham ao conhecimento da justica. · 

Quanto ã libc1•dadc proviso1'ia, · mediante compromisso de 
colnparecim~11Lo, ób8crvarei que .os codigos rnaig avançados, 
con10 o do Estado de Nova YorJ;-, não adm!Ltem a liberdade 
:provi~oria sob caução (baii), no começo do processô da in:.... 
struc1;ão criminal. :> iuào, em cerl{)S e determinados casos ílP. 
crimes 1}1erios graves e de nrovas menos evidentes. O nosso 
projccto. entretanto, não levando em conta as deficicncias da 
nos!:'a policia de seglll'am)a, nem o:> embaraços da cxtrava
g-anto cxlradici;.ão int 1~rosladual, pe1•miLLiu essa · liberdade pro
visal'ia, mediante simples Lermo de comparecimento, mde
pcndcmtc de caução cm dinheiro e oro todo e qualquer crime. 
dúsdc <11rn o juiz. em pc1·igoso arbitrio, dti como verificado 
que o ri'.'o lenha praticado o crim{I parn evitar mal maior, ou 
cm lt~gilima dafosa. . · . 

Quanto á absoivicào in Umine. crcada 1H1lo projccto pal'a 
sei• c::cc1·1!ida pAlo juiz da pronuncia, obscn·vt\rel que o pro
prio Cod igo . dr. Pl'Ocl'i>so do Esl.ado de Nova York. conside
rado ;}Ol' Andró Follrniflt' como o mais adcuntado de todos os 
codígos. modr1.'noi:;. .:rn~~mium timü.fo·1w.r11l<! orao.ni;;ar a dc'fcl:ia 
durante o pcriodo de instrnci:ão>. 

Os Mcli~o!';: frtrnCl?il. ifo ·1808: ilali:rno. de 1865; aus
Lr\ar.o, de 1874: allemão. d!'\ 1870: · í! he~punhol, de 1882, r1'
pudínrnm Pss~ ::>~·slcma de 1w.1·mittir-se a organizai.;ão da 
Ml'csa na v1·vp1·io. phasc do summario de cul11a, on da instru
cc;.ão cdminu.l. E:ntt•c!.an(.o. o projecto braailcil•o não sc.í · ado
J>lo11 t~i:se ~yst.ema u ltra-avan\:ado. como ainda insti tuc a l't\
fe t•ida ab5olvicão in lim.inc, ·pelo juiz da pronuncia, isto 4. polo 
jui:i: fonnadol' do. inst1·uC1,;ão, que pódc não set• o mesmo jui~ 
do julgamento. · 

... _ .~1~~1 de crea1:-sc, a!>sim, muitas vezes, uma pcl'fcíLa con-
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fu!;áo tlu competeuciu:;, com o l 1·an frr·i L'-sl' p:m.1. o . .i ui~ tia 
instrucção a senteni;a definitiva. de ab:;olvit;ãn de vrime::;, ct1.io 
julgamento pertence· uo ,jt1ry - cot'L'e-se o :'isco· lk~ ver 1fo
gcnernr '~m . lastimav0is e pl:Jrniciosos abusos o a1·biLrio 'im
mcnso deixado, ao .itiir. da JH'lHi.tincia. cuj a liCnl.cnça, quauclo 
absolutoria, prorluzirú os effcilo~ de cou.s1J. j1,1,l<1<tda. 

Apezal' do meu natural pendor para todas as medidas 
Icg:islaLivas, que augrucntcm as garan/:,ias da liberdade do!! 
cidadãos, cêdo aCI que Cll l'l:lpUtO ser O CllID[>l'imenlo de UID 
devct·: nao quci·o sacrificttl' a ordem socia.t. a se:;ut·anca col
lectiva, pelo zelo excessivo na defesa 'da liberdade dos indi-
.viduos. ·considc1•ados isolaclamcntc. · ~ 

Sou.. por tudo is to. i·adicalmcntc contrario ao texto do 
·al'I. . 188 do proJccto, n .considero. como sufficicnte, para o 
fim visado po1· esse artigo. o texlo do art. 73, com a modifi
caç:ão proposta cm ~'nH'!ndu. que autoriza o ,juiz a concedei· 
ao réo libcrdad<! pro'IJiso1•i1J, no ingi•esso da instrucção, quando 
possa verificar 'tnc o dilo réo praticou o criTUe para evitar 
mal mafot'. oU cm lei;Hima defesa. · 

Pouso qne dcs~c arLigo S"ómenl.e devem ser mant1idos os 
·.§§ 3º e li", com uma emenda de redacção ao r eferido § 3º. 

Além dos pontos cse<mciacs-, ·SUccinLamcutc apontados nas 
· obscrva<;ões até aqui f eitas, proponho diversas emendas ao 
. :nro,iecLo, relativa~ á pal'le rcst.ante do livro 2• (arts. f88 a 
.316). e outra$ mais, quasi todas de redacção, a va.rios artigoll 
anteriore.1?_;:> · 

O Sr~ Cunha Machado aproscntou o parecer 1Jcguintc: 
~No estai.lo aclual do processo criminal do DisLriclo Fc-· 

dera!, ha: 
i º - contrnvcncõc::; são processadas pelas a.utol'i<ladcs 

policiaes e julgadas pelos pretores (dcci:·eto n. 9. 263', de 28 
do dezembro de HH1, ad. 126, § 3º); 

2º - infraccõe::. couLravcnçües e crimes que são proces
sa.dos o julgados pelo! preteres (decrcLo citado arL . 12.~. 
§ 4º) ; . . 

3º ~ crimes que ~:ío lJL'occssados e~ julg'ados pelo1:1 ju1zeg 
de direi to tio crime (dccnito ciLudo,,art.. 135, s 2º); 

-1º - crimes de competcncia do .iut'Y (não incluidos nas 
un Lul'io1•es tlispos i<,;õc:;) . qtH\ devem lct· a scu~cniitl. da pt·o
nuucia t1 O Sllbt11~qt.1cnLc fll'OCCSSO, flúlo juiz do diroito da 6• 
.Val'a Criminnl (rlccrr.tn ciLnclo, nt·l.s. 137. § 1º. r. i51Í, § t•) . 

O pt·o,jt>cLo dl' Cocl igo d ei Pt·oecsso Criminal no livro 3• 
' :;o occupa do lH'oct•s s1) lia!; couLt•avcnt,:\}e:;; 1wcvisLas na. lei pe-
11al do 1wuccHsu lias et •nlrnvr.rn:-õt~s tis lei;.; , :.tos L'CS'ltlamentos 
e ás JJOsLurns muniei1ia1•s ~~ Ü!-l le_j ~ e ~io~ r~gulamcnlos sani
larios, e úo 1n·0<ici>~o das 111f t'fü:1:ue:; d1sc1plmares . 

Prclimim.1.·1·11w11l~! - Penso que cm livt•o especial do Co
<ligo do Processo devem ser incluidas as disposif;õcs rnlaLi-
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V:.ti:i ú ut·gm,. 'lU.~iio .iu<li.duda clu DisLdoto .l!'etloral, defiuiu<lo 
a:; aUrfüuíc;õcs e \:ompctcucia das l'CSl)ectivas autol'idades. 

· O Pl'OjccLo reconhece iudírectamente a sua falta, esl.úl.w
l t:lceudo pL'Ovid~ucias ttansiLorias· para a ·e:x:ecucã.o de suas 
disposicões . · · 

O projecto insinúp. u creacão .de um ti·ibunal penal (tivro 
2", tit,ulo 2º, capítulos 5• e 6°), sem 'determinar-lhe, ,aliás, a 
esphera de competencia que tambem não se póde colligir do 
ai·L. · s•, § s• oas disposif,;ões transitorias. Não seria melhot• . 
que indicasse a~ auLol'idades judicio.rias incumbidas da 'appli
cacão das nova~ di.sposir.;ões do procesiso criminal, definindo- . 
lhes as respectivas a~triouicões, uo sentido de evitar a bal
burdia .1·e:sultante do c!.esaccôrdo com a actua.l organização ú 
espc1·a qu<: nova actapLacão seja !eita ? . . 

..:\.s leis do processo devem ser pul'ie componente da orga
nü:ação judiciaria; assim o entenderam no I.tnperio o Codí~l' 
do Processo de 2V de noveR1bro de 1.832, ·a lei de 3 de <i•:
zembro de 184'1, o regulamento .n. i.20, de 31 de janefro d~ 
1842 e a lei n: 2.033, de20 ·de setembro d-e 1871; e na. Repu
lllica, o decreto o. 1.030, de i4 · d~ novembro de 1890, que 
organizou a justica no Dis.b.•icto. Federal, imitado pelas refor
mas de 1905 e. 1911, nao escapou á regra. .necessaria á. har
monia legislativa de reunir em um $Ó acto os ·Orgãos judicia.
l'ios, as suas funcções e I)~ modos de eJterool-as. 

A Co.nsolidacão da!! Leis referentes á , justiça iederal, ap
pl'ovada pelo decreto n . 3.084, de ·5 de novembro de 1891:1, 
que bem poderia ser . chamado o Codigo do l>roceaso da Jus
tiça Federal, é .um optimo modelo para a. eonf~ão ~o Codigo ,. 
do Proces.so do Districto Fedetal. · 

· Passo ao estuco dos processos especiaes. (JUe são o aB~ 
~umpto do livro 3º do proJeeto. . 

Contrave~ções - O decreto do Governo Provisorio nu
mero 1. 0'30, de 14 de novembro de i890, estabeleceu parn a:) 
contravencões do Codigo Penal, e ta:mbem para as infra.cçl'Jc:; 
de posturas municipaes, as dos termos do b6Dl-viver e segu-
1·anca e para alguns dos crimes pre-v.fatos no livrQ 2º do Co
digo Penal (art. 59 co deoreto) e processo determinado cu1 
seus arts. 60 . a 76, dando a competencia pai·a o processo ,. 
julgamenlo ás Junta Correcoiona.es nelle instituidas. · 

A lei n. 628, de ~8 de outubro dEl 18\l9, dando compc
tencfa ao chefe e aos delegados de Policia. do DisLrícto F t·
deral, para proc.eS$0Ul' e:x-Offic'Ü> algUm&S das contravenl}ÕCS 
do livro 3" do Codlgo Penal, (capítulos 2º e 3°, arts. 359 u 
S.7 i e 37 4, c;;ipitulos 5º, 54

, ô", s•. 12, ~3, e art. 399, pr .. 
-§ · 1º) , coxn o, julgamento pelos pretoPes, estabelecem nova 
.:fórma de processo :pal'a essas oonf.ravencões, art. 6" e séus pa -· 
ragraphos, capítulos 12 e i3, do livro 3", do Codigo P~nal , 
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· que t.1'ala.m das mesmas contraven<,;ües, inclusive os úhriM. 
que aquella lei · excluiu. 

Com a reforma judiciaria dP- i905 (lei n. 1.338, de ti 
de j a.neiro, e decreto n . . 5 . 561, de 19 de j u o ho) . o processo 
<!as contravenções, exceptuadas aquellas sujeitas ao preparo 
das autoridades policiaes e julgamento dos pretores, ficou o 
mesmo do aH. 62 do decreto n. i .030, com as modificaç?õP.s 
dos §§ 1° a 1$", do at't . 236 do decreto n . 5. 561, de 19 de 
junho de- 1905 (art. 45. da. lei n . . 1.338, combinado corn o 
art •. 128, § 2º. n. 4, do decreto n . 5 . 561) . . 

A reforma de 19U (decreto n .. 9.2&3. de 28 d~ dezem
bro). em vigor. dando aos pret.ores a mesma competenc:fa d3. 
lei de 1905 (art. 126, §§ 3° e 4º!, e mantendo a mesma dis

. tin<'çiio no processo das contraveocões - sórµnnt~ julgada!; 
ou processa.das e julgadas pelos -pretores - man<!ou observar 
para estas (àrt . M2 e pal'agupbos), com pecmcnas altera
ções, n processo do art. 236 da t'eforma de 1905 . 

· Não tendô· a~ reformas de i905 e de f9H co$;til.:i.do dl'> 
proeesso para as eontravencões sujeitas ao prepnro processual 
das. autoridades 'POliciaes n .iul~mPOfo clnR nretorps_ conti
nuou o mesmo da lei n. 528. de 1899, que creem a e.om-pr>
tencfa das referidas autoridades. 

O processo n . i'3 em estudo. Lrntando r!os nrOMssos r>::.
.Peciaes, determinou para estas ulf,imn!'.l <'oi'ltravrmcõr.i:;. cnin . 
ligeiras modifieacões, o processo da citada foi do t8!lfl; ~ ri:irn. 
aQuellas que não fonm coljlpl'·ehendidns no art .. ~17. o pi·n :.. 
cesso cómmttm ~<> livro 2• . 

•c:omprehendidss Mslc nrti~o est.ão ai; cont.rn.vf'noões doi:: 
arts. 364~ 367. 368, 369 ::i 374, 375, 377, 378, 370 (3ª alinen). 
382. 387, '389, 391 a 395, 399 a 402. 

· E' uma SP.lecção arbitraria essa. 0ue exr.luc do pl'oo~s!o 
nolicial a. profanação elos t.umulos n cemit.~rios (a:rt.!!. 305 ep 
366). cu,ja pena ma~imn. 6 l:le um nnnn- <'! ~ prisãn i:ellnlar. ao' 
unsso que contempla n do art. 37:i (uso de mP.ios fraudu
lentos para assP.:::-11ral' rt. sor te no .io:::o e o iranho na a:r osta: 
cujn pena maxima 6 1le quatro annos da mMma -orisão: e 
)lincfa excluo a conf.raven1:ão dos arts . 396 n :rns (embrfatrul":>: ): 
com a · pena maxima dP. quíl.f:ro ml!ze.s de nrislfo. e inclue a. 
c:lp,OfoiragPm Simpll!S (nrf,. li-02) COtn :l T'IP.t!R d~ !:P.ÍS IDP7.P.S • 

. O proJecto. cvitnndÔ' referir-se ás disposiçlles do nMso 
Godi1;!:o Pennl. nela t·a1.i'íC1 t.alve:r.. dr ciue P.St~ dep1mdP. de uma. 
rf.lfom:ia cm r.sfudos no Semido Federal. flr'ide dnr lnirnr a dn
vii!as na P.~ecucfio do art . ::J1 7. r. 11ue mais se nccentun.rin.m 
com a publicar.ão ào P,ovo Oodi~o . · · 
. Por isso, ct1 propciria a substituiclfo desse artigo pelo se-

guinte: · 

.::Art. 3-l 7. Será iniciado. medhrot-P auf.n ilp fl:i.
a-rant.e ou portaria da aulotidad~ 'POlidal compi>fenf "'· 
processo das contrn.venclfo~ pr.évistns nn lri pr-n:il, " . 
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punidas com penas llão excedentes de seis mezes. As , 
demais contravenções serão processadas e julgadas na 
fórma do livr.o 2º deste Cod.igo.> . . 

: Sobre o processo <ias contravenções, determinado nos ar-
t.igos 3:18 a 325, nada ha a observar. · · 

O art. 326 do projecto altera a disposição <lo art. 400 
ào Codigo Penal, relativa á quobra do t~rmo, que o vadio ou 
vagabundo é obrigado a assignar, .pela ·mes.tna sentenca Que 
.o condemnar, de accórdo com .o art . 399, § 1°, deste. 

Pela dis·posiç.ão do Codígo Penal, quebrado o termo, o 
que importa em reinclàencia, o infractor deve ser recolhido, 
por um a tt'es annos, â colônia. penal. 

-O projecto esclarece e ·suavisa essa. disposioão, :pois não 
.Permitte que o vadio ou vagabundo, condemnado pela pt'i
meíra vez e que tenha cumprido a pena, possa ser de novo 
processado pela mesma contravencão, dentro do prazo assi
Jimado no termo em que se obriga a tomar occupação licita, 
G para isso manda acompanhar . o res.pecUvo alvará de sol- . 
t.ura. de um salvo-conducto, que o defülo receberá no mo-
mento di: ser posto em liberda<l,e. · 

E' acceítavt'.!I a modificação . 

O titulo 2• - Do :Processo das contraV"enções ás leis, aos · 
regulamen tos e ás pO'SLuràs municipiaes ·e :'ís leis e aos re
gulamentos sanítari.os - em seus arts . 327 a 338, desenvolve, 
me lhol':t e comple(.a. o processo act.uat regulado· ·pirla l~i ~u- · 
mero 1. 955, de 17- de se.teml: ro de 1908. 

Sobre O!I titulos 3°, 4Q e 5", que tratam do processo dM 
infrncçúes disciplinares, da execução das multas· impostas l!lO 

'' correr <lo processo e nos r egulamentos admínist.ra.tivos e do 
processo de reforma de autos perdidos e . ·e~traviado, nada h~ 
a ·Observar. · 

Impõe-se aqui um repa:ro digno d~ attenção. 
O Pro.iecto, não t.rata. dos terrnos de bem viver e segu-' 

rança e das -respel'.tivas · infrncções. ' 
Taes in i::t.itutos veem figurando na mossa legislação desde 

o Codigo do Processo de 1832, pnra. nã.o f:i.llar nas Ords. do 
livro i º. líh1lo 6!5,' § 26, e t.itul-0 7& e <l:O liv1·0 s•, titulo i28 
pr .. ::it~ n t•cforma ,j udiciaria de 1911, que estabeeceu a. com
pel.encia pnr n o {lroce!'lso e julgamento das infra~ções desses 
termos (arl.. t 26. § "-"', n. · 2) e D :respectivo processo (al'-
f.i.go 262) . ' I . . 

· Não 1.rn:tanclo o project.o dessas infrac.cões no livro re-
la·l.iYo nos processos especiaes, t.ambem ·não ,poder ser ellas 
su.ieias ao proces::o comrnum, por não estarem compreh0n
didas no p arng1•apho uni-co do art.. :{17, nem em outra qual-
quP.r disposição cio liv1·0 2• . ·-
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Revoga.dos o Codigo do Processo de 1832 e as leis pos
teriores pela. promulgação do novo Codigo, que surgiria do 
,projecto n. 37, em estudo, ·com este 'desapparêeeriam aquelles 
d<!us instit.utos, de_ salutm· vigilancía · e prevenção contra 
rt1mes. ~ contrn:vencoes.» 

·o Sr. 0Gnncalves i'lfaia nfferereu o geguinic:>. pareeer: 

Ll\'ROS IV E V 00 r>no.rnr~TO OI~ CObi(iO CTUM.INAL no DISTnlCTO 
P1,mm.Ar; 

A primeira condic;ão cm um Codlgo do Processo é limi
tar-se a forwalistica á parte. propl'iamente ad,jectiva, evi
tando assim attingit' a parte subs~an.tiva. ruais .propria das 
leis -0rganicas. 

E o primeiro defeíto do projecto, na parte que nos foi 
commettida, é esse de determinar competencia a todo mo-
1uento, a pr0opositci de quaesquer actos processuaes. São cousas 
que devem: estar separadas: a compctencia e as formalidades 
processuaes. De modo que estas subsistam sempre, qualquer' 
que. seja a autoridade qnP. tenha de executar a !'ormalidade 
prescripta. 

A observação é tanto mais justa, quanto a cxperiencia 
t.em moslrado que cada ministro .parece ter um modo seu de 
ver no departamento da ,iustica e procura sempre ligar o sen 
nome a uma nova refo1·ma judiciaria, que dura o espaço de 
um ministerio. 

Entretanto. cmq\w.nto a materia. de càmpetencia pócte 
varüar, sem gra.nde transtorno, .porq'ue tanto füz 1([tle um 
habens-coi·pus, por exemplo, seja concedido, hoje por um pre
tor ou amanhã ;I?Ot\ um ,juiz de direito, o mesmo não succede 
com o direito 'formal, com a ordem do processo, ou com :ui 

. garant,ias que essas formalidades traduzem. 
Assim, as disposições PJ:'.OC-essuaes de um Codigl) devem 

ser de modo que resistam· ás aventuras dos reformadora~ de 
leis organicás. ' 

Na parte· que nos foi determ1nada para estudo, vemos a 
cada passo que tal ou la! medida, por exemplo o habeas
'~01·pus, scd conc~dido pe.a Cõrt.e de Appellação, on pelo Tri
bunal Penal, ou pelos juizes de direito. quando a au~oridade 
que concede a ordem pouco deve importnr a um Codigo ·de 
Processo. O que importa em um Codigo é n foi·malidade a 
Rngnir nn otit.enr:ão do recurso, on si ti caso delle. 

·· O muis 8 de lei organica; (i esf.a qne deve estabe\P.cer a 
compet.cneia r. a jut'isdiccão. 

Ha ainda. na hypol.hese, a circumsl.ancia curiosu de que 
011 Tribnnae.;1 Penaeg a qu~. a ,todo inst::i.nte. se rc rcrc o pro
.ice to, não existem. 

Silo uma enfüiade para ser cren{kl .· tti11dn em ouLra lei-· 
J'.~~im. 1'm lodos rn; 1·asos r>m que SC' lê <i:Trihunal .Penal:.. 

ou «.iuiÚ'!'. erirnin:lr.>:t. deveria a disposiç.ão se limil.a1• a es-
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t.abelecer a ordem a seguir. 'Por exemplo: em vez de se dizer: 
«0 Trilmn.al Penal on a Côrl.e de Ap·pella4}ão concederá lia
beas-col'pns em taes e taes caso~:1>, se deverá dizer: ~con
neder-sc-ha habe_as-corrms em tacs e taes casos:i. •. 

* 
A di~posil;;ão do urtigo 3/J.'9 é ociosa e inutil • 

. ' .. 
O art. 376 do ,pro.iecto determina. que «indepen1dente:. 

menir. rle peti(;'ão, qualquer ,iui:r. do Tribunal Penal ou da 
CCirte de Appellaç.ão póde fa:>:er passar e::c-of{icio, ordem . de 
h.abeas-cm•plts, lodns as ·vezes que, no correr de1 um pl'.'ocesso, 
chegue ao seu í)ónl1ec\rnent.o .. ipor documento, ou testemunha. 
qne pessoa particular. autoridade, tem illegalmente . alguern 
f\O hsua f;uarda, ou dctencão". 

A di$pc;!'içoã é e8drtrx:ula. E' oert.o que ella se contém na 
lei do \H'ocessc de 1830; vem de costumes, ou de uma época. 
cm qu~ :::erverituarios de ,;ustiça tinham porventura.poder. ou 
alçada, para detel· alguem. Das velhas · leis portuguezas, 
passou vo.ra o Bra.!:<il colonial, -penetrou na legisla_ção do: Im
perio, f.r·anspl:;.n~oa-se até para a legislação federal na Re
l)Üblica e continua no Dt'ojecto. 
, · Mas o habeas-corpus deve ter uma significacão juridica ,, 
~ão é nm corrcct.ivo policial para crimes occurrentes. Visa 
libertar uma victimi! da violencia ou da coacção de autori
dades em conflirt<' mm a justiça. E a hypothese do art.: 376 
n5.n e cnso de habeas-corpus e sim de csimples policia. Nin
g:ncm póde seque,:trar a outro. E' um crime ;preVisto no Co
rligo I'enaL. E o Jul:r. que, no corre!' de um processo, depara 
Mm um sequPsb-ci de J'lcssoa, não tem ~ usar do habea~
r:nrp•ts, mas da. pGlicia, fazendo abrir O car'bere privado pa1•a . 
libertar a victima e· prender o criminoso. · · 

Fntrc as informacôes exigidas ipelo art. 377 se excltie 
.hn·amf"•1to, ou qualquer fórma semelhante, na petioão de ha
(1f'cas-corrus. 

· Não sabemos por c::ue.. Acreditou:-se que o juramento feri:~ 
as creru:ar:i livres do T~st.ado rel)ublicano. E' um engano. N4~ 
não te1·ianios duvi<la em exigil-o na pelicão de habeas-cot'pus. 
como sempre foi. Evita.riamos assim uma hYDocrisia, ou um:i 

· jmprobidnrle. quando so o ,;nhstitue, em nlguns outros aoto~ 
· da vidn nolit.irn. por oulros moldes fetidhistns e menos tra

di0icin•cs. O compromisso não ê outra cousa. 'E' tambem 
um j1rn:imr>nlo. O ,iurnmento é isso mesmo; subsiste aind3. 
<l sempre, quando. em !:ilcncio, se refere ao Deus que cada 
11m l.<.·m na ::'\ll:l. 11onscicncia, como dizia o Deputado italiano 
:Mínc1'\.-lni, visando n: T•a!RVl'U - juro - das leis italianas. 

A! i:íi:, llomo cnsinn ,Toiio Monteiro, no· seu Processo Cívil 
t? Cam;:1ei•cia7.. d~ onde tiramog a 1i:itacão acima, :i idéa do 
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.inrnrnGn.f.o póde não c;:.tar ligada a id1<:i da divindade. A' 
Consf.1tL:if.~i1o da llepublica. conLimja aqnelle doutíssimo pro
foõsor, poderia tel-o manf.ido. 

Pensar-se-ha que se o aboliu, na Republica, ou que sa 
o podex!a abolir? 

Nesse ponto, pedi.mos licença para' reproduzir aqui e 
succinfamente o que, n proposito, . se lê mais" longamente 
nos numeros 105 e .seguintes da nossa modesta 'obta Theoria. 
e P'l'~tico. d.e P1·()curaçiíes, a respeito. dos poderes especiaes 
que :.1 procuração precisa er para <1prestar juramento ou 
deferrJ .. o á pa.rte ciontr~ria. 

:Affirmamos a.lli que. c~rtamente, o espirita da época já. 
n'i{I comporta. c~rfas fórmulas do ,iuramento, como, por exem
plo, o hiramerito de calumnia, o juramento na aima do con
stitr.l.'ittte, que consistia. na promessa formal feita pelôs advo
gados. de que abandonariam o.· pleito, o patrimonio da causa, 
!ogü que vissem qur c:lla ão era ,iusta. 

_')esixppareceu o ,niramento pi·omissorio, mas possuiruo~. 
P.m pleno vigor. o ·.'ii1.ramento snppletorio, que é aquelle que 
o ~juiz defere ao aut01· ou réo paTa supprir a prova (Cod.· 
Comme:•cial, a.rts. 20, 272 e H2, e Regulamento 737, arti!,!l}S 
37,6, 377 o 378) . 

Po!":mimos em rntE:lro vigor o juramento in litem · em 
que a parte jura o valor da cousa empenhada,.. ou da com~ 
.litíg10sa, que estaav ctn seu poder e que, reclamada, não 
pnude ;,er apresentada·. 

'lemos air..da o .iuramento de invent.arío (Direito, voI. 69, 
pagina 508) . · 

Pu1s, si o juramento f~stá em pleno vigor nas leis do pro
cesso civil e commerci::il, por que não exigil-o numa peti~ii::
de habeM-corpus, em que a parte allega apenas, sem udd·1 .. 
zír prova? Aliás, essi:i juramento é, como ensina Pimen~ 
Bueno, o qoe dá 8.l,lthenticidade á peticão . 

• 
O arttgo 378 do pro.iecto abre uma excepção para o M

bP.as:..('orpus, quando o caso fôr de «judisdiccão restricta fla 
autoridade mil~tar ou 1uando o constranuimento ou amea.•q 
flJr contra pessoa da m11sma classe su:J9ita <;; re17imen mi
litar>. 

Ef:Sl:l9 palavras contaem um formid1tvel absurdo, ex
cluindo~ militares dn garantia constitucional do habeas
corp!1.1J1'é abrindo, entre as subtilezas da ".iurisdicção militar>, 
uma porta r>.os abusos e violencias dn autoridade militar. 

Certamente h.avert\ faltns disciplirmres que escapem á. 
verificaoao .iuridica. Mas, uma vez que o Codign .i~ det.er
mine C]Ue. «os· ,juizes só darão habeas-cor.pus dentro do. sua 
,iurisdie<}ão e co mpet.encia> .iá ahi ficam oxceptuactos os casos 
que, por serem disr.ipilnarmente milif.ares. escnpnm ~ r.-Clm
peleilcia judiciaria. 
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. A Íei ·nlo de~e ser a pr~in~ira a tornecer .pretextos para 
discussões e evasivas bysantmas. Si esse artigo se trans:ror
lll&sse em lei, não seria mais possível obter um habe03-cor- . 
pU$ ceontra a violeneia das autoridades · militareS> • 

• 
Ha necessidade desse paragrspho 7• ao · art)go 382. Elle 

. viea corrigir um abusa e<>Irrtnmn nas pris&\9, e em que, 
mu1itas vezes, sem motivo autorizact0 ou por mero luxo de ar
bitr:-io, cidadãos presos s§o conservados em 1ncommunic8bfli
dade ou em Iog:ires improprios. O proprio p-roJecto, no artigo 
359, determina cosos em que a pena deverã ser cutnt>rfda 
e.m compartimentos disUnclos dos destinados aos presos 
communs . O ouniprirnenlo da pena. fóra dahi, importaria em. 
uma viole.nela. · . 

A n:ilureza do háhens-coi>pus, no direito vigente, não se 
re~t-l'ingc aos casos df! prisão, ou ameaca de -prisão, porém. 
a quaeS..quel' vexames, ou coações, por ·illegalidades, ou abU!!IO 
tle porder . Nessa llypothl'se, cabe 3() recurso impetrado ·mesmo 
d(lnt.ro das prisõ'es. E àO erilerio do :íuiz fica a solu~. 
quando !!e lrataP de medidas d·isciplinal'es nos estabelecimen
tos crímin:ies, ou ém virtude· dos seus regulamentos. 

A e~presslio usada na art. · 420, do projecto de cindi-' 
\'idual dectyloscopicn>, ou àe «Pl'OCt:sso daotylos~opico> é in
sufl'iciente e imp1·opria. O processo das impressões di!ritaes 
é apenas uma modalidade do processo da id:entificaçã-0, .que 
não só o comprehcnde. mas ainda a muitos ·out,ros, como, .por 
e~Pmplo, a photographia. a mel'l$1ll'Qção, a anthropomet.ria, 
P.Lc .• , ou tudo quanto, além da. d~ctyloscopin. possa concorrer 
pin·a. assigria lar a: identidade . · 

A e~prcs~ão «indbridun.l da identificacã.o~ seria mais 
cnmplct.n e abrangeria todos os processos presentc;s' P. ru .• 
!uro:: . 

Ontrosim. não vemos l'azão pam «cancel!ar~ a :fich~ do 
ab!!olvido. que. como a <Ie todos v.~ demais cicl'ndão.'3, crimi-- . 
nosM ou não, e~ um . documP.nt.o a nrchivar para as const.nta
·c;;"" fut.n ras. offieia.es ou volUnlarí:u;. 

· «C:rncellar.i- (; riscar, 1! tm·nnl" sem ~j'foito. é tornar nnllo 
"' nífo e':'\i~l.rmtl'. ~~ basta V(.'l' (1 que o proprio pro,iec,to, no 
:ll't.. -'üV1. dMpõP. sobrP. a!; ·oortídões compt'Obaforias do Gabi-: 
n(>l~. pal'a concluir sobre os inronYnnic-nl.es desse concclln
mento. 

A r.T'nl'ndn snpprl'1>>:1\'fl <!a~ rli!'1{I0"1içõ~!'> trnm1itoriai o!Jfl
. deri- ao criterio cstab~!eerdo . i:t:is primeiras constàerações 
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deste parecer, .sobre a necessidade de separar do coctigo a 
materia de competencia.:. 

Além dns emendas dG Commissão. o ~r. Deputado· l'(i
canor do N'ascírnento a.presentou em 2• discussão um substi
Luli'vo completo aos artigos 317 a 326 ,do projecto do Cod.igo, 
pronunciando-se a Commissão a t•espeito dessa~ em $eu pa-
recer de agosto de 1916. · 

Voltando o proj ecto á Commissã0 para dizer sobr& :is ' 
cmen<l'as apresentadas no segundo t urno da ctiscuss1lo. orre
receu :i mesma Commissõo mnis algumas emendas e mod'Í
íicoll algumns õas·· que l1nvia apresen.til.do anteriormente. 
éonforrne s~ v1j <lo seu parecer n. H.3, de i9'16. 

Votado o projecto com. as emendas, ·em 2• discu6sáo, fo-
. ram apresenta&as, em 3•; numerosas emendas pelos De:pu
tud'os Joaquim Osorio, Nicnnor Nascimento, Verissimo de · 
;'.fello. Octacilio Camartí e Josino de Arau.io. 

A Commis95o passa· :t se pronuncial' sobre :ts emendas: 

Emrndas r.lo Sr . .Toaquim Osorio: 
Aô art. 1º - Rejeitada, de :lccôrdo com o pareHl' de 

HH5 . 
Ao art. 39' - Acceíta. . 
Ao art. -11 - Pre.iudicuda pelo pnrer.er dadl'> ;\. emenda 

n. 15 A, do Sr. Verissimo dê Mello. 
Ao nrt. !i3 - Rejei:ada. 
Ao art. (!>Nn. numero) , que. diz: cFóra do caso>, etc. -

RAjeitada , · 
Ao :t!'l. . (!'-em nurocrn!. qu~ di:i.:: <~ão tem !ogar>, etc.

lh~jP.it.nda. 
Ao art.. 7·1 - R~.infü1.da. 
A' •r.mE1ndn. (>a~m n.t1m~ro). quP. diz !!Upprimai-se. et.c. 

- PrCl.iUd~c.ada pelo 11nrccer tmdo á emenda n. 23, do B)'.'. 
Vl'rif:si mo de Mello. . 
· Ao urt. i5 - RcjAHncfn, . 

A' nmnndn (fl.C'm numN'n). qut> di7. ~~11pprima-se o § s• . • 
- ílP.ieiladn . 

Ao url. fOZ - Al•MHa, devendo· c0t1.stitt1ir urtigo ~:.-
'pePfal. 

Ao nrt . i08 - Rejeit:Hla. . 
Ao art 19G - Rcjeitntin. 
Ao art. 202 - Rojoifa.<fa.. 
Aos ::.rts. 232, 233 e 239 - P1•ejudicn.dn<: 11el~ a.cceit:i.r..:\o da 

Qn16ndn. n . 71, •ló Sr. Vcwissimo do ~folio. 
Ao art. 253 - Rofeltacfa. 
Aos at·L;;. 270 n. 3·'f~ - He.Jeitadas. 
Ao art . (sem numero) . q110 rliz ,.r,· facultado aos jurado~. etc.11-

Rejeitaclll. 
Aos arts. 271.l fl 282.~ 23 - Rejeil.ada~. 
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Ao § 3° do art. 283 - Rejoita.~a. 
A' emenda (sem numero), que diz supprimam-se os arts. U4 e 

28!i ;__ R~jeitada. 
Ao art. 328 - Rejeitr,daa. primm1·a parte, p1·ejudicada a segun

da, por dcsnecessaria, e rejeitada a terceira, por j:I. est:ir p1•evista. no 
~~. . . 

Ao art. 400 - Rejeitada. 
A' emenda (sem numero), que diz supprima--se o § iº do ai·t. 4i3 

- Rejeitada. 

Em~ndas do SI". Nicanor Nascimento: 

. A a,utoriza.ç.ão concedida ao GoveI"no, por esta emenda, já. consta 
de uma. disposição da actual lei or~menta.ria.. Além disso, por su& 
ma.teria, deve a. emenda constituir projecto especial de lei, na parte 
referente ã policia. civil do DístI"icto Federal. 

Quanto á; materia do processo das contravenções e Mquenos de· 
· liclos, <L emenda está. prejudicada pelo ·parecer adcante, relativo· a 
emenda.semelhante, do Sr. Deputado Octacilio Gamará. 

Na.s outras partes do seu contexto, a emenda dispõe sobre o pro
cesso e julgamento dos crimes previstos nos arts. :l.2~ (salvo o caso do 
losã.~ corporal),_ 126, -l27t ~a.,, i35, 170, i77, 282, 303 (exeluidos os 
praticados com instrumento cortante, perftlro-<:oi:-ta.nte 011 &l."'llla de 
fogo), 306, 307, 308, 309, 3H, 312. 3U, 3!5, § 2", 325 e 377 do Codigo 
Penal, e da ingresso, no co1·po da.s leis do Distrfoto, ao principjo sa
luta1• da individua.liza.Çã.o da pena • . 

Estas disposi.çõas s:lo mais adequadas ã. lài especial de organi
zação judiciar.ia do Districto Federal. 

Qaanto ao principio da suspensão eoadicional dà <:ondemna~o 
(Lei Bera.nger),_prejt1dica~a. a. emende. pela. a.ccei~a<tã<> d&. emenda 
n. 25, do Sr. cama~. ·" 

A Q>~misalo, pois, cotende que a emend& deve ser rejeitada.. 
Emendas do Sr., Verisaimo de Mello: 
N. !-Rejeitada. . 
N. S-Préjll(llcada pell. rejeição a.nterlor. 
N. 3 - Aócdlta. 
N. 4. - Aeoe.lta. 
N. 1 - Acoelta. 
N. 6 - Aooelta. 
N. 7 - Acoelta. 
N. 8 - Acceita com a. ~uinto red&eçllo: 
§ 2.0 Os perltos poder().o apresentar o laudo por um delles cscripto, 

por ambos rubricado cm toda~ as i;ua.~ folhas u assigna.do. 
N. o - Aooelta. 
N. iO - Acooit&. 
N. H - Acoeita. 
N. t.2 - Acceita. 
N. i3 - Acceita.. . 
N. i4 - Rejeitado o§ fº e acccitos os§§ 3• o 4•, 
N. 1.5 - Rejcltada. • 
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N. i5 A - 1\P,jeítada e substitua-se uo art. ií:l a. locuqão ~•soís 
mezes)> por «tres me2es». 

N. t1i B - Prejudicada pelo parecer da owoada a11torio1·. 
N. iô - Acceita. . 
N. iô A -Aocelta. 
N. i 7 - Rejeitada. . 
N. !8 ~ Rejeitada: 
N. i9 - Rojeitada. 
N. 20.-::-Acceita.. 
N. 21-Acceita cor.o a seguinte rnodificaçil.o: onde so <iíz "º por 

duas testemunhas•, diga~o: «sempre por duas tostem unhas» • 
.. , N. 2f A-Acceita. . . 

N. 511-Aoceit&~ 
·Ao art . 93 (sem numero)-Rejoitada. ' -
N .' 23-Acceita. com a soguinte modificaçã.o: onc\e su dbi: «e por 

duas testemunhas», diga-se: uscmp1'e por duas tostemuuhas1• . 

N. 2~-Acceit.a, redjgindo-sc a.ssim: «Podem ser i1Íforma11tc-;: 
§ :t· .. º Os maiores de nowranuos e menores de O. . 
§ 2. 0 Os surdos-mudos aincia,- etc.,, .:..--; 
N. 25-A.cc~. 
N. !e-Rejeitada. . 
Aos§§ 7°, 9° e t.00-Acce!tas as emendas. " 
N. 27-R~eitada. 
N. i7 A..,-Rejeitada.. 
N. !8;-Acceita, sendo feita a referenoia. t.amoom .a.o 11. S dQ 

art.HS. · 
N. 29-Acceita. 
N. Si-Ao art. 12t-Acceita . . 
N. · )1-Acceit.a. · . 
N. 33--Aooalta. 
N. 34 - Rejeitada. 
N. 35 - ReJeitada. 
N. ~6 - Be~tada. 
N. 37 - R~eltada. 
N. 38 - Re hltada. 
N. 39 - rt eitada. 
N. iO ~ Rejeitada.. 
N. íO A - Accelta. 
N. 6i - Accelta. / 
N. 42 - l:lejeitada. . 
~. H - Rejoitada. 
N. -i3 A- - Rejeitada . 
N. fti. - Rejeitada. 
N. '!S - Acceita. 
N. i& - Acooita. 
N. •7 - Acoolta. 
N. 48 _.. Aooelt&. 
N. 49 - Rejeitada. 
N. 50 - Rejeitada. 
N. !St - Aoceita. 
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N ~ 52 - Acceita. para sor collocada. 110 capif.nlo Da dcnu11eia. 
N. 1i3 - Acceita. . 
N. Mo - Acceita, ficando o artigo con1 tres parngrapboo. 
N. 5:> - Aooeita. · · 
~. 56 - Rejeitada por dosnccess:ir.ia, om vi9ta do al't. U3. 
N. 57 - Acceita. 
N. 58 - Rejeitada. 
N. 59 - Rejeitada. 
N. 60 - Rejeitada. 
N. 6i - Acceit.i.. 
N. 6! - .\ccelta • . 
~. 63 - Acceita. 
N. 6._ - Rejeitada. 
N. 65 - Rejeita.da.. 
N. 66 - Acceita . 
N. 67 - Rejeitada. IJQr dosnecessaria. . 
N. 6& - Rejeita.da. por im pet•tinentc. . 
N. 69 -Acooita com as S:fi.lintes alte~9õe:>: 1) parag1·a.ph~ unico 

do art. 220 da. emenda. passara. a. constituu·. parag1·apho 11mco do 
art. 22i do projecto: no artigo sem n11m·ero da emenda., cm seguida 
ao art. 221, em vez rle «não será admis:1it>cl» diga-se scrâpcrmittidan, 
e eliminem-se as expressões fina.es «t!xccpto P''ocu,·ações» . 

N. iO - Acceita, mcluindo-se nella. o a.L"t. 227 do projecto. 
A Commissã.o nota que no avulso da Cama.ra. ha um cl'ro typo

gr&pbico, no final á fls. 23, onde se diz: t<SC!JUe- sc art. !21H, etc . », 
deve lor·se : Kscguem-sc os arts. :231 a 2.38». 

N. 7 i - Acceita.. · · 
N. 72 - Rejeitada. 
N. 73 ........ Acceita, subsiituindo-se o at·t. 243, pelo saguiuco: 
«Si, finalmento, oo terceiro çlia., uio houvcl' uumero legal ~ o juiz: 

procede1•á. ·a.o ultimo sorteio de suppieotes, adia1~.do-sc a sossio pot• 
ma.is troo dia.s, o que se fará. p11blico par edita.as. • 

Pa.ragra.pllo unico. Si, fit.idoeste prazo, ainda. nii.o l:touvcL' 1iumero 
legal, o juiz dissolve1·á a :;essllo, coavoca.ndo no~·a para o dia. quo 
àesigna.r». . · · . . 

O paragrapbo unico do a1·t. 2*3 do projocto, passará. a constiLuir 
artigo espacial em seguida. a osté. • . 

N. 74 - Acceita. o snpprhna.·sc a parte fit1al do <Ll't. 2~~ «em-
quaoto na.o tiverem etc.". • 

N. 75 - Acceita. 
N. 76 - Rejeita.da. 
N. 77 - Rejeitada.. 
N. 78 - Acceita, coiu a ;t soguiuto t'ó1lac1,;ao: 11.sod sub1u&tU1I(.) a. 

julga.rnento missa ·S08Sl.O unicamente o réo quo honver l\cCeito o 
jurado». . 

N. 79 - Acceita. 
N. so - Acc~ita. 
N. Si - Hejcit:lda. 
N, 82 - Aoceita. 
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N. 83 - Acceita. sómente u;i. parte em q110 sul>stituc «Ce<.lula~,, 
pOI' " c~pbct·a~ ,, . 
. N. S4' - Acceit.a. 

N. 8:> - AccoitlL . 
N. 86 - Acceita.. 
N. Si - Aeccita, Stlbstituindo·sc a,;; pala nas «]•ti:. crimi1w.t» por 

"jui:t. ele dfrci'o 1> • · , ; . 

No. art. 287 da cmc.nd<t udig~L-SCn : No~· crimes de responsabilidade 
dos fttncciona:rios que não tiverem etc.» e supprima.m-sc as palavra~ 
finaos «salvo a ltypotftcsc etc~». 

. No art. 294 da emcu~, cm ~·oz das pa.la.vr<.L.'i «t: que wn qtcarto de 
/tora», diga-se"ª por 1miis ele meia hoi·a... . · 

O art. 29:> da emenda substitue-se' pelo soguintc: uda. scn tcu~:i, 
consta.rão os .fundamentos.de facto e de dü·oito, dcl·ivados do c....:ame 
da a.ecusaçã.o e da defesa. " · . 

No ;u·t. 296 da. emenda sub8titua-sc ·c,itti.:: cl'iminalu pol' «j11í: de 
direito»." · · ' · · 

N. 88 - Acceita.. 
N. 88 - Acceita, supprimindo-sc no ~ i'' do at·t. 324- " 11al:i.v1·a 

c<si''.. No § 3", em V07. do •·da data da. interposic,~c", diga-se: "da 
assignatura. do te1•mo de intarposiçao". No ~ 5º, depois da pal:.tvl'a 
"si." diga-se: "no Cél.$0 do § :?.''" . 

N. 88 - Hejeitada . 
N5 89 - Ao art. 3~í u não· 3:>i - · Acooita.. 
N. 90 - Acceita.. 
N. 9i - Acceita. 
N . 92 - Aoceita. 
N. 9J - Acceita. 
Emendas do Sr. Octacilio Camará: 
N. ·l - Rejeitada . 
N. 2 - Rejeitada. 
N. 3 - Acceita . 
N . li - Acceita . 
N. 5 - Acccíta. 
N. 6 - Rejeila.da. 
N. 7 - Pre,judicncla pelo pa1·ccer á emenda n. 22, do 

Sr. Vot'issimo do l\follo . . 
N, 8 - Rcjeil.a.du. 
Ao § .'f•, de art. !08 - Acceita a supprel:!eão «POL' denun

cia de qualqn01· do po.vo>. 
N. !) - Rejeitada . . 
N. ·fO - AcceiCa, substituindo-se no n. i o po!:lsesstvo 

cno», polo urtigo ca:o;:,, e o gcru11dio sendo>, pel0i adverbio 
«quando>. · 

N. 11 - P1·c.iudicada. '· 
N. i:! - Prc.iudicada. 
N. t3 - Rejeitada pot·quc o diL·cito que so concede :i 

qualquer pcJOsoa é o de reprcscnl.a1· ~<?nlra · os abuses do~ 
funcciona1•ios. e pr•omovet· a rcsponsab1hdade dos culpados 
l(a;r.:t. ;I2, § 9• da Constit.:uicão Federal). 
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N. 14 - Rejeitada. 
N. · 15. -Rejeitada. 
N. ·16 - Rejeitada. 
N. 17 - Re.jeita,da por desneoessaría. 
N. 18 - Rejeitada. . 
-~. Hl - Rejeitada, substituindo-se o final do ad. !46, 

que diz ~a todos os termos dí!, processo e julgament~ ~
·-ta todns os termos do, formação da r,ulpa~. 

N. 20 - Rejeitada. A emenda contém algumas medidas 
utcis mas aHera em seu con,juncto ·o systema geral do pro
Jecto, já estudado,. escoip:iado de defeitos e approvadó pela 
Cama1·a em duas drscussoes. · ,. 

N. 21 - Prejudicada pelo parecer anterior. 
N. 22 - Rejeitada. 
N. 23 - Acceita. 
NI 2.;, - Rejeitada. 
N. 25 - Acceita pelos fundamenlos constantes do dis

curso proferido pelo R1;>.lator na discussão do projecto do Sr. 
Esmeraldino Bandeira, em .innho de 190'2'., reservando-se, 
porém, a Commissão o direito de dar aos diffe"rentes artigos 
redacção mais conveniente. . . 

N. 26 - Rejeitada. A matetia desta emenda é mais ade,
quada ao Codigo do Trabalho, sobre cujo assumpto e'.:(istem 
neste momento varios prôjectos cm· discussãQ na Camara. 

N. '.?:7 - Acceita. 
Emendas do Sr .. Josirio de Araujo: 
Ns. 1; 2, e 3 - A ma.teria destas emendas esá sendo 

tratado no Senado Fml.iral em proj~cto especial <ie· que foi 
autor o saudoso Sr. Aicindo Guanaba. Entretanto, a c:Jom
missão llãO. V~ motivos po.ra.. impugnar que sejatn . 0118!; accei
tas como disposições transitarias do projecto. 

Sala das CQmmissões.. de agisto de 1918. - Cunha 
Machado, Presidt.enle. - Mello Fr11nco, Relator. - Arnolpho 
Azevedo. - Prudente de Moraes. - Arlindo LeO'ne. Tu
riano Campello. - Moreira Brandão. 

PROJEcTO N. i43 A, DE 1916, A QUE Sli:
0 

REF!!mll: O PAREC'lm 
Codigo do Proceaso Criminal do Districto F~deral . 

LIVllO 1 
Do prooesso criminal em g~ral 

' TITULO ! 
. ~ ---... Da aom.petencia 

Art. 1." A cornpe~enoia é determinada 
§ i·. º Pelo logar do "Crime ou da contravencão; 
§ 2." Não sendo este .conhecido, pelo domicilio ou pela t:e-

f;ideneia do réo; . · . 
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§ 3." Pela natureza do fact.o; 
§ 1.º Pela prerogativa do cargo; 
§ 5.º. Nos crimes de fallcncia, a competencia. será. a de

términada pela lei federal que reger esse · instituw. 
Art. 2.º Entre os Juízes e Tribunaes de· Districto Fe

deral, a compctencia se (!i~tr ibue confot:me !)~escrevem as 
leis de organização judiciaria. 

Art. 3.º Quando o crime ou a. contravencão comecar em 
um logar e consumar-se em outro, é competente o fôro do 
lagar onde . se consumou. ~-

Art. 4.º Nos crimes, - ou nas · contra.vencões, habituaes, 
continuados ou permanentes, é competente o fôra. ' do logar 
onde oc,coneu o ultimo dos uctos que o:; constituem. 

Art. 5. º Quando houver conflioto entre duas ou mais 
jurisdic()Ões, por ter sido commettido o crime, ou a contra-· 
vencão, em lagar situado nos respectivos limites, prevalecerá 
a jurisdíccão prevenida. · 

Art. 6.º Quando . houver concurso de infracções, prev:a-
lecerá. o fôro da infraccão mais grave; .si forem iguaes as 
uen,as, o do logar onde maior nuµiero · de iniraccões tiver o 
·:éo praticado; quando não c..::correr nenhum dos casos pre
vistos neste a.Ttigo, o fôro d11 jurisdicção prevenida. · 

Art. 7.º No concurso de jurisdicção civil com jurisdicção 
militar, quer t>m ra~ão da materia., Quer em razão das pes
soas, sejam estas -00-aulores ou cumplices, cada uma das ju
risdiccões procederá distinctamente, com :relaCão a.os· factos 
ou ás pessoas, que incidirem sob sua competencia. 

§ i.º '.Em tempo de paz, quando uma. pes~oa estranha á 
milicia, commetter um CI'ime milita.t" ou concorrer para com
mettel-o, -com individuo milHar, e quando o cri:me não estiver 
previsto no Codigo Penal coromum. essa pessoa ·será proces
~ada e julgada. pei;i. judsdiccão civil, que lhe applicará a 
pena prevista na lei militar,· diminuiçta, conforme as circwn
stancias, de umn terça parte em cada um dos grãos. 

. · § 2.º Em tempo de guerra, a pessoa estranha á milfoia, 
que commetter ou concorrer para commetter-se um crime 
da competencia militar, será punida com à pena. integral em 
processo e julgamento dos Triliunaes Militares. 

Art. 8.º No caso de concurso entre a iurisdicoão ordinaria 
e jurisdiccões especia.es da justica. icvil, prevalecerá a regra 
do art. 7•. 

Art. 9.º Ao offondido. ot1 queixoso, assistill'á. o direito 
de esc()lher o logar de residencia do réo para procossal-o; 

a) nos crimes em que a nccão lhe · competo privativa-
mente; · 

b) nos demais crimes, qUàndo . não tiver ainda. o Minis
.Lerio Publico inicado a acção no logar dQ delioto. 

e . ..,... Vol. VII.. s 
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TITULO II 

Da policia judioiu'la 

.Arl. 10. A policia judiciaria é exercida pelas autorida
dea da policia do Distrieto Federal e tem por fim verifiear 
a existencia de crimes communs ou de contravenções. . 

Art. u. A competencia da autoridade. poneial, para os 
actos do exeroicio de suas fúnccões, é dewrminada pela fór
ma estabelecida nos§§ t• e 2• do ad. t~ e tamhem pela :reai
dencia do oftendido e situação do <!tJooto do o,L"ime. 

Compete-lhe: 
§ 1.' Colher· as provas do facto. suas eírc:wmtanoilll e 

autoria· 
§ 2. • Ministrar á aut.oridade judiciaria competente » 

in!!)rmações necessarias para o descobrimento doa aut.orea • 
cumplices e para a verifica.cão de sua identidade, mediante o 
processo dactyloseopico ou out.ro, que for 11osteriormente 
adaptado, comprovando os antecedentes do accusado e a. rein
cidencia · 

§ 3:0 Auxiliar a inllbrucção criminal, praticandq .as. di
l~encias requisitadas pelo respeetiyo juiz, nos termos deste 
(;()digo; , . . 

§ 4..• Procetler a auto de Corp<_> ·de delicto; 
1 6. • Prender em flagrânte delicto e la'Vl'ar o competente 

auto; · , 

1 6.• Proçeder a exames, blll!Caa e appt"ebenshl; 
1.• Representar acerca da neeessidade ou oonvenien.aia 

lia prisão preventiva dos inliiciados; . · 
1 s.• Cumprir os mandados e as requi8iol)ea ~ autori

_dades oompetentes. 
Art. t2. No caso de flagrante delicto ou quando lhe che

gue a noticia de se ter pcraticado alaium crime commum em 
que caiba acção ·publica, a autoridade policial proced&i'á . á 
respectiva investigação. 

Art. ta. Das informações ou noticias que tiver de cri-· 
mes, a autoridade policial dar4 çonh~oimenf:O ao Juiz comee
tente e ao representante do in1Dlster10 pubhcot a· quem. caiba 

. promover o respectivo processo. · 
Art. H. Na investigação policial a autoridade ob8el'V&ri 

aa !!~guintes regras : 
! t.• Sempre que o facto deixar veatigios e antes que ee

te• se apaguem, procederá oom a· maxima bl·evidada ao 
corpo de delict.o~ Havendo possibilidade de se perderem os 
traços apparenLes do facto, :{>rovidenciará de modo a que, aw 
á formação do corpo de dehcto, se conservem os vestigioa • 
;nlo se alterem o estado e a aituaoão das cousas. · 

. § 2. • Dirigir-se-á ao Iogar do facto, e ahi, além. do emme 
deste, da indagação de todas as euas oircumstanaias e des
cr ipção do i~cal no que iDtel'e5SU" 6 prova, trat.ar4 de colUail: 
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os indicios e apprehender os instrutnenlos do crime ou úa 
contfavencão, bem como. quaesquer objectos que constituam 
provas, mandando Iavra.T de t.udo o respectivo auto1 assignado 
pela .autoridade, pelos perilos e por duas testemun·nas. A' de
scripção "do local juntará. a photographia, ?empre que for 
conveniente. . 

§ 3.~ Podera dar busca, com as fo1·malidades presc.T'ipt.as 
ueste Codigo, para apprehensào dos instrumentos do crime ou 
..:a contxavenção, bem como dos objectos que pàssam .servir 
de prova, lavrando-se auto da referida diligencia.. 

§ 4 .. º Interrogará o preso nos casos de prisão em íla
grante e tomará logo as declarações das pessoas ou da escolta, 
que o conduzirem, e das que houve1·em presenciado o facto ou 
tiverem conhccimento_ deecircumstanc.ias, que se relaoionem 
com a prido. · · 

§ 5. • No caso de flagrante delicto - concluídas as dili-
genci~ previstas nos pa.ragraphos 1 º a 4° e autoadas todas as 
peças - narrará o fac.to em breve relator io, indh:audu as lJl'O
vas colhidas e offerecendo o :ról de testemunhas, e no pJ'azo 
improrogavel de quarenta e oito ·horas remetterá a invi!sti
gacão policial ao Juiz compelente, a ct1ja disposição fical'á o 
:preso. · 

§ 6.º Não havenido pt·is(io em flagr:i.nte, indagará 11uacs 
as pessoas que tenham conl1ecimeato do facto, para fazel-as 
vir á sua presença, e, ouvindo-as, reduzirá a termo as decla
racões que lhe parecam uteis. Desse termo, assignado pela 
antol'idadé e pelos declarantes, fará taro.bem constar as indi
cações r elativas á identidade da pessoa inquirida (nome, 
cdade, estado,. residencia, profissão· e naturalidade) . -

§ 7.0 No cas0 do paragrapho anterior, dentro no prazo 
maximo de dez dias~ contados daql}elle em que iniciou a. in
vestigação policial, deverá remettel-a. ao Juiz, com as diligen
cias previstas nos §§ 1º a: 3º, enviando cQnjuntamente as de
claracões tomadas por termo. 

Art. i5. Quando o ·crime fôr dos que deixam vestígios 
e a verificação destes depen<ler do juiz<> de proi'ission aes, a 

· autoridade nomeàrá um ou dous peritos, e, tomando-lhes. o 
compromisso do b1~m e fielmente desempenhar os deveres do 
cargo, .encarl'egal-os-á de .dcscrevet• ,. com todas · as circum
stancias, tudo quanto observarem. Nas necropsias servirão 
sempre dous peritos. . . · 

Art . 16. Todo aquelle que fôr nomeado peI'ito é obrigado 
11 acceitar o encargo, sob pena de multa de 50$ a 200$, salvo 
excusa attendivel. · 

ArL. i7 . Si os peritos houverem sido nomeados om nu
mero de dous e divergirem, cada um clelles redigirá aepara
dnment.o o seu laudo, e a autoridade nomeará, então, um ter-
r.eiro <lesempatador. · 

Art. 18. O corpo de deliclo· deverá ser feito dentro das 
,quarenta e oito horas consecutivas á pe['pet.t'aoão do. crime •. 
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. .'\ri.. :J. !) .. Conclui<las . as . diligencias, o escrivão raduúrá· a 
auto as i'Cl>iJIJ~tas <lo!; i)eríLos aos quesitos da auLol'idade, e 
da parte, attLÇ> que sln'á lavrado de accôrdo com as instru
ccõcs oi'fieiaes 1J assignado I}ela autoridade, pelos peritos e 
por duas testemunhas. · · 

· Para;l'apl10 unico. Para apresen~acão do laudo, poderá a 
aut.oríclade, a requerinv~nto dos peritos, marcar um prazo ra
zoavcl, tendo. cm att~nção a natur eza do exame. 

Art. 20 Os exames áe peritos, que tenham por fün com
provar a eicistenoia de Cl'imes contra a seS'Uranca de pessoa e 
vida. são privativos do Serviço Medico Legal, guardadas em 
ge1·a1 as formalidades previstas neste . Codigo e as inskucoõeS 
technico-rcgulamentarcs do ·mesmiit serviço,. o qual abrange: 

~ L • Exame nas pessoas; 
!l .2. º Ncoropsias: 
§ a.º Exhuma~es o e):ames em corpos aíuda em deoom:-

posicão ou já em esqueleto; -
~ 4. • Anal:vsr.s to'l'.icologicas; 

· § ;,.• E-xames de ~aniàadc. de instrumentos do crime, de 
·manchas e 011trns vestirzios; 

§ 6 . º Exames de roicroscopio. e de laboratorio. 
Art- 21 • Aos autoi:; de necropsia e de exhiimação tieve':'à 

,iuntar•se. sempre que fôr possivel. uma photograplus das le-
sões que foram camia efficiente àa morte . · 

Art . 22 . . Nos casos de morte suspeit.'l. cu violenW. i:lP. pes
soa desconhecida, tomar-se-á a respoetiva individual dacty
luscopioa e serão inqueridas . testemunhas s:>b1··~ a . sua iden
t idade. 

Parai;r~rpl:.io unico. Não sendo possi:v ui reconhecer a iden
tidade do cadaver. arrecada.r-.~e-ão ~oôos os objectos encon- · 
tra.dos, que ·possam servir de prova. 

Art. 23 . Nos crimes commattidos com violencia, arrom
bamento ou escalada; a autoridade fará. descrever os respooti

. voió vestigios e ordenará que os peritos indiquem com que 
instrumentos, por que meios e em ·que época presumem ter 
sido o fa~Lo praticado. 

Art. 24. Nos casos de incendio, os peritos detertniDBrão 
a causa do :fogo e o logar em que começou, o perigo que delle 
resultou para. a vida das pes..~as, a ruina . ou deterioraçãq 

, que cau.son á propriedade, si podia ou não ser :racilJXJente ex-
tinclo. e avaliarão o . damno cwusad-0. ' 

Art. 25 . Sempre que al'I tratar de crime, ou contraven
cão, punida Cllm a nena de multa proporcional ao d8JDDO oau-· 
sado, íal'-se-ii avaHnr o daiono ou estimar o valor da cousa 
que foi ob.iecto do crime ou da contravenção. 

· Art. 27 . Ü$ quesitos para quaesquer exames serão for-. 
mulados tendo-se cm af,tenção ·os elementos constitutivos do 
er.il'.Xle o~ ja contravenoão, de cuja pro:va se cogitar •. 
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Art. 27 . Si das invest.igações. resultar a convicção de que 
cabe a· prisão preventiva. nos lermos deste Codigo e de qu~ 
!:!e fa;i .nccess:ll'.ia, a autoridade policial neste sentifjo reprc~ 
senlará ao Juiz, remet.ter.do-lhe os . autos de investígação e 
in<licarao as prov!l.S que .justificam ;i. p1•isUo e dará as· r:.iz.õ1.<s 
1!m que se .funda a . sua necessidade. · 

§ 1. º Recebendo os auto::, o Juiz, ouvindo ou não o Minis
lerio I>ublico, ou dencgarú logo o pedido, si o julgar. in!un- . 
dado, ou, si lhe parecerem relevantes as provas e razões offe
re!)idas, mandarf1 que venham á sua presença, no :mesmo dia, 
sendo possivel, as testemunhas indicadas pela autoridade po
licial e, após a inquirição, lavrados os .autos de resposta, de:.t . 
liberox;á immediaLumentc, concedendo o,_; negando o. prisão. 

§ 2. • Si a t'epresentac;íío se fundar sómente em ~rov'l ;fo_ 
éurnental, tí. vü:ta desta. resolve1'á immcdiatamente o Jui:>; . 

§ 3. • Nos C().so:; ·em que a: representação se fundar . na. ni
Jcgação <le que -0 indi.ciad'o confessou o crime~. ou quando ao 
:rui:r. r>arC'-Cci' .que b:i. perigo de se fru.st.rar a diligencia. 01'dP.
nar:1 seju o indiciado conduzido ó. sua presença por officiaes 
de ,justic:i ou por agentes policiaes, confo1·me se Jl'le afíg11-
rar mais segm·o, e logq o interrogará, decretando 3. prisão e 
remettendo-o pr?.so, mediante o competente mandado, ou de
negando a prisão e mandando que se vá em paz.. 

Ãrt. 28. Si as investigações afada não estiverem findas 
e o jui~ denegar a prisão preveritiva, devolverá os autos á 
autoridade ,policial. Si a decretar, wandará 1ogó dar vista ao 
promotor para a denuncia. . 

Art. 29. Durante a investiga.cão, poderá o Ministerio Pu
blico requerer todas as diligencias que lhe parecerem conve-
nientes. · . . 

Art. 30. Só é lieito ao iodíciado intervir no processo · Cl3 
investigacão, quando preso em flagrante. ·· 

Paragrapho unico. Neste caso, a intervenção do indiciado 
se limitará á. faculdade de reperguutar as t.est.emunbas indi~ 
cadas pela autoridade policial, po<lendo fazei-o po1· si ou .por 
procurador. . · · 

Art. 31. Os in'strumentos do crime e mais pecas de con
vicção, que a policia apprehender, serão por ·esta remettidos, 
mediant'é termo, ao juiz da instrucção que, por sua vez, os 
~ncaminhará ao juizo do julgamento. · 

Art. 32. Quando passar em julgado a senténc:.. de con
demnacão, . o jui1. remetterá. ao Museu Criminal, inst.ituido na, 
policia,· os instrumentos dq crime. . . 

. Art . 33. A nutoridade policial .não Lem comp~tencia para 
mati>dal' :lt"chivar qualquer invc.slii;aç.üo. que ha,ia inicfado. 

· Art. ·3<i'. Para Miificacã6 e comparecimento das teste
munhas e mais diligencias da investjgacão policiai observar
~<'~ão. no que· foi• applicaVf~I. as disposiciJr.s". Qno n~gulam a 
mstrueção preparatoria. perante o Juiz. 
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A'rt. 35. Uma vez instaurada a instruecão criminal, só 
mediante requisicão do Juiz comi;etente poderão . as autori-
dades policiaes praticar diligencias. . -

Art. 36. Depois de ordenado o archivamento dôs autos 
de investigaoã"o, por falta de base pará a denuncia, é. permit
tido á autoridade policial proceder a. novas pesquizas, si de 
novas provas tiver noticia. · . 

·Art. 37. Nos crimes em que não cabe a acção publica, as 
investigações policia.es, feitas a requerimento da parte e re• 
duzidas a instrumenfo, ser-lhe-ão entregues Dara o uso qúo 
entender. · , ~ .lll • :.. ,u,~J• · ~1 

TITULO III 

' Da p;risão 

CAPITULO ! ... 
i 

DA PRISÃO EM FLAGRANTl~ 

' Art. as: Qualquer pessoa do povo póde e as autori<iades 
policiaes e seus agentes, os auxiliares da forca. publica, e os 
Gfficiaes de ·justiça devem prender e levar á presença da 
autoridade todo ·aquelle que for encontrado comm~ttendo -cri
me ou conkavenção punida com pena de prisão, ôtt emqua.nto · 
foge perseguido pelo offendido ou 'Pelo clamor publico. O que 
a8sim for preso enlender-se-ha preso em flagrante delicto. 

§ 1 . • Apresentado o preso á autoridade, ouvirá esta o 
conduot.or e as testemunl:Jas que o acompa.nharem ou in.ter-
1·ogarA o conduzido sobre as arguições que lhe são feitas delles 
indagando o logar e hora em que se tenha realizado . a in
fraccúo. lavrando-se de tudo auLo, p.or todos assignarlo. 

§ 2. º Resultando das respostas suspeita contra o condu
Y.ido, 'a autoridade mandará recolhei-o á prisão, exoepto o 

,,,, case de se poder livrar solto, ou se admittir a fianca e eila 
:-t der, procedendo-se nos actos subsequentes ela Jnvestigai}iio 
policial ou da instrucçã.o criminal. · . · 

Art. 39. Quando o ao to for praticado em presenca da 
autoridada ou conka a mesma autoridade ·no ex.ercicio de 
suas funcc.ões, do rcs.pectivo auto deverão constar a narração 
<lesse faoto. a voz de prisão, as declaracões que fi?.er o preso 
a ci depoiment,o de duas testemunhas, sendo tudo assignado 
pela autoi·idar.11~. pelo preso e pelas t.cstemunhns e remett.idn 
incontinente n Processo ao Juiz competente, quando não o · 
·far n autoridade que conheceu da prisão. 

Art. 40. Não havendti al.ltoridado no Jogar r.m quo so 
ef!ecLuar a prisão, o conductor apresentará immcdiatamentc 
o preso áq,uella que ficar m~is proxima. ·. . 

Art . 111 • Quando a ;Prisão for por acto a que não seja 
imposta pena mnior do que a detenção pessoal até seis mezes 
e multa até 100$ - o. au'toridade, que a effectua.r, formará o 
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auto í:I~ que. trata 'o art. 38, § i •, e porá o réo em liberdade, 
salvo si for vagabundo ou sem domicilio - intimando-o a 
comparec:er, no prazo que marcar,' perante a autoridade ju
dicial eompa,tente, sob pena de. revelia. 

Art. 42. Dentro em vinte e quatro horas, será entregue 
ao pr.eso a nota constitucional de culpa, assignada ;pela auto
l"idade judiciaria, ou·, si a prisão for em flagrante, a. cópia. 
immediata dQ respectivo auto, fornecida pelo executor e u
signada pela autoridade que houver ordenado ou confirmado 
a ordem de pi-i.!Jio. · · 

OAIPITULO Il 

:Art •. 43. 'li. prisão preventiva tem logar, em qaalQUer 
phase de instruocãó criminal, por mandado escripto ou ~ 
,quisição do juiz da. irultruocão e requerimento do Ministerio 
Publfoo, ou do queixoso, ou mediante representação da auto- · 
ridade I>Olicial, concorrendo os seguintes requisites: . 

§ t . • Prova plena do facto criminoso. 
§ 2. º lndicios vebementes de cu!pabilidadé1 resultantes 

do depoimento de duas test'rnlinhas, pelo menos, de do
cumentos ou de eonfissllo. 

Art. 44. :~ prisão preventiva 4!i autorizada: 
§ i.º Nos. crimes inaflançaveis, emquanto nlo pr81Cl"e

verem; . 
§ 2.0 Nos crimes afiancaveis, quando se apurar no pr~ 

cesso que o indiciado ou ê vagabundo, ielo é, sem,profil!lo 
licita e domicilio certo, ou já oumpriu pena de prlslo, por 
ef!eito de sentenoa. · 

:Art. 45. Para que seja legal, o man\iado de prislo deve:· 
§ :i.° Ser expedido pelo jui:t competente; 
§ 2.0 Ser lavrado por escrivão e aseignado pelo juis; 
§ 3.• Designar a pessoa1 que tem de ser presa por seu 

nome ou signaes caracteristicos, que a tornem conhecida ao 
1>xeoutor: · 

§ 4.* Declarar o crime, que motiva a prisão: 
§ 5." Ser dirfgido ao executor. 
Art. 46. O mandado de prisão scrã pneeado . em dut>U

co.ta. O executGr entregará ao preso, logo ~epols da prls!o, 
11m dos exemplares. r.om declaracã-0 do dia. da hora e do 1oga~· 
f!m quf! effectuou a J)risão, e exigirá fllHl declare no outro ha
vel-a recebido; reousando o preso,. lavrar-se-ó. auto assi
gnado por duas testemunhas. Nesse mesmo exemplar de man
dado, o administrador ou direetc>r do. prisão passará recibo 
ela ent:rcga do preeo, com declaração do dia e da hora. 
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Art. li.7. Os mtindados de prisão expedidos peleis juizes 
r.ríminaes do DistricLo l<'edcral são exequíveis em todo este 
Distrio~o. n· t . to ArL. r.s. Quando o delinquente se achar· fóra ào .1s rrn·. 
Federal. a prisão sel':'t pedida segundo o disposto na leí que . 
regula a extradiccão interestadual. 

Art. ,(9. O executor do mandado deve fazer-se conhecer 
<lo r1;0 n apresant.:n·-llw o mandado .. !nUm::mdo-o p:1L'a que. o 
~conipnnhe. Preenchidos esses requisitos. enteµder-se-á feita 
a prisão. não obstante n fuga .posterior do réo. . 

, Art: 50. Si o r•~o não obedece e procura evadir-se, o exe-
·cutor t.em o <lireilo de empregar o gráo de forca necessaria 
para effoct.uar a prisão; si obedece, porém, o uso da i'orça 
•'> prohibido. 

Art. 51 . O executor tomará ao preso qualquer arma que 
...,omsigo l.rag:i, rrn.ra apresent,al-a ao juiz que ordenou a 
')Jrisãn. 

Arr.. 5.2. Si o réo resistir com armas. o executor poderá 
1JEar dnquellas que forem ner.essarias para a sua defesa, e, 
1~m t.al caso. o ferimento ou a mort,e do réo é justifiqa.vel, pro
'\'ando-s~ q11e. de· outra maneira, corr.ia risco a existenci~ do 
f''.{Hcutor. 

Paragrapho unico. O auto ele resi stencia., que deve!lá 
ser !:.wrar!O. (, fÚl'Jl\l1];i e~8CTI('.fal pn:ra :t verificação da mesma 
rf'Sisten~ia (\ parn. prova da legitimidade dos recursos empre
gados pelo c,xecut.or em dei'esa proprla. 

Art. 53. A disposição do artigo antecedente applica-se a 
quaesquer pessoas que. chamadas r.m seu soccorro pelo exe
cufor, prest.arem, :iuxilio á diligencia. Do mesmo modo e sob 
a..~ mesmas condições <io artigo antecedente, é .iustificavel o 
fol"imento ou morte dos que ajudarem a resistencia ou ten
f.nrem tirar o preso do poder do executor. 

Art. 54. A prisão p6de ser feita em qualquer dia e a 
qualquer hora. . · . 

Art. 55. Si o réo entrar em alguma casa, o executor in
t.imar:'i o d'ono, ou o morador, para que o o';ltregue, mos
trando-lhe a ordem de. prisão. si immediatamente nlio .fõr 
obedecido. o e::-::ecutor tomará duas testemunhas e, sendo de 
dJn. entrará á força na casa, arrombando ns portas, si pre
ciso f6r. · . 

~ 1.. • 8cndo de noite, o executor, depois da intima.cão 
~o ~ono ou ao morador da oa!'la, si não fôr obedecido, tornarã, 
a vista das testemunhas, todas as sahidas. tornando a casa 
incommunicnvcl e. log-o que amanheça, arrombará. ns portas 
e tira.rã o réo. · 

!l 2.º Semprq que o dono ou morndor de uma. casa, onde. 
o réo se tenho. occultado. recusar entregai-o. será levado á 
presença cio .ini:i: pnra se proceder contra elle como fôr de 
direito. : 

Art. 56. Sem ordem escripta da aut,oridade, pessoa al
guma será recolhida á prisão. 
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CAPITULO m 
DA PRISÃO ADMlNISTRATIVA 

Art . '57 . A prisãn administrativa terá. logar ~ 
n) quando requisitada pelo jufa competente contra OI! 

(fUP. devem ser presos em virtude de sentença. civel, ou por 
~i'feit.os civis; 

b) quando requisitada por extra.dicção . 
ArL 58. Os individuos presos á requisição de autoridade 

civil ou de fo:>:enda, :ficarão á disposição das mesmas a.utQri
dades até qu e por cUas se.iam entr egues ao juiz c"riminal, 
quando se f.enha de proceder na fórmn. das leis penaes. 

CAPITUi~O IV 

DA LtBERl>AoE PROVISORIA SOB FIANÇA . ' 
Art.. 5D , Nos crimes nfiàncaveis e nas contravenções, o 

mandado de -prisão só é exequível quando delJe conste o valor 
da pança que o réo é admittido a prestar. · 

Art . 60 . Em cl'itne afia.nça.vel ou contravencã.o, nin
~tem i;erá condµzido á prisã·o ou nella conservado. si presta1' 
fiança, salvo sentença condemnatoria passada em julgado. 

Art. 61 . O .valor da fianca será fixado pela autoridade 
que a conc()der. de uccôrdo c::om a tabella annexa. 

§' 1.º Pai·:\ · dP.terminar esse valor., a autoridade att1»nder:.'i. 
ao nH1.,:... h;~o do t.empo de prisão cellular, com mulu ou sem 
elln. (!?n ((Ue . possa incol'rcr o · réc pela infraccão penal : Ç:, 
dentro dos don>; ~xt.r()mos. ciue marca a . labella, fixará. o valor, 
1.~mio (~m considera~o não sli a gravidade do damno causa
do, como n r.ondic-ão dn fortuna ·o .ciroumstancias pessoaes do 
réo, bem assim t\ impor:tancfa provavel das custas, até finaJ 
julg:m11rnl.o. 

§ ~.· Da conccs~:in dn f ianc::i. será intimado o minist&io 
rnblico. . . . . . . . 

· Arl .. ü2. A fianc:i. sor:'t t.om:11:fa. por. termo pelo qual serã 
da'&.l lihl'rdnd~ ao afi:i.rn; :l.do. ficando ~li (\ ob1·ig31do a compa
recer r.m .ini?.o tor.Jas as vezes cruc for: necessarío para :iclos 
da formnc;l'io dn culpa ou .iulgnmr:nto, independentemente de 
notificoc;iío e sob pena <~0 quebra da fianca . 

.Parngrapho unico. Em cada .iuizo crirnlnal ou delegaoia 
dt1 policia, havcr:'t um livro especial, aberto, numerado e ru

}l:r icndo pcln rn.::pectiva auf.orida<lc, no Qual o t.ermo de fianç.a 
sr.r:\ lavrado pelo escrivão e nssignado pela autoridade e p elo 
<i.fianc.ado. l'Xl.rnhindo-!'>i:- certidão aes~e termo pars. ser junta 
no!' autofJ. 

Art . 63. A :fiança. será prestada por meio de d.eposito em 
dinheiro . pedras e metaes pre.ciosos, apolices e t.itulos da di
vida nacio11al e municipal, ou po1· llypothecas ·inscriptas em 
Drimeiro Jogar. 
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Art. 6q . Quando não fõr possivel recolher logo ao Thé-' 
souro ou ao Deposito Publico a impOt'tanoia ou os objectos 
dados em fianço., o deposito será feito proVisoriamente em 
mão do escrivão, devendo, porém, ser removido, no prazo 
maxi~o de 48 horas, para o Thesouro ou Deposito, sob pena 
de .suspensão ~ responsabilidade do escrivão. · . 

.Ari. 55. Salvo· o dispost.o no art. 44, § 2º, póde o réo -
liyrar-se 11.olto, independentemente de fiança, nos .crimes pu
nidos sómente com pena pecuniaria e naquelles aos quaes 
não . é imposta a de prisão por tempo excedente de tres 
mezes. · 

Art.. 66. No caso de prjsão em fiagi'ante, será ·compe
tente pat'a conceder a fianoa ·a autoridade perante a qual fôr 
conduzido o preso; nos casos de prisão por mande.do, o .juiz 
que o expediu, ou, na falta deste, o seu substituto legal; e 
no caso do art . 39, a autoridade que fez layrar · o nagrante. 

Art. 67. Preso o réo, e querendo prestar fiança, será 
incontinente levado á presenca do juiz, e não sendo este -en
(•ontrudo, nem o seu substituto, ou não sendo hora de eXJ)e
dicnte no fôro. o c.hefP. de Policia, ou qualquer dos delegados 
p.ror,essará a fiança. remettendo com brevidade os autos á . 
nuloridade judiciaria competente. 

Art. 68. O quebramento de· fianca importa na perda do 
seu valor e na. captura do réo. prqseguindo-se, entretanto, . á 
sua revelia no · processo e julgamento, emquanto não tõr 
i1rcso. 

Art. 69. A fiança será julgada quebradt\, sujeitando-se 
o réo a processo e julgamento ::í revelia ·e á perda do valor dl\ 
fianoa: · 

§ i.• Quando o. réo. depois de legalmente intimado, e sem 
allegar motivo justo, deixar de comparecer em hrizo, por si 
ou por seu procurador. · 

§ 2.& Q11ando o réo não fôr rmcontrado l)ara receber pes-
1-it"l::i.lmenf:~ a~ intimnctles necessarinP. 

§ 3.• Quando o réo. nn vigencin da. flancn, praticar outrQ 
w ·1:1 lqucr infraoclio penal . 

~i,.rt.. 70. No caso de perda de fiança, · serã o seu valor 
(lcvol.vido ao 'rhesouro Nacional, . depoie de deduzida~ a~ 
custas. 

· Art. 7 i . Si. pela pronuncia passada em ,iulgado, o crime. 
~()r deseln11sific:i.r:lo de modo a que ~e torne inafie.nçavel, ficará 
sem effeito a fiança. dP.vendo ser logo expedido mandado àe · 
prisão. 

Art. i2. O dinheiro ou 08 objectos dados em fiança fi
cnm su.ieit.os no pagamento da!l custas, quando o réo fõr eon
demnado por · sente,nça passada em julgado. 
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CAPITULO .V 

DO COMPARECIMENTO F.:SPO'.:llTANEô no RÉO 

Art. 73. Comparecendo espontaneamente o réo para oon.,. 
fes!!ár o crime,· isto mesmo s e fará constar de um termo, no 
qual serão tomadas ::is suas declaracões, sendo-lhe p~rmittido 
redigif:..as. · . · . 

· Paragrapho unico. Nos casos do art. H, si tal confissão 
fôr .feita peranw o Juiz, ordenará. este lhe sejam conclusos os 
autos afim de deliberar sobre a prisão preventiva, g').lardada 
a disposi.cão do art. 45; si o fõr perante a au_toridade poUclal, 
serão logo remettidos os autos ao juiz competente, ·a cUja 

. ,J>rescnca será o Jéo levado, a.fim de que, interrogando-o,. deli-
bere o jnfa acer ca da prisão preventiva. . · 

Art. 7·L Quando o juiz verificar dos autos que o crime 
foi praticado para evitar mal .maior ou em legitima defesa. 
poderá conceder a.o réo liberdade provisori:i,. cujos effeitos se 
manterão mesmo depois da pronuncia, mediante termo de · 
comparecimento a todos os actos do processo, sob .pena de 
f icar · sem effeíto o. liberdàde concedida. 

! 
TITULO IV 

Da bu8.ca: 

A rt. 75. Proceder-se-á á bueca :· 
§ 1.º .Para apprehender cou~as furtadas, ~:roadas·. por 

1orçn, obtidas por meios fraudulentos, que constituam e-r1me. 
ou achadas: ~ 

§ 2.º Para prender criminosos: 
§ 3 . º Para apprehendcr instrumentos de falsific.ai;ã.o ou 

conlrnfacção e objectos falsificados ou contra.feitcs: · 
§ 4. º Para ap.prehender pro:visões de armas e muniç6es 

<l~sllnadas :'i pr;i.tica de algum crime; 
§ 5. 0 Para descobrir objectos necessarios á prova <lf' 

nll'?'um crime ou <ieI·e'>à. de. algum réo. · · 
· Art. 76. Não se proced·erá á busca. sem vehementes indi

cias r esultantes de documentos, d.o depoimento de unia 'tes
t~munha pelo menos, digna. de fé, ou de declat-acão da part.e, 
sob compromisso legal. 

Art. 77. A parte. ·a testemunha ou as testemunhas . devem 
expor o facto em que se funda a medida requerida e dar a 
razão da sciencia, ou ;presumpcão, que teem de qU& a pessoa 
ou cousa está no loga.r de.signado, ou de que ahi se acham 06 
documentos irrecusaveis <le um orime ·commettido ou p!"o,ie
ot:ido, ou neoessario~ á idefesa do réo. 

Ar t.. 7'S'. O mandado de busca dieve : 
§ i: • Indicar a casa pelo propr1etario ou inquilino, on 

numero e ~itµação della ; 
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~ 2~ º Dcscrevi!r · n pessoa ou cousas procµ'radas :" 
§ 3. • Sei· escripto -pelo escrivão e assígnado pelo j\lh:, 

ou autoridade, com or.cJem de prisão ou sem ella. 
Art.. 7~). O maudato de busca, que não t,\vet' os requi~i~os 

ar.ima enumerados. não é excq1J ivcl, e sed punido o officinl 
que com elle. ;procéder. . 

Arl.. 80. A'-s a.utoridaides Judfoiarias, policit1ies e aos off1-
ciacs de justiça_ compete fazer expedfr e executar os mam.ta
dos ri'-" f.'Xhibição e -de busca em casas pat·ticul~t-es . 

. Arf .. Si. De noite. em nonhumn. casa· se ·pode-rã entrar 
~wm coni::.ent.imento do mora-dor. salvo: . . . 

~- 1.º No caso de incendio ou de ruína imminente da casa 
011 <lns irnmediatas ; 

~ 2.:• No de inunda-0ão; 
~ 3 . • No de ser de dentro pe.Gii<lo soe corro; 
§ li.• No de se estat' am oommeti,en.do algum críme or( 

vlofoncia wntra . :ilguma. pessoa. . . 
· A't'f .. S2. Só de <li:i. podem us buscns ser executadas: e, · 
:ml~s <le entrar na casa. os e~ecuto·res d~vem mostrar e le-r 
no mora-diOr, ou aos moradores della, o mandado. intiman<ln-l)S 
Jng-n -:i abriTem n.s portas. 

Pal'agrapbo unico. Quandl) for a pro-pria · aul>oridade 
·ou~m . dér n busca. deolarar:'1 a. sua qualidade. e o fim a que 
wm. intiron.ndo os mora.dores a. abrir as portas. . 

Art. · 83. Não sendo obed-eoid10, o executor tern direito ·de 
nrrombar as por.tas e entrar 'á fori;a; e o mesmo pratfoarit 
com· qualquer porta 'interior. ou outra qualqu~r eou~a •. onde 
sn possa, com fundamento, . o;uppor escondido o que se pro-
cura. . 

Art. 84. Finda a diligencia. farão os executores um auto 
de tudo quanto tiv~r succeàid'o. no qual t.a.mbém descreverão 
a<; cousas ou as pessoas ·e os lagares onde fonm achn.da$, e 
o · assignt!rão com duas testemunbas presencfaes. que OE: 
mesmns executores devem cnama.r logo que quizert?>m prin
<'i'pi:\r :-1 <li. ligP.TI~i::I . d:mdo d" fudn c.6-pia füi 'fla.rf.Ps, si o J)e- · 
<lirPm. 

Art.. 85 . Nilo se verificando a acha.da. por meio d:\ 
hn1<r.n. ~l"rfln r..nmmnnicadas .n qur~m 3. tiver .~nffridc, !li o l'P.
querer. as provas rrue houvP.r"m dado cansa ;i dili!<"l'Min. 

A rf.. Rô. () -rossuidor . ou· <\cc.u1fa.d'o-,. . das co\Hms mi d:v. 
• pP.ssoa~ quP. forem ob.iecf,o dn busca será r.onduzido :'t prf'
scn~.a. da autoridade que !\ ordenou. · para eat' interrnFadn " 
pror.e.~do -na f6t'Tna da lei, s'i for a~hado P.m tmlpa. 

Art .. 87 . Quando a autoridade tenha dP. proced'0r a nl
in;ma. dfügencia "m rP.part.itões 0\1 esf.abP.lecimPnt,os publirM. 
rlPVP.M\ dirigi.r-~P. nns raspectivos chAfM para flllP n nuf.ori-
7.P.m • 

• l\rf .. SS .. Em casa~ baüit,ada!. · M b\1scM sedto fp,ifa.;; dl! 
modo qm• não mOl!>StP.m OS m<lra<Jore-; mais '<.Jo qUE' o indii!'!
peTISllVP.l .para n exit.o da dlli~encin. sob pena das 1111t.orHb<les 
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t.lt! os officiaes, que as executarem, responde.rem pelo ex~esso 
ou abuso de· autoridade. . 

Art. S!L Sempre que o dono ou morador da casa, ou o 
seu representa:nte, estivel' presente, terá direito d~ assistir á 
dfüge11cia . 

Art~ 90. Serão sequestrados os fnstro.mentos do crime e 
os objectos que constituam pI"ova, sendo. todios sellados ô 
identificados com a a:ssignatura dos executores -da diligilncia, 
'que os deecreverão no respectivo auto. Esses objecto.s serão 
guardados no Jogar que para isso o ,iuiz designar. 

Art. 91. No caso de absolvição, os <>bj~ctos sequestrados 
serão restituidos ao legitimo prqpriet.ario, seja ou não oote 

. o ·réo, inutmzando-se os que forem exclusivamente destina
dos á pratica de edmes; no caso dP. condemnação. serão <lo 
mesmo modo restituidos os que tiveret:n servioo de instru
mento paira o crime. Os .objectos não reclama<los dentro <lo 
pra!_o de seis mezes. a contar da sentença final, serão remo
vidos para. o Deposito Publico. 

Art. 92. Os objeetos que a sentença <lecla:rar 'P'Crd idos 
oro favor <la Nação, serão ctevolvídos ao Thesouro Nacional. 

Arl. 93 . As cousas aehadias, furtadas, tomadas por força 
011 obtidas por meios fraudulento•s, que hajam sido appre
h en<lidas, serão entregue.s a .quem pl"ovar a ;propri·edade. 

§ 1. º Si á autoridade parecer que o direito ·do rec\e.
manl.P. .~ cluviclosf), rrmet.tel-n-:í :io jni7: compP.t.ente. 

§ 2. • Si ,dentro de 30 dias não for reclamada a on!r1:1~a 
da!': c.ousas achadas. a autoridade, envial-as-<í ao Juir. Mm
petente para pr-0ceder na fórma. àa léi qua.ntlo aos bens vagos. 

'l'ITULO V 

Da prova 

Art. !M. Constituem nl'ova no processo criminal: 
~ t.• A confissão• 
~ 2.• o tP..~temunho; 
~ ~.· O l'!xamn por- peritos. ou auto de corpo de dolicf.o; 
~ 4.• Oi'! llooumentos, inclusive o~ de identificação; 
§ 5. • OR indtcios. 

CAPITULO I 

DA CONFJBSÃO 

ArL. !15. Par~ que. tenha valor de provii,, a confissão deve 
!ler: 

~ i.." Peita perante o juiz competente; 
~ 2.• J~ivrc o espontanea; 

_§ ?· • .Feita de modo a constituir a declaração principal 
e nao mcidente; 

§ 4.º Exvre1;1sa; 



Cfrnara dos Depl.lados- lm!J"esso em 24JOS/201 5 10:24 - Pêgina 141 de 239 

§ 5.• Coincidenle com as circumstancins rlo facto rirova:
da!> nos autos . 

Art. 96, Quando a i:oufissão, reunindo todos os out.l'os 
requisitos. coincide, em parte com a prova. dos autos e, em 
pari.e. contradiz algum facto que esteja provado, deve . sct·. 
acceita na parte concillavel com a prova e rejeitada:' na parte 
que a. contradiz. 

CAPITULO II 

DA PROVA TBSTEMtJNRAL 

Art. 97 _ Não podem ser testemunhas :· 
§ • Lº O. ascendente, descendente. marido ou mulher~ em

bol'a. d ivorciados, irmão ou cunhado. durante o cunhad10. os 
tfos . ou sobrinhos e os primos irmãos, consanguíneos ou af
íins do r éo ou do offendido, tutores ou curadorns, pupillos 
ou cui·atelados, ma.s poderão prestar informações ao juiz, que 

· serão red'uzidas a termo e ás quaes dará o juii o valor que 
merecerem. 

§ 2.º Os menores de nove annos . 
~ 3.º Os naturalmente incapa7.es ao tempo do facto ou elo , 

t.lepo1tnento. · 
§ · 4.º Aquelles que sobre o facto são obriga.oos a guat•dar 

sogredo, salvo si o interessado dér o seu consentímcntlo. 
Art. 98. Todas as outras pessoas são idoneas para depôr, 

mas o juiz apreciará o <lepoimento segundo o grão de sua. vc-· 
rosimilbanca, coincidindo eom as outras provas, sesura.nca ou 
vacillacã.o nas respostas, e bem assim segundo o gráo de in
dependencia da testemunha. com r~la.ção ás partes, sua r~pu-
1.acão ou 'imparoíalid:ide, e segundo o interesse que tenha na 
d~cisão. 

~ f.• Os maiores de nove annos e menore~ dcY quat.or:r.o 
J>Od('<m ser infot>ma.nfos . 

. § 2 .• Os surdo-mudos, uindn qunndo snibnrn ce;crevcr. e! 
o:; ~ego!l. são idoncos relativnmcnte para <!epor como tmil-c 
munha~. l.l podem iler inqueridos · sobre factos cujo couheci
inenlo não doponder do!! sentidos de que são priv11dos . 

CAPITULO nr 
DO E::t.\Mlt POI\ PENTOB 

Art. nl.l. Toda vo:r. qul.l, para c:xnme de pessoa ou do obje
cto, bom eomo plfrn vcrlficaoão de algum facto ou de algum:L 
circumstancia, se requcl·et·~m nptidõ°l'.ls ou conhecimentos Lc
chnicos. clevc-s~ rocorrer á itltcrvenoão de peritos. 

Art. iOO. Não será nomeado perito quem não possa ser
vir de testemunha, bem como aquelle que estiver suspenso 
ou privado do exercioio da profissão. 
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Arl. iOi. o . juii; não 1iea adstricto ao laudo dos perit.os, 
·podendo a.cceital-o ou rejeitai-o no todo ou em parte. . 

· Paragrapho unico. Na apreciacão do laudo serão atL~n
didas as circumstanclas referidas no art. 98, para a aprecia

. ção do depoimento das testemunhas. 
Art. 102. Quando o laudo fôr nullo, obscuro ou irregu

larmente feito, o juiz mandará que se proceda. a . novo exaro.e, 
ou que os peritos esclareçam os pontos duvidoso&, ou que se
jam SUPPtidas as formalidades oro.it.tid&s. 

CAPITULO IV 
DOS DOCUMEtiTOS 

~ Al'l. 103 . .Zão documentos : . 
§ i.• Os instrumentos e os papeis publicos, e os papeis a 

estes equiparados. . 
§ 2.0 Os escriptos ou papeis paPticulares . 
A.rt. 104. Contra o teor dos autós, termos e eertidõe.!! la

vrados no p):"ocesso pelós funccio113rio·s publico~ só se admit-
t1rá a prova de falsidade. · 
. Paragra~ho unico. A'<l\lillO QUe constar de outros instru
i;nen~s publlcos se presume ·-verdadeiro, salvo prova em oon.-
lrar10. · 

Art. 105. Os escriptos ps:rt.icmla1'e.s, p&-ra que p~ss&m 
''aler, devem ser reoonhetídos como authenticos tiela CQn!is&ão 
de quem os escteTeu, ou asiignou, pelo exame de peritos, ou 
por ta.belliã.OI . 

CAPITULO V 
. DOS JlQ)JCIOI 

Mi• f 06. São indicias as oit<1umstanciiu ou factos oonbeoidOi 
e provadot, dos quaes se induz a existenaia de outro f&cto. º" 
circumstancia de que não se tein prova. 

Arl. i07. Para qu~ os indicios COWIÜtu&m pron é n~ ' 
:;;ll"iO : . 

. § i. • Que o C.acw ou a circumstanoia indiciante tera.lia rel~o 
de causalidade, proxima oli remota, com a õitcumsta11cia 011 o 
facto indiciado. 

§ t. 0 Q11e o faoto ou a. drc\liut&ncia. indioia.d• coi.nclda com 
a . pr.o'f& rosultanto dos outros indiclos ou oom as prova~ dlreata5 
eol?ldas no prooesso. 

'l'ITULO YI 
Da n'Olll~ 

. Art. !OS. São tormos snbstanciaeá do prooo.uo commu111 
(llvro ll): 

§ i. 0 O oorp<> dft delicto; 
§ 2." A. queixa ou & denuncia ~ 
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§ :; . u ,\ 110111eaç.ã.o de curador ao det1uuciaào que . fôr me1101· ele 
vinte e um aunos ; 

~ 4.0 A interven~áo do J\linisterio Publico cm todos os termos da 
acção por olle intentada. e a sua :1udieneia nos da acçiio p1·omovid<1. 
por queixa da parte ou po1· denuncia de qualque1• do povo : 

§ 5." A citação do réo, o seu inte1•rogatorio, (Jna.udo prescntc, ·c 
os prazos concedidos á. defesa ; 

§ G. 0 A sentença. p1•onunciando, ou não, o réo. · 
. § 7. º O libello e a entrega da cópia deste e o ról de testem unha.~ 

ao preso, aos crimes da competência do Jury : . 
§ 8. º A intimação do réo para. sciencia. d.i sessão cm que devo 

ser julgado ; · . 
§ 9.º A constitu.iç;lo do Tribu11al poi- numero legal de juiios: 
§ fO. O sol'ktio dos jurados do .Conrolbo e sua· incommunicabili-

<.lade, os quesitos e as respostas, nos crimes da competeocía do .lury; 
§ U.. A aocusação e a defesa n~ sessão do julgamento ; 
§ i2. A sentença. . · 
Art. t09. São· termos substanciaes do processo estabelecido 

para as contravençõêS (Livro W') : · 
· § i. • O auto de flagrante, ou a portaria da. autoridade po

licial, quando o Codigo prescreve esta forma para intentar-se o 
pt"00e890. . 

§ ~-0 O . intettoe;atorio do réo, si . estiver preso ou si com
parecer, no proce&'IO estabelecido no Titulo 1 do Livro III. 

§ 3. 0 A defe.1a perante a autoridade policial, quando reque-
rida. · 

§ ~.º A citação do coutraveator pa.1·a sciencia do processo, 
quando nã.o hoo'fer prisão em flagrante. · 

§ 5 . 0
• A nomeaçao de curadoi· ao contl'aventor menor de vinte 

e um aonos. 
§ 6. 0 A &udiencia do Ministerio Publico e a. remessa do auto 

de contravençao ao respectivo Procurador dos Feitos, quando este 
ftlt o aoousador. ·· 

§ 7. 0 A intimaçã.o do contrave11tor para. req uerec· as diligen
cias de defesa, DO processo es'abelecido no Titulo 1 do Livt•o IU, 
e a con09$ã0 do prazo para a deresa. . 

§ 8. º A aoc~ o a defesa aa. attdiencia ·do julgamoato 
no processo estabelecido no . Titulo ll ão Liv1·0 Ili. 

1 
§ 9.0 A sentença. · 
Al't. HO. Sã.O termos substa.'lciaes do proccs.~o 0111 :;ogunrl:a. 

instancia. · 
§ i .Y! Os pruos coocodidos á :tccusa(iâo e ã. defesa. 
§ SI. 0 A eonstituiçã.o do Tribµna.l P.Or numoro Legal de J uize...;. 
§ 3. 0 O debate oral perante o Tnbunal. . 
Art.. Hi. Além dos caso:> previstos nos a.rt.igos a11tecedcrnto:;, 6 

nullo o processo criminal: · 
§ i.0 No caso de illagitimidade do queixoso, ou tleuuacia.ute. 
§ 2. 0 Quando fôr promovido com oll'ensa. de cousa julgada. 
§ 3. 0 . Quando houver outro processo iotG,Otado, pelo mesmo facto 

contra o mesmo réo. 
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A~t. H2. São imllos os aclos dacisorio~ proícricloo .por ;rnt(lridnde 
iocompetcnte, ·suspeita., ,peitada., ou suborna.da. · . . 

Art. :t:f.3. Annullado o processo por íncompetencin do juízo, sorã.o 
os respectiVOI\ autos enviado.> a.o juiz competente, afim ·de se .l)l'ocetlcr 
ua fórma da lei. · · 

Art. iU. As nullidadcs :>Ó po;lerão ser pronuucia.das cm grão de 
a.ppellação, cumprindo aos jui:i:DS da sontença., ·em primeira. inst a.ncia, 
1n;ocedcr ã.s uecessarias djJigencias para sanai-as. 

Art. Hii. A nullidade aunca póde ser allegada . cont.ra. aquelle 
. em c11ja garanti.a foi instituida a lorm3~idado 0111ittida ou violada . 

LIVRO ll \. 

Do p~~eseo comnnun 

Art. Ui3. 'fod0& os 'crime.s serão processa.dos pele. Córru~ ostabE!le~ 
cida nest.e livro. · 

.TITULO l 

, Da. ingtTuc9lo ctimlnal 

CAPITULO l 
t>A J>BmmCL-\ B DA Qlltn,l 

Art. H 7. A a~o penal será iniciada por queixa, dequncia ou 
proced\ mento e:e--0('ftcio: · · . ' 

Art. i18 .. A qucí:i;a compete, om todos os crimes o contravenções, 
· á parte otfondida., ou a quem ti ver qua.lidado pnra represeotal..a. 

Paragrapho unlco. Tem qualide.<ie para. ropt•es0nt.ar o otfcndido: 
1. Seu pao, mãe, conjuge, tutor ou cut'àdor, . sondo menor ou 

interdícto. 
li. O ascondento, de.5eo11dcotc, 011 írmllo, uo caso do a.rt. 423 do · 

Cotligo Penal. · 
UI. O Minist.erto Publico, si o ol'fe11dido for possoa misoravel, 

que, pala~ circmnstnucias em que ~ ;ich11r, ull.o (l<IC!IJa perllE)guir o 
ofrcnsoi·. 

IV. o l'O\ll'CSOnt.o.rite loti:itimo. ~ndo o orrcndido po~a j11ridica., 
Art. HO. Caboró. procodor sómento por quofx~ dn parto offoudl· 

da nos ~rimos •lo vloloncin carnal, rapto, adulto!'lo, parlo auppu5to, 
oal11mnla o injuria. 

A 1·t. :120. A donum:ia compntc ao l\U11lstorio Publico, oin todo~ o.J 
orhncs o contravcn<;.ões sn.}oil.os á .)tu'isdicç:i.o do Est.a.1lo: 

~ 1.• Nos cri1110~ de \'lolnncia C<lrna! o rapto, 1100 sog11inlo~ l'MOS: 
· a) i;i a olTcndJd11 lõr pus~o1i 1ni!;{1r<wcl on asylal'la no algum o:::ta-

ooloc1mont.o de caridade : . 
· b) si da. violeuci:i. carnal res1Jlta r morto, perigo de ·vida ou alto-

1·aç11.o grave da saudc da oíl'oudída: 
e) si o crime fôr perpetrado com abuso · do patrio poder ou da 

autoridade de .tutor, ourador ou preceptor . 
O.- '9'01. 'VII. . 9 
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§ 2.0 Nos cl'imes de damno: 
a) em coi.'!-:is do domínio privado, tendo b3~jdo 11risão em lfa • 

grallte ; 
6) em coisas do dominio ou nso publico ô& Uniio, do Estatl() ou 

do município; . 
· 11) em llv~ de notas, registros, assentamentos, actas e termos, 

autos e actos oliginaes de autoridade publica. 
§ a.• No crime de furto, que se dér entre parentes e affins até o 

l" grio civil, sob ropreeen~o do olfeodído •. 
Art. 1~i. Exccptuam-sc da. compatoncia do Ministoi·io Pub)iuo: 
a) o ct•imc de da.umô, não tendo h3Vido pi:isã.o, mn flagrante; 
b) os crimes especificados no a1·t. 128. 

Art. 122. A qualquer pessoa ó permittido da.r denuncia. !to~ 
crime,; de responsabilidade o promover a aoousação dos culpados. 

Art. 123. Cabe acção penal por dc11uoi;ia. do illiuistorio Publico 
11os c1·imcs de ca\umnia on iujuria contra corpm•a.ção que exerça. 
autoridade publica, ou contra. qua.!<}uet· ;i.gcute ou depositado desta 
(arts. 3i5, 3:lô e 317 do Codígo Penal). 

Art. iM. Quando a. ac~o fôr int0ntada por queixa da parto, 
será a mesma queixa addit<tda pelo Ministerio Publico, cabendo a este 
intervir em todos os termos do processo e interpôr os recursos que 
no caso couberem. , 

Art. ~25. A parte o.ftendida poderá tarnbem a.dditat' a. denuncia, 
interpbr os recui·ro:; legaes e acompanhar o pl'ocesso om todas as 
instanoias. 

Art. i26. A prcfercucia para. o pt·occsso tirma-sc pala 
prioridade da. queixa 011 dn. denuncia. 

Art. :1.27. Nil.o !Ja.vendo pl'isã.o em llag1·a11to, a. acçã.u publica nu 
crime de furto sc1·á. iniciada. mediauto rllproscnt<J.ctã.o csct·ipt<l. do 
orrendido, por ollo a8signada ou, nilo saboudo 101· o escrever, po1· 
;:iJgurun a seu rogo. . 

Art. i28. Não será. admittida queixa, ou ropl'csoutaçào, nos Cl'i~ 
111cs do acção publica, dos ascendente~ contra. os descoudcntos o vicc
vci·sa, do ü•mno contra irmíl.o, de um contra out1·0 conjugc; salvo no 
ca1;o do loMciüio ou havendo !:iOparaçao judicial. 

Art. 129. A queixa. da. pa.1·to ou a denuncia do tiualquor do povo 
será. a.ssigna.da pelo queixoso ou dommciantc ou pol' alguom a. seu 
rogo, nil.o sabendo 101• o escrevo!', 0L1 por :>au pl'ocurador bast.:mte 
com poderes espcciaes, sendo cm crualquC:Jr nossos casos cot11irml\d<~ 
por termo lav1·ado o assi~uado na presuuça. do juiz. 

Art. 130. O juiz. fa.ra. ao donuncianto, ou qualxo~o, as pe1•guuim; 
quo lhe pa.1•ecot·em. nccc$$arias pa.t•a descobrir a voi'dade e inquirir as 
tostomunbas. · 

Art. i31. A queixa, ou~ denuncia, deve coutei'! 

~ 1.º A na.nação do facto cl'iminoso com todas as sua.~ circum~ 
stancia.s. · · · 

. § ~- º O 11umo do delinquontrJ, oµ os signac~ cura~Lm·is-
tf.1cos, s1 foi· desi;.onhl)!;:~dp,., . _ 
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§ 3." As razões <lc i::ouvic1;uo ou i1t·csumr1t;fllJ. 
li ·Í." .:\.. nomeação •fo todus u:i i11rormanie::i e tesLcmunJrn.~. 

si a pt·ova Lcst'lmunhal :1'01· ncccssal'ia ou co11vcoic11te . s 5. º O Lc.q1po e o togar em que foi o cr imc pet'pc.M ado . 
Al't . 1iJ2. A queixa, . ou denuncia, deverá. se1• rejeitada 

i11 limiue, si o facto nanado não constituir erime ou si for 
manifesta a illcgil.imida<le do queh:oso, ou denunciante. 

!>ara~t·apbo unico. Si a queixa, ou denuncia, não contive1· 
os requisitos enumerados no artigo aatecedenLe, o juiz man-
dará preenchçl-os. ' 

· Art . 133. Si o ~linislct·io Publico ,Julga'> necessaL·ias pa1·a 
additar a queixa, ou of!e1·ecc1· a· denunoia, investig-ações pre
liminares, podcrü. r equisital-a'ê da pulicia 1)01· simples o1ficio. 
·· · Art. ·13'i. O p1·azo para ad<litamento, queíxa ou denuncia, 

· oo l\1ini:;lerio Publico 6 de. cinco dias, contados da data cm 
que tível' COJlhccimcnto do Cl'i!lle, OU em que receber OS autos 
<la queixa, ou da investii;a1;-àl) 1;olicial, quando esta houver 
~ido fei t~. · · · 

· Pal'a.g1•0.pho unicu. !Si o represcnt.ante do '.HiuisLerio Pu
blico não ·se pronunciat• ~Obl'c a queixa, ou uão offerecer de
nuncia, denll'o d.0 prazo legal, ao :;eu :substituto incumbe fa
z1~!-o, ficando o mesmo rcp1·e'scntante sujeito por sua falta á 
pena discipliuar que no caso couber . · 

Ai·t. 135. Com a d-enuncüL poderá o 1·cprescntanto do Mi
nisterio !Jublico requer<ir a prisão preventiva. seguindo-se u 
processo cstabclct}ido no art . 27, §§ 1°, 2° e 3º deste .Codigo . 

Art. 130. Nos crimes de ac1;ão publica em que, além do 
offendido, houver algum iwcjudicado, poderá esLc acompanhar 
ú Pl'Oc~~o como au~iliar da accusacão e inL01•pôr os recursos 
lcgaes, pt·ovando que tumbcm 'o att.inge o dam no ou prejuizo 
rcsultant.c do crime. Não poderá, porém, additn.r a queixa, ou 
denuncia. · 

Parn:;l'a\)hO nnico. Sobre a admis.~ão ele auxiliat· ela nc
cusacão :lera :;emprc pc:ccisamcnlo ouvido o it.\fioislct•iu Pn
blico, CJl!C podcr:"t impugnnr a sua u<l missão . 

Al't, 137. E' udmissivel ~m um :;ó processo a t"JUch::a elo 
\'arios quorolluulcl:l, quando orrcndicloi3 pelo mesmo L-rimo. · 

CAPI'l'ULO II 

l>.1 !NS'l'l\UCCÃO Pl\El',\RATOt\lA h 

ArL. 238. Itocchid.a :.i. qllcixu, ou ucmmciu, o .íuiz rnandar ii. 
autual-u e ord e1m1·á que ~e fat.:am us diligrmi;ias i·cqttel'ida~ ti 

ns d La(:.õci:> parn a uudi cnr;io, cu.io dia e horn dcsign:trá, ;,í qual 
scr:'i conduzi1!0 o <linnrnc.:iauo, ou qucrcllado, :.>i cstivor preso .. 
sondo ciLado, :;i csllvcr sol to ou afiun<.:-ado. 

S . i. • Il<X]ucrida a prisão prcvcnl.iva, scd. o caso pl'elimi
nal·n1cnlc l:esolvi<!o, pl'oseguindo, porém, a instr.uccão á r c-
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ANNAES DA CA!!ARJi ,. 
vdia, quaudo, ordenada a conducção do réo, nos Lermos do 
::.u·l. :l'/, s ;J", nüo fl>l' esLe encontrado. 

§ 2. ~ Nos c1·inlCS afiança.veis ou naquelles em que o l'éo sr! 
1iv1·a solto, não sendo este· en.contrado, a ciíacão será feita por 
editaes, com o pra:w de vinte dias, para se _vêr processar f, 
julgar, sob pena de revelia. ·-. 

§ 3. • Nos crimes inafiancavei!', si o réo -não f01• encon-
1radc, i::erá citado por editaes, com o prazo de dez dias, para 
se vêr processar e julgar, sob pena de revelia. 

Em .caso algum, por~m, seI'á julgado sem esLa.r presente. 
§ 4.• Não obstante os editaes de citação, serão praticadas, 

no caso do parag-i·apho antecedente, todas as ciligencias que 
:,possam ser prej_udicadas com a. demora e inquiridas as teste
munhas da acc.usa11ão, sendó licito ao réo, quando compareça, 
requerer que sejam reinquiridas na sua presença,· sempre· que 
10.r possível. Em lodo o ca.so, os autos serão conclusQs ao 
juiz sómente depois de passadas quarenta e oito horas, findo 
o -prazo d<>s editaes. . 

Art. 139. As citacões serão t'eitas por mandado, quando 
a pessoa a citar estiver no Districto Federal, e p~r precatoria 
Q.uando est.iver sob outra ju.risdiccão. 

Art.. 140. O mandado pa.ra a citação deve con~r: 
§ 1. 0 Ordem aos officiaes da ciligencia da jurisdieção do 

juiz para que o executem. 
§ .2. º O nome da pessoa que aeve ser citada, ou os signaes 

característicos, si fôr desconhecida. 
§ 3. º O fim para que é feita a citação, exeepto si o ob

jec lo i'Õl' de i;egrcdo, declarando-se isto mesmo. 
§ 4. º O juizo, o lagar e o tempo razoavel em que deve 

comparecer. · 
Art. iH. Aa p1·ecatorias serão do mesmo teor que os 

mandados, com a unica cifferenca de serem dirigidas ás au
toridades judicial'ias em .;ez:-al, rogando-lhes que as manden1 
oumprit- . . 

Tanto os mandados, r.orno as precatorias, .serão subscri
ptos. pelo escrivão e assignados pelo juiz. 

Art. 142. O comparec.iornnLo do funccionario publico 011 
do miliLar a qualquer' aclo do processo será requisitado un 
chefe do ,respect.ivo servico.. · · 

Art., l 43. As' rogatarias :ís autoricades estrangP.iras se
rão t~ncaminhad:i.~ ao Ministcl'io das Relncões E:ictcriorn:;: JJlll' · 
iul('1·mcdio do i\l inisterio da Just.ica. 

Do rncsmn inodn Si:!rão dopl'ecadas todas a~ cil.a ~ões q 111· 
houYcrPm de :;1•L' fr.i t.a~ na~ lcg:u,:õf!s ·~sLrangeiras. 

ArL Hl1, l':u::i n ciLu4;.áo dos Ministros Diplomaticos rl11-
l':mt,r. o t.cmpn da HUa mis~fü1. on a r-ealizacão de q1rnr..~qu.~r 
/liligcneias nas leg-açõP.s estc-angefrris, obsc1·'\lar-se ~ o (]ue se 
aéha esLabelecic!o nos respectivos tratados e costumes inLet·
naefon:aes. 
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SESS):O EM'. 1 DE SJ'Tl'EMBRO DE 1.920 í3J 

Ar!,. :f.15. As dili:;rP.ncins n bordo dé navios merr,an(:es 0~
t.rangeiros seriio prntirmdas iwr.c,,~endo :ivisn no respr-r.I iWl 
agente consular. 

Ar-t. !46. Nos crimP.s 3finnr.aveii:. na.qurlle!' em que o réo 
~e livra. solto e nas contravAnr,ões. poliP.tn os demírrniados. ou 
qnarellados, comparecei- por prcHmradoi- a todos os termos do 
processo e julgamento . · 

· Arf . 1 t.7 . O réo será. interrogádo. qualquer aue seja o 
processo, na ,primeira. ve7. que pessoalmente comparecer na 
audicnoia do juízo. 

Arf .. . HS. Comparecendo o .denunciado. ou querellado, o 
Juiz mandará, primeiro, que lhe se.iam lidas tod:is as pecas 
comprobatorias i:lo e-rime e depois o intenogar~ :pela ma
neira seguinte:. 

§ 1. • Qual o seu nome. naturalidade, estado, idade. fi-
liação, residencia e tempo defla no togar designado? 

~ .2. º Quaes os seus meios de vida e :profissão? 
§ 3. • Si sabe ler e escrever? 
§ ·41. • 'Onde estava ao t.empo em que se aii ter sido com

mettido o crime? 
§ 5. • Si conheée as testemunhai; at"roladas. desde ql.111 

tempo· e si tem alguma consa a. a1legar contra elbs'? 
§ 6 . ª Si tem algum motivo part.icular a que atf.ribt1a , a 

queixa ou denuncia? · . , 
~ 7. º Si é verdade o q'llc se a nega n a denuncia, ou queixa'! 
§ 8. º Si · quer fazer alguma. deolarapão. ou apresentar !l 

sua . d:eresa oral ou p()r escri'pto. 
§ 9.º E' permittido ao •rii?nnnr.iado, ou quereltado. dicta't" 

as suas respostas . · 
§ 10.º Os divcri:1os demmciadoi:. ou querellado~. não portem 

ouvir, uns, o interrogatorio dos out.ros. 
§ 11.• Com a sun. irospnstn. t>Oderá o den'l1nciado 011 quel'el-

1:-ido, .iuntar. rl!~sde Ioso. a dnfcsa. ou allegapões, e documentos 
(!Ue quizer offerecer, bem como indicar ns testemunhas que 
devam ser inquiridas sobre os fact.os q1rn allegn.r. on requerer 
que lhe d nem o prazo . de quarenta e oitn horas pnra apr~
!lentar dàfesa e indicar ns suas testemunhas. · 

§ 12.• O .Tni;: indaf'nrn rln rknnnciado,. on querellado. si 
t.em deren3o't". No caso Mfirmaf.ivo, este funooionará. indepen
<lcnl.r "" p 1·o r.1ll':lÇãn, e, ~i (\ r~o ror desvalido. n Juiz provi
<lenci:lr:\ r:ira que- lhe so.in. dndn ll!!sistencia judiciaria. 

ArL. ' i49 . 'As resJ)ostns dos r~os serão l'ISeriptas pelo es
cdvün. ruhricadas em torlas as folhai:: pelo .Juiz r assi!)rmdns 
J'\nlo nto, dPpOi1' de ns Jl'r e nmt>ndnr. si quizer. e pelo mesmo 
.luiz . 

~i o r~n nfío ~Ollb?.r escrever on nfio quizer sr,sjgna.r. la
vr:ir-~~-:'1 l.l' 1·mn 1~om . f'!'ln dc>clnr~ção. n rrllal r-;er:'t nssi;::-n:i.d('I 
n~to Juiz e por duas testf~munll::is, que devem assist.ir ao in-
1.crrogntorio. · 
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Arl·. 1 rlO. /\o df'nunr.irtrJo. ou qncrcllnclo, qmY for menor. o 
.Tuir. cl::tnl miraclor. <rnc o assista "m f.odos os tP.l'rnos do pro
cesso. 

Ar! . 151 . E' disponsavel a ciLa.ção dn.s teslcmunhas de 
<lefes;i, qur , cm tempo mToladas, compnrecerem esponfanea- · 
ment.~ . 

.1\rt .. 152. Nos crimes de acção publica, si o fatlto for da 
naf.ur('r.o. -dos qur. dnixam vesLigios, o Juiz, no acto de receber 
n. dr.nuncia, YP.rificarií Foi se procedeu a corpo de dePcto. e 
orclr.nurú l]tw a r.lle se proceda: si o representante do l\h
nisl.r.rio :Publico. na de.nuncia, não' o hoU\·er requerido, ou si 
:i<rucllc qu~ se houver frito lhe .parecn nnllo ou improce-
drntc. . 

Art. 153. Quando q ualquer elas po.l'f.es rcqucrel:' e:<arnes 
q11e exi,iam a inlnrvellrão de peritos. o Juiz non)1ml-os-à, 
<l<!nt.rP. pessoas iclnnN1!'-, para que procedam ao exnmc n.o. sua 
prescnra. J.ran~porlando-se para isso aos respectivos logares, 
q\1ando· a diligP.ncia rl1wn ser feil.a f6rn. do .iui7.0 : . 

Paragrapho nnico. Os que.sitos serão offerecidos pelas 
p:rrLc!;. O .Tuiz. p01·1)m. ipo<lcrá addil:.ar aos quesitos as pcr
rnm n pl:'dir-llws no\'o~ f'!>.:clarP.cimento.<;; lavrnnllo-se de t.ndn o . 
gnnt.as flUC jnlgnl.' necossarias para. esclnrcclmento àa verdade . 

Al'L ·Hí!i . . A Locio tempo o Juiz, a. requerimento das 
pari.e:;;, pc'1d e i nqn i rir Of; perito::; acerca ti o pa,recf'!r q ne emiUi-
1·n mC' pc<.lir-lhcs l1ovos rsclarecimenlos, lnvr:mdo-sc rlc t.ndo o 
comrE>l;cnl.e auto. · .. . 

Art.. 155. Na andicticia marcada parn a inquiriçíio <las 
t1!Sl.emn11ha(-;, depois clr int.c-rrogan,· o r!C'nunciado, on quercll:i.do, 
si o nwsmo r.nmpnr•eccr, on c'sLiver pt'eso e nínda não houver 
~ido inl.rrrogado, no!'- 1.r.rmos: do art. 1".18 - o Juiz qu:1li
fil'ar(~ as IC'slrmnnhas arroladas ;pela. nccu~ncão e, em se- · 
i;'Uid:i, as da <fofm~a, ma.ndnndo 'lUP. declaram !:\CU S nomes, pre
nomcs, idades. profissúf'S, est.aclo, <lomicilio on rc~idcncia, si 
~ao parcn f.cs, <.'m qnr. gr:ío, amigos, inim.ig-os ou dependentes 
1111 nlguma dns parL('~. " lüdo o mais qtw lhes I'hr perguntn<lo 
i>obre o ob.iect.n. ' . 

Art. 1Mi. Antes dr! lhe tomar o de.pninimt.o, o Jni r. fnrá 
n 1..,;.lemllnhn Tf'fJf'f.ir n $Cguinte fórmula : • · 

"1tl'r1nnetto solemncmcnLc. pern.nl.e a .Tn:>Üça, 11ixer ~ ver
•lndr 1ln fl\l(:> sonbrr r. me fo 1.· pcrgunf.ado. :i. 

AJ'I .. 1 ri;. Ern segnidn, o .Tui:t. manctar:i ;:'.rocednr :l leitura 
<ln <lnnun<iia . . ou <1ueixa. r. do inl.crrogntm·io C\ da defesa, 
n l'lnbrf' ()S 'l'ncLos narrado!' ncsfa!' · pe.e.as inquirir·:"L as Lcsf.e
m11nhnl-i, l'nzrnd<)-as an lr~ llt>.elarar ~r11s .nomes. prcnom1~s, 
idadí!S • . prnfi ~'Ti'I'.~. e.s!Wlo. domfoilio <lll l'P.Sidlt:mbi.'l. si SaO 
pnrrnll'S, •" m qun g-r:'1n. nmii,:M. i nimi~n!' ou rlnprmclentos de 
all:,!Ull1:l cfnf: pnrlt•s. 11 fA1do mai s r111n lhl•s ro1· per:,!tmtado sobre 
t• oli.i ~ctu. 



Chara dos Oepltados · lm(l'"esso em 24/00/2015 10:24 . Página 150 de 239 

Arr·: 1ú8. A'.o.. partes eer:í. permit.tido contradicf.a r ª"; · 
t.ostemunhnR no acl.o de !'Uà qunlificação. allegando qua r>.squer 
das causas que, segundo o nrt .. !li, as .inhi.bem de deplir, ou 
contcslnl-o.s, sem 'ns int erromper. depoi$ de findo o de
poimento. 
. Art. i5fJ. O depoimeoLo das LeslemunhaR deve ser escri- · 
111.o pelo escrivão P assignado pelo jui:i e pela testemunha que 
1) houvN· prestado. ,Pcl'a·nte o Jury, .g-uardar-se-.â o d~spost() 
nos nrts. 253 e 255 . 

Si n Legtemunha não souber escrevr>r. nomeará uma pe!l"ºª qun asi;igne a seu r ogo, i:cnc.\o anl cs lido o clepoíment-0 fi:) 
jH'Pi:ença <le ambas. 

Art. 160. As l.l'!s temunhas serão inquiridas cada. uma de 
per !'li. providenciando o .Tu i;,, de modo que umas não saibam 
nPm oucam os dcpo'imen tos das outra~. 

. ATt. HiL O Juiz nã.o 1.P.m arbiLdo para recusar ás par
1

tes 
(]uaesque r perguntas :is IP.sl.emunhns, excepto se não tiverem . 
1·clac;ão alguma oom n expnsi~.ão feita na qu~ixa. d'enuncia, in
tcrrogatorio ou defi;sa, devendo, por6m, ficar consignadas no 
termo da inquirição a pergunta ela parte e a recusa d:o .Tu>iz .1 

Art. 162. Na redacção do depoimento o Juiz devtl cingrr
se, o mai$ possivel. ús c>"Xprl'ssõeo. da tcstemunh::i. e reproduzir 
tf~xl.ualmente üs phrases e or;; dictos por C>Jla ouvidos sobre o 
fnclo criminoso. 

Art. 163. Quando a f.n .~tcmunha se referir a pessoas pre
sentes ou a ob.iect.os sequestrados, scr-111c-üo most.ra-Oos, in-
clqgando-sP. àella si os Mconhece. . . 

Art. 164. Não tendo havid o corpo de deHcl.o n.os crimes 
~l'U~ d•nixam vest.igios (' nüo ~endo possivol essa diligencia, se- , 
rão a!" testemunhas inquiridas: s:obre os: factos. e as c:rcumstan .. 
eia~ que cons.tiluom o elemr.-nfo ma-teria! do crime. 

Nest.o . caso. Oi'- depoiment.os cont.csles supprem o r.orpti 
e.ln clclicto. 

Art. 1G5. As partes podem requerer que sejam feitas aos 
informantes as -porguntas ni;>cr.!'snrlos para esclnr<'clmcnto d:is 

. inrorrrmçúes qur. prestarem : 
·Arf.. 1G6. Quando o d~nunciado. Qn quernllado. fÔfr ·.iul

~ndo cm um Jo:::nr ll achar-se cm on 1.1·0 nlbo''llh'n f-l°istemunha 
da dMnsn, CJtH' não po>:sn compar,.1:1et\ pocler:í. ell<' pedir qu~ 
~P.in n~{a inquirido no logt\r l'tn qun SP. a.chat'. <'1itundo-se ~ 
pal'!r. conlrnria ou r.i Mini~ll'J'in Pnhlico pnra a!:.~ isf.il' A inqui-
ric:fío. . · 

Arl. 1r.i. 8i :i.lr;nmn f.MtPmunl1n tivnr d~ ausAnLnr-se, 
ou 11011VM' r1'c<'io cl" Qllr. •. por s11n nv:mcndn iclaClE' ou por seu: 
r sl.ndn vnlnltHlinnrin. no J.pmpo dn pl'ova J:\ nüo P:X:ist.n. po~. 
dm":'t. com ri tacão eh~ rt11'!1'~, nM 1 Prmo!'l do urtigo anl.ccP-
doril e. ~"r inqnfricfa' n l'P(llll'l'imflnto rio inf.rl'"~~adii. a qllf'llll 
sP.r:'i ent.rPguP o d~poimC'nfo. indPpt:1ncl1ml emcnln de lt·a -;laôo, 
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t11i . :i parte contr·arln ou o Minist,nio Pnblico não o t_iv~r 
requerido. 

A1't.. f68. 'As testemunhas que deixarem àe comparecer 
sem ca\l!'a. tendo sido citadas, serão conduzidas para <lepôr 
e pai;:nrl'ín as custns d:i conduccão. 

At l. 169. Sempre que duas ou mais testemunhas diver
·girem em suas' dec-l:trações. serão acareadas pelo .iuiz, o qua.l 
mandar:l que· expliquem a dive1·gencia ou contrad.iccão, quan
do assim o ;julgar necessrrrio ou lhe fõr requerido, Iavrando
i;e termo da acareaoão. · 

Art. 1.70. Nos crimes inafümçaveis p't'oceder-se-lá e~ 
segredo de .iu:!'tícn. sempre que o réo não estiver presente 
cm juit<:i. · · · 1 

'.í\"rt.. i71 . Si o d1?1'nrnchdo. ou ·quf!rellado. ou algilma t.es
t'emunho. ou informante não souber !aliar a · lingtla nacion'al, 
o .Tub: nom('nl'(i int.0rpl'ef.c, quR prometter~· trádu?.ir fielrrient0 
as perguntas e rt>.spost.as. · ·· 

Art. 172. Do mesmo modo se nomeará interprete para 
f.rnd111;Jr a linir11:ic:-Pm mimicn do surdo-mn<fo. 

Parn1rrnphn 1inir.n. Si. porém. o surdo-mudo souber lêr 
·" e~Cl'P.Vf'l'. ?el'-lhr~-á. t.nrl<:i perguntado por l'lscripto, e por. 
~scriptn respnnded P.Jle. · 

Art.. 173 . Ao~ infl)rprP.f.es são ap11lfoavels as disposicões 
oo~ nrf.s. tOO P tO't " S"ll par agraphn. reláti.voi:: aos peritos. 

Art .. i7~. -,i;m t.ndos os t.ermos da instrucc!io preparato
ria podem ns pnrfl-'.~ n · o Ministerio Publico· offere~r d'o
"umenf.os nu nnv11r. t.Pst.emtmbns. giu:1.rda<los O!: prazos do ar-

1 tigo 2egufnt.e. · · \ · · .._ • 
' l>nrR~A.flhn unkn. Na inslt'ucçãn prennrat.oria dos cri-
mP.s em m1r Ntihrl a nr.~iío ruhlicii.. podP.r!.'in Mr inquiridas de 
tres a nitrY te.M.f'mnnnn~. t.anf.o -pn'!'n a aMus:icã.o como para · 
·a dPfesn. '!'111s <'0r!ml's rlP àci;ão privada do off<-mdidn. inQ11.?P.
rir-se-11n iwlo menos t.res t.estemunhas. nf.é o · ma.xi-mo de 
CÍn C'O. /fllP.'[' rfo CJllerí!ilJ:mte. q11Pll' rfo qnerelJadO. 
· . Tnnf.o no m·imeirn onso, po:r~m. como no ·sP.~'md~. nnde.-

1 rlfo s1>r in1T11irictns as p1>ss0as :t m1f! ns test~mnnhns. nnmr>ra
. :ria~ !':<' l'l'fr>t'i!"P.m ·l"m sem~ rtr>pnimr>nf-0s. assim Mmn a:;: ' «111~ 

forrm simpfps informantes. · .. · 
· :\.l'f.. i 7!5. O prncf'Mn dn 'im:t.rnr.d'io . prepnrntoria ser';ã 
encP.rrado dent,rn rlf.' Oifo 

0

rfü1 1>. 01HlTlé!O . ri l' l~n l' !"fiYl'l' 'fll'l'~l"I . 
e <lnntr~ d" quin:r.P. diai>, rn.rnn<lo . f'Sf.iver snlto, 

§ i. • ~P.mpre rrtti> o .Tufa connluir a imr.ruccãn prcnarn
for.ia :Mr n r10 rr:iw. f:id rnnsf-nr. .dns anfM n~ mnti\'os justi-
.f!rnf.iYM da d<>morn. · 

~ ~.· ~i. 'f'('lr acr.nmulR~.:l('I etc sr:-rYiçn, (l .Tui:r._nf\n p\lr!P.r 
realiwr nl;mmn r'lns riili:ZP.nr.i:u:_ T.'l'QUP-ridn-R nn .i11lgn.d:u~ n r> 
cP.>isnrins nn · n!íf'I p 1.1dr r prr'si<Tir :~ inquiri<;fln· <l:ls iest.E>mn
nhns. podnrti. no~ f.crmos do :rrt .. 35, requisitar dns nqtori-. 
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·aádes ~noliciaes que PL'ocedam :Is me~mas diligencias ou de
legri.r aos ~cns subst.itutci s a inquiri()i1.o ctas f.estemunhas. 

Arf.. :t7G. FindCT o pr:-i7.o do art.. 175, ou terminadas que 
~f'!.inn::i a~ diiigr~nr.'ias . o .T11 iz mandar:! imroediatamente clar 

vista (lm cartodo ás purf. P.~ n ao ~nnistcrio P1.1blfoo pelo pr~o 
commum de t res rli::i~ , p:i.rn offerecerem allegações e do-
cnm1m!,os, querendo. · · ... 

Art. 177. N:ío r..ompare~end-0 o queixoso, por si ou por 
procnrarior, a qualqi1er ·das n.udiencfas da inst-rucc!io . criminal, 

.a cnusn ~erá .fulg::ufa pl'!rrmpf.n, si fôr exclusivamente de ac1;ão 
privada.. · 

• 

CAPITULO m 

DP:S Rl?.ffüAS nr;: r,Nl'lV:<\s AO PílílCESSO DOS MENORES DE i4 ANNOI!! 
Art .. 17A. Nos pmcessos em q1Je forem denuncfados ~(\mo 

autores. co-nnforP.s 011 numplfoes' os menores de quatiltz~ lln
nos. serflo nbsorvndas ns seguintes disposicões: 

§ 1 . ~ Quando presos . antes da ~ondemnar,:io. serão re
colhidos n nm i>stabelccimento offici:!l de a:i'1h~tcmcla. 

§ 2. º A drnunr.fa. embora · figurem no ptooesso denun
ciados de maior irladP.. dflverá ser acompanhada da individual 
daclylO:scopica i> dn nm bo let.im de informacões. fornecido 
pela :mf.oríriad~ polir. inl. contendo os ~P.11.'Uint.es ite'fl.s: 

I. nome e sobrenome do menor; ' . 
II. data e logar do nascimento; · 
TIJ. de [Jl1em é filho. Si é legitimo Oll naf,nral; 
IT, eom quem habitava; 
V. si é orphão de pae e mãe, s6me.nte de pàe on S'ómente 

de mãe · 
vr.' qÕal o seu grilo de instrucç'ão: . 
·vrr, si frequentava alguma escola primaria ou profis-

sional: 
"l\11ll, qu:iI o se\1 proceder nesses in stitutoe~ 
J:'\, Si aprendeu algum Officio; · 
X. si tem alguma occupação ; 
xr. qual o sem estado de saude; 
XII. si tem algtima molestia grave; 
XITI. si tem nlg11ma. enfermidade p~ys,ca Otl m~ntal ~e 

natureza · a infinir sobre o seu discernimento; 
XIV. que cat'act.er. moralidade, habito.~ c tendenc1as t E>m 

o denunciado; . 
XV. quatis os logar es que habitualmente freqoentavn; 
xvr, si foi anteriormente preso, por que factos. 
§ 3 . º .<\.l~m dP.sf.ns indicnc.ões. n. iiut.oridade fará constar 

do mesmo bolet.im as informações que t iver sobre os nomes, 
1pt'enomes. profi,.slío. r.lomicilio ou residencfa, esta.do, condur..ln 
e onhos anJrcerleul.es que tornem r.onhecidos os paes, t.nf.ores 
ou pessoas em cu.ia compnnhin viver o :menor . 
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§ li." No.;: processos cm que forem indiciados ap~nas me
nores de qnafor:w annM, a investigação policinl, a instrucr,ão 
e o .inlgaml'nto serão effeof undos í.'rn audiencias n que só po
t.letrão ai:;i;i.-,1 ir as Lcstemunh.as, os Darentes do ind1ciado, o de
fP.n~or ou r.urador. os magistrados. os membros do Ministerio 
Publico, o curador geral d.e orphãos e os advogados. 

~ !5." Os menores dn (JUUtorze :mnos, co-autore~ ou Cllm
plices no mesmo processo de indiciados de maior idade, com
parl'o~riío isoladnmente cm juízo e só para serem interrogados. 

. ~r>guinclo-sc os (iemnis termos da inst.rucçli.o preparatoria e. da 
,julgament.o~nn presença do seu adv9gado ou curador. · 

§ r.. º O menol' indiciado em crime ou contravenção· e re
cnlhiclo n l)Stabelecimcnto officinl de asi:;istencin, . nos tel'mos 
do ~ 1 •. ficarú. em observar.ão, devendo a autoridade · judi
ciaria t·nquisitnr d:i i1olicia um examP. medico-legal sobre o 
seH 11!'f.ado physico e psychico. 

~ i.0 O l'lX:lm1~. que ser:í feilo no prazo mnximo de oito 
dias. reduzir-se-á a a1ll.o. !'!, con,iunct.amenle com o boletim 
d" inform:ições, consLif.uirti" prova indispensa;vel á decisão do 
.luiz. . 

§ S. • O .Jui.z nomeará um advogado da Assistencfa. Judi
r.iaria )):lr:l llXerccr as foncc:õc~ dfl cumdor do menor, cum..; 
prindn no cm·ador encnrr<'gnr-se -da defesa e fiscalizar a si
Lun.çãn •lo seu cnral.elado. emquanto su.icito a processo cri
minal. scm prt\iuizo rlo dit'eilo rrnc assista no pile ou luto~ 
"" nomear advo::mdo. 

§ !l." O me110r ab!'olvido por falt.n de discernimento gerá' 
aprMnntndo ao .Tuiz <lc orphãos. para ser internado em um 
f'slahl'ler.imento de nssistencin, salvo (JUando reclamado ·Pót' 
nq11Pllr rinr P.~C!'cer o pai.rio poder. . .. 

CAPITULO IV 

P.'\S QUESTÕES TNCJDlô:NTE~ 

Ar!. 17!1. Si. no curso dn ac1:ão penãl, sn vcrifüinr qÜlli 
o r(•n gf! arhn om P.sl.ado dl) lonr.urn, ficar[1 o pro<l1>.s!;o suR
pPnso nh; :"i cura rio r1!0 . 

Arl.. i80. Quando o .Tniz fôr. inimif,!o capilal. :imigo in..;. 
f.irno. nscl.'ndrnf~' ou dP.scrndrnt,r. f.io ou sobrinho, afim ou 
coni:;nnguineo. irmão. cun1mdo cluranl.~ o cnnhn.dio, primo ir
mão, tutor ou r.urador dfl. alguma das pnrt.e>t, ou tiver com 
nl::mma <.lf'lla~ dC".rnanda on fô1• ·part.icul:irment.c interessclo na· 
tlPcii:;iío rl:l r.:msn. podcr:'1 sor nv<'rbado do suspeil.o. 

E" o fob: obrigado a <iar-S:r. \d<' susp<'ilo, nestl' caso, ainda 
riunndo nfín seja i·ccusndo. 

· Af'I. iSi. O .Tuii:. 'Tllando. honver do i:;r.I <loclnrar ."U!'lpeil.o .• 
1kwor:í mnf..ivnr a ~uspe içfio. pnssnndo o· conlt~iml'nto da cau~ 
an iTniz a cim'm roinpol.ir, com cilac;:ãn das partes-. 
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Art. 182. Quando qnalciur.;r das parLr:-s pret.enrif!r rllcusar 
<i .Juiz, deved fazcl-o cm pel:i(}ãO, assignada por ella propria 
ou por .seu proca1rador. sendo ahi adduzie]a:>. as razúcg. <la re
cusação, acompanhadas dc!',de Jogo dos documentos ou do rol 
dns tc~tl'munhas, (Jl..le comprtívl"m os factos allegados. 

Art.. 1 f,3. O .Jniz recusado, ~i rnconliecer a suspríQão, 
susp<mdcr{L. o andamento do processo e. mandando juntar aos 
autos a pcl.irão do rccusnnle, com oB clocument.ós de que vier 
ncompanhadii. por seu d<:spacho dar-se-á. de suspeito. 
orclrnando sr,in. o proce!"so rl'meLl.ido ao .Juiz que o deve suh
sfüuh'. 

Paragrapho unico. Não se rnconh!:!ccndo suspeito, con
f.inunrá no processo, üomo se lhe não füra posta suspeição, e. 
fazendo autuar em apartndo a petii;;ão e os documentos offe
recidoP. pelo recusante, dentro de tres <lias dnrá a sua 
resposta, mandando que os antas do incídente se.iam envia
flo,; 1mmediato.mente ao juiz competente. 

Art,. ,i811. O jui11 da suspeição, recebendo os autos, mar
cará logo dia e hora, não '{)assando do, cinco di~s, para o de
poimento. cit:idas as partes. das testemunhas arroladas pelo 
recusante ou ·pelo ,iuiz recusado. si a ·pro''ª testemunhal hou
vnr sido rectncrida, e. produzidas as t.egt,emunhas, será <le
i'miLivamente .iu!gada a suspeição. 

Art. 18'5. As partes poderão averbar de suspeüos os pe
ritos, interprct.es .. e escrivães, decidindo o ,iuiz 'de ·plano e sem 
recurso, :í. vista dos mot.ivos a!legados e das provas of!ereci-: 
i.las, incontinenti. 

Paragrapho unico. A suspeicao dos peritos e int.erpretes 
pcíde ser allegada até o acto ·da diligencia; a do escrivão, sendo 
irnper.venhmte, em qualquer termo do processo. 

ArL 186. A incompetenoin do juiz. da instrucção deverá 
ser allegada logo que o réo compiarccer em juízo :POl:' si ou 
por procurador e antes da inquirição das testemunhas. 

~ i.0 Si o juiz acceitar a. declinatoria. remetterá o feito 
:'t aut.ori<lade comP'et.ent.e para nelle proseguir, sendo vnlido:s • 
. entretanto, t.odos os actos probntorios pratfoados per·ante o 
Juiz incompetente. 

§ 2.n Si nã·o acceH.ar a declinatoria, proseguirá. no feit.o, 
como si exr:epcão lhe. não fôra post.a_ 

~ :1.º Em lodo caso, será tomada por !.ermo nos auf.os a 
nlludicla e.xccpção. clcclinat.oria. ou· se.ia offerecida verbal
mcni.I:! 011 por escr1pto. 

Art.. 187. Occor.rondo algnma. das c:msas de extinci;ão 
ela acc5~ pl'nal n~ proyando-RO illri;itimirl:ide de parte, litls
pc.ndf'~c!a ou cx1st.ünc1:a d(' c.ousn. .i ulgncla. o .iui7l mandnrá 
1·,-r-Offu:w, nn a rcq11cr1mento da pn:rl.I\ on do Min if;I crio Pn
b! i('n. rp~ llrr .sr.iam ronr..Jt1Ro::; os nnl.M parn julgar a rrfl'
l'lél:i ar.\:ao c:x:lmct.a ou nulla, conformo ft'.lr o r,nso; 

Ar! .. ,188. E' lic.it.o ao r1~0. nas con1rnvnnções e nos crl
mes pnmrlo.-; s6mcnffl com pc>nn rfo multa. orferecer-se. an
!C"s dP (•nrf'rrada a inl'\t.rucçâo, p:n·u pagar a importnrn~in. do 
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ma.ximo da rnulLa e as cn~ta~ dô processo, e, neste caso, o 
Juiz, á visl,a da. prova rJo pagnm~nto. julgará extincta a 
acr,ão. 

ArL 1$0. Toda a "''Z que o querel!ado aUegar como de
fesa, no processo de calumnia. ou no de injuria, em que sej1l 
admissivel a prova da verdade do facto, ser verdadeiro o 
que se imputa no querell:rnte, e. bem assim, quando allegar 
n rompensar:ao no de in.iuria. o querellante poderá offerecer 
contesl.n0ão á defesa. sendo-lhe para isso concedido o prazo 
de <r1rnrenl.a e oito hor:is. si o requerer. . . 

Art. 190. Tanto os juízes criminaes, por meio de repre
sentação. corno o Ministerio Publico, as partes, ou as al.'lto
dades a<lrninisirativ:is que não forem :federaes, por meio de 
requerimento, podem suscitar perante n. Côr'te de 'Appella
r,iío conflir.to de jurisdicção ou de attribuicão. especificando 
or actos que o constituem e juntanrio. logo os documentos 
comprobatorios. · 

:Art. 191. No coni'llcto de jurisdiccão ou de attribuicão 
serã'o observadas as seguintes dísposicões: 

§ 1.º Dist.ribuido o feito. o .iuiz relator mandará. imrne
r:llat.nmente, si o c:onmcto fôr positivo. que as autoridades: 
sobrMsf,e.iam no ondament,o dos respectivos processos. 

§ 2. • EXJ)edida a ordem. ou sem ena. si o conflfoto i'õr 
nP-imtivo. o relator mandará dar vlsta POl' tres dfas ao Mi
nisterio Publico, e. com o parecer deste, resolverá sobre a 
necessidade· de sP-rem ouvidas, deotro do prazo maximo de 
cinc:o dias. as autoridades em confticto. si estas não b.ou'Verem 
e:r.-officio. ·a requerimento da parte inter.essàda ou do Mi
nisterio Publico, dado os motivos por IU)e se Julgam ou não 
competentes, ou si forem insufficient0s' os esclarecimentos e 
doeum.entos apresentados. 

§ 3.º Findo o -prazo assignado para as regpostas das au
toridades ou logo que o processo esteja sufi'icientemente 
imf:tuido. proceder-i;e-ft. no .inlg::imento. 

Art. 1\'!2. Considera-se renunciada a acção privada: 
§ .1.,º Quando no prazo improroi::wcl de trinta dias o queí

:toso. uma vez intrmndo. deixar de promover qualquer acto 
ou am~encia dect"efada p·elo .iuiz da instruccão. 

§ 2.· Quando por morte ou incapacidade Ço queixoso 
·não r.omf)nreccr em .iui7.o nenhum representante legal pnra 
Pt'Ose~uil' na accã.o denf:ro dos 60 dias immedia.tos ao dia em 
q1ie tenhn consf.ndo em juízo a morte nu inéapacidade'.· 

\ CAPITULO V 

Art. l n::i. Encorrncl::t a inst.rur.cão prepnrntorin. concln
sM n~ :w 1 . n~. o .ini?. or<l(>nar:I. as dili~C'\ncln!>. nec?.P.~mrin~ pnrn 
snnnr rmnr~rr11 f'r nnllirlarles. feito o qnc prot"orirn drmf,ro dr. 
cin1·0 clinl' ~cn(Gnç~ prnmrnci~lHio 011 nilo o réo, 
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Art. 194. Si, pelas provas da instrucção prepar&toria, o 
juiz se convencer. da cxistencia <lo crime e de quem seja o 
c:riininoso. pi:ímunciuJ-0-:'1, clccl"aranda o nl't.}.go ele lei ºcm 

· r:u.ias púnas julga o réo incurso e, bem assixn, que o ré-O fica 
sujeito a accusacão e· julgamento. 

Nos crimes afiancaveis, arbifrãrá na mesma sentença o 
valor da · fianca.. · · 

Art. :195. Não havendo ce1·teza.··l!o facto que constitua o crime 
ou indicias vehementes de que seja. o denanciado ou querellado o seu 
autor. o juiz julgará não provada a. queixa 01i denuoci:a. 

, At·t. ·196. O juiz da instrucçã.o absolverá. o denuncfado, ou que-
rellado nos seguintes casos: . 

~ :lº. Quando, nos crimes de cal1lmnia, . o . róo provar que é ver- · 
da.déll'O O fa~to por elle imputado ao qtJeixoso, e. nos do injuria, 
quando, sendo permittida a prova, pol' esta se tornar certo o vicio, 
deícito ou facto contido na imputação. 

· § 2°. No caso de compensação de injurias. 
Art. t97. A sentença quo jlilgàr não provada a. queixa, 011 de

nuncia, não faz caso julgado, podendo sei• intentado contra · o denon
ci~do, ou quereUado, novo processo, si de novas provas se tiver co~ 
nhec.imento,. emqua.nto o crime não pr::escrever. . 

Art. i98. A sentença de absolvição, nos casos do a.i·t. i96, o as 
que julgarem a acçã.o ex.tiocta. ou nu!Ia nos termos do art. i87, pro-
duzirão os effeitos de coisa julgada. • .. 

Art. :l 99. Nos crimes fünccionaes, a pronuncia., além dOll etreitos · 
indic~d?s nos arts. i9g, e 2~!, importar! para o réo a suspensão do 
exercm10 das fUncc;ões publicas e a perda de m~tade do ol'dcnado ou 
soldo que tiver em razão do emprego, perda essa que sera do total e 
definitiva. si o réo oãó for absolvido afinal-

§ i 0 • A suspeosão do exercicio das ·funcções não preju
r!icará o acces.so Ioga! que competil' ao funcciona.rio pronunciado. 

§. 2.0 Sendo o réo f.iina.l absolvido ou despronuncia.do e1n i;ráo de 
roourso, ser-Jhe·á. restituida"' metade do ordenado OLl soldo qne bou~ 
\.'ér deixado de receber por offeito da pronuncia . 

. Art . 200.. Procedendo a. queixa. ou denuncia., o nome do réo 
sel'á lanc;"'do no livro para isso destinMlo, o qual será gratuitamente 
rubricado pelo Jui;r,, sendo expedidas as ordens uccessa.ria.s pa.ra. a 
pristlo. 

A1·t. 201. As sentenças quo pronunciarem ou 1110 pron u nciarmn. 
o rco, ou o absolverom nos casos do art i9ô," serão motivadas, sob 
peoa de se.r· multado o Juiz en1 50S para os cofres da. União. 

CAPITUW Vl 

llllS 111'.CUl\BOS :l'A l'U<\Sb: l><\ lNs:lRUC.çÃO 

A 1·t. :aO:!. lhr-so-á rncurso ; 
§ Lº llo despacho pelo ·qn:il o .l11ir. uilo recebe •l q11"1x:t, 0 11 ·lo -

111111cia , ou mancht proencher os requisito; Jegaei>. 
§ 2.0 Da concessão on deoegação da fiança o do despacho que a 

arbitrar. ' · .-"' · · • 
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§ 3°. Ua <lecisão sobt·e a p1·csc1·ipção a.lle~ad;1 .. 
§ .i,•. Da sentença que j ulgat· a tte~o penal ü.Xtiuc~a ou 11 ulla, 

nos termos do a.1·L i8i. 
§ 5°. Do despa.cbo pelo qual o juii: concedm· ou ucgat" a libcl'-

dade provisoria nos torínos do art. i4. · . . 
§ ô•. Da. decisã.o q uc julgai· quebrada. a fiança. 
s 7°. Da sentença de commutação de rnulta e dn dccisii.o que im-

pazer muH.a oomminada neste Codigo. · -
§ 8°. Da. sentença. que .pronuoci:u· ou 11fl.o· pi-onuncial' o r<!o, ou 

o absolver uo caso do art. i96. . . 
Art. 2()3. Tddos esses 1·acursos :são voluntarios. 
Art. ~041. São suspensivos dos offeitos da decisão recorrid.3, sem 

que interrompam a. marcha do processo principal, os seguint.os 1·e· 
cursos: 

§ . iº. Do despacho pelo qual o juiz con1;cde a liberdade p1·ovisot'ia, 
uos tori:nos do art. 7 ~. . 

§ 2°. ·Da dccisli.o QtlC i111puze1· multa. commin:ida núStc Co-
digu. · 

At•t. 205., O i•ccutso . da sentença. de pronuncia. não ilnpedc a 
prisão do roo ucm suspende os offeitos da. prouunoia enumera.dos no 
a.rt. f9!), com rcfc1·encia a.os crimes fUnccfonaes. Suspende, porém , 
.em todos os casos, a accusação o o julgamento. 

A1·t. 206. • O i·ccurso da. dc~isão que julgat• qucb1·a.da :1 
tia.nQa. suspende a. devoluça.o do respectivo va.lor a.o 1'hcsoul'O 
Nacional. 

Art. :W7. O 1·éo não poder/~ recorrei· da pronunciiL sem estar 
preso ou a.fümçado,r conforme o crime fõ1· qu não afümçavcl. Do 
mesmo modo, nã.o poderá. i·eco1•ro1· da. decist:Lo que julgar quebrada. a 
füm~ sem so recolhei• á. p risito. 

Art. 208. Os demais recursos terão cffeito mora.monte de-
volutivo. y 

A1·t. 209. Sómunto subirü.o nos propl'ios autos os recursos : . 
1 

§ i .0 Da. doci~ií.o que julgar extincta ou nulla a. acc;.ão poua.l, uoi> 
tormci- do a:t·t.. i87 . 

§ 2.0 Da. sentença. quo pronunciai• ou nã.o pronunciar o rco, ou o 
absolver no caso do art . i9t> . · · 

Art. 210. Todo::; o~te~ roe ursos soL'J.o intci•postos dontL'o do ciuco 
di~, coutado~ da. intimaçã.o ás partes, aos sous advoga.dos ou p1·01:u
radoros, por p0ti1;üo ou tormo nos autos, om quo so ospecilic:w~o. 
ttuando o i·ocur,;o houvo1· do stibir om •~pa.t·tn.do, todas as poça.a da 
quo se pl'etendcr traslado. · 

Art. 2H. Dentro do cinco dias, contados d11. interposição do 
recurso, devorá o rocor.rootc juntar {!. sua poUçn.o ou aos autos do 
processo, conformo suba oo n.'lo om apa1·t:~do, a.s l'azõos o documen
tos que tiver, e, si, dc11tro desso pra1.o, o 1-ecorrido pedir vista, ser
lhe-a. concodida.po1· cinco dias, contados daquellc cm que finda.1·cm m; 
do i·ocorreutc, e set'•lhc-á pc1•mittido junt.ar as l'a.zues o docum11ntos 
que quizer.-i . . · 
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. A1·t. 212. Uom a i··cspo:;ta <lu i·ecut'l'iuu, uu Sl:l!ll clla, scr•'i 
.o rc.i.:ul'SU conclu:;u .ao Juiz a t1uu, e, dcnLru uc oult'Ol:i cinco 
dia·:S, wnLado<S da.:1uellu t:m que fiutlat· o prazo do :r2corritl~ • 
-Oú tio rccor1·enLc, si uqucllc não tiver pcdklo vista, poderá 
o Juiz re!'or.J!lat' o ·úespach·o ou mandrai.' junta1· ao r cc:urso, nu 
ca:io de subir este cm apartadc, os trasladas dos autos que 

julgar conveuientt!, -0 fundamenLará o seu despacho. . 
Art. . 213. Ri!i'Ormando o Juiz o despacho recÜ'.l.'l'ido, pótlc 

a: parte contr•ar in, ou o Mini~oorio Puiblico, rccor.i·er dá nova 
decisão, quando, poi· sua. na Lurcza <lclla caiba recurso. · 

. Paragraphu u nicu. O Juiz, l~Orl~m. i1ã.o potlcrá reformar a 
nova decisão recorrida. · 

A.d . 21-1. Os J>1·.azos cuuccd ii.los aos r·cco1·1·cnles e 1·cco1·
ridos pa1·a. Juntar os t.rasludos e al'l'azoados poderão, nos !lasos 
cm que ::\l deva uro~esat· o r ccu1·so cm apartado. ser :rmpliados 
atú o clobl'O p elo juiz, se cuLendm· que a.s~iq1 o exigem a. quan
tidade e a quafülade dos traslados. 

Art. 215. O t•ecur~o sorá logo rcmeLido :i. s upet'i1)t' 
'insLancia, 'tmdc teni. cuLra:da no dia seb"Uint.c, o mai::; taL·da.1· . 
. · Ari. 216. Ül:i rccm·~os não $Ct 'ão prejudicados por faHa 
de pagamcnLõ de oustas, nem tão pouco si; por raita, cr1·0 uu 
omissã() <lo .offi!lial -Ou jufao ou 'Cic ouLrem, não ti verem se
guimento ou não fo1·cm apt'l!ScnLados cm tcmpu ao Juiz 
ad quem. . 

ArL. 217. Uma. vei publicatla a t decisão tfo .Juiz ud quem. 
devem os re8pectivos alllos ser devolviclb!:. dcnta·o de vinte e 
quatro horas, ao Juiz (( qiw. 

TITULO II 
Da accusação e do julgamento 

. . CAPITULO I 
. l.lUS AC'l'OS Pl\J::PAH:,.·romo~· l.lo J UL(J,\.MJ::N'l'O PBLO J Ufl y 

At't. 218. (•assada em .Ju lgado a. in·onúiwiâ, nos cl'iuu~,; 
oa compcLcucia 'do Jury. o Juiz Lia insLrucuúo muntlat•:i l'cmcl
tcr -Os aut:os ao r c:;;pectivo es•:.l'ivão. 

A1·~. 210. , O ~scrivüo, inn111.idi11Lumcnt~. diat·ü vis la do~ 
autos ao rcpl'C<;cnlanlo <.lo l\linisL°O!'io Publiuo, l)CIO J.ll'U:W du 
trcs dias. paL'a ul'fcrL't!t't' 1.1 libdlu U!lcmmlot• iu, '" ~(·ndo pa1·
iiculur o accu:::uclo1'. no li ri1·ul-o- t'1 p1u·a ol'l'l'l'P1!1•l-o dH11f.t·n 1.lc! 
2·i hora~ improt•oguvci'S, ·~ou 1rnua de pc1·cmJ)1:r10 tlu ucc;ãu. 

ArL. 220. O libcllv {!lc.vc cuulct· : 
~ j. u O nomo <lo réo. 
§ 2 . u A cxpo·skão. dL'<l luzi<lu 1p1H· al'Lii;us, tio fut:Lu <1ur1 

c011sLiLuu o c1•imc e t.iui; ci1•cumstnncias a0gravanlc::;. 1:10 oc
corrc1•cm. 

· § 3. u o pct.liuo do conu1:!nmac,;ã.o, fauic;:ut(lu·':3c o geá o da 
pena o a lei que a impõe.. · · 
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* -1." 'A atisignaLura llo Proruulor, ou do qutiixui:;u, uu seu 
~1·ouul'a.do1· uum po<le1·es l:JusLa.nte.s pai:a. p1·umuvfü' a act,;usa
i,;ão. 

~ i:í. º O rol <l<!.S Lôl:itemuuhas eujos depoimtm~ui> o accusa
Jor -entendei- nei;essarios ua. sessão do julgamento e ·oi:; do-
c.umentos que i.nterel>Sàrem á acc.uaacão . . -
. . Al'L. 22i. Offerecido o libeHo, o escl'ivão do Jw·y til'ará 

cópia delle; dos documeutol:l e do rói de testem.uuhas, ·e, pelo 
me::nos tl·es dias aute-s da .ses.sã.o do julgamento, entregará, 
medianle :i·ecibo. ao i•tio p1·eso a dita cópia oue si;irá. ta.mbem, 
entregue ao afiauç.ado, si este, ou seu proci.lrador; 'appai·ecer. 
p;;ra recebei-a. . . . 

A.ri. 222. O réo poderá, dentro de .tres dias, a contar da 
· daLa em que recebeu cópia do li.bello, offerecer ce>ntrarieda.de 

escripta e a ella junl.ar o -rol das testemunhas, que devem 
depor_ na sessão d<J julgamento, assim como os docµmen~ 
que t1ver. . · · 

:Art. 223. A accão eriminal será julgada perempta. nos 
cnmes de acção privada, quando o libelJo não houver-sido 
oífe.reeido em tempo ou Dão comparecel' no Jury o accusador. 
por si ou por procurador, devid'a.lllente autorizado. Em . µm 
e outro caso a. sentença de perempção sará proferida. pelo 
J'uiz P.residante do Tribunal d-0 .Tury, independentemente de 
reclam.ação._da part;e. -

Art. 224. Noe eri:mes de ai;cã.o publica e nos fuw:ciona.es, 
sendo revél, o queixoso o:u o denuuciante particular, o Mini&-
terio Publico proseguirá 110 processo. 

Si o Promotor não comparecer á .sessão do julgamento, ao seu substituto competé p1·omover a · accusação. 
Paragrapho unico. O Promotor que fôr omissu em apre

sentar o libello ou promover a acoueacão ficará privado dos 
vencimentos con·espondent.es aos dias de t.rabalho do seu sub-
.st.it.uto e será criminalmente proeessado. . 

A.d. 225.· Nos crimes ~m que a denuncia compete a !lual• 
quel' uo povo, s i u denunc.i:mt-e aba.miona't' a acção -e o M1nts
terio Publico houvei· de proseguir nell:J.i será o denunciante 
oondcmnado nas custas vencidas, não podendo em caso algum 
ser contadas custas a seu .favor. · 

Art. 226. · Offilrecide o libello, e findo o prazo po.ra a 
contrarit.>da<le. o esc1·iviio i'airá os o.utos conch.isos ao P~esi
dente do T r ibu nal do Jury. 

Art . 22i. Si ,) Juiz, .iioc; aul.os que -rôrem apL·osentados 
pura o julgmnenL.o do Jury, acl1ar alguns que não sejam da 
compdPue-ia dcss1~ Lribunnl. dc\'nlvol -o!Hi por seu despacho, 
at: ,ini1.o du ondoi l.iYet·c111 vindo. 1·11m a~ ôx 11lici1.a!-l 1•11:1.õc); de 
iucompcll'ncia o indicar.; ão dos tGrmos riucr se devam seguir. 

Art . 228 . . Si o Juiz encontrar qualquer nullidade, man-
dará pr~eocher as formalidades omiLtidas. . 

Art. 229. No~ pl'ocessos, que julgar dcvidamonlo pre
parados, marcar.á o juiz dia para julgamento, orde~do Be-! 
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jani ci~au~~ as \)a.1·~~.,,; o <\:S l.t.\:>lemunh:xs at·i-ulat~a~ 1.1CJ l ilJcltL> 
u mi cunti·nricdaqo . 

• o\.1~l . . 230. e\ ord1~m do julgamen to será dcte r:niiuada: 

§ 1. • Pcln iwcforet!ci:l ' do~ · J.'cos preso;; aos al'ia.n•~adu ... 
§ 2." J)ela an!iguldade da. p1.·isão, r.i1l1:n r1!os p1•c:;os . 
~ :3. • .Pela o!'iol'it.1aC.e dn. rli·ünuilcia, sendo a pri~rio d:1 

mesin:i data. 
~ "'·" J• t\l;l. p1·hn·irl:.td1: lln pt·otnl°lloia. · r\nl.1·11 n~.11s at'ian ('arlos. 
Art. .23·1. "\.' porta. do · trilmn<tl sen í. affixa<l['I , 1:i•!l:1 Ol'd•HI\ 

cs'Labclccida nc artigo anLcrior, a lista cios proi;essos lJU t~ 1.k
,·cm set" julg:;tdo~ na. sessr\!) ccsnvocat\:~. 

c\l'I,. 23:'.!,. Quando se lJOtl.VP.1" de' (!OJIVOLl:J r' 0 ,i 1,1 t.y, O ~1yr:
ll'ÍO dcver.·ú scl' feito p ,, 111 p to.rwic; .Juir. a pot•L;:is abertas .. !:~
\"l':lndo ü c ;;c·i'iviio krm·:i de Lndo i'1nn occon·c1', c~per: ifi1;:1nt1 11 
tlS nomes dos 30 ,iurados e :fechando- se cm U l.'TIU. separada. a~ 
;,;,o 1w:dulas respectivas. . · 

Art. :!~1.3. O · .Ttl.i:r. ~urnuneiat•tí Io~o pot· eàitacs ti ennvoea
ç:fo do .Tut·y e tl dia da rouniúo ·deste, c:onvíduudo nnrnl'a
dtln:wnte ;:i. comnat·cccr os 31) jurados quc -.as 30 ce(lulas i11di
(;:.l t'tlnl, e dec.Ja1·a.ndo que o:;lc:; hão de s er.;,·fr dun:l.nl.r\ a tWt.1-
xim:t sc>ssi.io .tuuil!int•ia 0

!) dl'lvcm r.omp:1l'ecer, assim como 1.odos 
1.:s it1l.1'.•res~ar10::: . .no din 1J1~;:f!rnudo . ~nh n::.: pena.~ m:a·cada~ 1.ta 
lei, ~i fn.ll at'<Hlt, bem eu mo "expedir:í os .compr..f.Ante-s mancl :i -
110;: pa1·a ~(' 1·em inl.imadü;: pu;;,.:oalmcnte· o.< ,ju;t•:tdoo:. no: t•1\os e 
us f eslemunh~1s, que coasmrnm do rol npresenlado' com o Ji
ocl!o. 

P~n·a;;1·apho u nico. .:\ inlima1.~ão ás LcsLr.rm.rnlni~ e a<J!; 
r1~os sur:'1 foi Ln. pura. o dia 1~m· que o respectivo proc.c!;so dcw:.i 
sur .i nlm.tdo, de accfü'co uom ~t lista or;anizada . 

.:\rt. 23'1. O Jurado que. tendo sir.Io intimado: nií.c rmdcr 
compan!cC1' á s1~!i;;iio , ou \1(1t• rn~1\c1;lia t\U pot· 11tmlqu 1~i· oulrl). 
mot.i\'o que r>o.~sr; :::e1· a!lcga.do 1:ornn .in<: l.a 1:ausn. sN'Ü di;;JJ011.:. 
::;ado. si o t'lll1UN'l'.t' e p1·ova1· com af.testado medico, si o caso 
J'Lll' eh~ enfermidade, ou com pruvtt fü~ outt·a espe:cir.. si oulr:i 
~tunbl)m for a nxcnsn alleg:ido. 

Ar t. _ ?.'.3!). O juraclo que, Lenr.lo sido inLimado. d1>iX;1I' .J,, 
1:on1pat·er.l•r ;'t s~ssão. s!wfr rn11l l :id11 r\ tn ::!08 "º 1frinwi1:0 r.l'ia 
~ d:-thi por àeant.r. rnt quantia de 3Cl~ em c:nc:~ f:ei-;sfio a qur~ 
rali.ar altí ü ttlt.inm do rncnrramnnt.o do Jury. 

,\1•1.. 23G. Oi:: .imwiol'. 11111• r.hr.1·1~111 r;:id" :.:01·tead1·:,; parn 
snppt'il• n falta dos qll~ não th·r.rem comptú>enilfo :is Sf'!~>:ií "" 
anr.r1·iore", ~t't'iío 1·c:J:wio11adns (11·1 ... 1' ~r:t·i vrío. afim dr- q tt•' ~"
jam inuWb:itdn:i o.;; ceculns qu1• conLivQrnm J::P. ti~ nfln1i'~. 
quando snltirom dCl sortl'io, ruicndo-ge àio:so cxrressn it11•n r:ii"' 
no !.ermo 'ltll~ ~)•) lavrar. 

,\11·t. 2.1/. S:i :i 11n1a :;?nral S1~ l'Xll•lll l'ir•. l'f'r•nlltet'-,;l•-fíll 
nr~l\n ccdul:1$ novas de todos os .inrados apurados . 

Art.. 2:~s. QLiando no principio· do mel'. de janeiro nrío sw 
:lche <.\~hamida a. ui•na do annp' nntcceden~e, sóment.e cnti-m·ão 

O.- :V~l. VII.: . f 1) 
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para ella O!! nomes dOl!I jurados novos e OI!! daquelle.I Que, em
bGrn já tives1em sido apµra.dot, ainda não h~am ser:vido. 

CAPITULO !I 

Art. 239. No dia . des!gnado para a reunião do Jury, 
achando-se presentes o Presidente do Tribunal, o escrivão, os 
jurados, o representauLe do i\linistedo Public<>, as partes av
cusadora~. havendo, :principiará a sessão ao toque de cam
painha. Em seguida, o Ju\z abrirá a urna e, veri!icando pu
blicamente que ahi se acham todas as· trint."l. cedulas, as re
colhera outra vez, e mandará. logo fazer pelo escrivão a cha
mada dos jurados, para verificar si estão presentes em nu-
mero legal C.e vinte e quatro, pelO' menos. 

ArL. ·2.rn . Feii.a. a ~hamada, o .Juiz muU.ará, d.e atJCl1rdo 
com o art. 235, os jUr'ldos que faltarem sem causa .iust.ifi
cada e, verificando achar-se presente numero legal. dcc1anwá 
aberia a sessão. · 

Art. 241 . Finda . a chamada. si se verificar que não lia 
uumero legal, o Juiz passa't'á a. fazer novo sorteio .de LanLos 
;;upplentes quantos forem os jurados que houverem falt:~clo e 
levantará. a sessão,. ma-reando-a para o dia seguinte, si não 
for .comingo. 

Art. 242. Si, a despeito do sortiiio de supplentos, o. Jury 
no segundo dia ainda não puder funccionar, por não se haver 
reunido numero legal de jurados, preceder-se-á · a' novo sor

. tcio d~ supplentes. adiando-se a sessão por f;res dias, o que 
se fará publico por odit.aes. · . . 

Art. 243. Si, finalmente, no terceiro dia nfLo houver .. nu
mero legal, dissolver-se-á a sessão, convocando o Juiz nova 
para o dia que designar. · ·. . 

Paragrapho unico . Para ::i. nova sessão tJt•oceder -sé-á a 
outro sorteio, do qual" serão excluidos os jurados e.supplentes 
anteriormente sorteados, que tiverem com'.9arecido ou pago 
as multas que lhes tiverem sido impostas' na sessão dissol-
vida. .. . . , 

Art. 2a. Os jura.dos, que Uverem cotntiarecido ou paso 
a multa por falta de comparecimento, não servirão em Cltl 1 ra 
sessão, emquanto niio tiverem servido todos os outros ::i.Jis..: 

· lados . . 
A'l'i. 245. O supplenfc poderá ser dispensado quando, 1:or:n. 

o comparecimonto dos primeiros sortendo!'l. houver numero 
legal. 

ArL. 246. Aberta a sessão. o escrivão lnrá n lisLa. dns 
,processos que lenham de ser julgados e om seguida o .Tui.z 
.communiDa.rá qunl o processo que <leve ser submettido a. .iul
sam,ento e ordenará. ao porteirQ que faca a chamada das par .. 
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SESSÃO E1\I l 0 1·: 
0

S.1!."•rEMBRO DE 1!1ZO 

tes e das testemunhas aIToladas no líbello ou na contraricda.
de, notando as faltas das que não comparecerem.· 

Art . 247. Si o réo ou o accusador não comi;>arecer, wm 
excusa legitima, o julgamcuto será adiado para, a sessão se
guinte, si não puder ter logar na mesma sessão. 

Art .. 2-18: A respeito dos attLores, denunciantes e . proino
tofos publicos nue faltarem, onscrvar-sc-á o dh::p'ost.o nos 
arts. 2.23, 224 e 225. . 

§ :!. • • Nos e.rimes al'ianr.ivcis, a falla de comp<trecirncnto 
do i·éo, por si ou por IJrocui·ador, sem excusa lei;itima, sujei
lal-o-á ao julgamento á re~·e!io. e á pena. de quebramento 
1:la fiança. 

§ 2 . º As tes temunlw.s q1.11} faltarem incotret•:fo na pena d!! 
prisílo de cinco a quinz e· dias, imposta pelo juiz. 

~\d.. 2lt9. O porteiro do Lribunal cer.tii'icarú. b:rver feito. 
por prégão, a chamada das partes e· das testemuahas. men
cionando os nomes das .que compareceram e das tJUe faftaram. 

Art. 250. A !alta de conipm·ecimento de testemunhas ci
Ladas que j:í houverem dQpo~lo na instrucçãv prepal.'at.oria não 
delermína o adiamento do processo, salvo si· a maioria do 
i;onsel110 .iuf.gar uecessaria a sua reinquil'icão. . 

Paragrapho unico. P1·oseg-uir-~e-á do mesmo modo ,111> 
,julgamento, apezar da falta de. compat·ecimento de novas tcs-
1.emunhas arroladas no libello ou na contrariedade, s i a 
maioria do conseiho e as 11artes dispensarem os sens depoi
mentos. · ., ... .. i 

..A.rt . 251. O i·éo p..ídi- 1>•.•d i r: ,, :11fo~ 1; ; 1•1! io ,; .. 11 :•";•1·:'=' '·' · 11 1'11-

vando moles tia s ua ou do seu defensor. 
Art. 252. As testemunhas serão recolb ida.s em logar dt\ 

onde não possam ouvir os debates nem as respostas uma das 
outras. 

~\1·1 .. 253. l <.:m sei:;-uitln . 1 •~·o:;e d1~t·-se-ú ao sol'leio de nova 
.iurados para n. j'ornrni:ãn do conselho, sendo ns cedulas !.ira
das dn m'ntl. r,)elo ,juiz . A' medida riue o nome de ·ca'da. jurado 
foL' sendo lido, o· accu~:iclo, ou seu [ldvogado, e, depois delle, 

1• aceu::\::tdi:l1'. f:irl:ít) suns rl!c'lamar;õe~. sem as motivar . . 
O ncctlsado poderá recusat; nove·, e o accusad0t• outro~ 

lautos. 
Art. 2r5!L . Si os r:éos forem dou~ ou mai$, poderão com

binar suas recUSa\'·Ões; mas, não combinado, scr-!hes-á per
. mil.tida a separação· do processo. e, nesse caso, cad:i. um 'S}o-

l1crfl rcr.mar ató novo. . 
At•l . 255. São impedidos de sel'vir no mesmo Conselho º" 

a~r.c11 d1ml.P-s e clescendentos. sogro 11 genro, irmãos o cunhri
tln,.:. dur:mlc o cunhad io. Desl.es, o primeiro qttc tivel' sn.h ido 
:í. HH'lC 1) qnc deve ficar. 

Art. ~5u. Precncl1i dt1 o numero legal de Jurado::;, o ,jui;. 
f.omar-lhes-:1 a p1·omc~sn solem11I' n publica do bem e 'fíc í
rnenLe cumpri r<•m <1 ~~-n <.leve\'. Na pL· e~tn.cno da. pronws~a 
basb q11r. o primeiro p t·tmuncic a. formula. dizendo de1loi,; 
cada um dos outros - .;assim o promctto>. 
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Al'f. ~57. Todel:': a.<; qtwstries c,;scuciaes uu incidenf,cs, QLH'I 
vor1>at·em :-:nh1·1• fo cln::; e de que dependerem as delihr..t'a1:·õn:1 

_:fin:ws, :·wrão úc~cidiua~. pelo~ jln·ados; as de dil'eíl-0 sel-o-!lo 
pio .iniz . 

. ~\rL. :!.i>S. 1"11l'!nad 11 •l Consl'~ ho, .o .iu i:r, iul.1·i·1·os.:ará o n \o 
:pela. maneiI'a estabelecida no ad. H8, §§ 1· a 8.;, e 1Z la
vrando-se as respostas segundo o processo PL'escripf.o no ar 
:tigo H9. 

Arl. 25!>. Feit.o o iatcnogal 01•io, o escrivão loL·á as ~e-
guint<ls pecas do processo: ' 

§ 1. • Queixa, ou denuncia . 
§ 2. • Corpo de delicto on (] l.lalqucL' outro all'-o de exame 

1•or perilos. g j houver. 
~ !L" O in~e-rro~ntorio do t'EÍ•l nn inst1:ucção preparato1·ia. 
§ t.. º Os depoim1mto~ das ! est<!munli;1s ua instrt1 e<~ã.o pL·o-

pllratoria. · . · · 
fí. • Os documentos que as parles ou o MinisLerio lPu

bli1:0 houverem juntado aos aul-os. 
§ 6. • A sen teni;a de pron:.mcia, ou impL'onnncia, e li QUfl. 

'Pl'Oferida em gráo de rccm'so. l1ouver eonfirmado ou r~ror
mado a sentenoa do .ini7. da inst.1·ucçao. 

§ 7. • Qualquer outr:~ pP.<:.a cuja lcilu1·a for l'eqnedda 
pelas part.es ou Minister in P~1hlíeo. 

Ar·l. 260. Terminada ·a: loit.ura. do prouesso. o acc11::in.do i' 
lerã o libello e os artigos de lei nelle citados em ' que entender 
achar-se o réo incurso e produzirá a aoousacãn. Em seguida 
!aliará o assistente, admittido no processo no~ termos do 
art. 136. · . · 

Art. 251. As testemunhas da accm~ "âo ~erão introduzi
das na sala da sessão e deporão sobre o.:; <11•1.igos do libcllo, 
sendo primeiro inquiridas pelo acc·usador, ou san advogaoo 
ou procurador, e depois pelo réo, ~eu advog-.ido ou pro-
curador. · . · ... 

Art . . 262. Findo o depoimeuto das testemunhas da ac
cusacão, o advogadn do réo descnvoh •erá a defesa. 

Art. 2G:l. As testemunhas do réo serão introduzidas 11a 
$iala depois da defesa e deporão !'-Obre os artigos da contr arie
dade 0 11 sobre os facios allcgados pcl a defesa, sendo inquiri-· 
<ia~. prirnC?iro. pr.lo adyogado do réo e. d.epois. pelo promot.or, 
aecusador ou ~eu advogado. · 

Art.. 2!l'i . O acc usador e por ulf.imo o r éo, po1· si on por 
:;P.11s 1wnc:uradorcs, 1·~pl ic'~rão o !.replicarão, qu erendo. ao~ 
nri;-umenlo~ contrados e poderão rcnuercr ~ - rAporgunt.a de al
E\"\lmn nu al~nma!: dai" t r.-sl r.mun hn~ .it\ inqniridas. 

At'l. 2Gl'i. DuNinf.c, of: debates, mas sem int.er romper . a 
quem est.i\'e1· falland0, p6dc qu:i,Jqucr jnrndo produzir as ob
servações Que .i ulgur convenientes, fazer interrogar de novo 
alguma testemunha, rcqtwrcnà o-o ao ,juiz, ou pedir que o 
Jury vote sobre qualquer ponto particular de facto que jul
gar importante. 
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A .. estes reqúerimentos o Juiz dará a consideração que 
mereecrom, mas deverá fazel-M escrever no pro.cesso, bem. 
como o seu despacho, ·para. que constem a tod•o temp.o . .. 

Art. 2G!i. Achando-se a r.ausa. cm estado ele ser dec1d1da., 
o .in ir. or:;anizar:.t os que~itos que devem sc1· pL'Oposto>: : 10!'; 
jnrndos e os lerá. indagando i!ns part.rs se leHm algum 1:e• 

querimento a fazer sobre a mnteria. dos mesmos qnesitos, ou 
algum outro n accrc?scenta.t' -

Art. 2(ii. No formular o:.: quesit.os o juiz obsf:'rvará as 
seguintes regras: · 1 

'§ 1.º A primeira que~tão será de conformidadc:-. com o li
lJcllo () proRosta nos segurnt<:.~ termos: .::0 réo prnt,.1cou o fa
cto tal r~fe1'1do no libello com tal ~ tal circumstancia ?» 

§ 2." Si o juiz entender que alguma circumsLancia ex
post.~ no libello nãó é absolutamente cQ.nnexa ou inseparavel 
<lo facto, dP. maneira. que não possa este e:1:istfr ou subsistir 
sem ella, àhddir:í. cm duns a mesma questão. do scguint~ 
n~do: ·~ 

· r. O réo praticou o facto tal? · 
II. O l'éo 'praticou o facto com a circumstancia. tal? 
§ 3." Sendo a.lle~ada. .no libello qualquet' eircumstanci:l.' 

:rnS'l'l!Vaote. o juii propo1·ú a seguintr questão: <i:O réo com
metteu o Ct'imc com tal. 1!in~umstancin. nggravante?». Neste 
caso; o juiz repetirá a quostúo Lantas ve:r.es qnnnt.as fo1·em as 
circumstancias · aggravautes. . 

§ ·Lº Si resultar dos debates o conhecimento ela exisLen
c ia. de alguma circumst::rnci:i. a;;gravante não menciona<la no 
libello, o ,iuiz formulará Lambem o qnesiLo a F!lla relativo. 

§ 5." Si o réo apresentar cm sua defesa ou no debate al
l eg·ar qualquor' facto que a lei classifica eorno justificaliva 
OU · diriment<:1. n juiz proporá a scgúinte ·questão: «0 .Jm•y re
conhece a 0Xistencia de tal facto ou circumstuncia.?> 

§ 6." Si os pontos da· accusacão · forein diversos, o jn ii 
proporá ac<_Jrca df\ e.ada um clcllc;; todos os quesitos que .iul-
:,:'at' conYcmentes. . 

~ 7." Em todo caso, o juiz propor:í. sempre a Se>guinle 
ri111~sf.ão : 4'E::dslem circumstancias nl!cnuantcs a fa.vor do réo? 
l.)uáes são?» ' 

Art. 268; Depois.•dc lidos os quesitos pelo juiz e decidi
rlos os requerimentos l'elativo;; aos mesmos. o .in i~. indagar~ 
dos .iurnlios si se acham habiliLaclos n. Julgar a causa ou si 
Pt'fwisam de m~is algum csclnrccimr.n to. 

Pat·agrapho tmíco. Si qualquer uos jurados der:lara1· qut~ 
pr!1cisn <I;• no\'os esclat•ecimcnto::i, o juh: mandtu·(1 que~ o es
,•1·1vãC1 Oú as p:ir t.es Jlt'os fornoc:un ou os dar:í. c•onl'nrnll' f;r~ 
l1·utar de r:p11,~>) [f[o rJe fado on c:J,., · di1•eito. 

At•t. :?fifi. Si os jurados St~ t.lnc~J;i1·arcm tinbil il1t1ln$ pllra 
,jt1lgni· n 1~:rns:1. o ,iuiz passar:í a submettcw :'t. \ 'Of.:1çi"10 um por 
um, os quesitos já formulados, ma..nda11do· escl·cwe ms' pergun~ 
!.~~ ú prop'. c;:io rine fot•em sendo l'ei tM , e us respostas, á mt.·~ 
d1du que Jorem sendo apuradás. 

. . . . .:.7 
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Das perguntas . e respostas lavrar-se-á um termo feito' 
pelo escrivão e assignudo pelo j ufa e pelos jurados. 

Arl .. 2i0, A votação a que se refere o arLigo antecedente 
:far-se-:'t sob a presidencia do .iniz. a portas fechadas, na 
mesma sala em que so estiver celebrando a sessfio, sendo ahi 
sórnenLe permittida a presença do escriYiío, do promof.01•, do 
ncensn1Jor e do defensor do r éo. 

Paragrapho unico. Na í'onferencia. do julgamento niío 
ronsrontiní. o juiz que ri.s partes ou o promotor publico pro
duz.am allega1;õr<s. offereçam requerimentos ou tomem parle 
u:L ~foliberar,ão do .Jury. . · 

Art. 2i1. Aos ,jurados. cada vez que o juiz submetter á 
vniação um quesito. se1·ão · distribuidn~ <luas cedulas, escri
pias pelo escrivão, contendo uma ·a palavra-Sim-e outra a 
11alnsr:i -- :Yáo - com as qunes votarão. collocando uma del
bs. ciohradn, · em urnri. que para isso lheoi será ::iprest>nl ::ida 
prlo i;iortrdro dn tribunal e, riepoi s, entregur. ao ,in i;r.. 

Ar~. 272. O juiz a.brirá. a urna; reLirará ostensiYamentc 
as cedulas nell:l r.xistentes, contando-as em voz alta e, veri
ficrmdo riue sfío nove. as :ibrirá. uma por uma. proclamando 
n~ vot.os nellas e<'criptos. que ir.ão sendo ·contados pelo : escri
vão~ findo o· que annunciará o juiz o resultado pelo se_guinte 
modo: «Ao quef;ito tnl o Jnry respondeu - Sim - !JCYr tan
tos Yotos e - náo - por tanLos votos ou vice-versa>; ou:· 
«Ao quesito tal o .Jury respondeu - .sim -- por unanimidada 
de votofl; nu - mio - por unanimidade de votos. 
. Art. 273. Si. a 1·espcsta do .Tury a algum dos quesitos es-

tiver "m cont.radic<;.ão com outra ou outra3 ,iá proferidas, o 
.Jlll/., depois de f':Xplirnr aos jurados om que consiste a com
~ i:adic(.'ão, porú de novo cm votar;ao os quesil os a que se refe
t•1rem as 1·espo!'.! a~ contradictorias. 

,\ rf.. ~H. Si. pel:1 resposta dada a qualquer dos quesitos, 
o ·.inir. verificar t1llo fic::im prejudicados os seguintes, assim 
o d1~clnmrn. dnnd·o por finda a votação. · 

A l'f. ~i5. A~ 4l0cisües do .Ttll'Y sr.rfío tomadas por maioria 
f[I' YOl.08, 

Art . '!7<i. Si n .Tnr:-· neµ-ar o facto ou. aífirmando-o, re
<'nn h"(' l't' alµuma dirinwnt .• ~ n\1 .iustificativn, o juiz. absol
Vl'tHio, n :wcu~:Hlo. 01 ·denad irnmr,rlintnmcmt.e :i sna soltura si 
:~ der1~fi11 i'<'•r \manime nu o t•.rirne nfianr:avel. ' 

Al'I. '.! i''i. Si o .Tnr~- :iffirmnr ~i exist.cncin. elo facto e a. 
t'r-•!'pnn~nl1ilirlnil(1 do 1·1':0, o .ini7. conrleninn.1-o-ú nn. pena cor
ri>,~pond.,n:.0 :in ;;:1·;\n. seg-unrl ri n.~ 1'e.!?Tas dr. direito . 

d
. J :\l't · , ::>78 ·, :\'nf: aCCOCf; promnvidas fl.Ol' queix'a <lo nffen
ll, º· •) .llnY. .111 knt•ú prremrtu n caus::i. e nbsolvicto o réo, 

mwndn, 1.l('ln,: l'•'~ro~ta~ dn .Tury. se verificne n ilfeD"itimidade 
<ln a 1•eu~arl1w. · "' 

ArL. .?'lfl .. 'Fr:inriul'ada n entrada llr1 mi~ e conduzid(> o 
ri:!o pernnt;1' •) ·.1~rl1 1u11nl. o .iuiz 1nlhlícurfl a s0nt('lv~a que hOU·· ver lavraoo. '·· · ... · 
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:Art. 280. Uma vez p9ssada em julgado a sent.ença de 
ubsolvicão, niío mais poderá. o réo ser pror.~s~ado pelo mesmo 
facto. 

Art. 281 . Da sessão do julgamento o escrivão lavrará 
uma acf:a, assignada J)e!o Presidente. 

Ar·t. 282. Na. acta serão meociooados os seguintes factos pela 
ordem em que forem océorrendo: · 

§'l.0 A installação do Tribunal :i.o toque de c:unpainba; presen· 
tesos jurados. 

~ 2. •A verificação das cedo las. 
§ 3. • A ch:i.mada dos jurados; com indicação do nome 009 que 

faltarem. 
~ ~. 0 As mnlt:is impostas aos jura.dos que deixarem de compa

recer e as relevadas aos quo provarem excusa legitima, com re-
ferencia aos officios ou requerimentos que serão arebivados. 

§ 5.0 O n.umero de jurados presentos. 
§ 6. 0 O nome dos jur~dos que forsm. dispensados de servir na 

sessão. · 
§ 7. • O sorteio dos supplentes. 
§ 8. 0 O adiamento da sessão. quando se dér, declarando-se o 

motivo. ' · 
· § 9.• A abertura da sessão, present.c numero lega.1, e a deela-
ração do processo que vae ser .inlgado. . 

§ 10. A cbamada das partes e das testemunbás, o s~u compareci
mento, ou não, 2. sessão . 

§ í:! . As penas impostas pelo juiz â.s parles e ás testemunhas que 
faltarem. 

§ :12. A sentença. de perempçã.o da acção, 'si for pro-
ferida. · 1 

' § i3. O facto de têrem sido reoolhi<las as testemunhas em lo
gnr de onde não possam ouvir o~ deba.tes, nem as respostas·, umas 
das outras. 

~ i4. A formação do Comelho com in rlicaçt~o dos nomes dos ju-
1·ados sorteados; <las 1·ecusações feitas pda accu~aç:io ou pela. defesa. 

~ l !; • O compromisso tomado aos membro~ do Conselho. 
§ i ti. O interrogatorio do ré<>, por meio de simples reíercncia. ao 

termo ce que trata o art. 258 ('. que será. junto aos autos. · 
~ :17. A leitura das peças do proce>sn <:'nnmerndas no a rt. 2!i9. 
~ 18. Os d~bõltes e a mon'<ho das testemnnba...~ que. deriuzerem de

pois d:L ac<'u!'ação 1\ derJOis da defesa. 
~ :f.!l. A consulta do j11ix ao Consell10 ~ohrc a ncce~irlade de no

vo~ e8cl:nccin1entos para bem julgar :L c:1. 11~;1, :1 rcspost:i elo Conselho 
e tudo 1111anto a {·$te re~peito oqcorrer. · . 

· § :Z1.\. A Jeitm·a dos qu<'~itos pelo juix. :1 .. ~ua t•o 11st1lta :1~ 11:u·tes so-
h1·0 ro1111crimcnto~ a i·espoíto. e o que fôr 1·c1 q11 criclo. 
. ~ 2:1. A dolilJcr:u;<i.o <lo Con!>f!.lho sob a presidcncia uo ,i11ix, a p111·
r.us !achari as. e :1, pre~enÇll. c1u n.'\o, do Mini!-õW·l·io Pohlico, do at\CllSl~·
dor e do defensor do rêo. 

§ ~:i. A~ respostas dos jurado:; a.os qnc~ilof: mcri ianto simples re
. ferencia ao termo de que tr:tta r1 ~rt. 269 o tine sel':i. ,iunto aos :mtos. 

•· 
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~ 23. A f)llbllcari~o ela s1mtença ·do· Juiz n a pr'eseni;n. rlo rêo, a 
portas a bertas. e qual a ·sua ·nec.-isii.o. · · 

§ 2·L :\ appellaçfü1 d:i ptt.rte ou •fo l\linistel'io P111Jlico. si hou vcl". 
. ~ 25. Os r eq ucrimcoto!'-dil.S· partns,. do Ministerin P11blico 011 d o<: 

.jnracin~ nl' '"ot•rcr do .iul;!amco to, e o . despn.cho··do .Jui;r,. 

C.~PITULO 1 I l 

O/IS AnRJBU!ÇÕES "J>Õ PRE.<;JnlfüTE ilo TRIBUNAL DO JUnl' 

A1•t . ~S:t. . .'\o presidon.te .do Tt·il>un:i\ .rlo .lury. além (\:i,,. nutra:; 
:dtrihniçüe:; cpnfc!'ir.~.s ni:sto · titlllo ü'110~ are~ . ·1~~ a .1;~s . cfJmpctc : 

~ 1. • Be8nl :rr a p:il ic.i:i. rl:is s~sst>c;; p prender os rlesobccliotites . · 
§ 2. • n eqiiisit.•u; o .a11xili0 ~:i.: for'{:i pnblic:i.; q110 fica.r ã sob sua 

excl11sivn, aotoricliip.c. . . · .. ' · . . .. . · 
~:i . 0 neguh1;0~ <1cbat0.< ·· .' · ,. . 

. ~ 1· . ° Couhccçr da;; c~c11~:i~ .tlor- jura.dos, , di!>pen ~:i. 1-os rlo <~ompa-
rcrmnerrtn :ls sessüci.;, tnuh<il-o; e 1·0J ev:~r-lhcs a~ 111ultas. · 

§ ;; .'' llcsolve1· as q11e;.tl1cs incíd.P.nt<?$. qun nà.ô dcpcnda.m ilc 
d<'.r.isã.o do Ju1·v. · · · 
. § 6:" Noniéa.1· <icfonsor ao ·rifo q"uo o ·-nio tive\." on q oa.ndo o cpn
sirlcrar iu1lcfe~o. 

~ i. ".fazer reti1·:ir· d:i. sida o t~~o· cjifo. ccii11 injul'ia.~ 01 1 a.mcaça.s, 
t!itncultar o Hne cm~o llo julg:i.mcnto, J:>roscg-pit~~ o-se neste ca.~o in-
ilcpendcntc rnen tC'. de sna. p't·esonç.a . · : · · 

§ fl ." Snspend~r a ~"$S5o pelo tc1upo indisbcnsavel á cxccuc;ãt) de 
1lHligcnci:i"'r eqüed<l..s cin · j11lf;a•i'as néce',,...:;a.i·hs. 1uantid:i. a inl'ornrno-
11icabilidadc dos j 111'1Mlo• . · 

~ 0. 0 lnt.r•rromf>0t' a .;;c~~íl.o pot• ai~mn tcHl!lº p:11·a 1·opo11s() !:'eu e 
tio~ jnrn.do~, 111an ~ida a iJwo:omunica liilid:t.dc de.,t(!>: . · 

CAPITULO lV 

oo 11non;s·ro . .roi:: ;;ovo .iur,CAMEl"'fO 

Art. 28~· . O pt·ol.e!>to po1· i10>0 j 11 lgamcnto 6 privati\·t) do accus:\dn 
o terá Jo::a1· r.or um.i. sü \'<?:t quando a. s~ntcri•ia. con.dcmnatori:~ fOt· de 
·prisão por riu te o quatro a nnos ou lllais o nfto bo111·er una11í111idã.11n 
de votClS ol)brn a~ qnN;t'•ns :·r~l'urcnt\1S à n1·ov<i. du el'iinc e :"t r espous:i-
bilid:i.,.lo :lo réo. · 

' Par;\i;rapbo unice1. O pt·ote~to iuvn lida 011 t rn 1111:1.lqnor r ec111·so que 
tenha sido int.neposto e rlnv()r:l ~nr Ji.!il:O 0 11 n~rli:i.Jrucmtc pol o p1·oprio 
réo ou ~cu r! r-fe11~01· c111 ' t'g11id;t :L leitur:L rl;: Sl'ntcilça, ou l'llt' pctiçito 
dentro rlc oit•1 dia~. 1:1111tados da .p u1J!i1~;1çii.o d:L :w1it.(;) nça . crn pro~on<:·a 
do réo ~ 

Ern qua.lq1:cr rh1s t:asos sot·á. to;w1do J.'Clt' t ermo n os :1. 11t os . 
At•t. ~Mrt. 1l nnvo ju!:;amcn lo lcd. log;.ir cm novo .Tury , 

~cnrlt.i tt !'(!!>~ão <'IH •1t1 e "''~ ,iu lg:lr n Jlrocesso p1·esidid~1 pol' outro 
. . Tui:i; e n Con~(']iJ11 forma.:io de mnneil'a que nellc nil.o entre 
nenhum do~ j 111•atlo;:.: rruo ptoferi.rn.m :J. primeira. decisão, 
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CAPITULO V 

DO r>nocssso E JUT..CAMENTO PELOS :rurzES DE .DIREITO 

Art. 286. Os crimes communs da competencia dos Juttes. 
<lc Direito, serão processados :ia fórma estabelecida pelo li
vro Il, titulo I . capitulos l e n~ 
. · § 1. • No caso de ser allegada. a incompetencia· do Jaii 
<ln instruccão, observat·-'-sc-á o dispost.o no nrt. 186 . 

§ 2. • A descbssi!icação. no despaeho de pronuncia, ~e 
um crime da compcLencia <lo Jury, ou do Juiz àe Direito, 
para outro d~ competcncia do pret.or. não acarretará a annul
lação do S.Llmmal'io .. Recebidos os autos, o pretor mandará 
intimat· o t•éo para apresentar :i sua defesa no prazo de vinte 
e quatrCt horas, podendo arrollar testemunhas em numero não 
excedente de cinco, cujos <:lepaimentos serão tomados imme
dint.arm~ntp, cm audiPn~ia . c~ecinl. e. findas as inquiriçõe~ 
proferir:.'í o pretor a sentença. 

Art. 287. Nos crimes de responsabilidade dos funcciona
rios que 11ão tiverem fóro privativo, recebida a queixa 011 
Genun_cia. o Jul;: orde.m1.rá o pr·ocesso. seguindo-se. quanto ~ 
instrucção criminal. os termo~ do livro II. tit.uTo T, capitutos 
I ê II deste Codigo. b quanf o ao julgamento os do artigo an
terior. 

Art. 288. Proferido o despacho de pronuncia e torn~ndo
i;:r; esta irrevogavél. o Juiz mandará logo dar vist.n. ·ao Pro
motor "Publico para este formular o lillello, que será -0ffere
r.ido na primeira audienc.ia. e. no ca:::o de haver parte accusa
r.lorn , pocl<~ri ser ac'tmHtida a. addir ou declarar n libello. com
h1nto que o faça na audiencfa sC?guinte (decreto n . 707. de !l 
''~ outubro -de 1850, art. 5°) • 

Art.. 289. Offerecido o libello .. dE!Nêrá o escrivão preparar 
toma cópia detle com o additamento. si o tiver. rlo.~ do~umen
t.os. o rol das testemunhas . que entregará ao r~o. riuando 
preso. pelo menos trcs dias antes do .iulgament.Ct. r> ao afian
r,ado. si ellE'! on :::en procurador :'q:rpareeerem pnr:i rP.c:ebel-o .. 
nxigin·do recibo <ln · e.ntresa . . que Jtmfar:.'i nos :mf.os (d~ret,Cl 
n. 707, art. ~) . 

A rt. 290. ~q o r~o qub:er offerMer n ~ua r,ontrnriedada 
"Se-rip!.a. lhe !=er:'i nrr.eHn. mas RómentP !':P cfar~. vii:;fa rio pr<1-
1•csso nriA"innl ::i. elle. ClU n seu pror.nrndor drntro rfo r.nrtori n 
rio n!':crivl'in. rlnndo-s~-lhe. por rtm. os. frnslndos qn" '111i7.P.r. in
<lnnrn<il'ntr clf' despnrho. Na crmc1n!lfio oo lihrllo. w•!=:im r.omn 
fio ~ru nrldif.!lmr>nfn " fln cr.mt.rnr il'dndc. l"f' inrlirnrão ns ti-~
f:l'.!mnnhn.-> quP :Jl" p:ü•lr.~ 1.ivl't't"tn dr ~prí!.!;l'Tifn"t• (rlr--r.ret.o nu-
mP.ro 707. art. 9º). . · 

Ar!. 2!H. J!indn n prn7.o rln nT't .. 289. nn p1·imei rn nudíPn
c la. presente~ o Promot.01•. a pnrt.P. necusadnrn, ;:i r~o, seu~ 
'Orocuradot'P.~ i> advoi;n<.10.5, o .Tui~. fn:>:rmdo lP.r pr.l.1 ascrlvfio o 
lfl:udto, l~ntH.rat•icdn!if.l~ ~ mnl~ .pni;f\s lil)rP.~r.tif.ndas; pr.<W•'rlAT'á 
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' :ANNAES D.~ l::XMAJ\A 

'ao interrog"atorio do réo e á inquiricão . <las novas testemu
nhas. ás quaes poderão lambem o Promotor e as partes fazer 
as perg-untas que julgarem convenientes. O interrogatorio e 
o depoimento serão escriptos pelo escrivão, assignados -pelo 
respondente .e rubricaE!os pelo Juiz (dec-reto n. 707, art. iO. 

• nlvará d(' 1. 6 de 11ovembro de 1857) . 
Art.. 292. Além dns testemunhas offerecidas no lilbello e 

contrariedade. ;is pari.os terão .direito de apresentar, aM- se 
f.'ncerraMm ns dehnlc.•. maif; t.res · test.emu.nhas (decreto nu-
mero 707. ar!.. i!) . . 

· Art. ~93. Findas as 1nauit'icões. e depois de. terminada a 
discussã0 nrnl. si as parte!': a tiverem querido, immediata
rncnte se fa.rão O!'l nntos con~lusos ao .Jl1iz. o qua! "Proferirá 
:: sentr.nç;i definitiva. condemnando ou absolvendo o réo. 
Esf.a sent.i~nca ser:\ rrnblicnda em uma. dns duas primeiras au
dicncia. ou. no mesmn praY-·o. em mão do r.scrivão, que in
timará n~ partes. (deet·eto n. ln .. art. 1.2). 

CAPITULO VI 

DO PROCt ... ~O E .TULGAMENTO NA CÔR.TE DE .A?PEl·LAÇÃO EM 
PRTME!RA E UNICÀ TNSTANCJA 

Art. 294.. A. queixa, ou denundu, por crime funccional. 
r:ujo Cónhecimento competir á Cõrte de Appellaçüo em pri~ 
meira e unica insfancia. será aprescntacln ao Presidente da 
Terceira Camarn. o qnal nomeará preP3.rador tiro dos outros 
membros da di.t:i Camnra. Q.ue ordenará ·o processo. scguindo
se. quanto á instrncr.iío criminal. ns termos do livro II, ti-
1ulo T. 1>apilulos I 0 TT. deste Codig-o. 

Art. 295. Encerradti. a instruci:;ão. conl)lusos os autos, o 
Juiz 'Preparador farn o rl'l:itorio. osr.ripto. do. processo. e, re

. vii::ro o fl'if0 f1"ln~ ílon<: rrnfrM .inb:cs. d!'cidir-sc-:~. no di:I 
(lesiITTinrt•l, !'iohrP n. rrr.nc1~dencin on improcedencfa dn 'JUeixit. 
"cm flennnl'.in. VfHlf: f:'n<lo-SC' a dP.c\si\o por dou~ votos c.onfQrmes. 

Art. :?.no. ~óm<'nte d:-. ~rn~Cnf'a que não fl\"anuncfar o r6o 
m1 o :1h~n!v<'r haver.::'i rrr·ur~o. in1lcrp.osto peln Procutndor 
nernl 011 pf'ln qtif'!i;coso. 

Art .. 2\l7. O '!'Pcwrso ni\n terá r.ffeitn suspenSi\'o: sr.r:\ in
t.r.rpnsto flM [ll)!.kfío ot1 tei·mo nos rtul.os, rlentro rle cinco 
rlius rontn1lns <ln. ínt.irrmção ~~ pnrtes, ~em, proc11rudorrs 011 
:irlvo~do~. · 

P:wa'.!l'l\í\ho. unir.o. l)cn 11·0 rlr. nc-nnl rira1.o. contado da in
lernosicfío rio rcrnrso. dr"crá o rcr.onenre .iunl.:n· nos antos ns 

111lei?:i.i;:.õo~ e docnmcntos qno tiver. poclcmdo n r~o :·eri1rn1'lW vM11 ·em 
c::rt.orio par;1, impu!;ll~ !-as por outros cincn dias. 

A-rt .. 298. Pronum~iado o réo, fic:ir:í, clcsde :i. 1fat:i. da intimaç;"to 
dn seoten~a, sujeito a todos os sem.: e!Toif.O"- nns termo~ rf o~ art~~ 
:i9\) o 200. 
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Art. 299. O .Ttiir. da inst.rilcQào logo que honver passfl.rlo om jul
gado a sentença. de pi.·nnun('ia, n11i11dará. rruc 01; a11tn1; !;C,j<I m remet
tidos para julgamento ao l'rcsk!e11tc da Côrtc. 

Are. ao·o. O Presidcnto dc;;ig:Hal'ft, pnr de~pacllo, par11 servir de 
relator, um outro .Jtiiz riuc não o da i11st1·1wçào e ao qual serão os 
n.utos conclusos. 

§ i. • O refator mandará. logo dar vist<J. cm cat'torio ás p.artes e 
a.o l\Jinisterio Pnhlioo pelo r1·a:r.o do cinco dias, conjnnta.mcnte, findo 
o ·qual set•-lhe-~o os autos de novo conclusos por igual prazo. 

§ 2. 0 Visr.os os .autos, o rel:itol' pedira dia para. julgarn!lJlto. 
Art. 30!. Designado (lia pelo Presidente, o relato!' ordenará a. 

c:itação das po.rtes e m:i.is diligencias que forem necess~Lrias. As partr~s 
poderão 1·cquerct· QllC. pat•a. a audiencia rio jul;amento, scj!l-m citadas 
as testemunb:ts que at·1·olat·cm ou as q ne já houvet·cm deposto, afim 
de serem rci11qucl'id:is. . 

Art. :302. Terminadas as diligencias e conclllsos os autos ore~ 
latot· aproscntal-os7á em mesa pam o jul~ament.o. 

Al't. 303. Na. sessií.o deslgná.dt~. sera o processo submettido a 
j 11Jgamento, independentemente de rcvisã.cf dos domais .Juízes. 

. A1·t. :10-í-. Na sessão do julgamento, presentes os Juizes do Tri-
hu11al, o 1·cprescntante do Ministerio Pnblico, o queixoso, h;i.vcmdo, 
o réo nos crimes iaafiançn.vcis, seus ad\•ogado5 e procuradores, o 
l're~idento annunciará. o julg:unento da causa e mandará apregoar as 
partes e as testemunhas. 

Art. :lO:>. Applica-so ao processo de' julgatn'3nto pei:-a.ote a Côrt.c 
C> que está disposto nos at•ts. 2·\:"i, 2<1:8, 2'1-'J, 2\):1. ci 2:;2. 

A1·l. 30G. Sci1ldir-sc-i unicamente o jnJgnmento nos .te1·mos do 
art. :1.78, ~ 4·\ si no processo ligural'em , çomo autoi·es ou cumplices, 

· rncnorcs de qua.tot•ze ~nnos. · 
Art. 307. Presente o réo, scr<l. illterr·õga.do· pelo .Juiz. na lo1·rna 

do a.L·t. 1'18, § s 1° n. Sº e 12, sendo as respostas escri ptas na. rórrua do 
art. i·Hl. , · 

Art, 308. E' licito ao .réo requeret• a leitura do processo ou das 
peças qne indicar. 

Art. 3.09. Após o i11ter1•ogatorio, o ralatot· fará. a exposiçri.o do 
facto coni todas as suas circunstancias e dos termos do procosso. 

§ i.0 Em scgllida, o Presidonto co~1cedcl'i'L a pa.1:1.vra ao queixo~o. 
dcnuuoiante, assisteute ou aos seu,: l'Cpt•csentautes e ao l\"linistedo 
Pllblico, para produzi!' a accusaçilo, o dopais ao réo, por si on por seu 
.:.vlvogado, para a defesa. . . . · 

§ 2. • Cada. 1.1m<J. das partes não poder{L fallar p<ir mais do trinta 
minutos, podendo osso prazo seL' prot'ogado uma Yez, por igual 
tempo. 

Art. 3i0. Sobre o depoimento das tostornunhas perante a Córto 
rle Appell:i.Çào obsorvn.t·-se-h o q110 osti disposto no,; arts. 261 e 
21;3. 
. Parag1•apho. unico. Qualqual' dos Juízes do Tribunal pór!,e íazor 
a.s testemunhas as perguntas que entender noccssarfas. 

Art. 311. 'fet·mina.da a dofüza, o Presidenta do 'fribuoal cot1-
vi1fará o relator a. dar o sou \"Oto, abd11d0Mse a discussao outra o~ 
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Juízes, finda a qual serão apuradas os votos, imilusjve õ do mesmo 
[~residente, que votará cm ultimo loga.r. 

Paragrapho unico . Si os votos forem divergentes, prevaleceri1 a 
decisil.o da maioria, quer quanto 4 absolvição, quct" qna.nto á. condem
naçã.o, e. entro os \•otos que condemnarem, o que for mais (3voravel . 
aoréo. . . · 

Art, 312. O accordam será oscripto nos 3Utos pelo l"cla.tor no 
prazo ma:xirno de· cinco dias, e deli e devcrao corn;tar a.e; coaclusõcs da.s 
partes. as requisições finaes do Ministerio Publico, os fundamentós de 
facto e de direito e a dccis;'to. Será. as>ig11ado pelo PresidQnte e pelo~ 
demais Juizes, deven'io o qué fôt voncido runda.merit:ir ci voto ilívcr 
gente. 

Pa.ragrapho nnico. i:.ii o .relator for vencido. o Presidente tlcsi· 
~nará outroJuiz para. redigir o accordam. 

Art. 3~3. A' senten<,:a de :i.bsolvição proferid11 pela Cõrte de Ap· 
· 11ellação a.pplica.-se a disposiçao do art. 280. 

Art. 3i4. Os accordams serã.o regilitrados ~m ltvro especial. 
Art . 3i5. A' decisão41nal, condeamando ou . absolvendo o réo, 

pódem ser oppostos os seguintes emb:i.rgos : 
§ :t• De declaração, quando houver na son~en<}'I. alguma . ambi ~ 

guidade ou contra.dicção. ou quando se tivct• omitt.ido ;i.lgum ponto 
sobre que deveria ter havido condemna<;ii.o. • 

. § 2.~ De nullidade da sGr1tança e tio procllsso. 
§ s. n Infringente..~ do julga.do. 
A.rt. 3iô. Os emba1·gos •fovem sei• apresentados dentro de cinco 

dias contados da publicação do accorclam om presença das pai·tes, ou 
de sua intimação, a. qual i<:er:í. foita . sob prég!\o em audien<:ia, si a 
J):l.t°t<'- não ror onco11trada. · · 

Art. 317. A vista cios :intos pam embargos será dada por despa
cho'> do relator. 

Art. 318. No caso do a.t"t. 315. § '1 °, a pa1·te requererá po1· sim-' 
pies petição quo se declare o accordam ou RC expresse o pmlto omitti
do da oomdemnaç;lo. 

Paragi-apho uniço. Junta . o. petição :i.os auto!!, uoveriL o rclc.tol' 
.1presental-a mi primoêr:~ ses&l.o a.o 'fribnnal, que docidirá sem fazer 
outra alteraçilo no julga.no. · 

Art. :H9. O.s eulbargo~ do nullidatlo da sontonç:i e do proces~o 
o lnCriogêlntos cio .iclgarlo ~rão articulados o pódom sot· acumpaí1had0!'\ 
du quaosquar documento~. 

· § L• As par tes Lerão vista cm cartorio por cinco dias. 
nndn. . uma, ' pam imPllh"llar,ão e ~11stentacão dos embargo::i, i>, 
r;, Hio f '!il '~ prazo, ~erão os autos concluscs u.0

1 
r·elatol', que p f' -

•.liri dia para .iulgament.o. · 
~ ~. " No dia d esis·nado, feito o relatorio e discutida a 

rmnsn, 1<1~riío ,iulg-ado8 08 cml:largcs. 
Arl;. 320. Dep ois do 1·eiatorio .e antes da votai:-iio, é per

mit.tido o d1!ba./ .f1 ural entre ns parte~, não l)Odendo cada um!\ 
dellaH falln1· por mais da trinta minutos. 
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CA.PI'i'ULO VII 

OA APPELL!t.QÃO 

A1·f .. 321. A appellacão tem Jogal': 
r; das seuien~:as <.lcfinil.ivas de condemnação ou absolvi

.cão, nos crimes. infracçõcs municípaes, · contt-avencões e in
fracçõcs sanila1·ias c!c julgamento dos Juízes de Direito e dos 
pretores; · . 

[J, da!.'\ clcCÍ.SÕCS cJc>.finit.ivaS, Cl.l COnl força de definit.ivas, 
r:rnrcridas pelos supraditos .Jufac:::, nos casos em que lhes com-
pr.tc haver por findo o proees~o; · 

IH, elas scnl.cnças do ;ruL·r, quando contrarias á lei ex
, pressa, ou ás decisões dos jnradcs; ou quando no .}ulgameuto 

forem pret.criclrts formalidades substanciaes; 
rv. das sentenças cio Jury, quando as decisões dos jurados 

:forem contrarias ás provas doi:: autos: 
§ t.• As appcllações que forem interpostas pelas parto::; 

o serão dentro de oil.<l dias . (conLadós daquelle em que forem 
notificadas as decisões ou · senLenças ás mesmas partes on 
~ens procm•udo1·es). em audiencia, ou IJOL' meio de uma. sim
ples pet.ioão nssignada pelo appellant.c ou seu legitimo pro
rurador, ·dirigida ao juiz que prc-füriu a decif'ão on sentença 
fie que se appclla. o qunl mandar;\. tomar ns appellacões '(lo t· 
formo nos respectivos aut.tis, sondo interpostas .cm tempo. 

§ 2.º Para a decisão fias appellacões serão rem(>.t,tídos a•~ 
.iu iz supm·ior os proprio:> autos, quando nelle:; for compre. 
hendiclo um só réo, ou quan<).o, sendo mais, 'forem todos ap
pellantes on interessados igualmente na decisão da appella
c.ão: quando no proces~m houver mais de um réo, e dever 
proseguir a respeite· dos Que ainda não tiverem ·sido julgados, 
subirá ao .iuizo superiol' o traslado, dando o juiz do feito f.n
das n.s providencias para sua breve . extracoão n expedição. 

§ a.•. A$ appellaçõcf; deverão !Ser apresentadas na supe
rior instanscia dentro do pl'nzo de vinte dias. 

· § <! .º A appellação f.er:\ Mreíto snspensívo si a. sentcncu 
:fck conclemn:it.oria. . . 

§ li.º No caso dà r.. T.V clcslc nt•liA'O. o réo será submcf,tidn 
a nnvo .iulg-amento, ;;i a appel!a1;ão fôr provida, não podendo 
nenhuma das partes nppcllnr segunda ve7. com aquello fuu-
damento. · 

Art . 322. Qualque:." <IU<' ;;cja o fundament.o da appclln
dío, a Côrte ua App1.~llacão t.omiwf1 conhecimento da sentcll!:·ª 
uppcUada, para cC1nf11·mal:-a ou refot•mal-a. 

Art .. 323. Int.erpns lu. :t appl'll::\.<:fio, ih~ nu to~ 6Ct'ão imrnr
diatamentc rcmct.tid()s á Cl>rtCl de Appellacão. 

Si a remessa for cmharac;.ada na. instancia inferior, o 
app,ellant.c requerer{1 ao .Tuiz ad-quem cxpedicão de ordem ao 
Juiz infcrio1· para fazer-lhe a remessa dos. autos, sob as penas 
<i~ lei . . 
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Art. 32L Findo o prazo, sem ser inLcrposta a appellaoão, 
o escrivão certificará haver a sentença pas$ado em julgado e 
immediatamente fará os autos conclusos ao Juiz para a 
execução. 

Art. 325. A appellacão seguirá nos proprios auLos., 
Quando, porém, houver mais de um réo, e todos não tiverem 
!$ido julgados, ou todos não tiverem appellado, íicará tras
lado ciuc o Juiz mandará tirar, remettendo os originaes á 
Côrle de, Appellacão dent.ro do prazo ma:x:imo ~e trinta. dias.: 

Art. 326. Terá em~ito suspensivo a eppellação: 

~ Lº Da sentença condemnatoria, . 
§ 2.º Da sentença absolutoria, quando se tratar de crime 

inafiançiwel e a absolvicão nãc. tiver sido por unanimidade 
de vof.os . 

.Art. 327. Aprescntaclos os autos á. Cõrte de Appellacão, 
l' lH"'Jsitiente designará relator, que mandará dar vista em 
carr.orio, por iO dias, cada um, ao appellante e ac· appellado, 
di:>.endo por ultimo o Ministerio Publico, si não for o appel
lanl.e. , 1 

Paragrapho unice. Quando forem varios os appellantes 
un. appellaclos, o prazo sel'.á distrlbuido cntr\~ os mesmos. 
Fihdo o prazo, com razões ou sem ellas, snbir[o os autos ao 
relator, que, nxaminando.os dentro de 10 dias, pedirá dia 
r.ar.'a julgamento. 

Art. 328. Na sessão· designada para o Julgamento, apre
g·o:idas a;; partes e relatada verbalmente a causa, abrir-se-á 
a discussifo, dando 'O Presidente a palavra n cnda uma dlls 
parles por meia hora, primeiro, ao appellanto, e depois ao 
;.~ppclla<lo, parn :;;ustr.ntlll' as suas allegcões, com as provas 
l10:: :iuLos e novos docnmentos que poderão n.prescntnr, sc
;;u indo-so a discussão entre os .Tuizos o a decisüo do Tribunal. 

~ ·1.• Qua!qut.'r dos Juizcs poderá pedir, ante:.-. da votação, 
- .>c,in. ndindo e .iulgamento do proccs:;o pat"a a segninto scssfio. 

11ua11rl11, pela irnportrrn<.:ia dn co.usn, lhe 1n1rei,:.n ncccssario 
1.•:1:nminn1· os nutos, afim ele melhor se esclarecer sobro a 
quesffto. 

§ ~.· Adindo, o ,iul:;umen!o, ~ómnnte porJe1·iio tomar nellc 
pal'lc •)~ .fuizc~ qne assisliram ao debate. 

AI'!.. ~12!l. A sent.enca scr!1 t•ccligidu. e puhl ic:Hfa ou na 
Pil.'.Snt:i ~·,~·.;Jifl dn jul~nnH•nto nn ;11.!·! a ,.;~r;nin1n. 

AI't. 330. A's sentenças proferidas em segunda in~tan-
1.1ia sómente podem ser oppostos embargos de declaracão, de
duzidos por simples requorimenlo, sondo os mesmos deci
didos pelo Trihunal na primeira conferencia. Esses embargos 
só poderão ter por fim esclarecer algum ponto duvidoso, 
Pbscuro, omisso, o:u contradiotori<> do t1eccnodam embargado.: 
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~ESSÃO EM f. J.)í; SE1'EMJ3ll0 DE i!l20 

LIVRO m · 
. DOS PROCBSBOS SIPBCIAss 

TITULO I 

Do processo das contravenções previstas ua lei pena! 

. . :Art. 331. Será iniciado mediante auto de flagrante, ou 
po1•Laria e:c-officio cl;~ a11!.1i1·.idadc polioia l 1.:"! 'lJ" ·i•::i L1_,, "' p t.'11-
cesso das cont.ravencões previstas na lei penal e punidas com 
penas de prisão até se::is mezes, ou de multa a lé quinhent.o3 
mil ;r~is, ou de perda de bens, me:madorias ou valores em fa-
vor da. fazenda publica . . · ~ 

Para.grapbo unico. As demais ·contravencões, previstas na 
lei penal, . serão processadas e julgadas na conformidade do 

,liv:ro Il deste Codigo. 
Art. 332. No caso de prisão em flagrante, será inconti

nenti lavrado o respectivo a.ui.o, em que, depois de qualificado 
o contraventor, deporão duas ou t.res testemunhas, recebendo 
1.1m seguida a aqtoridade a defesa escripta ou verbal. 

§ t.• No dia immediato se.rão ouvi'tlas as testeniuohas de 
defesa em numeto de tres no maximo e, interrogado o con
t.raventor, juntos ao processo os documentos e as allegacões 
que apresentar. · · · 

§ 2.• Não tendo havido prisão em flagrante, será. o con
traventór citado ·para comparecer vinte e quatro horas depolil 
da citação, e, inquiridas duas ou tres testemunhas, seguir
~t-ão os demais termos ;:lo parat:rapho antcl' int'. :::;: '. \" •· ;·:b <J. 

· de revelia, em que será immediatamente encerrado o pro-
.('esso. · - -

§ 3.• Nos ca'sos em que o réo se ·livra solto, lavrado o 
auto de flagrante, será o contraventor immediatamenle posto 
em liberdade,. seguindo-~e os lermos do processo estabelecido 
no pllragtapho ànterior . · 

§ ' 4.0 Si o contraventor for menor de 21 annos, ser-lhe-á 
nomeado curador, que o assista em todos os t.ermos d o pro-
C1esso. . . 

Art. 333. o pt<ãio astabeleeido para conclusão do pro
cesao, tenha ou não havido prisão em flagrante, poderá ser 

. . Jll '•WOr;ar.ln .por m:tis r11 ::1rrn t:i 1 ~ •iilo llol'a..: . pa t'a a ,., .,. :;:,::":-" ' 
de buscas, apprehensões, acareações, exanles de qualqué1· na
tureza, ou da identificação do contraventor punido como 
vadio . · 

. Art. 134. No caso de prisão em flagrante ou de lmscn 
ef!ectuada com as formalidndos P.resciriptns nesk. Codigo, 
~erão desde logo arrecadados e deposita.dos os objeclos que. 
nos tormos da. lei pena.l. passam a pertencer á Fazenda Na
cional por !orca da sentençà condemnatorla. 
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At•t. .::J:~ii. ~ai:; cout:.ravcncões que· deixem vestigio.s ou 
t?.:>d.i.arn t:ornprova1;ão rnais pr~cisa do facto, a autoridade pro
cederá de accurdo com o art. 14, § i•, deste Codígo, e juntará 
an p1•11e1>.,;.~u. d 1.•vi rl a111 1.~n!1~ 1•ulwi1:arl11s. ns 1 ~s1· 1·ip l.1,1 ,; " dueunw11-
Ws ·que sirvam de elementos de conviccão ou attestem os an-
tecedentes do cont.oraventor . . 

Art. 336. As testemunhas devem ser especialmente in
quiridás sobre a natureza da coritravencão, de aocõrdo com 
a lei penal. · 

Art. 337. Terminados os prazos estabelecido.s e interro
gado o i.:octraventor, si houve:t comparecido ou estiver preso. 
a autoridade mandará Que. fei t.as as devidas communiCàções 
ao Gabinete de Identificação e de Estatistica, seja o processo 
remcltido ao Juiz competente para o julgamento~ 

Art. 338. Apresentados os autos ao JuiZ, mandará esse 
üuvir ·O representante do i\Unisterio Publico no prazo impro
rogavel de vinte e qualro horas. e intimar o contraventor para, 
dentro do· mesmo prazo, contado da intimaoão, requerer as 
üiligencia.s legaes convenientes á ·sua defesa . Taes diligen- .. 

. cias deverão ter Iogar dentro das quarenta e oito horas se-
guintes. · 

.Para;;1·aphn .11 11i1:0. Pod•~r;i •> .Juiz. 1:.1;- •)f fil:fo. inf.e1· 1·ogal ~ n 
contraventor e, ex-of(icio ·ou a requerimento deste, rein
quiri:' as teslemunhas que depuzera~ perante a autor.idade 

. policial . · · 
Art. 339. Si o contraventor nada requerer ou for consí-

tlerado revel; seguir-se-á o julgamento. · 
§ t.º ~Da sentenca cabe appellacão com effeito suspen

~ivo, si a sentenca · fo:r condemnatoria, e meramente devolu
tivo si for de absolvição, appellaoão que será interposta e 
processada nos termos dos arts. 321, 323 a 330, sendo, porém. 
as razões offereoidas na ,instancia inferior dentro do prazo 
de tre.s dins. · . 

§ 2.º Pod~rá o contraventor prestar fiantia nos termos 
deste Codigo. salvo si for vagabundo, . isto é, · sem profissão· 
licita e domicilio certo. 

Art. 340. Nenhum contraventor pela prímeira ·vez cõn
demnado como vadio e que houver cumprido .a pena poderá 
&er. de novo processado pela mesma contravencão dentro do 
prazo as.signado no termo em Que se obrigar a tomar ocoupa
cllo licita, devcndó àcornpanbar 0 rj!spectivo alvará dê sol
tura um salvo-conducto, que o detido receberá no momeDto 
de ser posto em liberdade . 

• 
TITULO II 

Do processo das contravenções ás leis; aos regulamentos ·a às 
postu:ras m.u11icipiaes e ás leis e aos regulamentos sani~ 

· tarios. 

Ar!:. 341. O proccs::;o d:\s contravcnçõc.~ üs leis. aoi:; r e
i;µ lamentos e :!s posturas municipaes e ás leis e aos regula-

' 
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meutos sanil.arios será iniciado e concluido na mesma. . au
dienofa, ou, no maximo, na seguinte,, representada a accusa
oão pelos respectivos Procuradores dos Feitos ou solioita
dores. 

Art. 342. ConsLitue fundamento do processo o respecLivo 
auto lavrado com as formalidades prescriptas nas leis muni
cipaes e sanita.rias pela autoridad!e competente. 

A.l't. 343. Os autos de contravenção se1·ão lav1·aid·os em 
duplicata, ·sendo remettido um exemplar ao respectivo Pro
cura-dor dos Feitos u o outro deixado no local em que habitar 
o.u fôr encon~rado o contraventor ou o rcsponsavel pela; coo.
travencão, ou entregue a pesooa da casa em que morar, com 
a e:xp1·essa d,eclaracão da citacão feita para pagar a multa 
dtentro do · prazo legal, ou se vêr processar, findo esse prazo, 
sob pena de revelia, · · 

§ 1.0 Além da certiciã:0 da entrega, se1·á inserido na. fo
lha. .official da Prefeitura, ou n'aquella que publicar- o exPe-: 
dieute da Directoria de 8aude Publica; um aviso relativo a 
cada imposição de multa com as declaracões e communica-
cões necessal'ias . . · 

§ 2.º Os autos lavrados pelos funcciooarios aüalin·ist1·ati
vos da l\lunicipalidade ou da Saude Publica ou pelas auLori
dades polieiaes farão fó sobre os factos a que se refel'irem 
ató prova em contrario, índepenáentemcnle da confirm3.c;ão 
em Juízo pelos d'itos íunccionados ou autoridades. 

§ 3. º Quando lavrados por aut.oridac!es policiaes, qual
quer que seja a contravencão ás leis, aos r egulamentos' e ás 
pos~u:ras munic•Jpaes, serão t•emettidos :"L Prei'L'itura, pa.t·a en
vial-os ao respectivo Procurador dos Feitos. 

Art. 3~4. Os autos do . contravencüo o mais lci·mos do 
proces~o poderão ser impressos, ~endo subscriptos pelo fun
ccionario respectivo : 

Art. 345. O Juiz poderá adiar o julgumcnt.o put·a a au
dhmcia seguinte, sómentê M cuso de uccumulocüo do se.-vi
ço ou quando o contro.ventor npl"eso'ntnl' oxcusn. legitima . 

Art. 3<i6. No audienoiu uprczudo, soró. apregoado o con
traventor e, comparecendo osLo pO!l'$UUlml!nto ou por l.lou J)ro-
1·urador, ser-lhe-á pcrmittido p1•MJuzir doioilu oscl'ipl.11, j u n
ltll' documen los, o!ferecer l.olltcmunllllS dn uufu;:1a lJU l'Cl]UOl"Ul' 
quo venham depõ1· os funccionnrio~ quu Jnvr1u·11m u i~ulo,. Os 
df'poimento1:1 serllo tomodll!I summrll'iurnento e do plano. 

§ t.· Tnriuirlda~ as L()stemunha~ . tt•1•(1 a pnlnvro. o Pro
curador ou solicitndor dos Feitos pnra r;1'oduzir a nccu~acão, 
si entender eonvcni~nte, seguindo-se a d!ef P.so oral do contra-
ventor. · 

§ 2. • A nccusação e a defesa não excederão de um quarLo 
de horn tmra cada uma das pnrtes. 

§ 3.º De tudo quanto occorrer no audiencia do julgamento 
se fará uma auto resumido e logo após será proferida a sen-

o ... - :V'1l•. :VII. H 
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tença, da qual caber:\ appellação com eí'feilo suspensivo, si 
fOr condemnat.oria. . 

A1't. :.l-17. Qua:nuo se houver <le PL'Ocecle1· a exames, visto. 
ria ou outra qualquer dilii:rcncia, se1'â adiada pelo Lemp·o que 
1'iir necessario a audiellcia do jul;;amento. 

Al.'t. 318. Quando se Lrnt.ar de uon.t.ravcn(ião <is le is; aos 
regulantcntos ou ás post.ul'as sobre obras, dcmolicão, intercn
ccilo ou despe,jo, e d'J re.vogação de licença. ou fechamento de 
· C$la1Jclecimeuto, !:!et·á. affixado no local <la ·cont.ravençao· um 
•Jdital dando conhecimento ao contravenlo1' da pena em que 
inoorreu. 

Art. 3.\.9. Est.;mdo ]Jl.'C8entc o contravent01·, l}Or si ou poi· 
suu procurador, a· appellacão ~el'á interposta ua mesma au
dicncia em que fur proferida a senlenoa . No caso de revelia, 
podt>rü sel'-o dcnt1"' de tres dias, contados da sua pubHcacão 
na 1\llha official da Pt•efcilum, ou naquclla que publical' o 
expedi<.mlc da Dfrccl.oria da Saude Publica . 

Arf.. :150. O rcpr nscnlante do Ministerio Publicó só po· 
·l}crá appellm· na mc8 ma audiencia do . julgamento. , 

Art. 351 . A appellaçã() será processada e julgada na fór
ma do art. 339, § 1°. 

Art. 3·5~. A's ra~õcs de appellaçã.o podem as pat>ics ,i L111-
ia1· do~umcntos. bem <iomo .;ustii1icacões Q'lir. •ha;iam produ
zido com citaç.ão do representante JQ Mi-qister·io Publico. 

TITULO III 

Do termo de bem viver 

Art. 353. Serão co1Úpelliuus a assii;uu1· k1·1nt' uc ht!lll 
viw•t·, depois de advcrliuu,.; 11ela uot.01·idad1! policial 011 :;cus 
afrcnle~ : ' . 

T. ns vau ioi;. isl •J (!. º" que niw l'Xorcam p1•0J'i~são. ofl'iciu 
f)'i'I qüali1ut•r J11i!;U•1· 1·.·m illl•·· g·u.nlll'lll tL· vidu, niio ·post-1Llindo 
rn•:itti; d1.• :-;ubsisf.1•rwi11. ·~ rlou1i<·ilio <'1~rl.n <!ti 1 <Jll'-' lmbitum, e 
aquellc!' 11un 1wt1t!llt':11n p1'11\'c1· :1 i;ub!'!<i!!LP11td11 fHJL' mllio d1! 
nccupnt%• 111·ohibidn Jllll' h!i 11u 111nnifc~lu1nenl.c! ul'J'en1úvil ;\ 
llto1·al •-' m1;.:: bm1::; 1·o~lunws: · · 

li. oi.; 1w.•ndig11,.;, <111•· fot'l'lli iulrnlmis pnl':l 11·.10ulhar. u us 
l11gnr~~ 1111d1• t•xh,d,i1'í.' 1t1 ho~p i la1.'i; ull 11sy l1.1s public~ os, os t!UI! 
tjnA'irrim c11ri!t'1tiidud"·. 11u :.:imularP111 u10li\'11s para LH'1ívocnr 
cu111111i~t!l'U<.'iío 1 (lll u;.::ru·"m d11 mudos unwai;adore.o; e vi:~xal.c1~ 
l'lo:i; n~ qu•\ i.:cndo iuhabeis pa1•a Lrnbalhar 1! tm1 Jogarc~ 
onde não PxisLil'em esll!belr!cim1.ml.os para i ·eecbel·O~, andarem 
em banllos e a,inntamcnf,os. não ~e.ndo poc. mãn e Iilhos.' 
impubei·es, rnut'iclo o mulhc1·, cégo ou alui.iado e ~eu eon- ·' 
ductor; os ciue permHtiróm que rneuot·e:> de 1-i annos, su- · 
jei tos ao sen poder, ou confiados á sua i;ttarüa e vigilancia. 
andem a mep.digar, t irando ou não lucro para si ou para 
ou trElÇ11.·; 
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Uf, n,; l.rnbedo.i.~ ;pol' habito: 
IV, as prosLiLutas que pertu11bcrn u soccgo publico: 
V, os. turbulcuLos que, por palavras ou aocües, offendam 

os bous olostumes, n. trauquilli<lade publica e a paz das fa
. inilias. 

Art. 35li. ü .Procedimento para obrigar a termo. de bem 
vive1· ó sempre cx~officio, ainda quando qualque1· .cidadão dê 
parte do facto, ou factos que o determinarem, podendo esse 
mesmo cida<lão se1' ouvido como testemunha. 

§ 1.º Proeedcr-se-á 1::1;-0fficio sempre que, poi: partici
pavão de ~lgum agente da autoridade policial, ou por noticia 
transmit:tida llot· qualquer -cidadão, ou por qualquer outro. 
modo, constaL' á auto1•idade competente a existencia, illO tet'-
1•itot'io de sua. jurisàiccão, de inclividuos que, pelo seu proce
dimento irregular, se achem comprehendidos em alguus dos 
casos tlo art. :353 e devam J10r isso assignar termo, de bem 
vivel', fazendo-os vil' á sua presença com as testemunhas que 
souberem dos factos po1: que forem arguidos. · 

§ 2. • A preseuca do indiciado é indispe.nsavel, devendo 
i:wt· conduzido sob as penas da lei, ouaodo ct·esobediente á in- · 
timacão da auto1·idade. 

§ 3. • PresenLe o indiciado, ... autoridade competente, de
:Pois de lavrado o auto de . qualificacão, o interrogará, inqui
rirá as testemunhas,. ouvirá a defesa e decidirá, obrigando-o 
a assignar termo, ou absolvendo-o. 

§ 4. • Serão ou vidas at.é tres testemunhas. 
§ 5. • Si o indiciado requerer prazo para apresental' de

fc>tõa, ser-lhe-;í. conoedido um, improrogavel, até oinco d.iRs, 
sendo a decisão proferida dopeis de inquiridas as testemunhas 
por. clle apresentadas. ·· 

Art. 355. Os interrogal.orios, depoimentos, allcgacões de 
defesa o decisão serão reduzidos a escripto em um só termo, 
4]UC será assii;nado :Pela autoridade, réo e testemunha, assi
:;nando pelo réo uma testemunha quando elle não o queira 
fazer. 

ArL 356. Si a decisão obrigar o indiciado a assignat' Ler
mo, será. este lavrado em um livro p::i.1·a esso fim destinado. 
fazendo-so menção das provas apresentadas, do niOdo de bem 
:viver 1>rcscripto pela. autoridade e da ·pena. quo lhe ío-r com
mi11ada, quando não observo . a obrigação impot1~a llelo Lermo. 

At·t. 357. Aos comprehcn<lidos nos casos dos ns . rv o V 
1fo :J.t•t. 353 poder(~ ser commilmda uma das penas soguintcll: 
mulla até 20$, pt•isão até trinta dias. intcmacão lla Colonia 
Cot·rcccioual até tl'es niezes. 

Art .. 358. Aos com:rirehcndiclos nos ns. r. II e UI do 
~irl .. 35:~. !;erão .commiuadas, para. os casos de infracoão, a.s 
penas dos arf.s. 300, 3Dti e 39& do Codi:;o Penal. 

AL'L. 359. Serão compellidos a assignar ter.mo de se
~uran~a os legalmen te suspeitos <fa inLenc~o 11c commcttcr 
algum crime. . · 
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A}'L 3GO. O procedimento para obrigar a termo da se-
(urarn.;a. póde ter logar : 

I, por queixa; 
II., e~-of fieio. 
Art. 36:!,. Procede1·-se-á por queixa quando alguma 

. pessoa .tiver justa razão para temer_ que outra tente um 
crime contra ella, fazendo-o saber por meio de petição á 
autoridade policial ou judiciaria coxnpet.ente. . 

· § i.° Proceder-se- á e:c-oificW quando qualquer ofticial 
· <le just.iéa, autori(!ade polichil, ou qua1que1· cidadã.o conduzir 

á. presença da autoridade competente alguma pes~oa QUe ÍOt' 
encontrada pei·t.o do Jogar onde se acaba. de perpetrar algum 
crime, procurando esconder,se ou fugir, ou dando qualquer 
out.ro iD<licio desta natui·eza; ou com atmas, instrumentos, 
papeis ou effeitos, ou outras cousas que façam presumir 
cumplicidade em algum crime, ou que ,pareçam furtadas. 

§ 2 .. v A parte <zUeixosa · e o conduct.or devem pres.tar ju
raimen!.o e provar com testemunhas, ou documentos, a sua 
informação escripta. · . 

' § 3 ... O accusado ii.óde contestar ver.halmenta a infor
mação e provar a sua innocencia, ant&s que a autotidade dê 
a. sua decisão, devendo, no caso de qqeíxa., ser notificado para 
vir á presenca da mesma autorid1;1.de. · 

§ 4. • Si o accüMl.lo requerer prazo para provar a sua 
tlcfesu, ser-lhe-á concedido o de t.res dias, improrogavel. 

ArL 362. Intimado o accusado e presente no d-ia ma.r
tado, a autoridade, a quem tiver sido presente a _queixa, ou 
tiver iniciado e:i;-officio o processo, deferirá juramento ao 
queixoso e J)1·oseguirá nos mais termos do processo, . na fórD1a 
dos arts 354 a 357. 

Paragrapho unico . A falta -de comparecimento do quei-· 
t..'OlO não inhibe que o processo prosiga ez-of(ici.o • . , 

Art. 363. Si a autoridade entender, á vista das provas, 
qun hu. fundamento razoavel para se acreditar que elJe tenta 
algum crime, ou é nelle cumplice, o sujeitará. a termo de 
eeguraoca até justificar-se. . . 

. § f . • Si a gravidade do caso o exigi:!.', a autot•idade porá 
~ tparte queixosa soQ a. guarda. dos officiaes de justice., agentes 
de lJOlicia ou quuesquer outr'as pessoas aptas, até que o 
accusado assigue o termo.· 

§ ·2. º Si o nccusado dcst.ruir as presumpcões, ou provas 
do queixoso, ou condnr.tor, será mandado cm paz, sem que 
nqucllci; riqirnm sujeitos a qualquer pena, salvo havendo 

ngidc· com dúlo mnnífos(o. . 
Art. 364. No termo de segurança scr'á oommioada umx 

u Ufi penas do ai'l. 3ü7, ao qirn fõr compellido a assignal-o, 
!:'endo o dilo t.errno escripto p ulo escrivão, em livro der;tinado
a esse fim, assii;uado pela autoridade, testemunhas e partes, 
ussignando pol' estas. quando o não queiram, ou não possam 
fazer, uma testemunha. 
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.TITULO 'JV. 

Do processo da·s infracções disciplinares 

. :Art . 365. As penas disciplinares previstas neste Codigo 
ou nas leis e nos regulamentos de organização judiciaria, em 
que incorrerem os Juizes e demafa funccionarios de justiça, 
serão impostas mediante representação ou e:x-o(ff,C'io e prece-
dendo audiencia . do infractor. · · 

§ 1.º Ouvido o infractor. responderá no prazo improro-
gavel de tres dias, sob pena de revelia. ·· 

. § 2. • Si em sua resposta allegar factos que exijam pro
va, ser-lhes-ão concedidos mais cinco dias, dentro dos quaes 
apresentará todos os documentos e testemunhas de .defesa, 
cujos depoimentos serão tomados em um só termo no pro-
cesso instaurado. · 

· § 3.~ A decisão que .iulgat· procedente ou improcedente a , 
infracção será intimada ao infract.or e della não caberá re
curso. . .. i 

Art. 366. Quando a pena imposta fõr a de multa e o in
fractor não i:ecolher- ao Thesouro Nacional a sua importanoia. 
dentro do prazo de quarenta e oito horas, será contra elle in
t.entada a a ccão executiva na fórma ão titulo seguinte. 

Da ezecução das muJtaaimposta:s no correr do prooesso ê nos 
· re!JU}amentos administrativos · 

'.Art. 367. :As multas previstas neste · Cooigo ou nas leis 
e nos regulamentos de Organizacão Judiciaria e impostas 
pelas autoridades competentes no correr do processo aos Ju
rados, peritos ou pesscas que nelle intervenham, serão cobra
das executivamente e e:r:-o f(icio pelas mesmas autoridades 
que as impuzerem. · 

§ · f .º Imposta a multa, será publicado edital de que con
stem o nome do multado. a importancia da multa e o prazo 
de cinco dias para· a defesa. . 

§ 2. • Si o multado não apresentar excusa dentro do pra
zo do edita l. ou si esta. não fõt- procedente. a autoridade, !11.
:r.endo autuar a certidão da cítacão · e a Cópia do P-dital, e~
pedirá mandado executivo, que será processado per.ante o 
mesmo jnb: rlo crime nela f15r.mn. f'!1bheler..ida nn Cod1gn rl0 
Proc~si::o Civil para ns accões executivas. . 

§ 3.º Si n mult:i fôr imposta por autoridade policial ou de
corrente de r egulamontos adminisl.rat.ivos. observar-se-ão as 
disposicõr.s dM - paraizynphos 1• e 2·. remettendo-se, entre
tanto. ao .Tui:r. r.omprfcnte. dcvidament.e autuadas. a certidã0 
da c·itacão. :\ cópia do edital e :i excusa do multado. si ~ôr 
apresentada, afim de ser procl.'ssada a acção executiva nos 
ter rnoS' do pnrngrapho anterior. 



C~ara dOS Oepltados- lmi:resso em 241D5/2015 10 24- Página 18 1 de 239 

:\:'.':N:\ES D.\ C/\MAT\h 

Art. 368 . A imporlancia. da multa será. recolhida ao The
.;:;ouro Nacional por ml'io de guia, passada pelo escrivão que 
!'unccionar no feito . · 

TITULO VI 
no processo de reforma de autos perdidos e extraviados ºj 

,\1·i. 369. Quando, por qualquer causa, forem extravia.
dos ou perdidos em primeira ou segunda inst.a.ncia os autos 
criginaes de p1·ocessos crimes, proceder-se-á do seguinte 
modo:. 

§ 1.º Si existir ·e fôr e:x:hibida cópia authentica ou cer
tidão do processo ou da sentença. passada em julgado, será 
uma ou outra considerada como original. . 

§ 2.º No caso contrario. proceder-se-á. á reforma dos au
to~ 110 juizo competente, colligindo-se as provas ainda ex:is-
1.esles sobre o . ia.elo criminoso e a sua autoria.. · 

§ 2. • No cor·rer da 'nova instrucção, o Juiz requisitará do 
Gabinele de Jdentificacão e do Estatística · todos os esclare
cimentos precisos, podendo as partes e o Ministerio Publico, 
sóme~Le para estabelecerem a preexistencia e o teôr do pro
cesso extraviado ou perdido, offerecer testemunhas e produ-
'.l.ir documentos: . . 

Art. 370. Terminada a instruccão, serão conclusos os 
m.1 1os no Juiz perante o qual corria o processo original e que 
o julgará ou não restaurado, com recurso voluntario para a 
Côrte de Appellação. 

Art.. 3i1 . Os autõs il.ssim restaurados substituirão os 
criginacs, produzindo os mesmos effeitos jurídicos. Appare
eendc, porém, os originacs, prevalecerão estes. 

At't. 37~. At.<~ decisão que .íu lgo.r restaurados os n.u t.os 
exLraviados, continuará a produzir effeito a sentença conde
rnnutorio. em exccucão, quando constar da respectiva guia .ar
i'li ivnda 1w 1~.\'lllb'olf.'oim1mlt) ondl· n 2'én <1stivm· cump1•indo a 
)l<'lHl. 

A1· t. ;n :~. Além da responi;n.bilidnde criminal, responde-
1·fín jg-n:ilmenle p ela,; custas cm dobro os que rlet;t•m 1m11sa. uo 
P:dl':l\'in 111~ :iul.ns. 

LIVRO IV 

TITULO UNICO 

'· 

Da o:s:ecuoão da sentenoa 

CAPI'.rU.LO r 
))lSP OSIÇÕi,:s l>JllCTXMINAnns 

A r!.. :r7 ·'t . A r.-xec\H~ão rl:i.s .scn1.<Ynl)ns r.1·iminar.s r.ompel.e: 
~ L" NM rwoc<~ssos da <~omp1!t.cncia <lo .TtH'\" e dos Juízes 

iJ~' I")irl'iln ao J11i:1. rl a insf.l'UC(.'.fü>. • 
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§ 2." No.;; processos de contravenção, ao Juiz respectivo. 
§ 3. • Nos processo!! da competencia da. Côrte de. Appella

ção em primeira e unica instancia, ao relator . 
Art. 375. Não se considera pena a suspensão adminis

tra.Uva nem a prisão preventiva dos indiciados, a qual, t.oda
vin, será computada na pena legal. 

Art. 376. Sempre que o réo, pendente a appellação por 
olle interposta., houver com])letado o tempo de prisão pre
ventiva equival ente :í pena, .,,- que foi condemnado, o .Juiz da 
execução mandará pol-o immediat.amente em liberdade; sem 
pre.iui?.o <lo julgamento da mesma appellação. St, porém, a 
parte· accusadorn on o Ministerio Publico houver appellado 
da sentença. o réo só será posto em liberdade si houver com
pletado o tempo de prisão preventiva equivalente ao maximo 
da pena pedida pela aecusação . 

Art . 377 . Si á condemnação sobrevier loucura do con
demnado, este só ent;rará no cumprimento da pena quando re
cuperar a int.e.gridade de suas fae uldades menLaes. 

§ 1. º Si a loucut·a sobrevier dnrante a execucão da peria, 
' esta ficará süspensa emquanto se mantiver a enfermidade, 
caso cm (JUI} o condemnado será recolhido a manicomio of-
ficial. · · 

§ 2. • O tempo em que durar a enfermidade não será 
computado na p(ma que fo i imposta · ao condemna.do. 

Art. ~7R. Ao cond0muado ~erá' m iuisf.rado. no estnbele
cimenlo ondP. t ivr.r de cumprii' â pena, trabalho adequado ás 
s nas nptinõP.s P compleição, hem eomo a necessaria instrucção. 

Arf .. !i7D. 8-i an r.ondomnado fôr applicar.la. nl·ém da pena 
de prisão. a dP. prival)ão Oll suspensão do exercício de al
~ma :n·t.c-. profis~ão oú empre.go. o juiz da ex:ecuoão provi
dl'nr.inr:'1 ptira que SP..ia cnmpt'ida a pena de suspensão ou pri-
vnr,fír:i <lcpoiii' <li' e-xecutnda n. pena. corporal. . 

CAPITULO II 
00 MODO .DT:: EXECUÇÃO DA SENTEN'CA 

. Arl. 3go. A ~xecuc.ão da sPntenca inicia-se logo t1ue n 
mr.sma tPnh n pn:::sndo r.rrt .iulgado e ::i. p ena será cumprida. na 
1wii;iío (JtH' o .Tniz dt>sign:ir. de al'r.ôrdo r.om o disposto n esLF: 
C::n<ligo, :::l'ndn m1mpridn na <:asa de Correição. si fôr de pri
sr~n 1•om frnbalho on d~ prisão r.l'llular: em coloni:\ correccio
nnl. !'li 11 r nnrf Pmnado ff'ir vadio. mendii;n vali<lo on capoeira: 
1im n!lroln <l i' r e f.(lrmn. s:i o r.ondl'mnarlo fôr maior dr quatorw 
11 nwnor rir. vi n f.c f> um annos. 

Pn1·n~1·npho unir.o. 8i o cr imínnso fôr maior de nove an
nni: r mrnor d r> 11untorz1>. SAr:í rMol11 ido á osr.0!11 clt! r ei!ormn 
y)r.ln f.<'mpn qn e nn .inir. pnr~cer. co mlnnln 'lll" n rccolhi
ml'n fo nfin l'XrNla nn idn.nc d<' <1<'7.P.Sclf' annos . 

AJ't . 3R1. Pns;:;ndn l'm .iulg-nclo n f;enf.cnça rondemnntoria 
n .Tniz r,ln <>x<'rrn~ão, logo que receber os nutos. fnrá ext.rahir 
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uma guia, que, com o preso, remetterá ao :CHrector do êsta
beleeimento onde o mesmo tiver de c,1mprir a pena .. 

Art . 382. A suia deve conte~ : 
§ :1. • • O nome do condemnado ou a alcunha por que fôl'. 

conhecido. 
§ 2. • A cópia da individual de identíficacão. 
§ 3.º O teor da sentenc~ e a ·_data em que terwinar a pena •. 
Art. 383. O director da penitenciaria passará o recibo da 

entrega do réo para ser. ,iúnto aos autos ela execucão e abrirá. 
o respectivo lanoamento no livro proprio. 

Art. 38L Si a pena íôr disciplinar e imposta por in
fr:icção de deveres do cargo, será cumprida na Casa de De
tenção, em. compartimentos disLi~ctos dos destinados ao pre
sos uo1· crimes communs. 

Arf;. 385. A pena de suspensão do emprego privará o 
condemnndo de todn.s as vantagens respectivas durante o tem
po da. suspensão e o inhibirá de sel' nomeado pat"a outros, 
salvo sendo de eleição popular. 

Art. 386. O ,luiz da execução. no mesmo despacho em 
que manda.1· cumprir a senteni;;a, ordenará as diligencias ne
nossarias para a liquidação da multa. si houver: 

.Art. 387. Quando n multa consistir na 1percentagem so
bre o valor de qualquer objecto, si este já estiver liquidado 
ou rnr conhecido, o juiz mandará pelo escrivão fazer a conta e 
i.ntimar o réo 'Para. deni.ro de oito õias, rec.olher ao Thesouro 
Nncional a respectiva ii'nportancia. ·. 

Paragrapho unico. Quando, pot-ém, o valor desse objecto 
não :íór conhecido. o juiz nomeará um arbitrador para o li
rruidar. fazendo este a conta. 

Art. 388. QuandQ o valor da. multa fôr correspondénte 
:\ um certo espaç0 ª"° tempo, deverá o ,juiz mandar -avaliar 
por um arbitrador quanto póde o condemnado 'haver, em 
cada dia, pelos seus bens, enip-rego, ou trabalho, para. que o 
nont.ador. regulando-se por esse nrbítr~mento, desi~e a · 
somma correspondente ao tempo marcado na sentenca. 

· Pa.'t'agrapho lm1co. O ,juiz não 'rica adstricto ao arbitrn
m ento. pelo <ftlC. si enl.!'n<for que a liquidação ú evidentemente 
c:<i:aggerada. ou diminula, poderá ordP.nar que se pi:oceda a se
~unda. liquida.cão por out.ro arbit.rador ou .corrigir o arbitra,
mento no que achar c,x:nggerado ou diminuto. 

Art,. 38!.l. O lnudo d eve ser ofj'ercciclo dentro de qua~ 
l'C'n ta 1• oHo hnrn~. a rnnlnr rln vi<:!'ri (10~ auto>; em cartorio. 
e dentro de outras- IJtrnrcnt.n o oit.o Jiorris o .iui:i: o homolognrà 
on reformar(i. 

· :A:rt. 3!JO. Do arbiLl·aincnl.o cnbo r r.cul'SO nos tcrmo1> do 
r:api tulo VI d11 füulo I do livro I deste codigo. . 

Ar~. 3(l1. Concluido o prazo de oito dias si o réo não 
f.iver pllt;O. O escrivão fnr:'.i \ogo nns Vinte e QUl\tl'O horM 
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ses-uintes ·os auLos concinso8 ao j u"iz para converter a multa 
em prisil.o segundo as regras seguintes: 

§ 1.º Si a multa imposta. fõr correspondente a. certo es
paço de tempo, a commutacão será em prisri:o aellu1ar por 
esse mesmo tempo. · 

§ 2.º Quando .a multa: fôr sem. relação a tempo, o juiz 
nomeará arbitrador que calcule os dias necessaríos ao réo 
para ganhar a importancia da multa, e nesse tempo lhe serâ 
commntada. 

;Ar't. 3-92. "A commutacão da pena de multa, 'que não- fôr 
correspondente a certo tempo, nunca .poder1á exceder de trai 
mezes de prisa? cellular. De~sa commut~cão cabe recurso. no~ 
termos do capitulo V.! do titulo I do livro II deste cod1go., 

Ar~. 393. Concedendo-se a amnistia, o indulto ou a com
mutacão de ·pena, o Governo remetterá ·cópia da lei ou decreto 
ao .iuiz. competente pa.ra que solte o agraciado -0u faca exe
cutar -a nova pena quando se tratar de sirop·les commutação. 

:Art. 394. Compete dar cumprimento ás leis e decretos 
d@ coacessã'o de amnistia, indulto ou commutacão de pena: 

§ 1.º Ao juiz perante o qual se estiver processando o 
feito. ' . 

§ 2.º Ao Juiz da. execução. · 
!ArL. 39,5 .. No caso de indulto ou commu~!l:o de pena, 

verificando o .iuiz que houve omissao <.te alguma eircumstan
cia essencial. que deveria influir para denega.cão da. St'MC., 
devolverá· o decreto, expondo respeitosamente a mencionada 
circumstancia. 

Paragrapho unico. Decidida pelo poder competente a: du
vidn proposta pelo juiz. mandará este cumprir o indulto ou. 
executarâ a commutação. · 

~rL 396. Si o condemnado allegar a l)rescr~pção da 
pena. serão cs auto~ conclusos ao juiz competente, de euja 
sentença. cab1mí recurso meramente devolutivo) _processado 
nos 1.er1nos do capitulo VI <lo ULulo T do livro Ir. O recurso 
subirá. cm a.u Los apartados, quando n. decisão fôr contra a 
prescri;ição e.llegade. ." 

§ f.• Si o condemnado fallecer na. prisão, o administrador 
ou dircotor desta remetterd ao .iuiz executor certidão de 
obito e informaçil.o do Gabinete <le Idenlifi.cação ~ de Esta-
tistrnR, provando n. identidade. · 

O ,iuiz, mandando .iuntar esses documentos aos· autos, 
,julgará extinctn. o. execução da pena. . 

§ 2.º Si o condcmne.do !o.llccer achando-se foragíG.o e fôr 
1:011uarfrlt> no juiz, com certidão do obil.o. que se declar'1 ex
fl11;ct;a 11 _i'xPcw;i'ín, dnr-:-::~-•~ vi~f:t dos auf.os por cinco dias ao 
··Mmis!.ep10 l1 ubllc~1 po.rn promover. as diligencias que julgar 
convemenLes n, fmdas estas, decidmi o ,iuiz. 

. Da dr!cisli.o caberá recurso, que se processar:t nos p1•0-
pr1M 1rn!.nr-i, ria fMma estnheler,icln no capitulo ºVI do titulo l 
do livro I!. . 
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LIVRO V 

DO HABBA.S-CO'RPUS 

TITULO 1 

Disposições preliminares 

Arl. 397. Dar-se-:i o habeas-corpus: · 
§ f.º Sempre que alguem soffrer violencia, ou coacolo, 

por Illega!idade, ou .abuso de poder. · 
§ 2.º Sempre qlle alguem se achar em imminenLe p<~rigo 

de soffer . violencia, ou coaCQão, por illegalídade, ou abuso de 
poder. . 

Art. 398. Podem requerer habeas- corpus: 
§ 1. • Qualquer pessoa, nacional ou esLrangeira, em seu 

favor ou de outrem. · · 
§ 2.º O Ministerío Publico. 
Art. 399. Conceder-se-á habeas-corpus todas as vez~" 

que n'o •Correr de um processo se verificar que alguem eAta 
illegalmente detido. ' 

Art . 400 . A petição de habeas-corpus deve conter : 
§ ·:t.• O nome da. pessoa que soffre a violencia ou ool\cOllo 

<' o de quem é óelia causa ou autor . . 
§ 2. º A declaração da especit• de constrangimcnl•> quo 

soffre . 
§ ::i. º .Juramento sobre a vet•dade do allegado. 

. § 4 . • No caso de ameaça de violencia ou de conc•:üo, ni4 
Jnsta.s razões •do seu temor. 

§ 5. • A ussignatura do impetranf;e. 
Art. 401. A autoridade judiciaria a quem fõr dirigida !\ 

peticão. far:'i, orig;nariamcnte ou P.m g'!'áo de r"r.t.H•.q(); ... ll tm
tro doE= limite!:' · rJa l'>Ua jurisdicção e compet.encin, pnssnr dt• 
prempto a ordem de habeos-corptts impetrada, nos ouoi:: -pre
vistos na lei, seja qual fôr a autoridade que haja orchimuio 
a ''iolencia ou 'pretenda ex.ecutal-a. 

ArL 402. Siío competentes pnrn conceder /r.al1M.~- rr11•1l11.ç 
qual'.'sqnPr .iuize;;; ou tribunal superior, na hierarohin. t\ au
f.or idnd(' de (JUP.m emanou a ordem füegal. 

_'\ rt.. li O:?. A con()es~ão do habens-cnrpus n!ío põo f l'rmo !2/'l 
pr<.•cesso nem obsta o uHe:rior procedimento ,judicial, que não 
este.ia cm dc~nr..ct>rdo com os 1'undamentmi (ia .sent.f'ni;n •fo 
ltabeas-r:orpus . 

Art. -1.0li. Si :i sent.cnca concedendo o ha11eas~or)n1s 1'1'
ron11f'f)('r a nullid::ide ·do proeP.sso, ser:'i est P. t'P.noy:ido· no ,i 11 bm 
competente. 1:-cg11indo-!>e ::is rormalidndes substanciaes que 
tenhnri1 sido omfüidus . 
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1\rt • .W5. A prisão ou constrangimento julgar-!je-:ã Ulo-
gal em qualquer dos seguinte:3 casos: · 

§ 1.0 Quando não houver justa causa. 
§ 2. • Quando o paciente estiver preso por mais tempo do 

que determinar a lei ou em condições e logar não previstos ou 
improprias. . 

§ 3. • Quando o processo estiver evidentemente nullo. 
§ 4.~ Quando a autoridade, que deu a ordem, não tinba 

competencia para o fazer. 
· · § 5. º Quando tenha cessado o motivo -que autorizava a 

prisfi.o ou constrangimento. · 
§ 6.0 Quando estiver o reo preso·, sem que se tenha inicia

do o pror.cssc em tempo legal. 
§ 7. º Quando occorrerem circumstn.ncias que aggravem a 

pnealidade impost.a ao paciente. E, neste caso, a ordem de 
hubeos-corpits se 1nnitart\ a decidir sobre o gravame allegado, 
fazenrlo-o cessar, sa!vo o caso de ,pen11s disciplinares ~utori
zadai' pelos regulamrntos das prisõe~. 

Art. 'iOG. Ordenuda a solturn do paciont.e, em virtude d"l 
habr:n.~-cnrpus, será condemnadn nafl tmsl.as a autoridade qu0 
dc:;tcrrninou n pris5o il!egal, mmt ve:>: verificada. a má fé ou o 
ahrn:;o de poder. , 

J.)nragrnpbo unir:o. l\esLes nnsos, sor:í remeLtida ao :Mi
nis!'.erio !Pnhlír.o c6pia das pecas neoessnries p11ra ser promo
vida a respon.~abilidade da nutot'id11do, i;em pre.ini:r.o da acção 
pnrficnlar. que pôfls::>. compe~ir :i parte of!endida. 

Art. 1~07. O administrador da prisãc. escrivão, official de 
jusLir,a ou nut.m·iclnde polir.ia! . qnf!, de qualquer modo, embn-
1·aç:ir ou nrocra~tinnr a e:-.:pediçao de uma ordem de habea.ç
co1·p1u. a conducção e aprPsentar,.ão do paciente ou a sua sol-
1.nra, ser:í n11.1Had'o pelo .iniz compet.ente na quantia de 200$ t\ 
rí00$. nlém d:.i~ pcnns ern que incorrer nn fórma da lei penal. 

TITULO II 

Do processo do chabeas-corpul!I> 

Arl.. ;los. Apre~ent.(ld:l. a petiçao de ltabeas·cot-pus, o pre~ 
sidenl.e ela nr,,rtc de Appellncilo o.u o juiz de DireiLo, ve1•ifi
o:rndo que e: r.aso delle e crue a petição se acha devidamente 
Inslr11\da, mandará immodiat::unente expedir' a ordem par:l 
que lhe f;C,jn apresenlmlo o paciente no dia e hot•a que desi·· 
~Tim'. si est.iver preso. 

§ :L." A 01·dem de habea~:..corpus será escripia pelo es
crivão <~ ns~ígnadn. pelo juiz e devcr·á contei• dflterminni;ão ex
p1•r.1>i-:n no defenl.oi· para' apl'esenJ.ação cio pnciflnLc. O offieia! 
r11e:t1•r1·•ga(lo rln r.lilig1mcin layr•nd 1:ertidiio da intimaciio do 
det.eul.ot· e ria ex:ecm:.ão da ordem. 
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§ 2. • No caso de desobediencin, será ex:p~dido mandado de 
prisão coni.ra o detent-0r e depois nutoado este e processado na 
fórma da lei penal. 

3. • Neste caso, o presidente da Côrte do· Appellação. ou 
o juiz de direito, prnvidcnciarú. i1ara ser: o paciente tirado da 
prisão e apre~entado em juízo. 

Ar t. W9. Havendo prisão, nenhum motivo excusará a 
a.presentação do paciente, salvo nos casos seguintes: · 

§ :l . • Grave enfermidade do paciente. 
§ 2. º Fallecimento ou falta de identidade de pessoa. 
·§ a.º Não ter a pesso::A, n. riucm se altribue a detenção, o 

paciente sob sua guard·a. · 
Art.. /d.O. Sêrito sempre requisiLados da. :i.utoridade, on 

pessoa que ordenou a prisão ou deu causa ao constrangi
m~nto, ini'ormação por escripto sobre os motivos do seu acto. 

Arf,, H 1. O detentor deverá declarar á ordem de que au-
torídadf) tem J?reso. o. paciente. 1 

Art. '•12. O paciente poderá apresentar advogado para 
tledm:ir o ~eu direito e. si fôr menor, ser-lhe-á dado curador . 

Art . 413. Quando dos dog.umentos apresent.ados. se re
conhecer evidentemente. a illegalidade do constrangimento, o 
j<ríz ot1 tribunal a riuem se impetrar a ord'em de kabeas
cortms poderá : ordenar a immediata cessaoão do constrangi
mento, mediante cau<;:ão arbitrada pelo mesmo jniz ott tri
bunal , até <JUe 1·osolva· definitivamente. 

'.I'ITULO m . . 

Do .julgamento do ·cliabeas-corpus» níi ·corte de ,'.Appellaçlo ~ 

Art.. 414. No dia marcado para o .iulgamento, o Presidenta 
far:l . o rc lato1·io, interrogará o -paciente, si comparecer, P, dat':\ 
a pal~l'vra oo mesmo paciente, ao seu advogado ou. ao impe
t.nnte para verbalmcnt(: deduzir o seu direito. Nos casos d!.l 
prisão civii. o '.l'ribunal não .iulgal"<Í. o habeas-co1·pus sem ci
tação (l audiencia dn. parte, que houver r equerido a prisão: 

.i\r t. .1rn. O .it\lg-amcnto terá log::rr na mesma sessão .. 
Art. 'dG . Si a. decisão í&r favoravel ao paciente, e este 

estiver preso, sorá logo tnandado ·em paz, salvo si° da informn
çfto ptest.adn. pelo detentor constar ou~ro motivo de -prisão. 

§ 1." A decisão do TL"ibunal será lmmediata.mente commu
nicada, para os effeitos legaos. ú. autoridade que ordenou n 
prisão ou clou r·-anstt ao consfransimento. 

~2. º Si o luilJP.a.s - r.or}nJ8 fôr concedido para evitar ameac:.n 
ele viol encia ou coacclio. ou impedir illegalidade ou abuso do 
poder. ser á dndo ao paciente um saivo-condnclo, pa~~ado 'Pelo 
sccrelnrill do Trilrnnal e :i.ssignado pelo Presidente. 

~ 3. • Para a expedicão ex-of{ir:i.o de umn. ordem de habeas
r.nr1ws fat'-sc-:~ n~1 tol1 r;ão;. da qual conste o teor da decisão 

1 . 

' 
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que :1 c!ctcl'miuar e dos dl · · mcut.os a. que se referir, se~indo
se os d~mais termos regulares do processo. 

TITULO IV. 

.Oo julgamento dochabeua-corpus~ pelos. j~a d.e dil'.eiio 

Al'L. -1:17' :\prCSPHLUUtL uma pelic;ão de habeas-corpu~. 
cxamina1·á o .ruiz ~e foram observaoas as f ormalidades legaes; 
no caso co11L1·ado, m:inu:.H·ú vor seu despacho que o iropet.rantc 
l"'ecncha as que J'ol'<llll omittidas. 

~ 1. '' Estando em devidu. fórma a pe~icão, mandará au
loal-a e expedir u. ui.·dem de habeas-corpus, ·obse1·vadas as di,, · 
posiyoes :.los LiLulos l e II deste livro. . 

~ ~. • Quando o Juiz· expedir c:i:-o(ficio uma ordem · du 
liabeàs. co1·p·us, proce:cler-se-á na fórma . esLabelecida. no § 3º, 
do artigo ;.int.eccdcnlt>. 

§ 3. • Procedidas as diligencias legaes e interrngado o pa
t:icnte, si comparecet', l' Juiz proferirá nos autos a sua. d~i:iãO 
fundamentada no· prazo maximo de vinte e quatro horas do re
!'eb1me1i to da. petição, çoncedendo ou não a ordem impetrada" 

§ li.• Si a de(:isão fôr favoravel ao paciente, o escrivão 
passaní. logo •) alvará <:l a soltura, que será assígnado pelo Juiz 
e sem demora transmiUido ao dct.cntor, para fazer cessar im-
m cdi :i.tamenta o consrangimeno. . 

§ 5. • Si o habea.s-co1·pus fôr concedido para eviar ameaçs 
ue violencia ou coaci;;5v ou impedir illegalidade ou abuso do 
poder, ao pacienLe será dado um salvo-condu~to, passado . pelo 
c;;crivão e assignado pelo Juiz. 

TITULO V 

Dos recursos das decisões PJ".Ofericlas · 10bre •Jiab9as~oorpu1» 

.ArL. · ·í:18. Das conclusões proferidas sobre habea6-Cot'plll 
dat'-se-á. o recurso : 

§ i.º Para a Curte de Appellacão, ex-olficio, da decisão 
dos JuiZL':õ de Direito, concedendo a libcrdade1 do paciente ou 
ordenando n cessação da ame.aoa, do constrangimento, e vo
hmlario, inLerposto pr~k propl'io paciente oµ pelo impetrantc, 
!>Í Sôr iu<.kferida u petição ou denegada a solLui·a. · 

§ 2-. º Para o S'upi•r.mo Tribunal nos termos da lei federal. . 
Art.. 4.i9. O re1mrso será inLcrpost.o no prazo de cinco 

uitt!;, (~.outuclns da intuna\~~o . por sitnples requerimento, em 
11uc• r. 1·ecor1·cnlc dcdm1irá a::: J'a!f.úes, pelas quacs entende se!· 
111.ru~ ;a a decisão recorrida. 

Pat•agTarillo unioo. Os au~o::; setúo apresentados na instan- · 
eia superior rJontro de -quare11ta. e• oito horas, não prejudi
..:a11do ao n~co1·rento qualque1· demora. 
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Arf .. 1,20. O r ccm·i:;o n ão smpcnde os om~itos do habeas .• 
cm·;rn~· r;o ncedido. · 

ArP.. 1,21. No .julgamento do rec,lrso. a Côrl.c de Appcl~ 
lação 11ollr.rà, d~sdc Jo;;o, resolver defin itiva.mente sobre .ª 
matet"ia do mesmo. si r-rn vista dos autos forem dispensav~ns 
novos c!:clarccini~1·1 l.o:; e o compareci~ento ultel.'ior do PS.-
ciente. · · 

LIVRO VI 

Dís}Joeiçõe• geraes 

TITULO~ 

Das audie~cias 

ArL. :1:!~. l!~rn lot\~1 :-. os' .iuizos criminucs haverá duas uu 
r11ais ,iudionuias por semana, conforme a affluoncia do ser
vi ço. com a dura<:ão minima ·de meia hor.a.. 

§ 1." As audiencias, r ealizadas exclusivamente no Forum, 
P :li' ;;essões dos Tl'i1.»mues nas respectivas sédes, serão pu
hlicas, com assistencia do escrivão ou secretario do 'l'ribunal, 
of.fiéiu.I de .iustica e con! inltó, em dia e hora certa, annnnoiado 
o ,iJ\1 principio pelo toque da campainha e ;prégão do officíal 
de jUstica, salvo os casos e:xcepluados neste Codígo. 

§ 2. ~ Si d:i publicidade da audiencia, em razão da' nat.ure:i:a · 
d<..1 Pi'Ol~csso. resultar escanàalo, inconvenient.~ gravo ou pex.-igo 
:para. : a. ·ordem publica, o Juiz ou Tribunal pQderá, ·cx-o f(i.cio , 
ou a reqUerimenLo da parte ou do Ministerio Publico, deter
minar que a mesma audiencia ·se ef!ectue a · portas cerradas. 
ou limitar o numero das 1)essoas que pretendam assistil-a. 
A crdem será. in~e.rida nos autos do processo. · · 

.o\rt. 423 . Nas audiencias e sessões dos yrribun·aes, os espe
ctadores, as partes e os escrivães conservar-se-ão sentados: 
todos, '()orém, se levantarão quando fallarem aos .Jui;;es 011 
quando C'~t.é~ ~ ... lev~mtarem para qualquer acto do 'processo. 

§ i . • Haverá nas audiencias assontos collocu.dos á direiL.'l 
do J\1iz. unicamente desti1H1.dos aos advogados :;radun<los .em 
dir-?.ito. \i 

§ 2 ." A's audiencias deverão estar prnsentcs, <~Ompate~ 
cendo com antecedencin, os escrivães, offir,in1cs de .iustiçn, 
conf.inuos e porteiro dos auditorios o Tribunaes, sob pena de 
mnlta di! 100$ a 20-0$000. 

§ 3. • Os cs~rivães tomar1io assento nas audiencias por 
ordem de sua antiguidade no .officio, ~ os nfficiaes <lc ,iust.ir:n. 
contínuos e portniro pC\rm:mecerão de pé Junto i s6dc d(I 
Juiz, r1arn cumprir $uas ordens. 

Art. '124. Nas audiencfas os escrivães darão, mediauLc 
ordem do Juiz, as informações necessarias aos processos, e de 
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tudo quanto oc<:oner tomarão notas explicitas em seus pru
Locollos. 

Art. !l25. Do;; termos ele audicncia, que serão -lidos cm 
voz alta. pelos escrivães e rubricados pelo Jui;o;, deverão ellcs 
extl'ahfr eópia por inteiro para ~ juntai;em aos respectivos 
autos. . 

Art'. 4.26. Os advoga<los requer.erão sentados, pela ordem 
<le sua antiguidade, e depois delles os solicitadores, procura.
cores àas partes. 

Art . ·i27 . Nas salas das audiencias e sessões dos Tribu-
11ac!$, as pessoas que concÕrl·erem ao act.o não poderão ent1•at· 
uo 1· ecinLo destinado ao pessoal· do juízo e advogados . 

Art. 1128. A policia tia audiencia é confia.da ao respcc~ivo 
Juiz ou P1'·esido11te do Tribuna:!·, que ,Poderá exigir o que für 
conveniente á manutenção da ordem e ao respeito devido às 
autoridades, cab1mdo-lllcs, para esse fim, i·equisitar a neces
sut•ia força publica, . que ficará inteiramente á sua disposição . 

.Art. 429 . Os que: assistirem ás audiencias manter-se..,ão 
respeitosamente e em silencio, sendo-lhes vedadas quaesquer 
munif.Jst:u;ões de approvação ou desapprovação. 

§ 1. º No caso de transgressão, o Juiz fará retirar· da sala 
os kansgressores, os quaes, si resistirem á ordem, serão pre
sos e autuados na .f&ma da lei penal e deste Codigo. 

§ 2. º Si na audiencia o accusado injuri-ar o Juiz, as auto
ridades, testemunhas ou a pessoa estranha ao processo, ou 
ainda perturbar por qul:l.lquer fórxna ·a boa ordem da a.udieucia, 
sc1·á. immediatamente retirado da sala e autuado, reconduzido 
á prisão, si estiver anteriormente preso, proseguindo-se na 
aumencia sómente com assistencia de seu advogado . 

.At·t. 43-0. E' e..\:presoomente vedado ao l'epresentante do 
Ministerio Publico, aos advogados, procuradores ou solici
tadores usarem, nus audiencias, de expressões injuriosas, 
:violentas ou aggressivas contra a autoridade publica, as t.este
munbas ou quaesquer outt•as pessoas, e bem assim discuti
rem ou fazerem e:<t:planações ou commentarios sobre assum
ptos alheios ao processo e que ce modo algum sirvam pnra 
csclal'ccel-o. . · 

Paragni.pho unico. .o\os infractores que não nt.Lendercm á 
advertencia do Juiz será retirada a palavra e no caso em que 
se mostrem l'ecalcitra.ntes, ser-lhes-á applic~vcl o dispost.o 
no § :l • do art. 425, nomeando o Juiz outro defensor :io réo 
ou um accusador ad · hoc. 

Art . lí31. A's audicmcias e sessões dos .tribunacs ninr;unm 
poderá assistir com armas d.desas, e:r:cept.o: 

§ i. • Os agentes da nuLoridad~ oublica em dili1'cncia ou 
S()t'VÍQO. 

§ 2 . 0 Os officiacs e prai;.as do Exercito ou da. Armada e 
da Policia, nn ronformidade dos seus regulamentos e. quanr!o 
cm set'viço nos juízos ou tl'ibunaes~ 
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·A'l'L. ·i32. Os .iuizes usarão sempre suas :vestés Lalares 
em serviço nos juizos ou tL'ibunaes. 

~lT:U,LO ll 

Du féijas 

AL'l.. 433. São feriados no fõro criminal os -d()mingos a 
rHas de. Jesla nacional declarados em lei. 

. .\.,t'L 434. Todos os actos e lermos · do pro~~esso crimi
nal e da investigação policial podem ser praticados em fórias 
roreIJ~es e nos dias feriados, exceQtu.adall, apenas, as se~sões 
de julgamento, que não podem ser marcaqas para domrngos 
e dias de festa nacional. Os julgamentos iniciados, e~tretanto, 
em dia util nã<l se interrompem pela superveniene-1a do, fe-

. ria<lo. · · 

TITULO III 

no Gabinete de Identüica9ãQ e Estaüstioa 

ArL. ·135. O processo da identificação Cl'.iminal será e:iLe
cutado na instruccão criminal ou nos casos seguintes: 

§ 1. • No caso de :flagrante delicto ou de prisão preven ... 
tiva . 

. § 2 . • No de pronuncia. 
§ No de oondemnacão. 
Ar,t. 436. A t<>do o processo será junta. a. individual de 

identificacifo ·do accusado, tomada perante a autoridade poli
cial no caso d'e flagrante delicto, ou no proprio Gabinete de 
Identificação e Estatística. nos . demais -0asoe. 

Art. ~37. Tod06 os accusados 0p1-.esos nos casos do art.igo 
at>lecedente .a~o sujeit&s á. identificacão, excepto os que o 
forem pelos motivo.s seguintes.: ' 

§ 1 . • P·risáo administrativa. 
§ 2. • DeLenção pessoal. 
§ 3. • Crimes polit'icos não connexos com os crimes com

muns. 
§ li.• Adultedo. 
§ r,. • Contt·averú_:.ões, salvo quando ~e refel'it•em ~í. oxplo-

1".1<;iio elo ,iogo da:s lot,cria·s, das l'ifa!:\ da mendicidade, embria
guez. vadiagem e cwpoeiragem. 

Art .. 438. Os antecedentes '!1·iini11a.cs do accusado .serão 
eomprnvndo~ p r..lns ce-rt.idi.'íes d o Gabin C\Lc de Mcnt.i.fic;,u:.ãn . 

A1·t . ·í:l9, A' requisiçiír> elos Juizcs Ceimi1.1nes. for L11;c:e.1· :í 
imu1edfaLnrnenL<;1 o GabinetJe as ncc:es:s:11·ia·s inrormacücs nu 
cópiafl de an~eriores sent.encas, rcforcntos ao uccmsârio, · su-
jeito a: p1•ocesso ou julgamento. . 

ArL .ViO. Pa.ra. o fim do aol'tigo an\,ecedente e sob p ena 
d .' mµl_ta ~e 50$ a 100$, os esorivães dos juizo-s criminae-s e 
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o ·secL·etario da Curle de Appc llar;ãu sãu obrigados a . r cmeLlcL· 
ao Gabinete, denliro tl'o prazo de oito dias, cunLa<los da dafü 
en, que tenham sido pro for idas, · <.:ó pia da-s se1ücnc;as que pro
uunciarem ou não pronuucianmi o· r0o ou o absolverem, das 
scntem;as de conclemuac;;ãu ou ahsolvi\·ão e duo; despat:llos 0 1·
denaudo u a1·chivarncnto da. dcu11ncia ou qur!ixa. . 

ArL H:L. Essa cópia sarú .iunta. aos res r>ccLivos ·prom
ptuait·ios oq;ani:tados m1 Gabinde, ·~ sú aos juiz.es será fdl'llC
cida como complemento de prova de antecedentes em outro 
p1·ocess-0 ius-taura<!'o contl'a o mésmo accusad'o . 

TITULO IV 

Da estatistica polici~l, judiciaria e penitenciar~a 

Art. H2. A ~l.atistiea ·POlici:al, judiciaria e penltent:ia
l'iaa, a cargo cl'o Gabinete de Identificação e <le Estatis tica .• 
do accôrdo com o seu ;i.·cgulameuto, versará. sobre os factos 
oécorddoti annualmente. · 

At·~. H.3, A Ct>tatistiea policial comprehcnde todos os: 
:,;c.rviiços n1encionaàos nas leis e regnlame.ntos especiaes da 
t)()licia do Distrioto Fede1·a.J . 

A·rL 444. A cstatistica judiciaria cotnpl'chcndc a. cri
miúal e a e.lo movimento dos pt·ocessos •' .iulga1ncntos, ll <lellu 
constarão. em quadl'O!-l . dist.itwtoi;: 

§ · 1. • Os crimes prati<:ados dut'a.nle o auno, com o~pe-ci
fit:aç,ão <.l'a. natureza de cada um, dos m<!~es cm quo occorrc

, ram, cloi:i locau~ •. horas cm que foram pm•pdratlu~ P dos im:;ti-u~ 
menlos do ci·íme cont,ra a p•.'Ssou 11 vida. . 

§ 2. º As co.nt.Tave'rn;.ões em espet..:io. i:;cgnndo o..,; dish·ictos 
policia.f\s. · 

§ 3. º As ai1·mas 1;••ultiL>idas rinr. tiv-0ecm sido app1·ehcn-
<lidas. . 

§ q." O numc1·n de {h1linqu;H\L11s (anLoru~ o cumplicc~) 
l'Olll e~pticifica<.iãu e.los c:rinw:-: •fllP pral. i1•anun. da idarlc. <lo 
g-1·áo dP ins (t·uci;üo, 11a cionaUdaíl1~ .. MLa<io civil. c1ir e pt·o-
t'ii>sã.o. . · 

~ r,." O 11umo1·0 !.lo i.:o ut.rav<11tl.1w1~~. com r.;.: 1wd l'i naPii".l d ll+; 
l' U11tl•avulll,;Õ~:; um que• int~oi· 1·1•r:ir11 P t.!Pinai s · l':u·ad.t:t•isl ic.:os 
<!slalwlocido;; no mtmei·o antniol'. 

· § 1\. • Os c·dmes cotnmm1>; ci 1~u nf.t':l~' t• 111;i'íc:s levadas no co
lll11:L'.itnt"lll.11 dos .ruii. cv; '' Trihunac~. 

~ · -; . • ().,; ct'imcs fu11ccionnci;~ . 
§ 8.º As senl.om;m; (IW~ JH'OJ11llllli:t1'1' m <111 rnlu <• l'1\n. n11 o 

ahsul\'Pl'Nn. J>t'Ofet·i·clus na instn1qi::i10 cri111irml. q11 .-1• orii;<i
rnn·iunrnnte, quer em grlÍ.O tio rr.om·so. 

§ !) • " Ú$ julgamentos. quer em p1·imci1·a. quer.· em sP.-
~n ncl•'\ i ns1Jauc ia. \ 

~ 10.º A's penas impost.as. . 
§ H. • Os habeas-corpus conct.\Clidos e os denegados . 
C.-Vol. VII . 
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§ 12.• Os proe&ssos de contravencão preparad'os pelas au-
tcTidadoo p<>liciaes. 

§ 13, º Os processos de menores da quaío~:ze allJlos. 
Art. 448. A estatística 'I)enitencia:ria co.tnprehende: 
§ 1. • Entradas e ~ahidas mensae-s d~ presos n.as Casa!! .de 

Detencao e de Correcção e outros estabelecimentos destina-
dos ao cumpt'tmento da pena. . 

§ 2. • Entra.da.e e sahí~as por nacionalidooe, estado civil 
e cor. 

§ 3 . • ~ntradas e .sabida~ segun-do a. i:dade, a inl'ltir\lcção 
e o se:s:o. 

§ 4. • Entradas e sabidas segundo os e-rimes e penaa. . 
ATL U9. A est;atistica. geral será acompanhada de dia

grammas demonsl.ral.ivos da pE)rcenlagcm· de crimes e contra
vençõ~s, s~gund~ as . especie.o; e os dís!Jrictos polieí·ae», e de 
um mmucloso relator10 que, além de outros dados rundamen
taes, assignale <> coefficiente eia. criminalidade, as suas cau
!as, a reincidencia e a pred·ominancia ethnograp.hica dos de-
linquentes. . 

Art. 450. Os quadros de estatisti<ia geral serão ()rgani
sados de accôrdo com os mo-d.elos fornecidos pelo Ga.binet~ de 
Identificação e de Estatística ao secretario da 'Cõrt.e de Ap
p eUacão, aos escrivães dos juizos criminaes, director da Casa. 
de Correccão, delegados, directores, administradores ou in
spectores das réparticões subordinadas á policia do Distrieto 
Federal. . · 

Art. 450. Ficam revogadas todas as leis1 decretos, regu
lamentos e instr.ucções sobre o processo crimmal e quaesquer 
disposiÇ61es em contrario. 

l>i1po9tç5es tranttori11 

Art. t.• Nos crimes de competencia do Jury e dos juízes 
de direito seriío observadas provisoriamente as seg-Uintes 
dispoSitlles: 

~ L~cerraóa a instrucção preparntoria nos crimes de 
competencia do Jury, o pretor ordennrá as di!igencias neces
sarias paira. ~anar qualquer nullidnde, e~. cm seguida, mandará 
remctter os autos ao juizo de direito competente para os ul
teriores termos do processo, na 1'órma esta tu ida polos art.s. 193 
a 200 rlesto Codigo. . 

~ 2.• Passnda cm Julgado n pronuncil\, o j uiz de direito 
mandnrt\. remcttcr os autos no rnspectivo cscrivií.o do Jucy, 
seguindo-se os demais termos e.stabelecidos nos arts. ~Hl l\ 
285 deste Codigo. 

Arl. 2. • os recursos àos despachos dos preteres e os 
con!lictos de Jurisdi~ã;o entre elles serão proceS:Sad~s na 
conformidade dos arta. i!H e 2<l2 a 217 deste Codigo. 

Art. 3. º A execucão das multas impostas no correr do 
processo e a das instituidas nos regulamentos administrativos 
&erá promovida na conformidade dos art.s. 367 a 368 deste Co~ 
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·digo, sendo o mandado exccul,ivo prre>ccssudo uti accú1·do com 
os arf.$. 3 lO a 3 iG, Jo regulamento u. 737, <le :!5 de novemb1:u 
do 1850, até que decretado se_ja o Codígo do Processo Civil. 

. Art. '~. º A qua.lificaç.ão e revisão dos j urad-0s será regu
lada pelos arls. 05 e H3 do decreto n. 5.56·1, de -1~05 . 

.ArL. 5,º Emquanlo wio forem creadas escolas de i·~-' 
forma, a p·ena imposta a criminosos m:lio!'~:; de p'.!Uatorzo . 
annos e monol'CS uü vinte e um, scd cumpt'id•a em pavilhão 
separado na Coloniti Corrccciollal de Dous Rios. Os menores. 
de quatorze e ma.ióres de nove :mnos set•ão recolhidos á Es
cola PremunitO'.ria Quüizc de Novembro. 

Art .. 6." Os Juizes, escl'ivãcs e demais fmwcionarios de 
justíca perceberá.o custas de accôrdo com o regimento vigente. 

Art. 7. • Este Codtigo cnlra1·á em vig-O!' trinla dias depois 
de sua publicacão no Diai·io Official. 

'l'a.balla d& ~an~ 

TERMOS . , PE!"IAS' 

.~--~--~------------------~~---

~Unimo l :\faximo ! 
:iOOSOOO 
20080-00 
3008000 
400$()0() 
tioosooo 

• 6008000 
700SOOO 
800$000 

:l.:OOOSOOO 
2:0-00SOOO 
4:SOOSOOO 
5,:000SOOO 
6:ooosooo 
8:000$000 
9:000$000 

iO:OOOSOOO 

Prisão coUulai- por manos de 

1 Seis mezes. 
Urn a.nno. 
Uro anno e seis mezes. 
Dous annos. 
Dous aunos e seis mezes. 
Tres annos • 
Tres a.nnos e seis m_czos 
Quatro annos. 

Observaçdes - Esta tabell<~ 11ii.o so appliua á.quellcs t.:timcs (]uu, 
GH1bo1•n punidos corn menos de qu:ttro a.nnos do prisi"lO, são ontl'o· 
ta.nto consider;.doi inatlançavois por leis ospeciaos. 

Snla das Commissõas, 23 de outubro do HH\i. -C1Cllh<t M"'chailci, 
P1·osidonto .-Afranio ifo .ll~Uv f.'rancr>. - Gonçalves !t!aia .-.fosé r;o11-
çal11es.-Palf!tri. -Jfüximiano de Fig1ieiredo. -GomiNcindo I/.iba:. 

N. :l 

Ao o.rL. 38, § 1 •, diga-se: 
§ 1.· Aprcsenl.aclo o preso :i uulol'idadc, ouviní cs!.rL n 

conditctor o n;; testemunhas que o ricompanhat•em, n inter
rogará u accusado rnbre as ut·r,ruiçõcs que lh1c são fcil.a!-'. 
delles indagando o loi;ar e hora cm que se tcnhn. realizado <l 
i:afracoão, lavrando-se de tudo auto por todos as~ignado 
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• ANNAES DA t;.-l:;\1.\M • 

N: 2 
"\u Ul'l. :.m - 8upprimam-~c as pala.vrns «Ou conti·a :.i. 

autoridade· policial ou Judiciaria no e.:tercieio d e suas t"un
ccões:.-, e accrc~ceute-se no final ~salvo si de outras diligen
das se p1·ecisar, peranle a aulot·idade policia!, para o ínfoio 
da formacão da C?Ulpa.-.. 

N. i 
. Ao a1•L. 4-1, § 2º: 
Depois d-e «afiau~·aveis~, diga-s~ 11=tambem emquanLo n~o 

prescrevei· a ac<_:ão pcmd•. e o mais como está. 

N. 5 
.'\u ar( .. 61, § ~· - S.ubstitua-se pelo seguinte: · 
§ 2. º Sob1•e a concnssrto da fianca será ouvido prev1a

~nente o rep1·escntanl-o d<\ Minislerio Publico, quando estiver 
.im~:,:cnlt•. e, em f.odo o caso, mestno depois de concedida. tcl':l · 
vist.a qo respectivo processo, po1· 211 hor::1s, afim de t•eclamar 
o que foi· con'<.eniente á. .Jusli1;a Publica. 

N. 6 
Au urt .. (.\2 e seu vaL·agraph(), substitua-se pelo seguinte: 
,\1·L :\. fianç:\ scl'á tomada l)Qr f.(lrmo pcfo qual s·im.í 

dada. líberdad1! ao afiarn;.ado, fil:ando elle obrigado a ·compa
:i.•ecn cm .iuizo. t.odas as VP.zes que for 11ecessario pata actos 
Cla rorrna('ifo da culpa ou jul:;amenLo, independenf.enienlc · d1• 
noLifira\.'iío e sobe pena de quebra C.a fia.nca . 

Paragt"avho m1ico. Em cada . .iuizo criminal ou del~gat:ia 
de polida. h:w~rü um livro especial, aberto, numerado e ru
bricado 1:H~la l'c~peC'tiva autoridade. no qual o- termo ele fianca 
:sct'á laHado pelo csr.ri\.'llo e assignado pela autoridade e peli'i 
:at'ianr;ado, cxkahindo-se cert.idão desse. termo pa1•a ser junla 
t\OS 3U!.Os. · 

N. 7 

A11 arl.. ô~. :'!ubsl.ílua-sc pelo seguinte: 
AL·~ . mL ,\ fianca scd julgada quebrada, ~u.icilando-i;~ 

o 1·éo a 111·01:cSHl e juli;amcnlo á revelia ·e á perua. do vl\101· tia 
fiança: . 

§ 1 . • (!u:mdo o 1·éo, depois de legalmente ln limado, e ~tlll 
:illci;:n· motivo jnsto, dr.ixal' de comparecer em juizo, 1lot• ~í 
ou por ;;cu 1woe>urador. 

N. 8 
§~. • Quando o !'1'.•o wiQ for t•nco11lra<.10 parn r1]ccbcr µes

:walmcnl~~ m< i ntima11õcs nec.cssarias. 
~ 3. • Quando ·o réo ua vigcncia da !ian~a p1·a.ticar out.ra 

qualquer in!racç-ão ·Pe»al. 
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§ li. ~ Quando, sendo f:O.ndl.'mnado, pot• sentenca irrevoga
vel, fugir :rnte~ de ser preso. 

'Ao art.. 110 
N. 9 

Aecrescent.P--!>e: 
§ 4. • A presença do t'f'!pri!senl:rnte ~o Min.ist.r.rio Publico 

á f!es1<ão de .iulgame nt.o. 

N. rn. 
Art. 133 - Snppl'ima-se. para l.ratar-!"e 1fo sua mnt.erta 

na emenda mandada collornr ap6!>. o al't. 192. 

N. H 

. . Art.. 13·~ - Dig.a-se no principio: «O pr:uo ·-para a de--: 
'tnmcia tio l.'IHnistl.'t'in Pllhlir o ... !'te.~. 

N. 12 

No pnragrnpho unico ~upprimam-.'l r. as ... patana~ <!llt~ixac 
Oll> i'\ depois da palavra of{m·r.l·f!l-<i.. interNille-se <1:Communi-
C1ando o juiz o fado ao rhefr ôo l\finistr.rin Pufllico m> . . 

No l)aragrapho unico, df!pois da palavra ll•gal. diga-se: 
' el'icará o mP.gmo repr~entantc su.ic.ito por sna falta á pena 

disciplinar, que no caso Mllb~r. communirnnd.o n ,iniz o facto 
ao prnrura<lor gernl do E~t::iclo .>. 

N. tS 

-~º nrl.. 13!í.....,..suprríma-se de~dP. a nn1av1·a uyuindo-se. 

N . u; 

J\o arL 136 depoi~ na palavi·a .:pro..i uciir.acto1> d iga-se 
cprov:m<fn qur. l.ambcm 0 al.tin!rn o damno nn J)l' !\jnim:, t·e
~ultnnfo do c1•imn, poder;í <'111' ae<impanhur o iwoce~so como · 
1rn-x i liu1· til\ :l('C\lSO<,:ÚO, 

N. 15 

ArL · ~~ob1·l:' n admi~~iío d~ UtL-,:iliat· f.!a nccusac.'.io será 
l!empr·c prt!Yinm1mle nnvido n 1:\-tinisterio PttblicC'I, quB l)Oderá 
imp11~n!' n rnnvPni1•ncia r\11 s11u ndmiss::i(I . > 

N. rn · 

Art . i ~R. ~ 1 •-Suriprimam-s1i ns palnYrns <i:pl'MPgll indo, 
att1 final.>; 
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N. 17 

Art. (para· ser collocad'o após o art. 196): 

Art. Ao .iuiz da insirucçãa cabe conhecer das diri-
rnentes do at•t. 28 e cl.os justifiealivas dos arts. 32 a. 35 do 
Co.Eligo Penal. 

N.· 18 

CAPITULO II (DIGA-SE mr 
DO .• TULGAMENTO PET.O .JUl\Y 

Ao o.rt. ~&2 - Depois da expressão «adiando-se», inter
cnle-so eno maximo~ o no fina l accrescente- se «e assim pro"'.' · 
ccdcnóo-se a~é qn c se c9mplele o numero legal. 

\fer fasimo de Mel.lo. · · 

O Sr. Presidente - Est.tí _ finda a lei lnra do ex-pediente.: 

Acha- se sobre a mesa um rcquel'imenl.o que vne ser lido .· 
E' lido .. apoiado e posto em1 discussao o seguinte 

REQUEElll.V!ENTO 

Para conh ecim ento de toda a· Gamara e, pr·in.cipalmente, 
pnra estudos da Commissão de Cons titu ição e .Tustica, re
CJU~iro a inserção no Díai·io do Con-rn·esso da lC\i dr.; repressão 
àn annrch ismn nos Estados Unidos. 

Sala das sessões. 1 de sef.emb1'0 de 1920 .
1 

.:_ Afranio de 
.Meno Franco . 

Encerrad:t f' ndi::idn. a votação , 

. O Sr. Nica.n9r Na.solJD.eQto (") - St•. Presidente, 
como V. Ex. sa.bo e <~ Gamara deve r ecordar-se, ho11tem, po t· occasH"Lo 
jl;,s votações, ho11vo uma ligeira. oscarn.mnça, a prop().<;ito do requeri 
mento cm f! ll l'l en pcrguntnva. so continuam arretados á Republica. 
Fran<'.eza O\\ n:~Yios e:-c-a.llcmll.os, pelo trata.do de Vcrsailles a ttl'ibuiàoi; 
ao Bt·asi\: 11ual o fro te pago pela Republica. · F1·1uiceza -nos annos de 
ttH!) e 1020; qual :1. ronda de taes navios previ~ta. par:i. o anuo do 
i92-l; si homo qualquo1· ccnvonio pelo íJual a. llepublica Allinda, 
us:u1do cfa 1n·ofc1•cncia que lho coueúdii!- a clausula. ü• do p1•hnitívo 
convenio, integrou-se na p.ropriedado de ta os e1.uba.rca.çlles. 

O honrado momb1·0 . tl:L Comm iss;_"i.o do Diplomacia. e Tratàdos, 
illustro Deputa.do, cujo nome declino com rospGtto e os tima, S1·. 1\l~ 

( ·) Este discurso nfi..o ·roi revisto pelo orador .. 
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'berto Sá.rmento, disse que poderia qualificar, sem a. menor otrensa. ao 
Deputado, de iropertioeate o rue11 requerimento. 

Devo começar por a.hi, Sr. Presidonto,. para. mostrai· que o meu 
i·equerimento nã.o é impertinente. Ao contrario é necossario e oppor
tuno. 

Podia consideral"-me informado até n. Mensagem de 3 de matio do • 
col'rente anno, pelo Sr. Presidente da Republica.; mas, era na tu•al, 
em uma questão de alto interesse nacional, como é esta, em q11 e a 
energia e a acth'idade do Governo não podem fi~l" em repouso, qno 
do 3 de maio até agoL·a se tivesscrn d;i.do acontecimentos decisiv9s a. 
l'espeito dos nossos direitos, o tanto riií.o era impe1•tioente a m 1nha 
pergunta, que o honrado Deputado pelo Estado do S. Paulo teve do 
informal' á. Cawara que, depois dess:i. Mensagem, se cleu acontcci
rnento de alta relevancia e decisivo na:sít.uaçil.o dos navios. 

Ató 3 de maio de :t.920, a França se tinha. ·negado, dissimulad;;. 
mas obstinadamente a reconbecer, por documento rJiplomatico, ::i. 

propriedade do Hrasil sobre essa~ navios; e o mesmo Deputado informo11 
que, depois disto, om nota do act1Jal Ministro Francez, aquella Repu
blica. rcconhece1·a. essa. propriedade. Qual a impertinencia em pedir e 
obter tão util infürma.ção? · 

Util e de alta importancia ta.! informação, mormente quando o 
Governo da Republica confessa que p1·etendeu alien:Lr esses navios, 
pretendeu vendei-os a Chandlcr & C0 , sociedade americana de cons
truc:ções, de negocios bancados. 

Utilissimo este recouhecimcnto que justifica o Goveruo Brasileiro. 
Sem ello, como ó que o Governo do Brasil poderia j ustifitar a 

entabolação de negocio sobre a venda desses navios? si não tinha a 
propriedade dos mesmos reconhecida ainda por ama potcncin. signa" 
taria do tra.ta:do de Versa.iUes-o que J1oje tem-teria agido com im
pordoavel leviandade. 

Não ba. impertinencia em perguntar si o Governo Brasileiro tom 
a propriedade desses navios, quando a 3 de maio o proprio Governo 
da Rep11blica confesso·u que não tinha.mos o reconhecimento da pm
p.!'iedacle e ur~o tinha.mos nenhum:\ noticia ultedo1·. 

Nem só is.so nos informou o St·. Albol'to Sarmento .•. 
Diz ainda S. Ex. a respeito do meu rcque1'imento; (ja infol·m~çü.o 

,já está de paginas 2 a 51t da 1lensagcrn presidencial >l. 
Não é isto positivamente exat.:to. · 
Nessa Mi:insagem, apenas de paginas 4l> a :>4 trata o Governo do 

afretamento dos navios, que é a <Jncstito que ostou debatendo. 
O meu rcquerimonto, S1·. Presirlento, tom o cffeito do explicar á 

Na~\\O qua1 o verdadeiro cst:vio e.cl.11al da. quost1to do,; 11a.vios e quar- ~ 
os prejuizos que o doscnido o :~ prova1·ir;,11;i\o do Governo toem c&o-
~ado :í Rep111Jlica, , 

Sabe a Cama.ra. q nem ó qno l:Onfcssn 1>re~<>ntotne11to qm1l foi o 
prejuizo enm·ma d::ido pelo coiwonio ao Brasil? E' o prop1·io St•, Pi·o
,;idcntc da Hepublica. DC'cl:\l'a·o com requintes o detalhas compro
rriottcntes. 

Aqui c$tá. ; «O l'Osult.ario liquido do coovenio, deduzidas a~ dcspo
.r.::i.s do scllos e ontras, foi do 10·i milhões rlo f1·.111cos, 011, ao cambio 
do G52 réis, liS mil contO(l; polos reparos feitos nos navios, cujo mon-
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. urnte :iinda. depende de vorificaçáo, terá de pa~nr o Governo i1 mil 
contos, cou('orme a. qttot~ hr::i.silei1•u, ou 23 mil, - conforme a reclama.· 
çfLo fr:rnce;m.. Isto redu" a 1woductivid;1de ele tod:i. a opera.<~ào a 
'!·5. '~33 contos. · 

,\gor·a, quer ouvi!· a. Ca.ma1•a qual o p1·ejoizo confe3s1•tio pelo Go
\'Crnc-1, que'. o Grasíl tev<i com :i...~ opcL'açõa~ do convenio, si'.> dos dons 
a.nnos? A Camara V:).C Vel.". 

«Ora, elos 30 na.\·ios afretados iJ, França., esta poz em ~orviço 2~, 
dos qrni.es oito cargueiros, qoatro post:acs e quatro mixtos. Os pr1. 
mdl'Os rc1n·c!lentl\m, segundo o Uoyd Hegbtet·, S(). 'J:Hl toneladas, 
tomando-se a tonelada ao preço de -ic:J(, francos». 

~ão ha ningucrn aqui na Garoara qne ignore qtJC o preço da tO· 
nülad~t durante os anno.> de HHi e :1918 foi de um conto de réis, e 
111mc:~ ele 4t)6 francos. 

O Sn.. Aim.-.rrno !Jum.AMAQUI - N:to apoiado. Posso .t1•a.:ml' á Ca
rna1·~ todas as va1·íaç.Oes de p1·eços d~~ tonclugem no~ annos 1l. <1ue 
V. Ex. se refere .. 

O Sn. NtCAMn no NAsmrnN·ro - Nfi.u ó neccs;;!lrio assa rcctifica
c:rro. poi~ eu acC'eito os :dga.rismos llo Go\•0rno, ,·isto como. u.inda. com 
o~ a.lga1·ismos do Governo. o :i.rg11mcnto me set·ve. Acccito os alg:iris
mos do Governo; :~;;c-, f1':l.nc.os, declai·u. o Sr. Presidenl e da Hcpnblii;a, 
com umo, lisut'a <iuc ó de louYas, qne o 1ue1•0 da Fl'nn~a, só nos car
gueiro:;, foi de 227 milhões de francos; do modo que, ao passo que o 
Urasi1 recebia apenas .~;; mil fr1u,cos de lucro liq_uido, a productivi
d:i.dc para a P1·ança, sú nós 20 cargueiros, era de 227 milhões ele 
frallCO$. 

Temos mal!:; : «0,; oilo navios tôm 1~:~. 92:; r.oneladas. Applican
'lo·lhos <~ mesma opcraçã.o, ch<!gamos .'.I. este resultado ............•• 
Jt~~:\125 X :.?. X 3 X i.'.IG = Hfi..907 .800 frn.nCOSl>. 
· · O total e.lá, St·. Presidente, :149 milhões do francos. Tal foi â pro
ílur.tivill:~de do corwonio para a França, que desses 349 milhões quo o 
SL·. Presidenta da Hcpublic:.r., á p:igína. ;;1 d11 sun mensagem, reduv. a 
~38 mil l~ontl)~, moeria btMHch'a, pag0\1 l\penns a.o Brasil 45 mil con· 
t.os. 

Pergunto cu, lcg·il;ima.me11tn: é 011 11r10 ó osea.udaloso o rovolta.nto 
que, ao passo que entregamos ;:!.o fioverno t'1·a.ncez cerca do :193 mil 
~.(mtos <lc lllct·os ll'1~ operaçõc,; do convcnio. damos de mão beijada. ao 
cstr.uigeil'o est:i sonnua culoss:i.l, e ~xlja.mos, como mdjimos na mesma. 
:fa.ta {is µopulaçõe8 b1·~1siloil'as um ~iem·osoimo t'1>1'mid:ivel tie impostos, 
prrnc1pal11wnte de .consumo ·? 

· Qllom declnra e~sc prcjnizo. nã.o ti nenhum opposicionist:t. Quem 
i) conrc~sa 1) o propr.io Sr. P1·csidt111te ila. ll(Jp11\Jlica u:i Ku;:i. me11S.'.l.gcm. 
E' certo que::::. Ex. t11·ocu1·a atiz·:it· sobro o tiovat•no passado n. ro:-1pon
s:i.1Jilid:idc desi;o ci·irne, r.ontra. o. !'bçUo. E rii\o secai <lU quem venha 
del'cmder. das l'Gspoma.bl\ida.1lc$ d'csse cri mo pi·a.ticaclo contr;\ a Naçã.o, 
o Sr. W crneesl;óo Bi·az. ' 

At:iqueio-o, n.'.l.quelle momento cm que era Govemo. e não a.cho 
qne !:>ej<L nem delicado, L1Cm gcncro~o que vcnharn discutir hoje ess:i. 
!,'esponsahilidadc que j;í. deixei discutida naqnelle tempo. Nã.o 11'0 pódo 
fazer o Sr. Epitacio, que, no Seuado, tudo a.pplaudiu. fata.rá. o Sr.; 
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Pl'osidentc da Hepnblica quo agora, com· indclicadc7.a inqualificavcl. 
vae lançando as respon:;abilidades do convenio do Go"Verno tra.usacto, 
immunizada. dessas respoosa.bilidades '? Nã.o. Nã.o, porque S. Ex. con~ 
fessa que os prejoizos dados á Nação contin11a1•am durante o actual 
governo, mais graves systemat;icamentc, pelo trabalho ottomano da. 
lliplomacia J'rancezn., á qual o Bi·asil não resístin . nada optioz, contra. 
a qual nenhuma energia mauilestou o Sr. Pessúa. 

· E' a propria. mensagem do SI'. P1·esidcnto d;i. Hep11lllica que o dc
c_Jara. 

O SR. CAac.os DR C.MJ.'Of; - Seria preciso decl:i1:ar guerra á Fran~ 
ça. entfLO. 

. O SR . MAt.ímcio m-;· LACY.RDA - \' . Ex . está. di..;cutinflo sol:\re na
vios que não Sií.o mais nossos . Na gré\'O ger al f1•anccza, um dQS a.rt.i• 
gos era o seguinte~. Protest.ar contra a nav~ação da maríuba mer4 

e.ante da. firm3. ta.! ou qual t•ela.tivamente ã. differen"a. de 180.000 to
neladas l.Jrasileh'as, que foi o p1·cjuizo da. navega.ção da Franç.:i.. Sã.o 
francezes • .lá. nll.o São mais bt•asilciros esses navios. J:i. holH'C protesto 
e desordem em França_. . 

O govcroo não quer, porém, dizer a. verdade. 1\!a.~ titdo est:í. pu~ 
hlicado nos jornh.c;; parisienses desde março deste anno. · 

O S11. Ntci1.;-;oit N ,,sc,~i:i;:xro - Não quero ainda. c 1\t1•a.t· ne;;se ponto 
da questão . · · · 

O Sn. l\1Au1úcro DE LAcEnPA ·-Esse ponto é dofinifü·o. o a França 
.iiL fez trarn;a.CÇLO c11tL'e o seu governo e um a1·mado1· fra.11ccz, to~ 
mando por base o objecto para obriga~ões, essas 180 .000 toneladas. 
Já. houve uma grévc e protestos ;~ respeito: po1·tanto, estí tudo · aca
bado, o mais é conversa. fiada. 

O Sa • . N1Cki"OI\ Ni1.si;umliTO - ·Esse. 6 o pOi\to to1•mioal a qne vou 
chogal'. 

O SR. 11l,1.un1c10 llE LACF.RDA-J:'L não ha 1n;tis n:wios brasileiros, 
~lo todos trancezes. Essn. a. verdade que ó pL·coíso di2e1'. 

O Sn. NtCMiOR NAsCW fü'iTO-,-Vou grada.tiva.mente explicar como o 
governo do Sr. Epitacio Pessôa, de rraqneza em fraqueza., de debi~ 
!idade em debilidade, de ine1><:ia cm inercia, foi pet·ntitt.indo que~ 
Fran~a por completo se integl'&sso na pt•opriedl\de desses uavios. 

Quem lc a. mensagem tom a impressiio clar.:i., nítida de quo o Sr. 
P1:osidente da Republica nr~o discutiu em toda essa. quest:l.o nenhum 
po11to de vista economico, nenhum pouto de vista. pratico, pois, apenas 
::ic a.forra ao ponto de ,·ista "Vago, juridico e subjcctivo. unico em que 
lhe sobra competcncia.. Dn.s que~tOcs ôm si, dos })Onto~ t!o vist.'1. rea.cs , 
S. Ex. nlf.o tGm noticiá . · 

Nas 50 paginas da mensagem dcdfo:i.das á. questão dos navios, 11ão 
" l' discutem !'Ollilo cm dez · linhas o a.spect(I oco1wmico p:i.ra. <~it:t. t' u 
prejui.zo real que o B!'a~il soll'!·e11 com a oporac;ào, do tempo do go
veroo t.ransacto.•Nfl.O falln do~ que no.~ dú o gove1•no n.ctual. 
. Eu examinarei, porém , mosmo ess~ pouto ~1e vista. .iuridico pam 
mostrat como o gover no da Hcpublk•~ uão tem defeudido os interesso~ 
n;i.cionaes, 
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o Sa. CARLOS DE CA.YPOs-V. Bx . ·mesmo já declarou que a Fran<(<i 
reconbeoou a propriedade do Bra~il. • 

O Sn. ~1CANOR NAsél~ENTI) - . Debaixo <lo ponto 1fa vi!lla subjc-
ctivo~ :. -

O Sa. MAUl\IClo DE LAcn:anA-Reconheceu de bocca.. Está don;~ dos 
na.vios mais do que nunca.. · 

O SB. N1CA.NOR NASCU4F.!'11'o-E' 1•eL•dad.e. 
O Sa. CARLOS DE CAMPOs-Ella. te.m a. po~ ••• 
O SR. N!CA!'(OR NA5cnaE:NTO - Nã.o tem posse; nem V. Ex., como 

juríst:i., póde dizer qne o atrret:i.mento dê a. posso ; dá. a. simples de-
tentio . -

O 811. CARLOS DE C.n1Pos - Porfeita.mente, tem a. detenção dos _ 
navios •• ; 

O SR. NzCANOR N.lSCIMENTO - Oetonçt-.o, si V. Ex. i•eetifica., está: 
bem. . . · . 

O Sn. CARLOS DE CAMPOS- • •• em virtude do arrend:i.mento; mas 
reconhece a. propriedarle e o governo· tem que ficar ..• 

. O Sa. N1cA;-;oa NASCl~IENTO :· - Tem de'ficar sem a renda., sem o 
producto do va.loi: dos navío::>. Não ha arrcnàamento~ Houve ·a.freta

. mcnto. Actualmeote nito ha. nenhum contracto. Hn. retens:'l.o manii 
militari; 

. " O SR. l\JA.mtrcro DE L,\Clmn.,: - O governo brasileiro pediu e nós lhe 
demos mediante requerimento de urgencfa, appl'Dvação immcdiato. do 
t1·atado da. paz no qual contavo. o reconbeciment.o da propriedade do 
Brasil, para liquidar a questão dos na..-ios. O trat.ado está. approrndo; 
o a qucstlo por liquidar ficon e por liquidar está . 

o SR. CARLOS l>E c.rnp0s: - V. Ex. nà.o sabe que e gove1•no fran
cez ja. térollhecou em nota oft1cia! a propriedade dos naviç:is ao rira.
si\? 

O SR. ~IAURIGIO DE L.u-:i::RDA: - Até <lhi, poesias ... . . 
O Sn. CARLOS 11E G.1.MJ>os : - Um11. declaração de~& 0t·dom devo 

ter v:ilor. 

. O Sa. N1ci.NOR NAscrni;11ro : .....:. São declarações ottoman:i.~: a 
Turquia reconhecia. todas as diviclo.s mas uão pag:iva nada, A l~rança 
reconhece e oincialmente a. prop1·iodade, mas nunca roafü:oti o pagn~ 
manto effccli\'o dos socçossivos :lfretnmentos, que nos devo. 

O SR. CAnr,o~ DE CAMPOS: - V. Ex. está far.endD opposí~ão ti-
França. · 

O Sn.. NxCANon NA.SC!MF:NTO: - Estot1 fazendo (lpposição :to -nosso 
represc1ntanto que não defendeu nossos direitos contra a cxpolia.Ql!.O 
frsneeza. E' o presidente nacionalista que deixa. nosso~ \)em; levados 
pol" cstrn.ngoiros, sem defesa., e que, entretanto, exige das popula~.õcs 
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·brasileiras sacrifícios constantes cm novos imposto., cada. vez mais 
oppressores. 

, O Sn. C.A.Rr.os DE CAMPOS: - Pelo seu rep1·esentante legal a. Ft•:i.n-
'Jª decla1'0n q uc reconhece a propriodado. . · · · 

O SR. NrcANOR NAscrm;.-;1·0 : - Declara tudo, mas não paga. Nã.o 
rcstiGue os navios, nem paga os fre_tes. . . . 

O Sn. CAntos t>E CA~tPos: - v: Ex. níl.o . pode amrmar qno nli.o 
·paga. · · · 

; O Sn. NicAN'OR. NASCIMENTO: - ~fas núo pagou ató agora. 
' . 

O SR. CAnLoi: ni;: CAHPos: - E' diITot•ente. 

O sa; NtCANon NAsCDtENTO: - Nilo oumprio o cont1•n.cto. e o gn-
.. verno esteve o está inerte. . . . 

O S1·. CARLOS m, CA~tros: - Nii.o ctimpriu, não. Estamos no podo,. 
do de liquidação. · 

Q Sn . . NTCA~on N'AscbtENTO : - Nã.o estamos no periodo de cousa 
'ncnhnma. Não ha liquidação de cousa nenhuma.. Se V. Ex. pe1·rniLtir 
o desen volvimento do meu pen~:i.mento, vc1·á q11e não tem ra1.;1o . 

O SR. t.lAun1cro DE LACERDA: -São questões divel'sas. O conv.cmio 
'nfLO licco1'1'e de belligerancia. O convonio é 1)m contt·acto cntl'C p:tt·· 
tcs alliada.s que na.dn tem com a belliget'ancia. 

O Sn. N1CANOn NAsc1m:t'írO: - - E' urn mero contracto commcrcial, 
entre pessoas juridicas . 

Varnos examinar o .co111•cnio. 
A França. acceitou ;i. situação act ua.1-de facti>-que, aquellc quo 

tem :i. detonçllo dos navios. pór!e afretai-os. Essa. foi a situavfLO juri
<lica.. Agora., quacs as condi<(õc:-: 110 afretamento '1 As condi1~õe.~ ro1·arn 
a.s seguintes : 

f( (iuo o governo francez pagada pelo ar1·etam(~n to dos navios 
l~1us e taes <L quantia de 110 milhões ... 11 

(J Sr. . c.1 tu.os ·nE C"l:POS - 'Est{i pat;:L. 

O S!l. N tCAN01t .'i.ts1:im: .~-ro - V. Ex. cst[L cugana.do. Nrw houve 
1)011tualidado . .-\ 1~1·a11ça ulo c.tunpl'iu o contr:i:cto. E' o P1·~qidente da 
lkpuhlil'a qunm o dcclam. Ell:l. devia pagar t.tü milhõo~ de francos , 
1~111 10 de janofro d1~ 19Hl. N;io pagou. J.o,·011 10 mc;r,ti~ para pagar. 

O Sn. f:A111,os o•: CM1l'OS - :'lfas pagou. 
O Sn. NxC.l.ll"On NAscum:-;1·0 - O que dcv i:1 pag:i1· do üma só vc7.• 

pn.gou com 11m aLrazo do 10 mer.cs .;. o cm varins prcst:1 çoe.~. Nc;:oc.io 
uo turco. 

n Stt. C.\nLOS 1)1~ C!l.Ml'IB-V. Ex. c~t.li ra~ou<io opposic;~t.o á. Ft•:.ttu~:.t. 
O Sn. N1CAN01t NAscom:-il'O - Eslo11 t'a~endo oppo~iç;i.o ao rnen 

procurado1', que é o rcspousavel pelo cumprimento elo coutracto . 
O Sn. CAnr.os 11'F. Calllpos-0 facto é que n França pagou. 
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O Sa. Nrc&Noa .NAscumNTO - Se V. Ex. permitte <Jlle dese1wolVA 

a questlo n. Caruat·a ha de intcgt·ar-:::e no conhecimento della, piu·a 
vergonha do üOSso. gove1·no. 

O S1t. CA1tt.os »E CAMPOS - V. Ex:. ost:l. fazendo opposiçii.o á 
Ft•:i.nça. 

O Sa. MAu1uc10 01: LACER.D .... - E' um a.parte mnito conhocido, osse 
(le que e.-;ta.mos fazendo opposição :í. França. Qt1audo se fez o conve1lio 
e a elle nos oppomos, disseram que a opposiçii.o e1·a á Franç~; agora., 
quando se ra:i: a liquida~ã.o do eo11venio, que não foi cumprido, a 
oproi;i~ã.o é feita. á Fran~ii ... 

O Sa.. CA11ios DE CA.~tPos -- F.' 11rn aparte tradioiooa.l, Uo ver
((adeiro é. 

O SR. lliuRICIO DE LACERDA·- Y. E~. sa.bc que todOB nós somos 
muito bons fra.ncczes. Apeoa.s nãl) conco1·damo:o; cow o governo actual 

.d:l.quelle paiz. . 

O Sa, N1c~NOR Nh.sCU!liNTO - Abandonemos e.o;sa metaphysica in
ternaeional e entremos na realidade do~ factos. Di?:-:t cl.1usula 6ª da 
contracto: 

e( Ex.pÍl'ado o pra7.0 estipulado na clausula 1~. isto«~ ,gm :li da 
maio de 1919 a Frallça terá. o direito ••• » Qual o direito qus 
tera a França·? A França ter;'L o direito de opçtl.o pál':t con
tin11ar o Conveuió nas me~mas condições t> poc nm período de 
12 ani\os • ., 

A' França, portanto, se queria. :i prorogaçíio do contraato, ora. 
•~penas pol.' mais 12 me<:es e na~ mesmasi condiçlíes. Qua.l ~ ::i. situação 
<l.Ctual '? Jã. se extinguiram os doze inoze,; e a. Ft·ança não .cumpriu 
nenhuma das obrigaçijes da proroga~ão do 'mntracto. Não 1>agon o 
p1"6ÇO; e, O que é m&Í>l Vergonhoso: depois de findo·() prazo do dOZQ 
mezes, foi que o governo brasileiro exigiu da FranGa, quu lb.e dissessl'.': 
qual o frete a. pagar por e8Ses navios jâ. utilisados no praso vencido. 
E, depois de decorridos os doze meies, q 1ie expiraram a Jl de mak• 
findo o decorridos mais cinco, que estão a ex.pirai· hojo, nós nio 
·sabemos, quanto n França est:I. paga.11do pelo aíret:~monto ctesses 
n:wíos. 

Será. pot·ventúra. um Governo que cump1·e o sou dc;ver perante 
a Naçã.o, esse que deixa. o 11airLmonio nacional aada.t· pot· todos os 
mare:; a se perder, espalhado e a.ba.udonado, sem t;!Xigir ao mcrnos o 
pagamcdto do frete e nom sa.bc a quantia. do frcrn glohal r1ue deve 
custar a Frauça, polo afretamonto dos navios'? 

Isto o Ql1C o ~r. Dcputado Alborto Sarmento devia 1·espoudc1• 
e inforrna.r á Ca.ma.ra e uü.o o fez po1·riuo o Governo do Brasil não 
poderá. dizor á nação pot·quo 111mca. foi contractarlo o~~e al'retn-
mento... · 

O Sa. CARLOs DE, C.o1.~1Po!' - V. Ex. saba qt10 u preço global coost:i. 
<lo c!on n"nio; !;:tbe q\Je o:;te está snspen>'') cm nm:i. .liq11irlaçr10 de 
1~oncas ••. 

O Sa. Nxc~Noll N ~OOUU:riTO - Nã.~ é verdade. 
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.. O Sn. C.A.11.C.Os DE C.\Ml'OS - ••• sa.be quo a. t.a.xa. maritima modi
ficou-se profunda.mente, depois da guerra Todos est.es elemento~ estilo 
postos em contribuição perante nma commissii.o composta de frar1ceze> 
e br-asilciros pa1·a apur;u· todos esses factos. Esta é uma. informaçà.o 
leal que se traz ao conhecimento do p:i.i:t mediante o rcque1'in1ento 
de V. Ex. Quem isso confessa tem rlito tudo. Po1·que nã.o tcrmina.ra rn 
as liquidações ! Porque ·uã.o depe1Jdem sómente da. vontade do Go
verno do Bl•asil. V. E:i:. quererá. uma ruptul'a de relac;õos com :t 
França, sómente · porque essas · uquida~ões f)eudentes . ainda uã.o SP 
ultimaram '? 

O Sa. NmAl'rOR iüsunar:i~ro - ~"lã.o quc~ro issv, mas quero quo o 
Brasil deixe cie fazer o papel de p;:.palvo.. . pe1·mittindl~ que u Go
verno prepotente da França abuse d~ situa~ic.o .. • . 

O Sa. CARLOS m; CAMI•os - i\. o'xpt•essã.o além de lol'Le é injusta, 
depois da. docla.r:içii.o que a.cal.>o de ra.zer. . 

O Sn . ~l.\umc10 ut:: l .ACBR DA - O Bt"asil tez o coronel. .. 
Sa bemos todos que o actual governo fra.ncc;: nii.o 1·opresc11til ;1 

;Uma. franeeza. 

O Sn. NtC.\.Soli. NAsc.a~rn11"TO - E' que, corno muito bem diz o no b1•e 
O.puta.do, o governo francez não representa a Fi·a.nqa. 11fto representa 
os sentimentos genorosos da. França , não repl'escota. seu grande pa.pcl 
civilizado1· no mundo. porque clla. tecubu de quasi uma. centena. r:lc 
.annos pn.t·a colloi:ar-:se em um ponto dt>: .,.h;ta puramente militar m01·
cantil. 

O Sn ~ :\lt.u111mo u& LAcE11 D.\ - :\ sua pt>litica. é o im pedal ismo 
do gabinete da 'l'ieto1•ia, e:;tendondo-se no 01·iente europeu ·e explo
rando os pa.izes fracos que tivo1·am a desdita. do contractar com p~tir.es 
militat'ista9 ·~ictodosos . 

O Sn. i'ilcA~OR NAsc1.11s.s·11> -- N:i.o tenho o dil'eito , senão como ho· 
mem, ele digcutir a situa.çà.o da. Fi'3.uça, mas tenho o diroito de dis· 
:cutir como politico, :i. situa.~o da lninlla. Pati-ia, que se vê l!.bandonada 
'deante da. ·prepoteucia. de urn pa.iz oxtrangeil'O, 11uc não reag('. e.Jean to . 
de semelhantes attetitados, poL'quc o Sr. Prosidentc da. Republica, que 
<..'Sl.á. ha. dru:oito moz~s ucovarda-lo dcant.o do a.tre,·imento ga.11loz, s(I 
usa. das armas, s6 usa da fo1•c;a, dn ont.1L'gi:L contm oporarios iuer111c,;, 
})ara. escorr:1çal-'os, pal'<L a.moaçal-os do pt•i-.:;\o, se, por voutul'a. nau 
vierem ont'eitar as festivida.des elo H.oi A 1 bl)rto. · 

O quo é .(lt'ociso do111oustmr á Nação é quo o t iovol.'no 0f'l.a. ag<l
chado, aga.cha.do misaravo.lmcuto a.gach~1cio, doaflte da l•' ra11e;.a. so111 
dofondm· o nosso patl'imomo 110 01 ga.rnnt1r 1Hl11bmnt1 das cl<1n~ul:is rio 
conti·acto. 

Examinemos essas clausulas . do co11 tl':tcto . Pot• uma.da,.: cla.usu
las o governo franccz so obri;;;L a consc 1·v:t t• n;; commandaatos brasi- " 
leiros. 

Poderá. o nobre Deputado aftil'm.ar, sob sua hom· ... , que os com
m;.i.ndantes brasileiros estão conservados 't N1ío. Nã.o ha um só n~ 
coanmandos. 
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Aqni se declara quo as ti·ipulações .só p6ciem ser substituidas «no 
caso de ser isso absol11ta.mente nccessario pa.ra a dcfcza contra. sub-

. marinos». Pois bom: du1·;mte a· Jut a contra. os sul>marinos, as t ripu
Ja.çõe5 que arrosta.raro todos os perigos foram as brasileiras. Depois 
de a.caba.do o ccnílicto e firma.do o armísticio, a França despedia todas 
as tl'ipula.çôe3 brasileiras e h oje só em um outro navio~ espora'iica
mante, so e ncontra um t ripulante brasileiro apanhado nas praias eu -
ropéas. · 

O Sn. MAu111cro nE LACERDA-Sabem qual a axplio:ição do nuni;;tro · 
do Exterior ? Foram desped idos como deso1·dei1·a<1 1 

O Sa. NxcANOR NASC!~IE~To-A e,;sa. pc1·gunta é que o illustre .Dcpu
ta.do por S. Pa.nlo n ll.o poudc responder; a essa pergunta é que nào . 
respondeu o Sr _ Alberto Sarmento; a essa pergunta. é que n:io res-
pondeu o Sr. Presidente da. Republica. · · 

O Sa. MAunrcto DE L t.CERDA-0 Sr . Alberto Sarmento nada. tem:a ' 
ver com isto. Quem tem de re,;ponder é o Sr. Presidente da Re
publica.. 

O SR. N1cANOR NASCI~XEl!TO-Ha mais : E' condição da. clausula. 5'" 
que os aa.vios atra.vessom os ma.res COlD a. bandeira. brasileira . No 
emtanto, já tt·ouxe aqui a prova : o proprio · auto que aqui reproduzi 

. diz que a bandeira foi á.l'l'iMa desses na\rios; algumas vezes com , vio
lencia. sobre as tripulações que se oppun!:tam a semelbant t. desacato 
ao pavilhã.o nacional. . · 
. O Sn. l\1At1Rlc10 oE L1.c&aDA-Peior foi om Hamburgo, oude arbi-' 

tra.i•iamente subsCituiram ª. guarniçã.o brasileira pela allemã. 
o SR. C.ur.os OI> C.ü cPOS-E is:>o roi feito pela França.· .. . 

O SI\. N rCANOR NAsCmENTO-Pela Frauça não. Pelo govern o bt'a.- · 
aileh·ó . A Fran~ na.o· podi;;. fazei-o sem assentimento do "governo · 
b t asileiro. · · 

E' do conveoio ;. aqui está: aO.s uavios afretados con tinua.t·ão <~ 
t razer o pavilhão brasil!'liro». Bsta clausula é imperativa., na.o tem · 
condicional , nada t em que lhe dimiuúa. a. e nergia. A r er;ra defin itiva 
-e que não póde ser alterada - é· que essa bandefra devia e$ta:r içada· 
no tope dos navios. .Entretanto, r eptó ao nosso é:ollega. pa.ra. quo' 
venha dizei· si ha em qualquer desses oavios uma. só. ba.udeira. bra.-

. aileira.. · · 
o SR. c.mLOS Dll. CAMPOS-E' facto muito dilllcil de t•espoodor,. 

quer affirmativa. quer neg&tivameute, po1•que depende de verificação 
rnaterial. 

O Sa~ :f10ANOR NAscurnNro-Desej a.ria. . uma. affirmação de V. Ex. 
Quero trazer a. provar dada. pela ir1•ança., ele que noohum delles ma.is · 
arvora a. .ba.nde1ra brasileira., pol'quo foram todos negocia.rios pela. 
pr opria Fraova. com a.rma.rlore,; fram.,;czes. 

O Sn. CAnLos D'-' CA\\tl'Os-Nesto ponto, si os factos a1·guido~ por 
v Ex. são vel'dddcit•os, o uobt·e Deputa.do está. prestando um ser'liç.o 
á. Nação brasileira. . .. , 
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O S1'. NicANOR NASCXMENTo-Noste ponto defendo a uaciona.lidado 
brasileira, mas a.ssim não o· faz o Presidente nacionalista, que ven lou 
tudo ao estra.n~iro, até mesmo aquillo que nil.o podia. vonder. 

O Sn~ CARLOS Dll CA~1Pos-Que foi que o Governo vendeu ? 
O Sn. NwArrnn ~Ascmi;1lrÓ-Quiz vendel' o:> navios e tem vundi lo 

o qtlo póde .•• 

O Sn. CARLOS l>B CA.rPos-Quir. l •.• 
· O Sn. !llAunrclO DE LAcsno.~ (dit'i[lindo·.w pal'a o Sr. Carlos 

Campos) - Faça pergunta ma.is .ampla : Que foi que elle 
V6Ddeu f 

O SR. NtCAI'!OB NAsc1MENTo-S1·. Presidente, o:quc venho.'dc do
monstrar é que o-direito broisileiro nunca foi defendido aos dous pri
meiros annos .do conveniçi; Dão foi defendido no terceiro armo, nem 
está sendo agora. · 

Presentomente a França dotem . ess~ navio~, exp!oraudo-os, fa.
:zendo grande parte do seu trafego sem nos dar compensaç:lo, sem 
pagai· ao governo brasileiro renda algama, só lhe reconhecendo di· 
reit.os abstr.actos dc;i.nte da papalvice. nn.ciona.I, que se contenta com 
essa. declara.<}l:iO. 

A resposta do honra.do Sr . Sarmento presta-se cons.tautemento a 
commentat'ios. 

Di.z S; Ex. que a França tinba dil'0ito á prorogação O que a pt'o-
rogação está ainda vigent.e. · 

Vou mostrará. evidencia que isso n:Lo é verdade, quo ha nisto um 
erro de direito e um erro da facto. · . 

Â ela usa la 6\ a· qLte me wnho referido, diz : 
«Expirado o prazo estipulado na cla.usulà i•, a França terá. opçiLO 

para continuai' o convenio n1u mesmas condiçõc~ em um nouo periodo 
de -12 meus» • · 

Essa prorogação é imporativa p:i.ra o Brasil. Si a França quiz~e 
acccitat os navios unas másma.s ('.ondlc;ões, pelo prazo de 12 mo~es», 
teriamo9 de deixai-os pol' a.quell.o praY.O. · · 

Mas a França n:Lo acceitoit noin por i2 nl6ZGS no:n pelas coudi
c;õos do convenio. . 

Deteve os navios, fico'u explorando-os som . nenhumn. con-
dição. . 

O SR. i\fMJtuc10 nE LAc~moA-Faz peor: qu&ndo-tormi11011 o pra.z:o 
110 coatraoto, ·em vez da entregar os na'/ÍO!, e.presentou uiua conta 
de reparações qne nbsorviam toda a ronda. dos mesmos. · 

O SR~ NtCA.NOR NA.scmENTo-Nãl) entrou, portanto, nem am norn 
co1lt1·acto, nem na prorogaçJ.o do convenio firmado com o governo 
brasileiro. 

Diz o honrailo informador da Came.ra, · personalidade ci·ea.da pelo 
hom·ado l~adcl' da maiori:i., ·que sub~tituiu informaçõos do Governo . 
por informações e recados á. Ca11mra., que foi prorogado o cou
venio. 
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E' la.mcntaye\ que um homem da estatura. moral e menta.! do 
nrnu illustm mestre, o Sr. Alberto Sarmento. tenha vindo aqui faiet· 
d.:cla.J·a.çôes errn<.las cm direito e erradas cm facto, como estou de· 
tn<:mstrándo. · 

O SI\. Ct.:ar,~s DE C11.)t1•os-x...-~o apoia.do. 

O SR. Nrc11.JJ01l NAscrni:;:o;to-Diíl S. Ex., o Sr. Albet·to Sarmonto, 
q ue houve prorogação do contt•acto. 
· Nã.o houve porque o. prorogaÇão só podia. sei· por i2 mezes, e liào · 
P.assados :l 8. 

Si a prorógaçã.o só podia se1· füita po1· -12 mexes, como, depois de 
iS, esta.mos ainda. a discütit· esse CMO de. proroga<{ã.o ?. 

O SR. C11.l\ws DE Cti.m•os - S. Ex. explicou, dizendo: que. uma 
-commissão tratâva de apura.1• as. contas. 

O Sn. N1~ANon. ·N,~sc:~rn~:ro- Seria, como disse .hontem, um novo 
contracto; mas éra pl'eciso que esse novo contracto estivesse lavrado 
em notas diploma.tí.c<~s ou em notas éommerciaes. 

Onde está .iss0 '? Quando ·veio o texto élçssc novo contracto para 
aqui'! Tl'OUXe-o o eminente Sr. Deputado'? Não e, porta.llto, proro
saçã.o, porque O contracto não podia SCl' prorogado por mais do 
12 roezes.. N'ão ha. coutracto novo de arretamento, tanto que o sou 
texto nlío foi tr:iiido á Camara. 

Qoal é , pois, ~situação j111•idic.'l õcooos navios'? Esttw afretados á 
França ? Poi pro1·ogado o éontra.oto '! Ha. Jtovo cont1·acto de afre~
mcnto ·? Nã.o. Eutã.o qual ó n. ~itl1açã.o juridi\'.a. que o governo jurklico 
do pai:z, que só -Calla cm direito, estabeleceu para propt•iodadc na
cional .que anda. gil·1uido 110 estrangeiro'? A •1uo tltulu permittc ó Go
"Verno 11rasilei.t:o 11ue o;: . 1i:wios lfrasiloil•os andem com a ba11dci1'a 
franeeZá '! 

Ninguem ignora que atê uos portos do Rio <lo .lauoiL·o e Santos , 
o;; mi.vio:; do convenio teem t1·ansitado, ontra.ndó e sahindo, com a 
bandeira. rrimceza, com .-uamição e commaudo fraucozos, dosafiaudo 

·a «famosa enorgía» de 'õove\'oo- ro1·to com os fracos e humilde com 
os :robust-0s . · 

Estava. .::i. NaÇão iul'oi·mada de todas ostns cousa~ QUc agora. vie1'&Ul 
a. pub!'co '? Nilo. Logo, o mou requcdmooto tom utilidade publica. u 
eu· estou prestando um serviço á minlla Patt'ia. Não ha irnpartiuoncia. 

Agora quol' a C:unara., quc1· a N:i.c;l.o saber e-0mo so <:umpriu llSSC 
~ntr<tcto e como o pol' quo frinchas e frestas passava<> dinheiro na~ 
ciona.L para ser cntre~ue ao estrangeiro? · ·. 

E' o proprio Sr. 1 residnnto da llcpublica lJUem v~m coufel>SM' que, 
ew uma conta, aproscntadii. pela Govot·no Fra.ncoz, de ::?it.000: OOOS de 
despezru;, j à. ha.vi;i a possibilidaàe rle so fazer uma i•cduc\(ii.o do 
H.ooo:ooosooo . 

Mas quo espocic uo negocio honesto~ esse om que se a presenta 
unia conta. de 24-.000:000$, ce>nta documenta.da, na. qua.I a outr:-a. par1ú 
vem decl.l.rar a.os seu~ procurados, aos seus reprnscnta.dos , quo elln. 
pÔdo ser reduzida, no míuimo, de U. 000: 000$000 '! 

O SR. C.lnLos DE CAMros- Contimía V. Ex. a censurai; a !~rança. 
J .. ' 
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O Sn. N'JGAlfüR NAscmE;-;1·0-N'ii.o b:i ~~n~u r a..i\ Praw;a .. lfo co;1iS ll L''' 
a falta de fiscalizayã.o do Go·vcrno b1•a.silciro. . . 

O.Sn. CARLOS Dt CA~ll'OS- CoU10 falta ((e fümafüaçfw, si o l.iovci·110, 
logo de ent1·a.da, cortou cerna de l:io •/ ,, ·? ~ 

O StL NtGANOI\ NAscnn:::-;1·0 - . Não c:or lou couz_;1 H l;11111í1. 
V, Ex •. ú que está a dizer isto. 

O· Sn. l\f4u111c10 DF. LAC!::RDA - O melhor é l•>u 1·;1.1· a. Frnn•;a . 
Está tudo tlo be!D ! Urn bymno á Frao11a. L •. 

O S11.. füCANOll No\SCmENro - Não louvo nem cens1H'L), 
O Sa. M.i..uJt1c10 'DE LACERDA · - Deve louvar. 

O Sn. NlCo\NOR NAscmEl'fl'O - Os armadores frauccze~ qmH'Clll 
ganhar o maximo contra o Brasil. · 

Roubar~ o termo, porque quen! apreseouta contas de .2LOOO 
coutos; qne podem ser reduzídól> a H ,ooo, é confessad\l_ e rlccla.rada~ 
mente um ladrão. :t 

O Sa. ARMANDO BonLAMAQu1 - Pordã.o; ha ahi '\/-ma. confusão úc 
contas, que, aliás, é muito natura.l. . . ·. · 

O Sa. MAuR!cro DE LACERDA - Neste governo. 
O S:a. N1CANOR NASCIMENTO - · Sim: neste go\'orno, é muito 

natu~al... ...... 
O Sa. AniliAl'IDO BCIRLAnlA,QUI - Si estamos tra.tauto de assu1ilpto 

serio •Amos encarai-o com seriedaue . 

O Sl\. MAuR1c10 :oE LACRIUl.l - Si V. Ex. acha que falla.r cm 
[Jovento, num a.SS\1mpt~súrio, é i1'1·overencía, cu 1·etlro a palavra. 

O SR. A1u.f\\'\Dó Btll\LAMAQUI ...:_ Ainda n~o dei o meu aparto, o 
V. Ex. já. me está. interrompendo ! 

O Sa. l\i.uaucro DE LAc.'l':nD11. V. Ex. é que é o int.crruptm· / • 
normal de todos os discursos; jâ está officfalmento conlteci<lo como • 
tal. . . . 

o sa: Anmr11>0 BuRLA~fAQU( - Um pouco mono:-:: do ljl\O V. E:t. 

O Sa. MA.ua1cm DE L1.cs110A - Um pouco mais ou monos ... 
·O Sn. ARr.tArcoo BoaLAillAQut - E sempre. uso da cortoúa. <lovida aos 

tnens collegas . 

· O S!l. i\IA.ua1c10 :oi; L ,\CJmDA - · Si a expressão yovc1·nn é dos-. 
cortozia, eu a. rot~ro, digo de novo. / 

O Sl\.a\,tHlANDO Bul.LA!ilAQU! - Devo· dizei· ao illustrc reproscn· 
tante dà C'apital Federal qllo eu estava 'me retet·indo a u10 facto 
norroal, e dand~ explicação de ordem tecbnica. · · 

O SR. MA.u!nc10 DE LAcr:RoA-V. Ex. quer se1· tcchnico em co11tas, 
aqui dentro 'f . 

O.- Vol. VII. 

\ 
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O Sn. A1nii\~uo BunL.ut,\QU1-:1fa questã.o de conso1·v~.ã.o e repa.
ràçã.o de navios, ha muit~ vezes, confusõel;; e Coram estas que leva· 
ra.m o governo da. França. a pcdi1· ao do Brasil o pa.ga.mento de repa• 
ra.çõel par<~ elles navcgarc1u , e, depois, de repa.rações conscquC:lntos á 
navegação. 

O SR. ~bu1t1cro 01·: LAGl\RDA-Pois nã.o é cx:acta a ::;ua inl'ormaçã.o 
techuica. , porque,'pelo contracto, o govcl'1to Ii'ra.acez a.lle!;a que não 
ficou 'previJ:itG o que cra.nt as reparações nos 11a.viqs, e o ~rasileit·o 
allcga. que ficou .. isso previsto. . 

A intê>rma~~í.o . portanto , é iu!idcdigna.: Conheço o contra.cto, o. 
como jm·ista, digo.que tal infot•ma.çã.o rep1•esenta, quando muito, um 
l'Ccurso causidico. 

O Sn. AaMA~Do Buar.u1AQU1-Desa.fio V. Ex. a ... 

O Sn. Mt..un1c10 J>ic: LACERDA-Nã.o acc~ito seus dcsáfios, porque Ll.l· 
nho, na materia , estudo feito. 

O ·SR. NJcA"'·ºª NAscme"'ro-0 Nolm~ Deputado desafia. tudo o 
, inundo. ·' ... 

. At-é parece o Sr. Epitacio Pessoa, a desafiar os operarios, na. · 
1·cuniii.o da Amarica Fab1·il. • • · 

O Sn. !\{J1,U1uc.;10 D!; L.tCI>nl>A-E S. E·,_ . nn.o pôde <lesalia.r. OiscuLa., 
primeiro, o caso elas Doc;is de Santoi;, e depois · liquicfa.rcmo~ os out ros 
pontos. 

O S11.. Aa:itAN.oo Dmu.4:1CA~u1-Estou prompto a ta2Gl-o, desde que 
soja precisada a accusaqã.o . 

O :::ia. MAURtc10 UE LAce1.Ü>A-A •tccusaçã.o ó esta : que o Sr. fipi
tacio. associado, não . sei porque artes âo l>al'liquos <} berloquos, · ao 
St·. We!uscheuck, néga. cumpriruento a uma. lei e se i•ocusa. a atte11-
der aos j~tos interesses da população de wu dos mais ricos. Estados 
da. União. · 

011 '"<mim nisso, -Oll d;~ a "anluu·-ú a verdade; o cutão se teui do 
cllega1• "'ã cot1clusã.o <lc que, · ·de todos CIS pedodos 111·csidc11ciaos, H 
uuico pessoalmente dashonesto rnt· sua . act.ividacle toro sido o do 
Sr. Epitacio Pessoa ! 

O S11. An:11Mmo l3onLAM.\QtJl-Q-1ioct 'proba1'cLum • •• 

. O :;in. MAu1uc10 oi: LA<.:E1w.1-Vou provat-, e muito mai~ coi~u.s, i:;i 
quizei·. 

O S11. A.Ml.\l'IUO UunLAt~AQU1 - V cnha ptu•a :i t l'i bu ua. cou1 os 
factos . 

o Sn. N1.CA~OJ\ :'üs1;r~11;~·ro - Por mim. l: 1) qüo Cl>tOU razc11<lo. 

O $n. !'tl.\u:11Icro m:: J.ACERl>A - Pois vamos vot· •JUcw t:cm feito 
multa:> <lc.>.Sas transacções, pa.1•a S&l'Cn\ provada>: 110 Co1ig1·csso. . 

O Sn. AnMAi'iuo BunLAMAl.!UL -- Pcl'fcitamcutc;. é aqui 'fllC :::o 
d~~cutc. 
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o $11. 1\!A1JlllCIO Dt:: LACERDA - u Ama.:t.oua.:> é 11111 rio cujo dorso 
.ainda nao se estancou. Vamos Jlltt•a o Amazona.8, o abi discuti· 
remos •.. 

O Sn. Anm1mo ·Bum.AuAQUt - Para. onde .c1ui;r.cr. 
O Sn. l\IAumcto Di> LA.CEIU>A - E os Cornucimeuto;; à. flotilha l 
O Sn .AnM.ucoo BunLAlltAQUt - Quando qufaer ! Não é liC&l' em 

ameaças! 
O Sn. l\!Aunic10 DE LACEIWA - E às oc·dcns do dia. do Wanden· 

kolck · ! 
O Sn •• ~RMA~oo Bon~~l&.QUI - Ha. lio oi.tvil-a.s ! 

· O Sn. l\1Aus1c1.o DE LACERDA ...,--- Pois venh'a. leI·as. 

O Sa. PnEStt>ll:~E - Attenção ! Quem está. com <l palavra. é o 
Sr. Dcp11ta.do Nica.nor Nascimento. 

. O Sn. N 1CANon NASGIME1ifO - Sr. Presideuic , · basta h'a tar de 
qualquer acto deste Gove.rno para que a vasa mais infecta venha. a. 
superticic, e empeste o ambiente. 

Nã.o é possivel tocar no nome dessa gente sen1 que a eorrup~.ã.o, 
os detritos <la.s negocia.tas, a put1•efaçã.o das consciencias 'l'enhaw per-
turbar a. a.thmospbera.. . 

Volto a minha inicial exposiçlto ~na.rido :füia que não é exacto que 
a. confus.'lo de contás 'Se posHa dar. 81 o nobre . Deputado ler a. clau
sula, aliás, insidiosa que o Govet•no Francez introduziu no contracto e 
que a. inepcia. do Governo b~a.sileiro a.cceitou, verá o scgufote: o Go-

. vemo francer. «se obriga pelas reparações de quO" esses navios care· 
cei•em»; mas, vejà.·~ a formida.vel incpcia; aquolle governo so obriga. 
pelas repara~. e, 1111.0 ba. uma clau:iula. uma. explicação que limite 
a. ancia. do lucros do Govc1i10 o dos armadores francezes. 

A clausula é insidiosa.. Diz quo "º Governo ·!<'rancé:i: so obriga.,, 
mas logo accrescont11.: ucor1·011clo as despc:.:as por couta do Govorno 
Brazllolro» ! 

Qttoiu vai 1,u.ga.r ossa. dcspoza. é o Governo do Bnzil; devia, poh;, 
rlolluh• as repa.t'açõo~ e ostabolccor 1mHL fisca.lisaç!io real sobre todos 
~ traballtcs o fomocimont.os, e o quo ra~ e entregar o scrvic;.o ao 
p,.att~it Ma1,eima o ao Sr. Boborto Cardoso, quo 1-calizam todas as re-
paraQôos, setn quo.lqum· cont1'.olc ,;;o~·a1·na.rnoutal._ · 

A confu~o que pretendê mst1tu11· o nobre Deputado. não cabe 
do11tt'o do coutt·acto ! o quo se pretendem l! mistut·ar as lotras A e B. 

O qllo aqui 110 convonío sc·ostipula. ó que tacs despe;:as serão de-
1luzido.s da. som ma. que o Govol·no h·:i.nccz ·tivot· do pagar pela. contéJ. 
B, não pela couta A. A conta. B ó a das rcp:i.t•açõos ; a. conla A é 
a <lo al'retameoto. 

Como podem vir os n<:1br~ Deputados quflrendo burlar a Nação, 
dizet· quo uã.o ó possível decidir esse caso, po1•quc o Govc1·110 F1·àncct 
:\prcseutou uma. nota de rcpa1·açõc::o, para. se1· liquidada pela conta 
A"!! 

Corno ó que, tacb.nica.meutc, o hourado Dotmtado, ospccíaJista cn1 
quostõcs de .Marinha, pódu c~ufundir o al'rota.mouto com a.s repara-
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1iiJe~ , ~i o;; duns a.ssumptos cs tiio scpal'ados no t::opvonio, termiua.11tc
mo11te scpar.ldos ? :! 

O Sn.. ;\fAun1c10 DE LAci::ao,\-E cont1·ac-Lo de fL·eta.111c11to mu1<.m 
foi especia.lidade de :\farinha.; sempre fÓi do Jiit·cito. Não se precisa 

_· set' almirante, mas sim a.dvog:i.do, para. dizer solJ1·c direito 111a
ritimo. 

O SR. ARMANDO BuRLA.hfAQu1-Pe<;o perdã.o ·ao· orador; nil.o disse. o 
que S. Ex. me attribue. A~enas, em_ aparte, ponderei que, na conta 
apresentada pelo Governo l' rance;.;, e onde se póde dai>-- a. reducy.'\o 
que está sendo ca.lculada, houve uma. confusií.o, e que isso, ás vezes, 
muito uatnralmente se vei·Hica. Não passei dabi. · 

O Sr.. N1ci1.Non NAscr~NTo-Essa. confusão, o Governo fü·azilcit·o 
nã.o a. }l!>dia fazer , nem a.êlmittir em vista da. existencia. da. couta A, 
:relativa. no afreta1nento, e na qual somente podem ser llombinn.das e 
conjugadas duas 01·deos de operações : as &vidas do Mretamouco, 
vencidas, e os saques do nosso Governo, por conta do mesmo afreta
mento. 

Nã.o ba., portanto, possibilidade' de coofosã.o. 
O Sa. l\fAunicto Dt; LACE:nDA ~..A questão é esta: a. especlalida.de 

aqui, é de marinha. do ma.r, e não de marinha de agu~ doce. Os 
ospecialista.s em mé\rinha de agua dooe queiram so guardàr pa.1·a a 
OCCà.Siã.o devida.. . 

O Sa .• N1CA.l'(On NAS<'.Dm11·ro-Na conta B é quo pode haver o cu-. 
coutro: oa. conta A, existem apenas duas columnas: a do «Hav<1r», 
onde s\l !anca o p1•cço do <tfc•etamento, e a do uDeve,,, ondo se escri
ptut'a.tn os saqucK do l;ovo t·no lfraslloil'o contra o da Ft·ança. 

Oro., si a. nota <fe :l4.000:000$, a quo fa.z allu~\o o Sr. Epita1.:io, 
ó do urcllBl'ac;ocsn; 11;\o 1ióde i11torferu· nos tcrlllos {;onvenio, com 
l'oforonc a â. lotrn :\, c1uo du~ apouas com o afrotam01~to. 

o Sn. ÀIUllANl>U Bulllu\MAQUJ - Lt1.stimo flUO Dilo tonba lllO roito 
com 1wobo11dor bem. 

O Sn. N1c;.r;on N.\sc11trnN'1'0 - Eut.ilu, qual ó a ooafusã-1> '! 
U Sa. AnllfA!Ulo B1111LAMA.<}lll -1!:' just:ununtc n.a. conta. do t•op:i.ra

çõo&; nn.o eaton ral&udo nas coutas A 1) B, a. q11e V . Ex. so rcfero. 
lllgo, simplosmouto, quo, 11n cnnta de ropal'açõos aproscnt:ida pelo 
Gove1•110 F1•n.nooz. oxtsto unrn cnnfustto: '1.qncllo Governo 01ttende 
quo cortv11 a1>rviços dovow soi· pagos pelo nrasil, o o G!>VC!'OO Brt\si
lelro :ieusa de modo c1mt1·t1rio. 

1 
O S11. Fl\A'.'iCtsco VAt.L.\DARt·:s-O orado1· <tfllr111uu <1110 os.-;as cou--

ta.s eJ;'.a.m aladroa.das, tanto assim que tinh:L s ido possível unH1 1·c!lu
cçil.o de H.000:000$; e o uosso digno coUoga pelo Piauhy oxplil:a 
que ahi estavam quantla.s ü·rogut;n•mento incluidas; osti1 claro que 
isso corria. sob :. t•ospous;Lbibidadu ·do Govcmo F!·a1wc~. 

O Sn. NtCANOR NAscwi.:Nl'o-E' o quo chaiuo «desvi:i.r a questão». 
Nã.o é disso que estamos tratando ; 
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_ O Sn. FnAN<lISCO V,u,J.ADAR~s--V . Exc diSSi} q11n <J.S contas oi·a.m 
ho a.ladt·o:i.dai:;, qu~ Jogo <lc1·:1m ensejo a. esse· abatimento rle l'lds 
H. 000: 000$, e c!ntfi.o , CJ illust1.'B De putado deu a e;(plicação. 

O SR. MAunrnxo JJE LACJmDA - · A liquiüa.çã.o do Convenio é entre 
dous pa.izes allia.dos, atravez d<i. Corucnissáo; a Allemauh4 r.aua tem 
com a. liquidação .do coovcnio. E' muito divel'sa a questão. . 

O Sn. FnANcrsén Vt.LLAllAJms -Houveutna pretenção indebita.. 

O SR. NtCANOn NASCIMENTO - - Ha. varias protenções indebita!;. 

O Sn , FnANCISCO V Ar.r,ADAllE!i - Aliás, nãô estou fazendo mais do 
que explicar o :i.ssum.pto. 

O SR." MACJRiCIO DE LAOllnD,\ - V. Ex. não est:í. c:cplicando; está 
ajudando o ·confusão do Cocnmandante Burlam~qui. As reparações -
slLo reclama.das á. Allemunha. e a liquidação do coovenio é feita entre 
o Brasil e a França . 

O SR. NrCAN011 NAsc1m:1tro - A hi é que enoo -0 Si•. Epi tacio, não 
tendo estabelecido uma situaç:to jnridica, de facto, favoravel ao 
lka.sil. · . · 

O SR. BENTO DE MIDANDA - Mas não esta nos mã.os do Governo 
Drasilofro fa;rnr isso. Ellc estii. erLt situaçrto muita delicada . 

. · O Sn. NICANOR N,\scru~To- Vou agor:i. mostrar como e stá., com 
as confusões do Sr. Epitacio Pessôa.. . . · 
. Que1· vm• a Camara coroo o Brasil é burlado })ola. diploma.eia. 
ottomano que tor11 estado no Brasil com o rotulo de l~ranceza,? V.1e 
ver . Do pois de uma longa. divag:ic;ii.o , o Sr . Epita.cio Pessoa decla
rou na sua meusagern, a. pagina. 4~, que quando se fez ogse convento 
immol·a!, que perturbou as relações do Br:i.sil e o prejudicou . .. 

O SR. FnANCisco VALLADÃREs - O presidente chamou de im-
moral ? · 

o Sn . N ICANO!l NASCl~fENTO -- l:lrn.moü. VOll mostrar que. cba.móu 
pela. f6l"ma a. ma.is covarde . Docla r·ou que havia v1·opo1>tn dn Governo 
Americano infinitivame nte mais vantajosa. do que a Pram:o7,a._ 
c)ra. si tinbamos duas pl'opostas, 1111111 <lo Governo Americano, oxtrn
ordiual'iamente vantajosa. pa. t·:~ o lkasil, e ouLra. ext1·aordi11D.riél-
111ente desvantajosa, quul a ·r•uzr10 po1· quo o nosso gO\'Ol'110 pre
p:iriu a. desv:u1tajosa e aba.11donoa a rautajo~'\ ? · 

O Sn. BE:i'ro ni; MtnAt'IDA -l~orquc o Go'/orno Hra.l'liloit·o nrm fe z 
uma. opornça.o mera.mente commcrcial. El'nuios alliados. FoY. urna 
0 1>era.~il.o para favorecor a F1·n11ça . 

O SR. N1c:A:1;on NA6Cl~mNTO - E o Prosidonte da Rapublica., que 
era Senado1·, uão protestou contra as t 1·a usa.cções. quo foram discuti
das nas duas Ca sas do Parlamento. Votou então u. favor .(), agora , 
pal'3. a.tacar o governo p~ssedo, vem ropiz'1r ossos pontos já voncidos 
cin. questão . Votasse contra, tlntil.o. Eutretao~o. o Sr. Epita.cio Pesi;ôa 
votou a. favor do convenia, foi completamente solida.rio co111 o Go- . 
Vt'-rno do S1· . Wenceslan Bra.z, e a.;or:i.. vom. uatur:.indo complc-
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tamente o ponto de vista secreto dcss.'t operação; publicar o êrro do 
Governo pas!!ado e trahlr seus amigos de então, como tem t!•ábido os 
seus amigos etc agora. · · · 

O Sa. FRANGtsr.o V ALLA llARES ~ S • Ex. não clas.<iificou de irnmoral 
o convenio. · · · 

O SR. N'cCAl'fOR NA.~!ME~o - Não quá.lificou de ímmora.I. porque 
a sua bypocrisia não lhe permittira usar dessa termo, mas patenteou 
a situaçlo em que o Governo foi lançando o p&iz, e que havia naquella 
época uma ]>roposta de contracto mais v:kntajoso. Do modo que o 
acto de felonia de S. Ex. é mais grave. Niio tendo tido a audacia, o 
topete 1le atacar o $1·. 'Venceslau Rra.;., quando p!'esidente. vem, . 
agora, insidioSamente, lan~as na opinião publica., como na intriga das 
tragedias se fazia, lançar o i·astilha' da!\· ca.lumnias, insidiO!':ls que vào 
por baixo d'ag1.1a., rerir reputa.~ ; pubJica. íníormações pelas quae~ 
i;e pôde dizer que o Sr. Wenceslau Bl•az praticou &eto immoral. 

o_ Sir.. F•ANCISCO V ALLAD/JlES - . o que consta l'lm rela~o a este 
negocio é que · os governos americanos e fra.ncez Sl.'I puzera.m de 
accõrdo ·e que o Governo do Bl'asil, nr10 querendo escollier, prelimi
narmente, exigiu que ambos se entendessem. 

O Sx. NtcAMOR NASCIMENTO - V. Ex, está. fazendo muito bem 
deíendendo o Sr. Wences!au do Sr. Epitacio. 

O Sa. F11&~c1sco VALLADAnES - Nll.o estou defondendo ; estou 
acompanhando a a1·gumentação de V. Ex. · 

. O Sa. MAURICJo DE LAC'F.RCA - Apenas, o Sl'. Epitacio quiz fa7.e1' 
bonito nas costas do Sr. Nilo Peçtinl\a. · 

O SR. AxMAl(no BunLAUAQUI - Cum prio o seu dever. 
Entre duas nações quo solicitavam o negocio, preliminarmente 

exigiu que se entendessem preliminarmente. 
O SR . BENTO DE MtaAl'lDA-0 Governo brasileiro não tinbn prere.: 

rencias. · 
O Ss. NICi\XOR NASCrMENTo-Vae ,,-er :i Camar:i. . co~o se organizou 

a. protel!Lçã.o, para. que, quimdo se cher;as.'>e a resolvet• a questão dos 
n:i.vios, já. não houvesse o que tesolver, porque os navios sm•ia.at npe-
na.s ferro v.elho ci;trag«<lo. · 

E' o proprio Sr. Presidente da Republica quem diz que, feit:i. & 
i·ectilica~ao de i2 de abril, e findos os ~2 mo?.&s da. prorog;~~.ã<>, o l'm
carregado de negocios da França declarou 1•crbalmmte ao Govoi·no 
brasileiro que nfLo tinh:i. instrncçõo.-. para re.r;olver a questão. P:iss.'\-

. 1•a.m-so seis mezes. sem que esse encarregado do negocios tivesso :is · 
iostrucçõas, e isso é precio;;amente :r. protelação ottom1ma. 

E' preci!IO a nós porgurtt:t1• si tornos ou não t.omos Presidente da 
H.epublica, si tomos ou n1l<l tewos nm ministro do Exterim•, si temos 
ou nll.o temos 111n representant;e diplornntico om França., piwa que. 
desde que a. inercia pró1>0~it:i.da. dos representa11tos rra.ncezos nr~o uava 
solu~ .o ;l questão, assefl represent:int{".S do Br:i.sil c~tigissern da França, 
11n. p1·orwia capital .Ja. Franç.a, o enca.minha1ncnl.o das ne;;ocini;.ões. 
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A isso é que se não responde. Porque ficaram para.das ~is mr.zos, 
sem uma· palavra, seru uma. phrase, sem se discutir a. questão. 

Qner vor a. Camara como continuou a :protelaçã.o ottomana, como 
cootinúa. essa :·;itua~.ã.o ridicttla para o Brasil? Ao chegar o embaixa
dor. elle logo <lcclarou «que ta.mbem não vinha munido 1lc instrn
cções nem de poderes para resolver :i. qucst1.0». 

UM Sn. DEPUTAno~O Bt•asil nf"~o tinha nenhum tnC1iO rie" obrigar a. 
França a negociar mais depressa. · . 

O SR. N1r.ANOR NA.scmm1 .. w-E' esta illusão, nsta. vencia que eu lhe 
tii"o dos olhos. E' preciso que elle se defenda por si, porque elle assim 
nã.o está. dcíeodido. g• preciso que se nã.o confie ern for"ª" vir.toriosas 
dos. paizes cstraugeiros, porque esse:> ou na.da. nos dariam ou nos tira
riam todo. 

O SR. MAu1uc10 DE L,\cERDA - Ha nma oliga.i•chia financeira e mi· 
litarista. orientando o Governo fra.11eez, fazendo da Poloni:i. uma. ave1J· 
tura. dos capitacs francczes o da Hu~ia. uma.? E' essa. a quosfüo da 
França, nação ma.is imperialista e capita.lista. que hn. no momento, 
representando o papel da. Ausf'.ria. dymna.stica contra. a. Fra.nc;,a no 
tempo da Revolur,.ão Fra.nceza. 
. O SR. Nica.Nos N~CUIENTO - E sabem VV. Ex., depois de 12 
mezes, ,como o Governo fra.nccz i·cspondcu ao Sr. Epita.cio Possua'! 
Responneu do seguinte modo: · 

« A esta nota. respondeu o Governo fra.nccz em data do 23 
de março, exprimindo o dP.sojo de renova.t• o convenio, a titulo 
provisodo, a partir do :L de ab1•i1, até a. dar.isão da Commissão 
de Repa.rações. " 

Ninguem ignora que, da.da a situa~ão a.ctun.l do mundo, essa. 
Commi&<1ão de Repara.çuos nunca. ha do deliberar cousa alguma, por
que constanteme1Jte a faco politica. d14 Europa se modifica úompletll· 
mente a novos elornentos entram para. alterar a. fórmn. do repa.t•açõcs:, 
o que quer di?.er que o que o Governo francez promettia verba.lmente, 
de uma fórrna inclofioitla., era pro1·ogat· o ostudo da po.%c dos navioH, 
sem prazo e som preço, até um limito quo ó a 1111.iilo dos parallelos 
do infinito. 

Agora o G<lvot•no francei propunba isso, e e~tn.va uo sou pro
gramma. de governo milit:L.L' o capitalist:i; quel'ia tirar daquoll:t. p1•osa 
do guerra. 11uo os outros tinha1u ap1•csacto e lhe t.inham entregue o 
maior partido possivel, o maior rendimento, toda a. carne. :i.té que na 
hora d:i. entrega, lhe restitnisse dos navio;:, das nn.\tes rica~ que totn3.· 
mos, os ro.<;tQs dos rorro~ vo!hos. Est;a ú a a.ttit.udo commercL<Ll do Go· 
vorno da. França, a.ctiva, orposta ii. atW.ntlo comrno1•cinl o polit.ica do 
Governo br;,t,silciro, uma. furte, ávida; outr:l :i. do dci)(:i.t· q11e · os~a 
situnçii.o ~e prolongue inllo!inidn.mcntf\, como cst{L inde!i11ida.nw11Lo 
iu·olong:i.da.. 

Qual era o de~·er do Goveruo Bra.silcit'o? Era. enorgica.mm1i.o \"ir 
ao encontro dos~as p1•otol::ições, doruinal-a.s pela spa energ-in o rc· 
solver a questi'io. · .,, 

E' preciso a guerra., como dis~o o illustre Deputado pot· S. Paulo'! 
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O S1L CARLOS DE CAllP()s - Nunca disse isso. 

O SR. Nic.mõa N.\scurn~ro - Per11untou si cu pedirià i!JS9.? 
O SH • CARLOS DE CAllf POS - Nunca dL..se iSso . $i V. E:i: . nli.o en

contr&sse outro meio, além da. diplotnacia
1 

1>a1·a. t'eSOlver os :tetos in· 
terna.cionaes, tenha pacieocia, só o rompimento das reln.ç~. 

O Sn • . NlCAl'fôR NASCIMENTO - Não ha. nenburua soberania que não 
saiba. qu<i ba.sta uma tal'ifa dill"eroocia.l para obl'iga.r. . . . 

o Sr.. FRAt'fCISCO VALLADAJU;S - Ani V. Ex. tecn ra.zão. 
O SR. Nict.Mor. NASClM'E!iTI:> - ••• uma na._çã.o a entrar num 

accôrdo . · 
Teríamos centc1ias de meios iodii·ectos para obrigar a França. a 

cntt·ar num a.ccôt•do. · '. . 
O Sa. Osc.ut So&RES - -A Fra.uça recebe mnior qÍ1antidada dos 

nossos productos do que nós dos della. · 

Q Sa.. MAuarcro ot: LAcÉRDA - Bastava entao susronder a ex· 
porta~o. . ·' 

Q Sa. N1c1Noa NASCllllE1'TO ~ Aliás, a liçã.o nos vem da. Fra.uça.. 
A Fr:i.nça, quando quer- obrigai· a. Austria., a. Allemanha., a. Po

loni::t., a Russia., a. cingir-se nos seus propooitos poliUcos, a primeira. 
cousa que fa.z é declarar-lhes o bloqueio, não lhes mandando mais 
\'ivercs. 

Nós suspenuoría.mos opportuna.mente os cereaes ás necessidades 
fra.ncezas . ·Elia ter-oo-hi11 de se entregar immediatamcmte a.o nosso 
direito, á nossa l'azâo e :l nossa. justiça.. . . . · . 

O Sa. PAULO ns FRONTrN - Engano; o cotmnerC'lio iuternaclona 1 
· nito obedece a regras que um paiz queira estabelecer. . _ 

O Sa. · M.1.cn1c10 I>B LA.CU.DA - Pois, sé até o commeréio inter
estadoal obodece tanto que o Hío Gi•a.nde do Snl suspondou n. oxpor-
ta.ção do feijão. . . · · 

O Sn.. PÃut.o I>E FRO!'IT1t.e ....:. Os un·1coi; prejudicados-seria.mos nós, 
pois outro paiz comp1·nria o cereal · e depois venderia á França. 
( :~poiados. ) · · · . . 

ó Sa. CARLOS DE C.UIPOS - A opposiÇão quar lev;tr o pa.ii: !~ r uina. 
. O Sn. N1c4ttoa :-iAscrnEl'ftO ~ Nó~ não quot'emos levar o pAiz .í 

ruina; os detentores do poder é quo ó estu.o levando â. ruioa dando 
~38 .• 000:000SOOO só no convonio; e cohfessam que nl\o teem d inheiro 
nas arcas do Tbei;ouro, mns o espalham nas rest~nça.s, nas farra~, 
uos bailes aos as~ucareiros o rocebimontos do cola1·os do porolas. · 

O !:\n. CAnLOs Dt: C.ürros - N;io fü,zem opposição ao Jfo~erno, mas 
a.o paiz. · 

O Sn. Ntet.:.oa ~Asc1~rnNTO - Oppo,,; i<(ií.o a.o pa.~ füzem-n'a. a.que!le11 
que.decretam impcstos oppro...::sivos, a.quclles que/garantem ~:u•ifl\\-1 rle 
protecc?l10, aquclles 11ue prote~~Ul o c:ommc1·cio fÍllcítt) . 
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\, 81':6S . .\.ó EM f rrn SF.'l'EMl'IRO nE 192Q -· 
O Sl\. CARLOS DE CAMPOs - V . . Ex. é membro da Comtnissão de 

Tarifas, e sa be o que uella se pas:;a. 

O Sa. NrcANOR NAsc1111ENTO - Felizmente na Commissã.o de Ta
rifas a nossa acção tam sido permanenta, contrada a. Cóm01e1-oillli
zaçao do pa.i7. . Temos res~tido :'\ tat'if::i. o Governo em toda. a. linha •.• 

O S:a.. CARLOS oE CAlfPOs - Vencido ·o Gover110, é modo de dizer. 

O SR. NICANOR NuciuSNTO - As ~riras do Governo for~m ven
cidas cm 19:! 9 e tem sido vencidas na Commissã.o; o Governo tem sido 
derrotado sempre que quiz protc~er a A. ou a B . . 

u~ SR. DEPllT.lt>O - A Commissã.o tem reduzido :L<; ta.rifas, tendo 
• os seus membros liberdade do discutir e votar. 

o SR.. MAURICIO DE LACERPA _.;, vv~ EEx., vão reformar is tarifas 
para a.Qgmeatar a pauta <luro e nã o diinin.uir a receita. Nós esta.mos 
vendo todo o plano ; n:í.o somos ingenuos. A dhninui'ilo das tarifBS é 
para o Rei Alberto ver. . · 

O Sn. NICANO.lt N.uic mENTO .___ Concorrer para · a t"uioa do pait é 
empregar 300:000$ em dcspozas de guerra , é entrega.\• nossO!'dlon~ 
quistados com a energia. nacional ao ostrangeiL'O par~ delles tirar todo 
o lucro. · 

O Sn. CA11.LOS DE CAMPOS - V. Ex. esta em um circulo vicioso. 

· 0-SR. N1cAl'fOR NAsCIHEN·ro - Empobrece r o paiz é ter feito ba ixar 
·o oambio subitamente t:om !nt\1ito do comprar francos t>a.ra pagar a. 

~ Aoxillaíra , a. Rl)de 'Ba.hi:.i.ua e outras nagociatas, beneficiando à pro
tegidos ·do Governo. que foram publicamente com o dinheiro desses 
negociatas, pat•a. ~ Europ;L Isto 6 qlle é e mpobrecei: o pa.iz do SI:'. 
Depnta.de . 

· O Sn.. CARt.os DE CA~1pos --.., V. Ex. cba.wa. de negociata o caso da 
. Aux.iliaire? · · 

O Sa. N1cr.l'ioa NAllClillE:'ll'O :_ A parta do Governo feder al. 
Q Si\. CARLOS l>lt C)..i.1pos - Qual é pa;rte rio <lovorno fedei·al ? 

o s ... NtCM'IOI\ ~A&C!!1n;Nro - A pa.rle do Rio Gl' 8olldO do Sul rot 
só quanto ao a1·red11.mento. Nll.o t ratou corn iotermodiat·ios , como o 
Sr. Seabra jgnora quom ganllou commissüos na Rêde lllllllana. - t.rn.
m.ada ~ntre Epltacio, Tôbias e malandros estrangeiros . 

O Sn. CARLOS D& t:A~U>Os - Alfirmar factos desta. ordem, soru 
pi•ova''• sem um qunl!fica. th'o commu1t1. (Apoiados) . · 

· O Sn . NICANon Nasr.1111EX'fO - Accoito a r cspoasal>il ido.de do qoti.li
llca.tlvo que me couber . rnr. V. Ex . q110 om um nomo ua lingnagmu 
comtnum, outrns ooui;as t.eom-. outro~ nomes ainda mais g1·avos oomo 
oooaltar ostes erlruc~ sonegando-lhes as infor maçõos. Dfacur.iro1 ponto 
por ponto tl\do quanto V. Ex . qul:ter, como estou di11cutil\do o mos
tt·:indo a hnmoralidado da sit uac:.ão do.~ na.\'ios, com :;-ra.ndo doi.:~o -; to 
para os Clmigos do Pl'<'-~ideu te, fa lsos ou verdadeiros . .. 
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· O SJt. Par.stDE~"l'E-Previno ão nobre orador qno está. finda. .'..L hora 
do expediente. · · ' · , , 

O Sa. N1c&Non. NMCIMF.NTo - Lame;1to, peço que V. Ex:. me in
!!Creva par:L a.manhã., porqne continuarei. (Muito úem; mtiito .bem.). 

O Sr. Presidente - Est(L finda a leitura do e~pcdiente. 
Vae so. passar á ordem do dia. (Pmisa . ) 

t.'!ompo.rccem maís os Srs •. FeUx Pacheco,_ Andrade Be
:o:erra, Antonio Nogueira, Sóuza Castro, Chermont (le Miranda, 
José Bat•re.Lo, Pires Rebello, .João Cabral, Thomaz Accioly; 
ndefonso Albano, ,José August-0, Ai'fonso Baràta, Solon de Lu
cena, Ballhnzar Pereira, Gonzaga Mo..ranh5.o, Arnaldo Bastos, 
Correia de Britto, Estacio Coimbra, Natalicio Camboim, Ro- . 

· drigues Doria, Deodato Maia, Ocl.avio Mangabeira, Pacheco 
J\fendes, .João Mangabeira, Alfred-0 Ruy, Arlindo Leone, .José 
Maria, TorQno..l.o Moreira, Elpidio d·e Mesquita. Leão Velloso. 
Heitor de Souza, Sallcs Filho, Norh•al de Freitas, Lcmgrul>er 

· l!'ilho, Azevedo Sodré, Macedo Soares, José de Moracs., Fran
cisco Mal"Condes, Mario de 'Paula . . José Alves, José Goncalves. 
1\fat.ta Machado, Francisco Valladares •• José "Bonifncio, Odilon 
<l.e Andrade. Antero BoLelho. Lamounicr God'ofredo, .Josino de 
Arau.io, Alaor. Pratli, Vaz de i\iello, l\f(lllo Fràncc:>, Cincinat,o 
Draga .. José Roberto, Prudente de Mor:i.es Filho, E101 Chaves, 
Palmeirá Ripper, Rodrigues Alves Filho, Pn<il'O Costa, Ma
llôel Villntloirn1 J,uh: Dal'tholomeu, Pereira de !Oliveira. Celso 
Bayma, Gomercindo Ribas, Carlos Penafiel, 1\rarcal de Es
cobar, .Octavio Rocha, Domini;os Mascarenhas e Barbosa Gon-
tnlves {68). ' · 

Deí~am ele compn:i-ecer os Srs. Arthur CoUares Mo.reira, 
Juvenal Lamnrtin<'. Ann.ibnl Toledo, Abol Chermont, Her
culano l>argn, J,ui?. Dom.irJ8"ues. Hel,'_mino . Bar.!oso, More}rn ~a 

· llocha, Tllomaz Cavalcnnt 1, Alberto Maranhuo, Antonio V1-
ccntP., Ednnrdo TnvarcR, Gcrvnsio 1"icxravante, Pedro Corroa, 
~ruriano Cnmpello, Alfredo d~ Mayn. Mil;"(uel Palmeira, Men
uoru:.-a Mnrt.ins, PP-dro Lngn. I.aurn VillM Boas. Cnstro Rcbello, 
Mnrio Hf!1•me!I, Ubnldino ·de Assis, Arlindo Ft•ago.'!.o, Seab1·a 
Filho, Mnnoel Monjardim. Anlónio Aguirre. Octavio da Roohn 
l\lirnmln. A1.ur1:m Furlndo, Al'i~lidAs Cnírc, José Tolentino, 
.Toíi.o Gnimarãf!!-1, Raul .Fcrnnnd~s. Teixeira Brandão. Alber-
1.ino DPnmmond; Ribeiro .Tunriuflirn. Antonio Carlos. Emmn 
.lnrdim. l.oronsl.ro Alvarcn~. Ra\1! i;;:i, l!~l·nncisco Pnolierllo, 
Cnmrno Prnl.n!', Edgnrdo dn Cunhn. Snlles Junio-r, Alberto 
Snrmenlo. Mnrrolino Barreto, .João d~ Farin, ~ampaio Vidal. 
Tlnmos Caindo, Olo~ario Pinlo,· Cos.ln l\fn1·qucs, !A.bdon Baptiatn, 
l~ug;onío Müll<lr, Evaristo Amnrnl. A\lgll!llo Pcsf.a.nn, Alcide~ 
Mnyn. Nnbur.o º" Gouvea. Flore!'. dn Cunhn e .Tonquim Oso
rio (59). 
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.· 
fmSSÃO EM 1 DR ·sF.TF:MBRO nE 1920 20:~ 

ORDEM DO DIA • 
O Sr. Presidente - 'A lista de presen~ accusa o compa ... 

rr.r.imcnlo dP. 1-19 Srs. Deputados . 

Vae se proceder ú voto.cão das matcrias q1111 se achllm so-
bro á mesa e <.la constnntc da ordem· do dfa . · 

Peço aos nobres D~pnl.ados que occ·upem as suas cadei
ras. (Pausa.) 

Vão SC'r conl".idernc\to!I oh.ir.cl.o!'. clP. delibnrar,.ão dous pro
jectos. 

São succP.Rsivamcmte lirios, e considerados oh.iecto ae de
libocaç:iíti ús :seg-nin.t.es 

Pl\O,TECl'fO!'! 

·Mandn r.m1timmr mn i•i(lnr 0; flrt •• 1.9 rio de.r:rr.fn n. 8 -18. dP. 18.90, 

Considcra11do que a~ disposi1:ões rcgnl:idoras da aposen
tadoria dos funccionario~ da União não devem ser a·pplica
r.edas aos membros d:\ mngistratura federal, não !;Ó porque a 
sit.uac:tio dest.e!'l sempre foi rngida por lei especial, com1> tam
hem porque, em fac-e da Constitui«:;úo Fedem! (art. 57, § iº), 
os seuc; provcntoF\ nilo po1.Jcm ser roouz]ctos, contrariam1mt.e 
no que se dnrft, desdr. que n nova · lei vigente. t11ndo moàifi
cndo como modificou, n!; condicões nconomicas da. inactividn
de, nttribne nos qnc d.cpois dP.lla SP. aposentnrem com o me~
mo tempo de i>nrvic;:o. · ,·r.ncimentos inferiores nos que'.\ lhe!'f 
OS$egurava a Jeg"islaçrío anteriol'; · 

Con,qidcrtindo que d'adns a.~ condições de invosf;idura cxi-
. i;i;idM 11·('\n Con:1t.it.uit,úo ·i> neln li•i para · n nomC'.o.çiio do.. juize11 
fedl'rrtoE'. de ordinnrio. os rsr.oltlidos são ddnClã0$ moior1>.!\ d'A 
!l5 anno.~. sendo rarjsflimo,q os que com~gucm ·mf'lrecl?-l-n. com 
menos r.dndr., 1'! cvicl11nl.n <lll" a qmisi totnlidndf> des;:e!'l jui1:et1 
ayir.nas tem a pel'spocf.ivn dn uma .npo11enlndorin N>m os venci
mento!'! inl.r~rnr.s. sem d'n fnclo a obt11r, pois n not.llnl le i, exi- · 
s:ind0 pnrn o ~oso º" tnl vnnta~l!m ar> nnnos dn sorvico. nponnfl 
fnr.11Ual-a-lm. noR priviln~:indor.: pc11· uma longovidade AXCP.
pr.ionrd. o fl\ll' mo:;;l.rn n nrees;;idadr. d" umn modliricnc~i-0 na· 
foi. qur. pnrrc<! in;;f.it.nida tão ;;omnn\.e para os funr.cionnriofl 
da ndmi-n.istrac:ilo propriarnf>ntr. ditn. cu.io ingresSb no~ cnri:o~ 
publicos !:IC' d1í. mal r.ompfot.:un 18 anno~ dt' idade: 

Considl'rnndo qu~ a nnt.urri:r.n ("spccinl dns runr.cõP.~ r. a 
grave. rl!Rponsiibilidad<! n qu11 ~e r.ntreg·am o~ mogi!lt.t'ado~ hctn 
t'!t'-1o lhr.s í's~olam as en<!ri;ia~ e :i snn<l<?, mnximé <'.'m \lm pai?. 
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ANNAES DA' CAMAM 

onde a média da \ctade não ultrapasso. de 60' nnnos, hlstifi-
1:.anà-0, protanto, o regímen de excepi,:.ão que sempre se re
conheceu rat.on.vel; 

O Congresso Nacional resolve: 
. Art. 1. º Continua f!m vigor o a.rt. 3~. d'.o decreto n . 348, 

'de i890, . e.'tigida, POl'ém; a Pl'OVa àe invali<fez dos candidatos 
-' :l a.posent.adoria, qualquer que seja o' tempo de servieo que 

tenham prestad9. · . 
Art. 2. • Revogam-s~ .as disposições em contrario. 
Sala das sessõe!l, 28 de ngosto de 1920. ~ Deodato M~ia.: 

N. 34.9 -:- i.920 

TM n 1Jn.timt.:nto de pr..:ssaqens na E. F. Centrai 'do Brasil (lo.,· 
nw~i·m•ios da Mttri.iC.:palidade do Districto Federal 

C~maiderando que o Minist.ro da Industt-ia e Viação, res
riond ondo ao ofricio cm que o Prefeito do Dist.ricto Federai 
i>oli~itou, :í reQ\.ll$i()ão do Conselho Municipal. a concessão de 
pasS<'S C<'m abatimento, na Estrada de Ferro central do Brasil. 
nos operarioc;: munir.ipaes, declarou não ser possivel attender 
no pediOo por não .ht1.'\•er pa'l'n. isso o.utorização do Congresso 
Nar.ional: · 

Com~idnrtrndo que os operaricis munieipaes, · pela. situ~ão 
rlif!ir.il ÕP. vid'n em qun se encontram, estão .em condições de 
m <>rr.ccr e~se bi>neficio dos poderes publicos, minorando-lhes 
assim as dimeuldndes em que se debatem; 

Submetto it cons~deração da . Càmara 'dos Deputados o se
:;tnin!.c pro.iecto de lei: 

Art. :l. • - E' o Governo autol'izado a ·mandar conceder 
aM 0perl\riol!! .da Muni.cipalidade do Disiricto Federal que 
residirem no~ ~ubi.1rbios servidos · pela E strada de Ferro Cen
tnl <lo llrl\Sil. l>a:::ses com abatimento de 75 ºIº, n ·exemplo do 
quo :li' r.ohcedo :J.os opera.rios da União; ·.. . . 

Parngrapho uníco - O Governo regulamentará esta lei, 
<lP.nl.ro rto~ 1.rintn. dias <1ue se sP.gllirl'm á sua promulgação. 
· l\rl .. 2.• ......: RevoEr~m-so as disposicoes em contrario •. 

Saln dM sessões, em 1. de setembro de 1920 . - Mendei 
TIT.t'CIM~. 

F.m 1'N-;pn~fa n um officio do Sr. Prefeito do D istrictC) 
ll'NJ.~ral, comnmnlr.n11ào qu(' o Conselh,o Municipal votára um:\ 
ind!c:ai:!".o i;oli~itnndo provtdenr.tn.s ::i.fim de que a todos .- 01' 
opér:1rim: ri:t Mnniniptt lidade fosso feitn a concessão de pas
~ng-rms n;i Est.rndn ar Ferro Cent.rnl do Brasil, r.om o abnti .. 
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SESSÃO EM 'l DE SE'l'J_i;MIJRO OJ<J 1020 

meu Lo da lcí, o 81· . l\.líuislro . da · Viáção deciaL'Ou uão pod1:1· 
providenciar no senLido da referida indicação, por falta de · 
autorizacãc legislati'l'a, visto que a disposicüo constante U.o 
ari. õG da Lei da De~peza, pa\' :J. o ex:flrcício cor:rente, to1·nc~ 
c:xtenc;ivas, apenas aos opel'arios clo .. reparticües i'ederaes .lS 
vaotageus concedidas- iios operados daqueLla vi"- · lfert·ea... 
quanto ao abatimento de que gosam nos ttens de suburbio.,,, 
de pequeno percurso~ · _ . 

Votação do l'equerimento n. 35, de 1920, pedindo a pu
blicação, no Diario do Congre1>so, da lei norLe-a.mericana. so
bre a repressão dç anarchismo. 

R.l!:QUE:RlMENTC 

N. 35 

Para conh,:icimento do toda a Caro.ara e, .lll'i.ooivalmeuLc, 
µara estudos da Commissão de Gonstituição e Justiça, re~ 
quei'ro a inserção, nQ Diario do Cornrresso, da lei de rep1·essão 
do a.narchism() nos E~tados 'Unidos. 

Approvado. · 

O Sr - Mauricio de Lacerda (pela 'o-rdem) requer a yeriw 
Iicacão da v-0tação. 

J>roc.E>denclo-se á vcriffoação du. votaoão, reconhece-se te-
1·em 'fOtado a favor i07 Srs . Deputados e oonLra nenhum; to-
tal, 107. · . 

O Sr. Presidente ,.___ O requerimento fQi · approvado . . 

Docum.8ll tos a que . se refere o requerim.ento n . 35, do Sr. Mello 
. · F~anco 

• (PUnLlCACÃO N. 262 - 66° CONGRESSO) 

I ,cl emendando a Loi iut.it nlada «.Lei de exclusão e ex-
11ulsão dos ·Estados Unidos, de' cstraugeil'os pert.enoentes a as
sociacui~s auarchistas e similares~, approvada. em 16 de ·ou
tubro de 1918. 

à Senado e .a Cwnara dos Dep1itados . elos F..•tados ['nickis 
ll.u . Amei·ica .• 1·eu11.i.llos cm Co11g?·es~·tJ, decretam: Que a secção 
i • •da Lei ;htiulada. <i:Lei de exclusão e expulsão dos EsLados 
Uuidós do cstr<l'U~ciro:1 pertcncm1te~ a associações anarchis
! as o simila\'cS», approvada ctn rn do outubro de 1!H8, seja 
cme.mlada e lida do ~egninte m odo : 

cQuc aos sci.;úint.cs cstrangei1·os uãu será Plilrmittida a en
kadn nos Eslados Unidos: 

(a} Est1·a.ngeiros que sejam anál.'chist.as; 
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.« (f1) E::;Lt·augciros que acon~(1Hwm, · ·()cf~nüam. · ou ensi
nem, ou q1rn sejam mt.:mbros ou filiados a qualquer organiza- . 
1;.ão, sociedade ou grupo, que aconselhe, dei'enda, ou ensine, 
a 'oppo!:!lr:.ão a todo govcmo ot·ganizjLCl.o; . 

~ (e:· Estrangcil'os 11ue adoptem, . aoonselhcm, defendam 
ou ensinem, ou pc1·tcn~am ou ::;ejam f iliados a qualque1· or
ganiza1;.ão, a:ssoeia1.,:ão,. sociedade, ou grupo que adapte, ac~n
sellrn. defenda ou ensme: ( 1) a subve1·s~o pela força ou v10-
lcncia, · cio Governo dos Estados Unidos ou- de toda fórma le
gal ou (::!") o dever, n ecessidade ou convcniencia da aggressão 
ou assassinio de qualquer representante ou represnt.antes 
(co11sidcrados individualmente ou de modo geral) do Governo 
dos :Estados Unidos ou de qualquer outro governo organizado, 
po1· moLivo do seu caracter ofi'icial, ou (3) o damno illegi-
1.imo. depredação ou destruição da propriedade, ou (<i) sa
fJatayc; 

«<.t) esLrani.;eiros que escreverem, publicarem, ou fizerem 
com que se e$creva ou se .publique, ou que, intencionalmente, 
fa~am circular, <listribuam, imprimam ou exhiham, ou. in-
1.enéíonalmentc, façam .outrem pôr em circulação, pul.Jllioar, . 
Jmp1·imii· ou exhibir, ou que. intencionalmente, tiverem em 
sem poder. para circula1:ão, distribuição, publicação ou exhi
hicúo. qualquer esc1•ipto ou impresso aconselhando. dcfeu
~cndo, ou en.§Í!lando a. op!JosiQão a todo governo orsanHmdo, 
ou aconselhando,' dcfendenélo ou ensinando ( 1) a subversão, 
pl1là for1;a ou violeru.:ia, do Governo dos Estados Unidos ou ile toda fórma legal ('2) ou o dovet't necessidade ou conve
niencia da aggressãoo ou assassinato de qualquer repres(m
tanto ou representantes (considerados· individualmente· ou de 
modo geral} do 'Governo dos Estados Unidos ou de qualquer 
out1•0 governo organizado, por motivo do seu caracter offi
oial, çu (3 ) o damno illegitimo, depredacão ou destruição· da 
propriedade, ou {4) sqbotage; · . 

e) estrangeiros membros ou tiliado.!:i a qualquer organi
zacllc>, associa.cão, sociedade ou gi·upo. que csci·eva. faca ci'r 
eular, distribua, imp1·ima, publique ou exhillia, ou ~aca ou
tr~m escrever, J)ôr em circulacão, dislt•ibuir, impi•in)ir, · pu
bh!la_r, Ol;l que tenham .e~ _seu po~er, parn circulação. distt·i
hu1cao. tiragem ou exhib1çao escr1ptos ou irnpressos tla. natu-
1·cza dcscripta na subdivisão (cl) . · 

Pa1•a os íi?& ~esta. ~eccão: (.1 ) a uadi:va, cmprestimo ou 
Pl'Omessa de dinhetro ou qualquer ~ousa de valo1· par<L con
ticlho, defesa ou· ensino de qualquer doutl'ina acima cnumc
~·ada, consLiLuit'á conselho, defesa ou onsino da mesma dou
ü•ina; e (2) a dadiva, empl'estimo ou p1•omcssa. de dinheiro 
09 t1ual9ucr cousa de valor a q1,1alquer ol'gani:mção, asocia.
<.1a.9, so~1.cd~dc ou grupo da natm·c~a. acíma úc~cripLa, consti
Lun·á f11la.l)ao ás mcsm;i.s; oot·ém nada neste para"t'aphu deve 
8~~1· torou.d.o. co_mo· tlofínicão e:.:.Ch.!,siva úc co.n::lolllo 

0 dcfc~a en-
smo ou f1haçao. > · . ' · ' 

Approvada e~ 5 de juull1> de J'OOO., 
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An Act 'Io amcocl l'hc Act cntillctl «Au Act to excluue 
aud e~pel from lhe Unilcd 8latcs alicns who are mcmbc1·s 
of tbe anarchislfo and similai: dasses:i., app1·uvcd Octobct· 1<i, 
1918 . . ' . 

· Bc it enacted, by. the. Simule arul Ho«se of lkpraseutativc:.'I. 
of the Unit<:d Staf.1:1; of America in Conurcs1; asscmbled, 'rJ1at. 
secLion 1 of lhe A('.L entitlod «Au Act to cxclu<ie and exvcl 
ft·om the United States alicns who aL'c membcl'S of lhe anar
~histic and simila1· classes~. approved octobcr !6, i9i8, is 
amended to i'ead as i'ollow!;: . . · 

'l'haL Lhe following alicni:; sball be exeludeu from ·admis
sion into lhe Unit.ed States: 

u) AlienJ who are anarchi.sts; 
b) Alicns who advise, advocat.e, or tcach. 01' \Vho al'c 

menibers of or affiliated with any O"rganiz.at.ión. associa.tion, 
. ;;oeiety. or groilp, that advises, advocates, or teachcs, oppo

sition to all organir.cd government; 
e) Aliens who believe in, advise, advocatc, OL' wach, ot· 

who are mcmberg of 01' affiliated with any orsanization, as
social.ion,. socicty, or group, ttla:t believes in. adviscs, advo
catc~, or theaches: · (1) the overthrow by fÓrcc or viotencc 
oí' Utc Governnient of the Uniled' States or oi' all forms of· 
law, 01· (2) the duLy. uecessily or Jll'Oprie(,y or the unlawrul 
aseaultin:; 01· · .killing of any offioer · 01· officcrs (either o.f 
specific individuais 01· of generailY) ' af the Gover nment. of 
the United States 01· o-f any other cirganized govornment, bc
cause of hii: or their offrcial character, or. (3) thc unla\Yfu! 
damage, injuty oi: destruclion of . property, or ··(4) sabo-
tas-e; · 

«(d) Alícns wl10 wl'iLe, publish, 01• càuse to bc w!'itteu 
o:- 1mblislte<l, or who lmowiugly oh·cu!ate, dfatributc, print, 
m• {Jiisplay, 01· knowing:!;,r l'&use to be cit'culatcd1. -distributed, 
prin~e.d, published', 01· di:>-playect. ot•· who kowingly haVI) in 
their ptJitSs~ssion for the pui·pose oi' oi.rculation, d'istributio.n, 
pubHC'ali-on, or display, any writtcn or printed matter, a<lvi
:;ing, advoea,ting, or tcaching, opposition to <i.ll 01·ganized go
ve.I'nnrent, .or advi·sing, adlvocating ot• teaching.: (i ) Lll-0 ovcr
t1hrow by force ot· violc'ncc of thc Govornmcnt. of t!hc Uni·Lcd 
St-ates 01· Qf all forms oo· law, or (2) tlm duty, necessity or 
p1-op1•i<?ty oi' the unla:wrul -assaulting O'l' killing of .a-ny offi-

. cc1· or officers (c.ither of -sp;coifo indi.vidua:ls or of offieers 
imnerally) of tho GovcrninonL of t.hc United' SLatc:'! or of any 
ol.hc1• organized govi:ramen[., 01· (3) the un!awful <lamagc, in-
jc1·y 01' desl'l'\lCt.iOtl uf propet'l.y. Oi' ( t,) sab~t.:ago; . 

«Aliens wl10 at·e mt!mbers ol' 01· affiliat.ed with nuy orga
niza·Lion, assocfa~ion, soci.cty, .society, m· :;roup. füat writcs, 
t:irculaLe~. dis\.ributes, pt'ints, publlshcs, o.r <lisp1ay.s, -0r c-au
osc:. 1.o bc wdU.cn. circulated. di·sl~·ibut.ed, prinLed, i)ublished. 
OI' <Jif;playct.I, 01' f,haf. lias in its 'POSSCSSiOU fOI.' tfle :put•pose OC 
çir_c_QlaLi.Qn, dis:t~'.itl.1-l~iou, P!!QliQaticrn, .i?sue, ol' 9isp.laY. and 

o 
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" \\:dLt.en oi.• ;:>rilll4.!d maL~er -Of the cha.i·acíet· desodbcd íu suh-
dívi!:lion (li) . . 

«For the purpo.se l>f :Llüs section: (i) tllo giving,. loaning, ··º" pro~i~ing -of money or any t~ing -0r value to b_e useti fol' 
lhe adv1smg, advooacy, 01• tooehmg of any dl'>ctrme abe>ve i. 
enume1·a.ted shatl constitut.e tha advísi·ng, a-0.vocacy, or tea
chíng of such doctrine; and (2) tbe gi~g, loaning, or pro
misi:ng of money or any thing of avlue to any O?'gani7iaotion, 
association, . society, or g"roup, -Of th.e ebaraetJer above d~l'i
ood shall oonstitute a:ffiliation therewith; buL nothi:ng iD. 
thi:s paragrap·b shall be taken ais an -exclusive definition of 
advhli.ng advocaey, teaching, or aflfili-a.tion.>. 

Approved, June 5. 1920. 

O. Sr. "residente - Passa-se á votação constante da or
dem do dia• 

·votacão' do requarim.ento n. 34:, ·de i920, do Sr. Nlicanor 
~ascimento, sobre os navios allemães arrendados á França. 

~QUE:IUME:ITo 

,· iN. 34 

Requeiw sejam requisitad&S por interniedio da Mesa. da 
Gamara as seguintes informações· ao Poder ExooutiVe: 

a) si\continuam 'afretados á Franca os navios ex:-alle
mães que pelo Tratado de V~rsaiUes foram attrilluidos ao. 
Brasil; . 

b) qual o frete pago pela Republica Franceza nos annos 
de i919 e 1920; ·· · 

e) qual a renda de taes navios prevista :para o anno de 
1921; . . . 

d) si bouve qualquer conveoio pala qual a Republica 
Franceza usando da preferencia. qUe lhe concedia o primitivo 

· convenio+ inte&t'Ou-se na propriedade de taes exnba.reaoões; 
e) neste caso qual o preoo da venda, em que especie de-

veria. ser. :pago; · · 
f) qual o empr.ego dado pelo Poder Executivo ao produ

cto <la operacfi'o. 
Rejeitado. 

O Sr. Nicanor Nascimento (pela ordem) requer & veri
ficação da vota~o. 

Procedendo-se {i. verificacão de votação, reconhece-se te-
rem votado contra 112 Srs. Deputa.dos e favor 1; to~s.l H3.· 

O Sr. Preaidente - O l'equerimanto n. 34, foi rejeitado. 
Estão findas as votac5es. · 
Passa-se ás materias em. discussão . 



câ'nara dos DepLLados - Impresso em 24/0612015 10:24 ~ Página 224 de ?39 

Di,,;cu:;s;"w unica do pu1··~•-·1.•1· da C<t111niissií11 olt~ Fiuantja,.; 
:<nbr1~ a~ Pll1Clllla:> •Jffot't!dLlas na. :~· dis\;u:;:;fü> do lH'ojct:Lu . 
11. l!J C, dr! f.!>:.W. pl'omOVl\lldu, 1JOUfOi'nH.' metho1: ·convier. '{. 
crJllJmmnnra~-üo do · C1mtem1riu da · lndcp<!ndcncia do Brasil ; 
cnm parr.ccr da Commissão úc Flinam;as soh t·e as emendas 
(v idt· in·ojctlo n. rn I>;. de 1.!l:!O)' . 

O Sr . Presidente - Acha-::;c· ::;c,~1·c' a mc:;u· um t·cqucri
ll1L'ntc1 qtw. vau StJl'. liúo. 

E' líd~i. upoiudo e post.o conjLrnLamculc r.•111 di:mus::;ãu CJ 
:s1:;;uinLc 

•~BQUlllllMfil'õ'fl,) Ao l>,\Rt-:Glm U.I GUM.r.-trS:i.ií.O 1.)1!: . FIN.\"Ní!.IS $OUlll~ 
.\~ l>.i\rnNOAI:! Of'FEHgc to.\S ~.\· 3• UlSCUSti.\.U vo. vnon;c:·ro 
="· rn e, 1m rnzo 
.Du. -cu11rortnitluúc coni o ~ 3". ilu al' t. 31G, do l!.egimcnto 

lul.et•uo,_rr•qu_eiro que :t rnta2ão do art. 1".~n. 1, su faca por 
vurtos, 1.'ito ·~, tom a ex\:lusao das Ct:'C!)l'cssoes «e executar»., 

l:5ú la das sessões, ! d1: sclembrl) de 19:!0. - Cos(« Reu.o. 

O Sr. Ar.mando · :Burlamaqui - &.. P-rt:l.'i-ideuk•. (1 as
~u 111plo m·a submdli<lo á t'Oll1$.idcração da Cam:.11:a não vac 
~c1: JH'opi:iamenlr~ o (lc minhas eogit.açõcs, nem das conside
rac;ües que vou l.c1· a ho tll'a de adduzir, pet'at1tc a illustrc Ca
ma1·a dos Deputados . · . 

En não podia aacidil:u· que tão clolot·osa sm·p1·eza, 1;omo 
a. que ucaho de oxor.rimenLat'. me aguardaria tão . de promplo. 
11a v idn pal'Jamc11 la1-, com a t'lngrante injustiça, que se me 
foz . 8cr-mc-hia lidto cmprcg-ar uma expressão mais posi
tiva. parn .cla8:oificar, nos seus d evidos termos, as palavras 
proferidas pelo Doputa:lo pelo Estado do Rio dr, Janeiro, cujo 1 
nome peeo licrmca para declinar, Ú' Sr. Maul'icio de Lacerda .. 

O assumpfo ~eria sem Juvii.la para unia.. explicação pes
soal; · mâ,-: lenho tanto amoe :i minha honorabilidade. prezo 
1 ~ i.·espcilo de tal fúrm:.i •~slc i·ecilif.o r. a posição que occupo, 
11uc não quc1·0 deixar pairm l\1i.l l'>ú minuto {)C duvida llOb1·0 
a inkgt'idnck absoluta eh! miuh:.i.-cot'l'ecção, quer · como ho
mem publit:o; quer como parti,cular . Assim. c.•.ouvido, como 
J1onic1u de 1.l1·io e de \·01.·~onha a um outro homem tainbcm 
de bl'Ío e d1! vergonha, ,<:omo acredito ~cr o nobre Deputado 
velo H.io 1fo .Taneit'o. a; v ir . endossar. publicamcnt<', clal'a
nrnnle. pre1.~i:iame.ntr.>, as nt:cusnçõcs velladas que ulirou soht'C' 
;t m inha conducla, commandantr. <JllO fui dl1 um unv ío ele 
gwirra bras i.l<'iro, cm 01)N'al)i3l~~ _na l'.~;v~lucão do Act·c, iwr quc 
fo i a eslc ponr.o qu1:1 S. Ex. qu17o reJ e1'1r-se. · 

:I\1!:tlmente, a orige111 do utaquc Jlll'\ ~Urt)l·d1cndcu. , 
l~u · sabia havia de '\'Ü'. havia <ln ~C!l' atfradO' :'1 $ ltliuhus 

!ace~ . . mu:,:, eontrt\ ello pro(csl:am loc!a u minha vültt o a de-
<.'. ··- Yut. VII. " ffi, 

. ' 
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nisào lH'üi'1:PiJa pelo Govel'no da .Hepubliea, quando, tendo 
i:;ido aecusa<lo pela !mprcnsa desta Capital de manejo:> i; in-
1.cr(lsses m\ politica do .tunazonas, me recusei se1·vir de alvo 
para r·ieochele, em ofl'em:a directa a outras pessoas e soli
citei do~ unicos que podiam 8er juizes na questão, dos meus 
t.:hefes, mandassem submi;tter-me a conselho de guel'ra, afim 
dC que os meus pares pudessem affirmar junto· á Nação.· que 
eu havia procedido com a ma:x:irua. correccão, zelo e honesti
dade. ln$ist.indo pe~iooalmente pelo deferimento do meu rn
quel'lnwnto: o Governo da Republica, ao envés de defcril-o. 
rnandót1 elógiar-rne om c·rdem do '<lia da Armada, pela com
pct.encia, dedica1;ão t! pela honorabilidade com que· me desem
penhrú das func~ões inherentes ao cargo de command.ante do 
aviso .1.'ocantins, da flotilha do Amnzonas. encnrre~.ada. de r>a
·()jficat' o Acre, revoltatlo. 

Para um homem de bl'io, para um ,homem ~ vet'gonha, 
lal gesto do Governo o collocava em situacão· de ·jámais al
t;"UOm. qui,i preze a dignidade, poder levantar accusacões dessa. 
nrdem. Eu pod&ia dei:xar que ellas, desdé· que tenho a de
úmdm·-me a decisão do Governo, corressam mundo, porque 
!lão de eiternamenle correr. Sabem os meus collegas que a 
1:alum.u ia, uma vez inventada, renasce aqu_i ou alli, lloje ou 
amanhã. Não acceiLo, entretanto, acobertado pela decisão do 
l>overno, e~ta situaçãl1 e n:;:ijo sé faca, na Oama:ra dos Depu
tadoi;. por quem tcnba rcspon.sabilidade o· exame completo 
dos aetos do comman:dantc do aviso Tocantins, aos quaes al
Judiu a pessoa a quem nunca' deixei de dispensar loda corte- . 
zia, dando-lhe em todos os momentos provas de apreço e 
r.stjma._ . . 

Sr. l>t•e::!idenle, cu terei de ,volUJ.i· ao assump~o, e fe.l-o
hd com· Ludo qnanto possua, para que a Gamara examine 
eomrni;;o a situação politiéa do momento, a accão do bene
rnerit.o Gove:rno Federal e o quanto a Marinha de Gue1~1·a Na
donal foi habil, prudente. pat.riotica, ao solucionar uma ques
tão extremamen~e delicada, que .todos os meus collegas conhe
l:Cm, porqu~. ainda não ha muilos annos, quasi.nos conduziu 
a uma situação de guerra. · 

A Camam ha <lc verificar (no caso, não devo guardar mo
deslia: seria uma falsa modcstia), ha de verifica!', vinha eu 
tii7.cntlo. qut• meu pa'Pel (i di;;no de todo~ os elogie>~, que eu. 
nem rnu iti;;l.anLP. iiw r..~(1ncri tfo que era brasileiro, Que 'fiz 
1:ousa8 illl" lalv1•z lto.k niio as l)Os::n1. nipotir, para sulvur com 
d ii,,'11idadro c1 i nll't' 1 ~s:-;e da pat.ria, 1111~ quando ou devia t'ncc
h(' !' ap·pltH.isoi; por tãi'i assignalarlos s111"1:i~os. IH'l!.':i.l.a<lc1'4 c~oni 
..:m;;1·iJ'ii;io •la minlla prupr.i:t viua, pois airtda ho.ie não con
l'ervn in f •''...:Ta 1 a rn iu ha !:'a1Hle .. i u:<larneul.c- peln conimissão qne 
dt•,;em1w11lwi, qt1:tndn todn ti 1mi'.I. mt\ llevia ,.;m· grato pelo 
nm1pr·i llll'f\l.ll l' igoro~o cio meu óevrr, com gacriffoio, repito, 
af.1° 1b 7Wripl'in \' irb. 1° d0!nro.~11 ~'~ ;i1•dlilP1•t1'm a1~1~11~arõrs 
de!:'la 1.H·lk'm. e riu •~ sl'.iarn ll'a.zidas 1i:M'<t •1 Parla1w·11lu, ;it'rn u 

' 
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11wi,;; lig(~fro í~x'iHnc. Ern todo caso. o rnunílo •.i ussim urnsnto, 
· 11uo o posso t.l·aúsfot•ma1-, tenho que o o.cceitai· l..al CJUal é. 

E llàl• 1.inlia ill11:.;U1~.,; dl\ •'tll)c.cie al.gun.K~ 1fo 1iue, diamado 
J •t•lu."Í rni:1.; ~ 1:01!.~l.ada11os ao 1~x0n:icio de urna Jmicijã.o poliLicm, 
;ieoi.:l.1.1mado _.s •!U lJH'1•. a 1.er aLl itu<lc~. maii; dia. monos dia, de 
11ma fíkma indireda. mas jámais de fórm~ t.ão· directa e tão 
po:;itivn., por• um amigo que tanto pI'e!:iava a quem sempt'l:! dei 
t.odas :.i.-; [H'Ov:1"- i.Jt• 1!,;tíum , ~ ap1'1!C·O. vi1.•:,;·:;1m1 .·~nn;;tr tt1r.•i> 

.,.ar:cu.sações para macuiar um homem a quem todos os .homen$ 
· <lc bem podem, com consciencill, sem favor. estender as suas 

1nãos. (Apoiados.) . · . 

:.-_;,.. Prcsid()nt~. para e:"1:1>lanm· devidamente o assumpto, 
1.1u Lerei talvez de dcscrcv1: r· t• 1~scl al'eccr a situ:u;ão ela poli til.la 
intcrnacionàl :;ul-an\nt'ii:<rna. 1:om rcspdto (l co1tdUL:ta do Go
'\'1i1·no l.wasile i1·0 ;1ccusa<ln ue pa.lt'OCiUa.t• :~ l'eVO[Utj(i(I do Acre; 
1;011J o in Luilo ,fo irn1wJfr ((Ué a Boli\'ia dispuZ'el:IH: da.quellc 
l1?1TillH'il> c'o1nn büm · ~nl.t'Hdns'l>c. e, si cu. •> íir.Ct', o !toura.do 
~I i11 isll·o r.!1.1 E:d1: 1~ior d:i()ll<'lln 1\poc:t. o :0::1'. Dr. ú,l:vnt.1111 tlP 
Magalhãe.s. poderá atLcstar quo contt'ariei, ti facl.o - e dessa 
cQntrari'cdadü assu r.no iutci1·a rc~ponsabilidadc - f.!S manobras 
dr. syndicatos intl'.'ressados. nã.o om que ·o Ac1·c fosse porção 
do tr•1;l'it~H·io nacional, nw..s c111 tjuc <JS productos do Acre vieí>-
SNll put·a as suas· a l.gih1!i1:as p«ut.icularcs. . 

i\atu1·atmcnte po1·qu'r,. nn innccencia dos meus 26 anuos e .. 
ct: rn o drspr~mdimcnlu da minha vida não qniz acceitat• as 
grandes vantagens l]ue !'C me oíferêeiam, antes oppuz em
bnra(Jo~ á acquisic~o desses lucros, creou·se oontra niim, o 
mai~ moderno dos commandaotes de ·navio daquella :riol.ilha, 

<.1!>!.'a accusaçao de qoe cu me locupletava com dinheiros do 
Estado do Ama:wnas, em summas ridiculas que à Ca:rn-::u·n. co-

, nlrccc ou vae conhecer. 
Sr . !>residente, a Camam me perdoará que eu não haja 

doixado ll:lra amanhã ~1 p.L·o~~sLo conLr-a. -as insi-nuac.õcs que c<>n:L-ra 
111i111 lcvautou o Sr. Deputado pefo· :&.'tado -Oo Hio . 
. Acreditava e continúl} a acreditar que os meus illustres 

. c1)lle,;-as da Camai·a dos D1~put.:i.dos não teem visto e não vêém 
11:.t minha uLtituclc sinãn o cumpL'iment.o r igoroso de meu dever, 
t.;\I qual o entendo ... 

O . Sn . Oc1•,,111r,1c 0 1'} ALBUOlilmQm : ..- A -attitudc de um 
J1omcm d1! Jrnm, defendendo a sua houra atacada . . (Apoia.à.os.) 

O Sn. :\i't.\·1.\Nl10 Br:1lf,.\~\lA(1u1 -.. - Em :l'"Cl\ do" p1·1)lll rm1as 
sul.miei.Lido:: a csLu C:J.;,;a, encontro-me em umu. si t.ua(;ão - -
1 :u nr.~:;~o ·- urn pouco espci:i:tl, pnrquc 11s Jatos de estima 
cnl.ro o 111.inr:aclo Chcl'tl de Est.ado e . 'a minha pes~oa, sii(l 
bast.a.11te intimo::; parn que -me siuta como que fer ido polOô 
bote!' in.iu~to~ dirigi<l1Y8 contl'a S'-. Ex. . 

,\. Cama1·a, µ01 ·1)u1. tem \l·> :;t•u.< . lm1.u1:~ pa ra \ '1:rifi1·:11· é 11 1 1~ 
l'll . :.tlt• •~>'la r.lal:i 11uni;:t iltLN'\' il\l etn d iscu~s<it•s fJttrn l.ra lat' 
d:t J'H)~::wa d1• ·S. l~x. , at.acnda ou elogiada po1: qui.:m quer que 
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. se;i n, lcnclL) sem prc 't.'Xl1M{o o lll'~ ll moúo d1~ pc.ns~u· · sob1'c ai:: · 
(Jueswe,; ll'aziuas . ·a delJa!of.: como · entcn<lo e penso, Sl'lll em
;iH·esl.ar- o rnc1101: 1:a1·ac:Ll.!1' pe;;so~tl ú;; minlras co11si del'a1,; ücs . 
'.l.'L•nho defrudido o Govel'no. L~ t> ·faço com sinceridade, ma;; 
11osL<i uefcsa apreeio e Julgo oi; fa~tos sem refc1·cneias · tís 
pessoas. Certo ou ·cr1·aúo, é csLe o meu ponto de vist.a, e é 
meu dir.cito; e clcllc não ·abro mão pe1·aut.e ninguem. (illu'ilo 
bem . ) · 

~l\preeiem os. nwus eoll1.!;;as u~ acoúLedmcnLos. corno C!Ui-
1:e1·cw, comruentem-n'os l'unit• L•lll.ellder~cm, fahU'l10$ pal'\\ a 
·Naeüo c cs:;u no::: ,julgai·it. ~ão sr:rt>i 11ucm os impcr,:a ou prn
len1b impedir d ü ass in.~ pt·ocedL•l'. ~ou acostuma.cio, uor in
<lolc, por· tcmpcramC'nto ·e <•duca.:ão. a L' espc!Lu1· todas as 
)llêJ:1ti fcstnc;fü>.~ 1fo ~1piu i f10; 111·a!-' te111Ju lamb•Hll u di l'•!itu t \ u 
deYet· t.11! exigir qun a minha opinião traduzida de !6rma por- . 
CJUl• o f.t"m sido, seja igualm1mte rc~peitaca •! acatada pelo~ 
m eus collegas. (An<>iaúp~.) . · 

Não ''••ju. pol'tanl.t•. po1·qu1•, sobreludo' no easo 1·derido. 
en1 qu1~ não · houvr" a mini ma objt?c<~ifo da minha parte. mas 
c:...:clusivamcnl.e o intui! o de e:::clarPc:e1· um aspccf.o l.ectmico 

·d t1. qu1?st.ão em d<'bate, qm! o S1·. Deputado pelo Estado do 
Rio qui%<'!>~c d_iminu i 1· .:l. ·minha ac.1.oridade de repre!:entante 
do pait., apreg!mt:111do-mc aos olho::: dos collcgas e da propria 
~'fação, como indigno de aqui me se·ntar, 

' . 
~ral p1·otest.o fica nos Am111cs, hoje itwomplcto. mas ·não 

f ic .. ar(1, amanhã, d~ fórma. alguma im:ompll!Lo, 1~ si S. Ex . 
não v it"r prech..:at· as nccnsacões na Gamara, como <!~sejo que 
faca. como pe1;u 11tw Ja1:a. l'Omu replo ttuc for.a, l.rat'ei cu :í 
CamaL·a. minucin por rninucia, todo~. os fados, lodos . os passM 
du condur.la impcci.:avel .qur' iive quando o Governo da RI'-. 
publica me dcn a lioni·a de dcsignar-nH1 commandante .do 
aviso Tocnntins, (Jlle fl'~ l)Ul'IC da flotilha. mondada ao Ar..r P. 
<'nt vit·t.udc i.le conshh~i·ac:ü-Ps poliLic:as do momP.nto. para abn
fnr a rt>yolução ·cng-endrada. prat.icadà: pot· brasileiros. E a 
Gamara ver:í. qu1• não p1•1.:o absnJutamcmlc favo r algum. m es
mo !>"m e~"ª rnnsidl)ra1:ão s11pt"r fic ial que nos coslumamoi-
1li s pl'm:.tr, Qll C'. u~indn drt maneira j)Or qu r. agi, fui de raPa 
folieidadlJ em meu p1·0.-:rdet· r. hon1·ri as trtu:l"íçüc s· glo t•iosa~ 
da rninha c:lrts!'e. nfío d·~smcntindo os: senfimentos f1ur dev~m 
:mimar lodos os brnsileiros, í)uundo têm uma p11si1:üo . d1-~ 
respoMabilidade . (Muito' lJe7Tl; muito fJCUI .• O nn1dm· ,J muitn 
cumprimentado.)· · 

Enccr:•adu. a. discussão uuii'.a do parecer <la Commissllo de Fi11a11-
ca.s sobre as cmc1tdas oll'crccidas nn. :-ia discui-;~ào do projccto 11 . Hl C, 
elo Hl.20. promovendo , conforme melhor co1tvier, a tommcmora1:.a.o do 
Ccntcoa1·io da. Indcpo11dcncfa. dl1 lk:tsil; com pal'Ccer da Gouuoissão 
de Fi!lu.ucja.s sobre a.s cmcudas (vide projecto 11 . f '.) D, de f!J~l.lj o an~ 
nunc1ada a vot;u~ão. 
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O Sr. PreEtiden:te - nuL'autr. a '.\" 1li.:1~l1~;;5.o Llc~tc lw~1-
jccto for:a.m olforecidas a~ sc~uinlc.;; 

t:.llE:'iDAi' 

:\. 1 
Ao·al'~ . .l•, 2": 
Depois da p~.lana: «Ue rircíeruncia·•. :tcet•e;;c<Jut<1-sr.: ·<1i;it·a :~ 

1·caliZa.ção de uma Exposi1:.~to :'lia<'ional. 11a Ca.pit.al cfa llep11l1Jica».
Paulo de Fronlin. 

Ao a.t•t. 1 ", ·I ": 

Em ver. de «formnlatlo~ pelo Congrcs%". di~a-oo: t<flH'mulaU.o;: 
pelos membros e Cnmmis.<õ•C> do Con~i·<~SSO". -- Paulo de Frontin. 

Ao a.d. 2": 
Depois <las pahwl'as «porl1~1Hlo despcn•fol'", i~l·1~1·csce1Ltc-se: «ini-

ci:dme11te11. . · 
H.io, 1~:!0.-l'anlo de Ji1·011!.i11, 

O Sr. Presidente - A esta. mucnrla tL. :l tL t~ommi;;~l\o 
oO'erooeu a. ~cguint.c 

1m1;;:o;I),\ SUBSTITUTIVA 

Substitua-se pela seguinte: 

Al't. ~~.º·Redija-se a~si111: 

"O Govcrn11 01·ga.niza1·:'L o prog1·:1m1ua d~L con1111cro111•aç:lo, ,-;uh
nrnttc11do-o a.o conho<~imonl.o do 1 :ongres.;o. <;Ont o podido do ct·r:idilu 
neces!k-u·i<> pa1·:L l~Xo<;111:tto tia. 11res1mtc: lel_" 

\'ou submctter a.s c me11tlas orn p 1·im~ii'o loga1· •. 
Approv:tdas successiva.mcntn <L' rofcrit.!:is cmcrnd:i.s ns. 1 a :!. 

' App1·oviula <L rcte1·id;1 01ua1Hla. f:nbstitulivn da t:ommissii.o do Fi~ 
mmça.s á. orncnfl:L n. 3, que lil'ª projudit\:lda. 

O Sr. Presidente -~ · Vou ,;ulnuet.te1· 01. vo~os ~.1 p1·ojocto 
n. Hl C, de '19:W, [101' [liWtCS, 1!n aed1t•no <":0111 O l'('(jUOl'ltuUnl:1l do 
:;r • . Costn. Rogo. 

Appr·ovado em :1'• dis1;11s~il.o, ~;i!\'o a,: pn.l:i.wa::; "º oxei.:ut;11· .. , o 
seguinte 

N. l\1 t'. - 1\l2.o 

O Congruss11 \'aqio11al <icicrct<i: 

Art. :1." Fie<i. o Poclcr Ex~1 ·.11 f ivl) :iutoriia.Jo a 1H·011101·c1·, desde 
jú. e coníoi·mc 111cJl1ot' c1111rir~I' :in~ i111n1·1~~~05 u:u:ionnc~. :t co111111e111n-
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raçãQ do Ccutenario da l11dcpende1wia Politka <lo lka:;il, acceiiando 
a coope1•ac/tO ou concurso d1~ toda~ as cla;;scs. sc>dacs, •)bsarvadas as 
seguintes condiçõc8 :. 

:i". co11stituiçã.o de uma commisslo idonca, que ticar:i. t.!it•ecta
mente subordinada ao Prr-siientc da. Hopublica, pat·a orga11iz~ L' e 
executai· o IH'ogramma que resultar do Clw.mc e COOI'.dena.çií.o do~ pro
jectos que forem formulados pelo Congresso. mlnistel'ios, . Prefeitura 
do Distrícto Fede1·nt 1 Estados, municipalidades, associac;.ões. ou par-
ticulares; · 

2"", observaçã.o do c1·itorio de. prererecmia para os empregados que_ 
representem utilidade pennancnte. ou attcndam a roconhcci1ias ne
cessidades pt1b1icas, tudo' para melhor .aproveitamento de toda e <1n~ l-
q11er contribui<.'.i'to. ' 

Art. 2.0 o" Governo rnali7.a1·i as operaçoo:; de Cl'edito que ,;ejam 
nocessal'ias para a execução da presente lei, podendo despcndP.r :i.tt'.~ 
a q ll:tntia de rn .. oon: oousooo. . 

;\l"t. :i.º Revoc;:tm·~e as disposi<,;úcs CID coutl"<H'io. 

llc,lcita.da a. parte rio 1wojccto li •. 1 \) e. dt~ ·! (}20, rnlativa . :1~ p<1.la
v1·as -- e e:1:t.:cuta~·. 

O Sr. Presidente - O projecto vae :í. f:ommi~r10 rio 
Hedaccã.o. 

Continuação <i:L 2ª dbéuss..io do pl'Ojet:to .. u. J 10 A, de :W'.!u, 
abrindo o credito o~pecial de 61: :rn2~710, pai':i. [lagameuto a The Rio 
do .raneiro City Impro,·c.mcnts; com parecer favora,·cl tl:i. r.on11nis~fio 
-Oc Fiuanças; 

Entra em discu~sr10 o artigo maio1·. 

ô Sr. Paulo de Fron:tin (•) - Sr. P1·esidente, ua. 
.:!"discussão. th'e opportunid''1rlc de chamar <t •~tlençào do honradn 
rela.tor, o illustrn Deputado pelo nio Grnude do Sul, rncn preza.do 
amigo, cujo nome peço Véllia. pn!'a dtar, o Sr. Uct.a,·in Hocl1a. sobro 
as clausulas do contracto cclobrado entro o Cuverno '~ a City Impro
vcrnents, clausulas qu(l si1o identica» às do todos u5 demais contra
ctos, que mai•cn m ó1101 ·:L determinada (}a1·a o G.ovo1•nr1 01Toct.1iar pai.:;a
incutos. 

Tra.tt.!-SC uo~tu \:Olltt·actO; 4110 data do u;:17, t mtu·Sll du um,con
tract.o de g.'lrunt.ii~ de juros, tr;lt(Hie, l'inalmnnLll, dn urn coJ1t.ract.o 
<lc con!>trucç:·to ele estl'&dn do lu1TO, w.Lcs eJl~s ostal.mloí:om a~ úpnc:i.s 
mn que o GoveL·1~0 duvn t;Jff<1(Jtua1• ''' pa!-;aruonto,; 1·ola1io;o~ 1\s. obrh~a
çr"1cs dcllcs dr11·inid:.t~. 

Em 1~1 lü. a liitua1;!lo 1iua11coi1·:i. 1lo uaiz sondo c:r11vo, ost1mdo 
aluda ~o t.•~1.wl:t11clo moio~ dr• 1·molrnl-n.: .;; iml" interm<l'lio rlc omi'i.~õ<is 
de p:Lpol-1110(lda, ~i por nwii1 <10 titulos 0~1nrllos illl tlc• titulo~ int.tit•no~. 
,;i pm· iuuio •if1,; ti111lo; qun to111:ir1t111 o 11•nno tio -rzlJirm~." Covoc·1w 
tovo do do111Dr.1 1• •) f1ar:a1111~t1l 1 • .lo j1u· .. ~ 1'1 l~lry l111p1·m•01rn1111.~. 1:nn111 
nlla. <1~1.iln 1 º 'k'·' o; tlr!11uti'4 crcdo1·M do 1 :1wu1·110 p1 li' •~C>ut.t•acLus do 
g:n•;111tias dt~ j1 n·ns, 1irw '"'L'11cl'i11111n1.os. l'ni~ lln111, :i. 1 :ity lmp1·0· 

(º) 1':~1.(• discu1·sn nl"Vl foi 1·cvi,;lo pelo or:idor. 
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verncnt.-;, o.pre~ntou pt·otc,;to pti1·antc o j uiio federal 1•cclum:iúdo o pa
gamento de .inros da móra, e com granrlc surprcz~. cm 2u di:-:cnss~o. vi 
um pai·eccr favora.vel <la llonra.i.l:i. Commi;:sã.o de Fi11;tnças .1: respeito. 

O preqedentc é tios ma.is podgosos. :'fo. p;i,rccct·, ;\pe?.at·. de ter 
<:isto \'oltado 3. Commissito, o bonra<lo rela.tor ela C::m1111issão de Fin;rn
c,as contente1u-sc cm ruudal'·se nas informa-çõcs q11c lho foram !'<miet
tida,; pelo Sr. ministro da' Viaç.i.í.o. :\folilor do qne essa.s in.fot·ma.<;õcs 
era a declarat,'.fio dellas constante : de que o nosso illnstl'e collcga, 
emerito jul'isconsulto, lca.dci· da. banca.da mineir.1 , cntflO ministro da 
Viaçli.o, cujo nome ta.mbcm peço voui~ para cif:ú'. Sr. Dr. Arr~nin 
tle Mcllo Franco, eo:'.littiu seu pa.i·ccer. deu despacho <lcsfavor:r.vel, 
iudereríndo a petic;ã.o da Companhia. City lmpro,·ements. 

Este despacho é datado do 9 de maio do anno passíl.clo. Coroo, 
pôl'~:i.nto, fü.zcl' prevalecer ;:;obro esta. opinfü.o, qne · tanto met·eco, :t 
opioi.'l.o do consultor interino da. lkpublica, que eu não desconheço, 
qne é r.imheru um jnriscor1sulto <listincto. mas qile não QSCá. ao piu· 
dessas questões de administraçií.o '? Elle e1foll.roa o p1·oblcm:'l simples
mente CO!UO jurista, t\Onsiderou que .tinha havido falta. rlc pagamento 
na época. propria, e, port~nto, que' havia. perdas e d:i.mnos, e que 
9stas perdas o d4muos de\'ialll_ ser i.·~solvida.s pelo . paga.m.en~o dos 
Juros da ru61·a. Isto póde ser muito bomto cm m<1.tc1·1a. tfo Jnr1~pru
rlencia, mas, em 1nateria de a.dminist1·açã.o.. quando os pagarneu r.os 
têm de s.;:r foitos todos os auno.;;, quantos teríamos consistentes em 
,iuros de móra. ~ 

Ne~~s condi~ües, peço ve_oi:.i. p:i.t'a !füei· ao ho1~rado reiator, que. 
cru loga.r de ser o meu cmmc1tte e · 11lustre au11go Deputado pelo 
Estado do l{io Grande do Sul. é o meu presa.do colleg:i. de banca.da .. 
representaute do Districto Federal e · seu leacf.<J1", pctt<> licença pa.ra 
para dizer QLW S. Ex. se limitou ao parecc'r enviado pelo Governo. 
:;uppoudo qu.c o Governo, ou. que antes , que o Sr. miríistro da Viaçíl.o 
n:i.o est.abeiecol'i:i. um precedente máo, u;to poderia preve r qun S. E'.\: . 
adtnítr.isse a pos~ibilidude de um prececlcnto c:u.ias cooscquencias 
podi1rn1 ser das mais nocivas, e que 1·epresenta p:i.1·a. o periodo ilc · 
HH•I, a. i'.lHi. 11:1.l'a u City Im1wovements, uma somma a.vult:vlissima. 
Ama.nh f~ viriam todos os que não tiveram os sens compromisso~ sati,;;
ieitos ria époc~ opportui1a. reclamar os jLn·os do móra.. O qoc S. E~. 
dovi:i. tol' fe ito. o que a honrad:i Couirnissâo de Fina.uça.s poderia 
propor. e t•:i. que a City lmprovcnient.s t'osse ao Poder Jndiciario. 
discu~isso lá a questão o, depois de passar cm julgado , viesse ·recla1n:i.L· 
o pagamento. dos juros . da rnór;.i, corno pct·;fas e da.mt1os, po\·quc 
então, como todos os denmi:> tel'i:m1 etc fa.-r.er a. mesma. coisa; e, (o,omo 
is50 ~Ol'Ííl. na:\a (jll~tãO, pelo menos, pt\\':l. nm;J. clezona de annoi;, U ~\O 
esta.l'ia. o Govc1·110, <rni:rnhã. sob a pres~LO cfo, tendo sido l'osolvida. pulo 
Congresso essa q'uc~t:lo, clcfcril• todas quantas nreten1ttíes an:\log:L~ ~o 
lho .i.p1•csent.'l.$ea1. · · ' . 

PHço veni:I. p11rt:~rno, n •'o ninis p:i1·:1 ;;olicitar unw. infnrm:iç1i.o, 
ScllJ.o par:1 pedir ;i. CamarA dos Dopu1ndo~ (e espero que, nfi.o f'li o 
.l\01u•11r\<> rel:1tor. rnas 1 :1 rnben1 o ornor ito · fo•1rlc1· d:L maiori!\ me a.co111-
p;rnh:11•;\u nc~Le ~~:L80) iL, L'C'.jeii,:.ilo do crcditl) sofü:it.adn, r:uja~ cnn ~<~ · 
'1uc11d:1s pe1•uicío~a.~ 11i11~110 m pocln pt'\~\·1w ai.é onde po11L1r~o <11:ti11i:tir . 
(M1tito bem; 1nrrit11 lit•711 ).' 
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O Sr. Saint.paio Co1·.rêa. t·) -Eu fui o rohtot·, na 
Comntlssão de Finanças, do scgurnlo parecer do que a C:imara. tomou 
boje conhecimento e que acab:• de sei· impugnado pelo oocn eminente 
c;hct'o e pres:tdo amigo Sr. Pa.ulo de Froutin. . · . 

Devo :i. Cama.rn nma. cxplicac1ã.o ;),cerca do modo polo qna.l a ~~1>m
ml::;são de l·'iua.nças euten<leu a questllo em dob2.te. 

Antes, porém, tio dar essa explica~i\o sob1·e o assumpto, 1>0~0 :í. 
Cama1'<L m6 permitt<~ um li~ciro histol'ico da 1uarcha do project? ola
lioi·ado na Commissão de fünn.n1;a.s, em con!õcf(1rn11cia de um pedido da 
mcns,i.gcm <lo Poder E:xec11tivo. · · . 

O primeiro relator elo projecto foi o Sr . üctavio llocba, me11 pl'e
s.i1lo collcga, re1wesonlante do Estado do Rio Graudc.i do Sul. 

O projccto voltou a Cotnmis&to de Pinauc:.a~ e a reqilerimc11to do 
illnstl'c Deputado pelo OistL'icto federal. · pa.1•a que ·ussa Commís.~l'io 
obtive&;'-\ no\'aS inrorma,;ões e dP. a.ccôrdo ·t,om e1la$, puclcs~e dai· um 
segundo parscel', recusando 011 alterando o projt~cto que hn.via ~ido 
su l>mettido á. considet·ac;a.o d:l Cas.1. . • 

Não sel ptwquc l'ni designado reln.tot· nesta. segunda. ph3se. Enteu
<lo, como poré m, entendeu ;L CommissfLO de Finanqas, que não podia~ 
mos ter outra attitude senão <lc mantei· a opinião nnauimemente 
Hmnifestada., quando o pl'ojccl:o foi submet1ído ao estudo da. Camara. 

A Commissáo de Finan~.as 1•eq11or~11 info1•ma~õcs ao Governo, ú 
c~t.a." 1·cvdaru q11c ha ôe racto 11ma lnt•r:t no pagamento devido pclo 
Uo\·eruo e que a clausul:~ do contt·;icto da City Jmprovements, .con
t rac to quo da.ta dCl :lSt»i' , que foi alterado varias ·v02:es sem ,que hou
vesse nenhuma. ruodHicação· relativa (~ clausul:L alludida., obdga o 
Govorno a. pa.gar por seniestrc, nos pl'imeiI·os 1!.i_ dias d-Oi! mczes de 
janeiro e julho de todos os annos, metade da taxa. autorizada. 

Orll, inforina. o consultor geral da Republica, S1·. fames D:i.rcy ,que 
o Governo nllo eBectuou o po.gamcnto dentro dos :lii dia!; dos mczes de 
janeiro e julho, e que o pt·oprio Poder Exeçntivo reconhece existit· a 
mora no p::i.gamentO. m&.s, no c:iso, não existe l.ão stimente a m6r:a; · 
a. mora está constituida. pelo facto d(I prote:;to -jt1dicial rei to pcl::i 
· mc~rna Comp:;mbia. cm ili de janciJo de Hlií. 

il s~. ÀFRAl'ilO l•E !lh;r.c.o FRANCO - No dia !>CguinLe a.o vencimento 
tio ul t.imo prazo. 

. -O SR . ~AMt>Ato Com\~A - Cilcga.l·ci !~ . . 
\"e1·d:tdc é quo o illn~t1·e «leader» da t>a.11c11.da mineil·a, qnando 

ministt'O da Viação, teve a. opportunidade do iudefe1fr um requc1·i
monto em que a companhi:i solicita\'a esse [la~ameuto. natlll'àlmcnt.c 
l:iascando esse <lc~1lac:ho cm considera.<i1es de ordem j11ridica, de qnP. 
·a. Commissr~o 1üo tevo nenhum conhecimento. · 

A· Com mis~fL1) rliante rio qnc consta. do par·cceL• do Consultor Gcrnl 
ua Hcpublica. ,i11lgou quo ,;e n.lo podia ucgar 110111 :i 1111.i1·:i, nem 
que a. mó1·a. e~L(t ~~·msLituid:i. Po,J01·-~-i:1. dlY.or fPH\ o pai;:imenl.o do 
.i111·t1s da mú1·lt f.:Ú dC\'e ser olfoctu:i.iln ap1~1.~ a qucst:1.o j 11élichri;1. :"lã.o 

( ·) E:::IL' di>'<.0 111•!:0 11fo1 fui i·i>vi,;lo pelo 0 1•:.irlor. 
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b:t duvida qnc, se a colnp:tnhia. vies;;c propbr c5S<l. l'(Uost1to, clla scl'ia. 
com ccrte:m vimcedora, porque o direito .. : 

o sn: PAULO DE Fnoim~ -- E' muito duvidoso ... 

O SI\~ S.rn1•A10 Conm~A - ••. 11ii.o lhe po<liá. sor eontestado. 

O Sn. PAULO DE Fn.ON'rt:oi - Bi.i contesto fo1·malmenta: 

IJ SR. SM111A10 Con111~i1. -· Sei clla. houvossc · ·p1·omovido umn. 
quc,stã.o .indiciaria , p:ita isso seria. nccessario que o Pod<w Exccnti m 
sa J"!fLO 1·cconhcccssc cm.falta. corH o pagamento. · 

O Sn. f'AULO 111> l~Ro~n:-.' - E' ó que fct o illnstt'e ex-míuist1·0 d:t 
Vía<:.ão em seu despacho de O !Je .ni::wi:-0. 

O Sn. SAMM10 Conní:A. ·- NA.o contesto a\". B:.: . O cx-rui11ist1•0 
da Vlac;.f~o. Sr. Afra11io.de,l\follo Franco, indeferiu uma peti<,:.ã.o da 
com1ia.nhia, que solicitav:i. esse pagamento. Posterio1·mente porúm c.1 
Poder Executivo, l'econsid1frando o despacho antcrio1·, reconbeccu a. 
.cxistcncia dessa divida. E' o propl'io Jcrndor qocm declara dever 
es~a. quantia e envia ao CougrPsso uma men~agem solicitando o cre
•J.ito para. p:iga1· uma divida que cHe, Executivo. reconht\CC. 

1) SR. PAULO DE FRON'tl:\ - lnterpret.a.lll diffel'eo~ment.e •!011:> . 
r cprP.scnt autes do POder Executivo. 

o· SR. SAiUl'AIO Co~Rh - Em todo o ca.so existo o act•l d11. i·ccon~ 
~idera.çtto do despacho' anteriorrnontc dado. . . 

O i:'n. · PAur.ó m; Frt.ONTIN - Ahi é que foi o Brl'O. 

O SR. SAMPAIO CoRni'>,, - Devo informal·, á . Camarn que niío 
cncontL"o nenhuma .iust!fica.tiva pa[·ll. o modo pollcO delicado, pouco 
attencioso para as autot•i<ladcs publicas do meu paiz, poi· que agio 
•~ Comp<mhia. Hio de Janeiro City lmprovemcuti;. · 

E esta .opini:lo eu rna.nilestci á propria com 1nis..;ã.o de Fina.nr"'1.s , 
lembra ndo mesmo o facto passa.do no Parlamento Br&sileiro ao tolllpo 
do Cmpcrio. A urna. re<:latnaç;l.o ana.loga. o Bn.rao de Cotegipc, ex
ternou-se di;i:eudo: que «ern caso de pagai', não podendo a. C:im:u•a 
rccla.ro.u.r sinão a. falta de educac;.ão de quom reclamava". Pouco deli
cad<t foi a compa.nhi:.r. cm roquel'Or CH!iC pílgainoi1to. Xiio ha. dnvid:t 
a. obrigi~toriodado de pagarnonto om prazn determinado nr~o cousta 
exclusivamente des.;;e oonti•ncto. Ac1·edito que &lia ol>dga.toricdado 
c:..:ista tnmbcm em out:ros contractos. O que ó verdade, p<.wém, ú quo 
cs.~os outros contractantcs 1111.o toem re(1 uerido pagamento dos jm·os 
da. móra. . . . 

E so cites o tivessem fei to e so o:o: oontra.ctos fossem redigidos ta.1 
como ostá. o coatra.cto da Rio llc .Janeiro City l1oprovcmonts acredito 
qu~ os contrnr.t:mtcs tm·iam direito ao par;amento dos jnro:; da 
mor;i. . 

1
,,,.- · 

O Sn. l)Aur.0 nr. Fno:-õ'fIN - ~o contt·.1ctn 11<io h<\ pc11a co1wcn
ciona.I quu oh1·igrn' M> pairnmc11r.o du j111•0 da môrn. F11i lc>.r o c1111· 
tracto lle 18~7 cm torlns a~ ~11a~ ela11~11las u 11011li'um:1 n•taholm·" o 
.i lll'O cJ ti mbr a. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 24/00/2015 10:24 +Página 233 de 239 

2t8 .\NNABS DA G!\evl.AIU 

O S11. SAMPAIO Coiu1t;A --·· V. Ex. as•cvera 11r11a. verdade. :'\o con
tracto n;i.o tigm·11 uma cl::ulSL1la em tJlle estipule pena. convenciona.I _ 

· O SR_ PAur.o OF. Fno;-;n'.\' - Para i~so o porler j11rliciario é o com-
pctenl;e e não o poder exec11t.i1·0. / 

O Sil. SAM1>Aro ConnCA - Não co11te.~lo a coinpotcucia. do polcl' 
jucliciario desde que o rlcvcr.101• ponha em drffida. a cxistencia d:i. di
vida. No caso, poré111, roí o propl'io devedor :quem confcssoll /:1. sna 
divida. 

1) S11. PAULO oi; FnoNn:;- - EntfLO nós, Congresso. temos qnc nus 
snbmettet• ao mini~tro l 

O Sn. SAMPAIO ConntA - :\i:í.o é <J uestão •lo erro do mi"nist1·0, 
Nem a cornmissão de finanças deseja que a. Camara do~ l.leput;:vlc~ 
tirp1e subordina.da. :í. opini~o deste 011 <laqucl!Q .minL~tro. 

Estamo!.-\ diant.c do uma mensagem do Podei.'" Executivo e de neto 
praticado pela. autoridade que, no caso, podia pratica.1", o chefe do 
Poder Execnt.ivo. que havia, certo ou llr1•:i.clamcnl.c. oruc.'.l.mpirlo a 
opinião do 1nini;otro ,;~ctual, acr:eit;u1tlo ou 1·econhc1;e udo a divida 
existente. ' . · 

O SR. l\\uLo uF; Fn.o~TIN-\". Ex. pcrmitta. um a.parte. Cel'tú ou 
errall:uncntc, não; o chct"c do l'll:lcr fürncutivo suhscr1.we11 o acto c1·1·a· 

·•fomente. Natllralmente n;to ustudou o ca.;:o. 

O SN-:' SM1i>AI<1 Comn~A-V. Ex. pormitta :. di"go certo <11.l eri·acla
mente, ~implosmcnte parn ~ig;nificar que o acto não foi pra-ticarlo polo 
Sr. :\Iinistro. no caso:- l'oi pratkarlo pelo Poder Exr)cutil'O . . 

O Sn. PAULO 1'B 1?11.osn..,.:...o Gc>1;ciw> rnmettcu o assmnpl.o ao Con
gresso para s~r resolvido. O St'~ Prc~idr.mtr. da llopublica. uáo pede o 
c1·cdito. Na primei!'a pu blica.c:•~O ·a mensagem submettcn apenas o caso 
:10 f.ongrcsso. · · 

O Sn. S ,\Ml'A!O Com~f;.\ -- Em todo o <:a~o 1i.cr<1dito que. embMa. 
nenhuma autori.za.çao tenha. rcceui<lo pani. !';i~er somel11ante declara
ção, da parte do meus hom•ado~ üO!foga1; d:l Comuiissão de l~iuanr;a!'., 
l'Os~o diz(w que ô quH cll:~ nfl.o Jesnju., de J'ó1•n111. alg•111n;L, ú sub1ll'dinat· 
a Ca.mara {1 opinião tlc~r.c ou 1hqucllc mioist.ro. 

n Su. PAur.o oi; ~'!lC\:-IT1x-fü1 me 5nbordino a 011in i<\tl do :-;t•. 'lclln 
l~ran1;0 

O S11. i:.A~1r>A10 Conn~" - Não f:wci a.bsotutament.i d1ll'ida nm q11<) 
se nlantrmha. :i opinião' do nobre DopLJtado. Aprmas. 1·.(•IYIO rnla.tnr, 
declaro A Cn n11tt'1! que nmitto o~te mono de pcn~ar intnir·;r nu~11 ic con-
yencirlo de q11c eo;ta ú a yr.,rdade. · 

O Sr~. PAur.o º" Fno~TIN - Como ministro. afl i1·1110 'JUe V. Ex·_, 
as~ig11ada o de~11:teho do ~l'- ,\fcllo franto e recm;a1•in. o cre<lito. 

t) ~n. S.1~t1'AlO CO!llll~A - tonto mínistro, ta.tv·c;r. não a~signa.sse o 
do:;pauho do St·. :\lullo Fl'anco: terh oppor trniidadc de nog·ar :t cs~a 
compa.11l1ia i n1pcr1;i11cn to toda e q11alqtw1• concessilo q 111.) ull;L d"~"J:L.;so 
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obtor do Governo Federal, m:i:;; :i cs:>a compu.nhi . , no cas!l, . Cülll'C'n

cido, faria justiça rcconheccnrio-lhe o di.reito que sn~tenta. 
O SI\. P1t.uLo DE FRONnx ~ Não \,;e i;onvenem·ia ria ,iul-ltiçn, pnrqne 

nili nito ha justiça. 

O Sn. SAr.1rAro CoRJl~;A - Pot· omqnanto estou cor.vcnciclo da. .iils
t.iça da. (:ausa. e era est.a a opinião 'fll<!' ·cJcsejav:i. a.pre.~ntar á 
Camara. 

O SR. l'AULO DE F11o~T!N - V. Ex. cst:l tão convetlcido ~·omo o 
honrado 1·elato1· do Orçamento do Interior dando seu voto contra as 
subvenções. (Risos). 

O Sn. SAMPAIO Co1rntA - Estou inteirameute convencido da. 
.iustiÇ.'.I. da caus:i. e ·não teribo ncultt1ma. llc~itaçr..n \!CD decla1·1u· que, no 
caso de &er mini~tro, t:unbem . nssignal'ia a. reconsideraçã.o do 
de,spa.cllo dó nosso h'>ma.u1) c:ollega Sr . '.'.lollo Fra.nco. (Jlfüito bem ; 
muito bem). ~ 

OS~. A:franio Mello Pranco-:3r. l'rnsidcuLe, cu mo .iulgo cha.wa<lo nominalmente ao dclmtc, nao só péla discus~ào de 
11rn acto praticado por mim, . na o)ccasiü.o ·em qu.:i t.ive a honra de 
exercer o cargo de ministro <la Viaçii.o e Ohi;.a~ Publicas. mas, farn
hem e pl'im:ipalmcnte pelas palavras <ln tanto <.'at•inllo e irnmerccid:t 
consir:l<wação com qnc me aca.ba de distingufr. ma.is nma vei. o nobt·c 
llcputado relo District.o.Federal, Sr. Pau lo de Fronti11. 

Devo dizei· a V. Rx .. Sr. P1·esidc'ilte, qun recebo sompre, como 
verdarlciro exemplo de actividade· parlamentar; de zelo, 110 cumpri~ 
rneuto de seus deveres do rQprcsonta11te da Naçü.o. o modo por que o 
Sr. 'Paulo de l<'ront.in exerce ne;;ta casa o ma.nrlato legislativo , como 
exerceu, com ig11nl brilho. o de Senador. até .b" bem pouco tempo • 

. o SR. l'hULO D.r:: Fno~TH'í-!\lnito obrigado a V. Ex • . 

· O Sn. l\IE,W.O FnnNCO - Rc.'\lrncmte, é tixtr&ordinill'ÍO . que .po:-%'\ 
S. Ex. acompa.uhat', d ia a di:1., a ordC'.m dos nos:;os tr.a.balnos. cs:t.u'

·danrlo rtetalhamentc to·f;Ls a.s materiaf', de maueira a. trazer su:1. c:ol
la.bora.ção, a mais ()fücion te O prOV(lit.o,Sa ilOS illttll'0!:>se:> naCiOnae>:. 
{.411oiado~). . - . . · · · ; 

O Sn. P AULO m; Fno:mN-Muito ohl'i\\'ado a \ ' . ·Ex. 

O S.R. :\IELr.o FnA~•:o-fü1ste facto ainda .é ~:lc111011st.raçii.o o :1ssu1n
pto que 01·a mo· truz. 'com cct·t.o 11.canlw.mento, aliás, ao prcsen rc 
debat.c. . 

Das p:i!:i.vras p1•ore1·idas pelo illu~trc lioputado l~cder1t! ,fovo •lt1-
p1·o'tmnde1· q1ral tenha sitlD o fundamento .do dcs11achl• com q1iri i11 dc
fori a. peti(;<'Lo da l:ity u11pro\'0tnent~. no as~11rnpt.o ~Ol)rc• qrrn c•lla 
:1gora rec!<J.m:1 a.o Co11gros.~1) ;-.;acional. 

l\~nso que ,,,(f :i. rai.io pela (]llal o Exc1;11tivo nãn poudn J>:tgar. 111.1 

di:t apra.x:1.do. a q 11:1.ntia de q uo et•a. dev<1doc• :'L Ci! y. 1 lllf)l'O\'t1mcnt'.", l.i•-
1·{• sido do força. maiot· r1acio11al. pC!la 1wess:1n rins pl'imciros ;iMllÜ'ci 
mont.os ctn. gnarrn, fJttC dt>.tt:t·mina.1·:1111 entre nú~ 011li~~i·n~ de papt•l 
momfa e exi1.:: iram do l:ongres!:() N1wio11:i.1, 1•omo f;odos 11s Srs. IJr!pHl;t-
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do;:: .se rccorda.ro . :i.té a. sn~peusão tlc Pà.A'amcnto 13 d:t ar.ti~·id<l.lle do 
todos o; negocio~ tie!a dcclnr~ã.o de f(1riados •. 

llfas o quo cump1·c kva.r principalmente em consideração· e qu~J 
devia ter sido o motivo i11spi1•ac!or da. minha co11duct.a~ ·como ministro. 
é que nest.os :i :;.~umNos a a.{lministl'açrLo ;;e vê, mui t.a:> vezes, nn. con
tingen<:.la. de cedet· a.c;·ci rcnmstancias que :i tornam. impootua\ mão 
:;ra.do .seu, como no C<LSO de que S<'\ tl'ata. mu que se pode asscgur:n· 
que a. dcmor:t cio pagamento nã.o teri& decorrido de urn pi·opo~it.o <le
libc1·a.cl.-i, mas s!m de ca.u~~ csü·a.nlui. ÍL sua· a.eção . 

Devo-me t·ccot·da..- de que nes.c:;a. m<!Stn:i maJ.et·ia., qut1r di?.cr, em 
negocio~ de interesse:< da City lmp1·ovemente. supponho te1· lido um 
de:;;pa.cho do D1·. Uonriqur. rl'Aril ~ L . que CL'a cnti"10 Senador pelo Hio 
Crandc do Sul e que dil·igiu, dlll·ante ccrta.,ép1x1a, m; negocios do l\li
nistcr io da. Agricnltm·a., a.o qua.l C."ta.va.in a.nnexos os ser"~ ele c~o
to;; d:i. Capltal do [mpedo. despa<1ho,· em que :iqucllo illu;.:tre Sena.dor 
do arltigo regime11 dizia com toda :i. ela.reza. que, cm gcr:tl. o~ indivi
duas que contracta.m ~om a. :i.d!)linistra.çi!.o j:'1 ostiputa.m os seus di
reitos e seus illte1·esses, ajustam o~ prer,os de ob~·as e tL'á.ba.lbo::;, cet·~ 
to~. ab~olutamCnte certos, d~ que a cstl'icta pontualidade , que 
deve existir entre os particula.re~. não pode ser c t1mprida ou exigida 
nos contl'a.ctos que ~e fazem com a a.dministração de qu.a.lquor 'J>&i7.. 

,\Jém disso •. pela. iwopri::i. clausula do cout1·a.cto, que foi lida. a 
Mnsta do parecer do illustre consulto!' t::era.l da Republica, vemos 
qua.nto 6 exigoo o )'ll'a.zo dentro HO qual-o Gove rno Federal cstõ'l ob1·i· 
ga.do <t fazel" os paga mentos fL Companhia., i~to é, os primeit·os 1;; dia,; 
do mez de jauefro e julho d1! cada. anno. 

A obrigaçií.o ó oriunda cio 1.:ontracto de t &:n e íoi rcprod uzida., pel<• 
que vejo, nas informnç.ües, cm todos os contr;Lctos- posteriores que sub
stit1fü-.i.m, alteraram ou t~mpletar:tm o p1·imiLivo. Pelo pro.testo d:i. 
Compánbia, dat.ado de iG de jaucit·o, \'cmos que eHa recot•ron io Podm· 
.ludicia.rio pat•a pt•otcsta.I' [IOr perdas C damnos , r)e•.;Orritia.~ apena..<.: :?·~ 
horas, depol-; do Yeucido o ultimo dia do prazo; 

Hocordo-me de quo o intelli~ente . inspector quo ruacciona.r :r. ao 
meu tempo e cujo~ :>el'\'ic;o; lonvo, o Sr. Ba.ptista. de Almeida. , m<! 
dizfa que na CiLy lmprovcments existe utn livl'o. que o!les chamam <?. 

_ «Ilfülia. .. , no qn:i.1 so inscrevem, diar iamente, todos os reguhLmcntos 
11ue s::i t•cfnrem á companhia, todos o~ decreto.• legislativos, todns as 
ded-sõos ministe!'iaes, um;1 1>M uma, com methodo, com preci~r~o, 
(\Olll uma ot·;a.ni~açií.o t:Lo sy8tema.tica, <1uo di!Uci l é i ndminist.ra.ção 
coutondot· ou discutir com essa ompt·ct.a. quaa8quet· quostues de seu 
interesse e 1J 110 ;Lcaso se ponha. m orn loco pel'a.ntn :i.~ t•c1i1u·tic;õcs pu- _ 
lllicas. 

O 811. SA.111•.uo Coa11i;,\ - Existe a Bibli;i.. Q1.1anclo fui engenheiro 
liscal, ha \'i11t,u anno;;, cn a. copiei. 

O :Sn. PAu1.o nr:: Fno:o;n !I' - Com CCL'te:r.:i. n~LO collllc:u·a.m. n:i. odc111 
as cone-Lnsõos (13. CommisstLO do 81\n,w.menLo, p1•e,;ididn. pelo \"icc-P1·0-
siric11w <l:i. llop11blic:i. , S1-. ;\fa11•1el Villti 11·i110. 

t) SR . . \ vn.1.:-; to 111\ :\11-:1.1 .. 1 F11Asco - ·- :\f:i.;;. Sr . Prosidonte, 1iar:i. 1fa r 
a V. Ex. uma dctll•)ll ~tl'a.•;~lO oviclr!l1 te d•\ 1p1:u1lo .~e -põem, muit.:t~ 
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\'<?,;;os, on1 couflkto os irnpubo;; na.ttirac~ do ,it11·is1n. {'011.1 o:< irtturü~..:c~ 
eoul'íado;; ao administradot·. devo rnfol'ir ;~201·.;t n111 nutro l'ado que ~u 
passou <,;Omwigo, q11a11do ti vc a. llnu ra. <le cxcL'cet· o c.:;trgo de ministro 
d;1 Viac\ão e Obt•as Publicas. 

Unia. das cornpauhia.s ar1'etH.la.tarias de estra.tla~ 1lc !'erro da V11iií.o. 
intimalht a rncolhm· as quotas <rn a1·1.·1·~lldamonto 110 prazo legal. olri
eía.va. a.o minist.l'O, di:tendo que os dtr'ICrcntcs ministcrios ihc m·am dcvc
dOl'U$ de somrua mnito maü; avult<i<.la. do que :i<)uella que lhe li11mpria 
rccolhet• e que; 11eS!õa.s condir:.iies, 11flb era. justo se a obriga~N.: :l cntr:Lt" 
com <r. quota de fiscaliz:i.r;.~o, urnn. vc:r. que o GovcrtJO Federal r1fi.o se 
aprc:;s;wn. a satisl'azcr .:;ua otirig1r.r:r10 e .etfoutuar o ptq;arncnt,o do que 
lhe era devedor. 

/ 
Cor110 vê \'. E:-:., S1·. P1·esidcutc, m·.l <1.SS\1mpto q11l.l, pa.1·a. um 

administrador .. que se fosse conduzir exclusiva.mente uo111 espíril.o de . 
,iuri;ita, o lev:i.ria n:i:tur:llnieute a·ac1.·.citar pelo me11os corno equitativa. 
<r. p1·etcu1;ão da. cornpa.nhia.. 

Elltreta11to, cu, depois de rnandal' \'crific:t\' si o ~li11is r.cri(1 
da Viação c1·a. dos •tlle devi<irn a essa. nwsma eompanllia. o d\! 
t.er chegado {i. tonclusiio de qnc e11 trc. t.u<los outi'us et·a. cllc o 
•1ue entrava. pel;i. mcuor sornma, proferi o meu rlcs1>acho. a.c-
1,cntuando que, dentro do contracto. cu ntí.o tinlla. competen
l'ia para balanceai· credito com debito cnt1·e o Governo e a Campa• 
· hia, mas sómente para fiscalizal· o cumpl'imento do mesmo coutracto 
ob1•iga!ldO a companhi;1. a entrai· com a ciuor..a de arrendamento. 

Fiz então expedir circulares a todos os meus colleg:is dos mit1iS
tcrios devedores a cs.sa. coropa.:lbfa, solicita.udo que os pagamentos 
fossem feitos pontualmente, afim de que o Mini::;tcrio da Viação, que 
era o fisca.li~a.do1· dos contractos de estradas de ferro. podessc estar 
um1ado de todos os poderes para exercer com todo rigor a. sua acção. 

Ahi ost{~. um facto, dil-o-llei. cOJ·l'cspondendo ao appello do uobi·c 
1.loputado pelo Districto Federal, em que se põem, mais uma ''cz, em 
coollicto os impulsOS'naLuraes <ln jurist:i. com os interesses da admiui~· 
tração. 

Sou ~migo pessoal, g1•andc admil•adol' <lo todas as 11ualidades quo 
1~xorriam o ea.ractc1· do honrado co1lega quo exe1•co neste momento o 
uargo do consultor geral, Sr • .Ja.mes Darcy, notavcl, proficiente jurb
cQnsulto, probidoso e-' tra.b~lhador, cu,i:ts pala.v1·a.s só :igorn leio nas. 
i 11 l'o1·ma.çóos aqui tra.ns1nittida~ e puhlicados nos a.vul30S de ho.o. 
Estolt cer~o. pc)I' ossa leitura o pelo conl1ccimoafo que te11ho ele S. Ex., 
do que cllc decidia e;i.mo lhe acon~cll!ou :i roera consclcncia ~to 
jul'ista.. 

Nilo ha d ll\'ida quo tem gramlc r<1.zfto o illustrc. Ueput.adt> pelo 
Dish'icto Fodo1'a.l, qua1tdo diz que da. rol111;ão desse nogoi:\\) se concluirá 
pot: um p1·eco~ento {1no, dados os, habito:; ela administi•a.çllo o dudos o:; 
actLvos que ox1stem para que o born1·110 110111 sempre possa. fai-:or em 
<!ia. os seus paganwutos podcr{L ~er do perniciosa,; couscqucnci:ts. 
ln.r.cudo 0otn qnc os pa1•ticulat·cs i·ccon·<.im ao Congrc:,so Naciou:il 
parn. dccidit• qucstUcs que cllcs pi·oprios ,iá ;:ubmottoram ao conheci· 
mcnlo ·do imlici:trio, corno ~e clá na cspcclc, crn qtie <t companhia, 
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rcol(l.111ant11 - viutc o qu:ttt·o lrnrns depois d11 Hi11cirla, :~ q1ti 11;r.c11a do 
pra.:w - .iuLcrpcllou pel1Js tribuna.os o Governo Fcfü1r;1l. 
. Afoitos contractantcs nadon:tci; ·cspcc·a.m anilo;; e ;1. m1õ~ n~ p;i1.;-a
mc11ro.• do <1uo Jbes é dil·ido, rnas :l con1pn.11tlia cstra.ugcira elege fol
mina.ntcn1ent.c a via juriic.i : ~ri ;1 sem · indac:ar. ao menos se havh 
motivo justo· para. 1u;·;i:a do Governo. Pois clln. que a.gna1·ctc. ;t 
dcci,:.fi.o J.o juir. a.o qual •J:q;onfauea.mentu ~·cc;cor1•ou, desprezando o 
arhit.ra1nent.o, previ~to no;; ,;eu~ contr~ctos tl rle qu :~ clla t()m 111;atlc1 
0111 frcqHentcs càSos. 

~ão dc1:eja.11a. St·. Prcsidr.:nio. "'ºr po~t.o, neste momont1). •!u1 •:ott
Hict.o comrnigo mesnw, ist•) 6. de um J:i.clo o Deputado Al'r:mio d(! 
J\Iello Prr1.11co , accirlcntalmentu com a horu·a. •lc uxec·cm· o c~rgo do · 
l·~a.dcr d :i oancac!a mineira. de 011t.ro. lado, o e::x-miuistro da. Viação, 
ma~. duchu·a.ndo, que acompanho o meu honrado <:olleg'a Sr. Paulo de 
Fro11ti11 na expo~i~:·1.o que a.caba li :: !il~er e 110 mod•) por ·ciue a.ffinuon · 
irá votaL·, não posso deixar do dar libenlade ao~ meus collegn.s dú 
ba11c;a1la.. porque. si de uma parte tiulla e devo mais ai trdll. L"r agora 
a obrig::i.~5.o ele V<•ta.t· a5Sim, 1ioo!i1·1ua.udt) uma: dccio;;i.o q uc dei 1_;01110 
llrinistt•o, por outr:-a. d.;,vo Loda. ·a ·ollcdicncia.·, todo o respeito ;\. 11011-
rada. Conunissào de Fina11ça.~. pd11cipal1n1..mk. ueste ca,s(I, de · que lbI 
relator o meu illust;re amigo, Sr-. Sa.mp;tio Com~a. · 

.Cc·oil', Sr,. P1·csi .l011te. ter dado a..:~im · a •Jxplicaç5.o do nico ~ot•1 
futuro e tormio~ rciteran<lo os meus agra.lecirue1;i.tos ao Ll1Stincto 
Deputado pelo Distt'icto Fudcral, Sr. Paulo <ic Frontin. (.Muilo l1c1r1 .' 
muit.o bem !) • 

E.ucen·aua. a. 2' rliscussii.o dos arl~. i º e 2º do projccto n. HO A, dü 
:l \l2U, ãbi'indo o c1·cdito cspecia! de tii: 522$i1 0, pat•a pa.gamc11tll à 
Tbo Rio de Janeiro City Impr<tVements, com parecer f::woravel da 
Com111issão de llii1ança.s, e aununci.i.da :" votação. 

:\pprovado em 2° di-;ctrssão o seguinte at'tigo do 

P:R.OJECTO 

N. HO A-i920 

r) Congresso :-iac1onnl tlocret<J.: 

A.rt. i." Fica o Cinvemo a.n tori:mdo a a.bri1• urn e1·cdito e~pucial 
de Gi :522$íH> . correspondonte a X. 3.iH!i-·18-0. ao Ci\miJio lle i ·l: i/32. 
1i:u·:i. o lirn ele pagar- n . .: i11ro; da iuura.. · d111';L11f.r! :Hll rli:ls. lapso •fo 
tempo. eiu que deixou de pa.ga.t', por l'alta di;: verba, á Thu ltiti de .ra
neit'n City L1•q11·ovenie11ts. a~ quanl. i iL~ i·etar:i~·;t~ à~ conta~ c'0ll~ro11to~ 
ao ,;ogundo ~0 111ost1•c do anno do :!9LG, pagarncntn a 11110 o~tav;r. nbri
g:..do rKll' Cllllt!>lll;t 1:0!\ tr:~ct11ai <lc11l.1•0 <{1) pl':l.r,() que t~~l'lliillO'I 0111 ili 
rio jarreh•o de ·I n i. . . 

O Sr. 'P~,1.ulo de F:r<>ntiu (11c/a 0 1•1/1~111) -· Heqnnr ;i. 

vm·itic11.1;ão d a. v11l..1.•::"1v. · . . 

1'1•ti1;adcndo·sc. i~ •m·iüea.çiio do ~lltaçã.o. 1·11i:.0nhcce-sl;l t.el'crn vo-
todo a fa.vor ili: Srs. Deputados e contl'a. 20 ; total 3\1,. . 
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O Sr. l?reei<1ente -- !'fü!) lia 11u~i1cru . 

·ÜG <J.(~CuL·Ju com o regimcnt.o. 1loi;.5.o · clu mand.11.[' pt·u~rlQt: ;i cha .• 
rnaJa, .por nã.o !lavor, ~·isivelmc1no 111'rr'uc1·0. . 

· 1~ d i:i1Jussil.o do projecto n. 2tll ,\. do ~ 9.20. a.utod1:a11.io i• :ihrit· o 
creqito.especia.l do 1í7:8o7:), pa·r;i pagaml:lnto de desrcias do di,:;tricr.o 

·radio-telegraphico do Arnaz.~ma.s: 

Encerrada e a.qiada a vot::.çáo. 

1• di5cuss:1.o rio pl'ojecto II. 325, de i 920. a.otorir..a11d(1 · :i. codet' , 
111edianto artenda roen t.o. um terreno ao Hio Moto Cl r1b: com substitu
ti.vo da. Çommissll.o <le Fíimn~s (vid~ p1·ujet.to n . v3<J, de ·1\H \)). 

Encerrada. e adiada a votação. 
2ª di;;cussã.O do pl'Ojecto n. :l:!í , úc ill20 , concedem.lo a .1o:i.o Pa1:

sondas· d o Carvalho a.·construcçã.o do uma. cstt':t<la Je ferro. do r io 
l'indaré :ia rio Tocantins : com parecer e cinendai; da CommillSãO tle 
F'ina:or,.<i.s. 

Entra em discussão o.artigo unic;o • . 

O Sr . .Pre1111ide:a:te - Aclla-sc sol.J.rc a ruos:1. u1ua cnioud;t 
q110 vae ser lida.. 

·E' lida, apoia.da. e post:i e.oujurwtamense · 0111 diseuss:lo a se
guinte 

EMENM. AO Pl\OJ!lC'!O N. 327, oi:; 1920 

(2~ ·ctis<.1ussão) 

r\.rt. L " No para.gra.pho í 0 <lepoís d:i. palav1·a. upl'iVileg;i()" <1.1Xtl)-
sconte-,;e «de wna.n. -

Suppri~a-se o paragr!l-pho 2°. 
" 

J11$li{iGaaàu 

A priincfra. · cnieuúa. vis;~ to-i:nar ma.is claro o pu11sa1ueuto cfo 
relator que no p;l.l'ceei· diz " •.. pl'etcndia. apenas obter :i. conce~\o 
solicitada.. sem onus iilgum aos cofres pul.Jlicos o som riri~ilegio de ' 
7.ona.. ,, 

· :\. .segunda bri.sua-sn 110 scguiu tu trecho· da int'ul'maçtio liH'nc:dofa 
pel<' Govcr110 p•n· i!1t~rn1cd it1 .. do ~r. Mi11i.;,,t1·0 da. Viavào e co111:ita11L(! 
do pm·occ1· dLJ. Co111m1ss<10 i.lc brnrnQ•t:> .: 

Suhmcttida apu~iirlo (iu ::)r .. João l'ar.'iOLJda~ do C;n·v;1Jlto av .iul
:;:1mfll1to 1la Gomntis~ão cfo illH':.LO: l'ubli\.\;\s, foi J)Or c.;srn s1.1lieita1fa a. 
11pi11iào Jo tiove1·110, que 11ilu .,;;1 tnO!o;trc.u l":tvoi·a.vol i com:ess:i.u da. us-
1.1·ada no;; t.rn·u10::; 1\:11 q110 í1Ji rcquurid;t, po1·qu.:iut0 t::d eoncessão, ,;í 
viof;S<: a ser i'cit:1., ronãu séi. inl't•iugil·i:t o. pt·lvílcgi<.• d~1. compa.nllia. da~· 
l:::>t\'atbs ôc Forro cio No1·tc do t\t·;isil , <juauto :l. na.vcgaçã.o dos 1·io::; 
'\ ra.gua.ya e 1'oca.u tins (decreto n. rn. 248 ; tle l de Uol'em bro de i 9:L ü) 
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o d;ufa i11.i1JsLithiavel pri~·i!egio pt~ra. a 11<wcg1w.ãu livr~do rio l'111daré 
i;omo iglla!tucnte podcría, i.;ouLt"<U'ial' o plano da ·;ia. do paiz no Norte, 
0rca11do embaraços, pelo privilegio de zou::i., :t futura. crcaçilo da li" 
nba do Co1·oat.á. a 8aat'Arma, no rio Tocantins». 

::i<>la das scs.>õe.s, :! do setembro de 1 'J20. - Ji.01Li-iu1ws 11lachalto. 

O Sr. Presidente - Esgolauas as· rnc.d.eria;; em di;;cussão, 
\'OU Jevanwu· a -sc~são. dcsir;nando pa1·a amaul1ã a ·se,,ruiµte: 

uHDfü.\I DO Ul.\ 

\'•Jlai:Jo do pl'ojcdo n.· :110 A, -de· HJJO, al..ir·in<lo o cl'e
<lilu 1~,;pei;ial üe ol :5~:J$7:l0, para pagamen.Lo ·a 'fü~! Rio du 
Ja1wi1·0 City lmp1·ovl"rnúnts; c_om JHU'ccci' J:ivo1·avül da Com
mi:;silu de .~'iiurn(;as ('.?." discm;são); 

VoLar;üo ·do prnJel:LO n. :lOl A. e.lo .. H):W, aul.01·i;:und1) a 
abl'il' o Cl'edilo 1~spceial dt-! J/7 :867$, para pagamunl-0 de ifos
lfü•~:.li~ ·do dislritlo · rudio-Lelc;,;ra.phii.:o úu J\.mu:i;onas ( P rlí.;
cL~~:;ão); 

\'otai,:-ão llu 1m)jeeLu 11. 3~5. ele HJ~O, au!.ul'izàndo a cc
<11 •1·, .mcdi:antc ar1·c1'ldamcnto. - um lerrono au llio MoLo Club~ 

. c:i:•m :;ubstitu'~ivo da Gommis\sã-0 dt: Flnani;as (vide pl'ojecto 
n. üSn, d1>. HH!l) (1' discussão); 

\'olação !lo proj1!clo JL :J.2i, de lU.:!·U, eunec1.kLH.lo ·a João 
.l'ar.:londas de Cal'vulho, a cons(.rne\,~ão de lHna csLt•ada. du 
f1~rr~'. U(l tio PiiHlurê ·<lo riu Tucaulin:;; cum parecer u emen
da.:; da t;ouuni.ssão de Finaui:as (i;om emenda) (2" discussão); 

~" discussão do pl'Ojecto n. :?5:.? A, <le l !J:W, <lo Setw.dD, 
1·1.cnuhecendci dl' uLilida-de. publica a A:,isociai;ão CenLt·aJ Brn
.;ikira de Cirut',Piõ~s Dl)nlfaLas; com ·P.U'l'l!·Cer favo·rac1 d\.i 
Commissãó d1~ Con6Lit.uii;ão '~. Justiça; . 

~· lli~(lussão {.lo pL·oje(Jlo u. J31, de Hl:W, auiol'izan<lo a 
al:11.i1·L11rn do el'cdilo supplr~rncnlar ·d" 1 !J8 :lt80$-rn6. á. verba 
:.!1" d[i Ol'c,:amenlo vigente dü Ministerio t.l;.1 Justi1;a 1! ?fogocioll 
l111lel'10í'(!~~ 

~· uiscu~l:IÜO do prlljN,Lo n. ~rn:!, de J O~O. auLorizando a 
ab1•L'lw·a tio erPdilo e.;püciul 1lc~ ~ :666$ó67, ouro, pum paga
g·!Hnenl.u an r:apit.ãu d•.' co1·v1.-La .Alvan1 Rnül'i:;ues de Vas't:on-
t•ellus~ . 

~· · cJ:isllussiiu du pru,iccLu n. ::!l;l:;J, d!) f~20, a,u.torirnnúo a 
ülH~t·Lura do 1 ~1·l'llil.o 1 .. ~1w1dal 1li! 1 :899$600 -pnl'a. pagarnonl.n 
:t•·• üpet•al'io invalido {lu Crt~a ua :Moeda. Alfredo Luiz de. 
l:lornrn '.l'cixcil'a; 

:J" di~1:11~~ào do JH'n.iPdn 11. :~;:.l, de> t\l:W. nnLuri;r,arn.h• a 
nlw1·l,nrn tio ere.<.lilo l'special u1~ ~O :239$'060. para pa:;amcnl.o 
:w Dr. Anlonio A1tg1'a ode Oliveit·a -e 0).11Ll'O!:>; em 'l(il't.udc de 
1:1c1ücora judiciaria;· 
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::.!' di~1.,u~.;:iio dn p1•11jrd"' n. : ~i:~5. 111> !H20. aui-0rizando :1 
aberiuta do;; e.rediLfJ:: cli~ !'lfi'.\.11.l$'i(l!í ('de 20:l. lü$550. ~up
plemenLarc8 a diwwsas \'f.•rba.:; du 11.0.;;pi f,; 11 d1! S. Seba::tíão, 
Ó'l f)rvament.o vi~enl~: 

2• d·isCU:>S:i.o cl1) 1Wo,ie1•l.o 11. :.i3ti. 1Jr! · 1 !l~U. aul.ol'izaudo :l 
abei'Lm·a do cr·1~dilo esp1)ei;i.I d•! l :1 :R70!ii!ló"i. p:wa pa:;:i;menlr> 
•:le v:encimi.'·nf.11" ao d1lt>mnh:1 1·1,n:1 ri(11' fi'í\rnanr.!o Luiz Vieir;i 
Ferreir3; 

Di:;;nu,,;sã(I. llllicu r.l:i. <'IH':\n1h 1.l11 S1~11<11h · · an pro}ecLo t'.U
mero 573, dei f!)i~l. da Camu1:a. ahr·indn o r:red it.o de rei>' 
17 :842$839, pat.·a pa;;uml'11!.11 tln,.: m;:lindo;; l'il!i~ dl' armazPrn. 
d:t Alfan<lq:'a 0-0 Hin ele .la1wi1·1.1 : 1·.om ·t)U.l'<W·1?1' fav1)ravel o;J 
Commissão tfo Finani:as ü ·i•mi~nrla .fü, Senado ( viifo t:irojecf.o 
n. 329, de t!l20l . 

Lt:!vant.:.t.-si> a :;1~ssflo :h; t:> lwras L' 15 ulinulo!i. 

t'rli'~ll't;:-il::A oo ..;ct. Hl,; 1·::-rn Hn.\':·a>.i\o. 1>1rns1 lll,N'l'l·:. 1·:1>Hrr.E..--:10 
1H: :';,\J.J. l·:s, l"l"Pl'LE:.' 1'1·: l)J>: ~Ecrn:•rARll) 

:\':; iS ho1·as c•1)111p:u'1•c('l1'1 ''"' Sl'E. BU l' íl {I Hl'andãu. Feli:t . 
l' acheco, Amlr-ad•~ ·Bezerra. l11:ta<:ilio rll' Alb\iqueC'qtJ<'. Ephi- . 
~enio de ~:~llci: . Co!õt:l Re:;u . .J)'nrval Porto. l\font.1~il'11 rJ,. Souza. 
_\nt.oni'" ~Og\H'i 1·a . !=::ou;:a r.a!;lt'n. P:1·0.dn Lopc~::; . L1ti7. Domin
&"UeS. rtodrigum; ~hwha,Jo. :\nnando Ilurlamaqui. ~Marinho 1fo 
,\ndr:icle. Thomux Rndrig-Of•S. Vic<'nt.c~ ~ahoyt\, Tl1onu\z Accioly . 
O:;orio do PaiYa. ,.\·f'fnn,:n Rumta. C1.1nl1a Lim:.t. o,.wu1· 8oa1·1.·~ . 
• Toão Ely!! i o. Gunzn i,::n !\1:"·::1·,hfü.1. Pf•r·c•il'a de• L.vrn .. \.u:>II'Ol:fc>
,;; i10 .. Jt,iío l'lfonc??.l':>. · 11,,,li·i!;·ui:~::> r>nl'in. l\Iuwit•l Nobre. L<.~0nci11 
Gálrün. Padu~1 ~0 M1md1>):;. Alfrnc-ln 11uy. Raul AlvN•. E ug-enil) 
Tom·jnhn. LP.iio V(•llo;:n. Uh:ildl• Ramalhct .. r . ffoil.01· tl•~ Ro1rna. 
~am1.>aio Curr.~a. PauJ.o Fi·onl.in. Marnwl 'R'i"'is . .T11s.i~ ,\lv1?~. Jns•; 
G{lnçalvt>I'. lfo1•1:u·l :rno C1~;;ar. :\U:;,'tistn d r.• Lima. Hil.wi•r o Jun
·~n<lita. Alw•ricn Loµ1)s. S1•m10. Fi:.n1oírec.lo. Odilon dL~ ;\ndra
ric. F1·:uwist.·11 nn~ssan<', Fausl1.I [ ~í\ l'l':1Z. !\for•·•ira Brandrín . 
. rayuw nr.nH'S,' HO!l()L'H(tl ;\•Jyp,;:, :\1nn11f'! Ful;,mrwi11,. Haul Ca t·~· 
doso. Cir11·ina1n fl!':tga, · Hwrrn~ P<•1ll.r:H.ln. G1•s:.11· · V1•rgu0iro. 
l'alme ii·a H.ippcr. ,1ns{• Lobn .. füii11 111~ Faria. Cario:-: d•• CampM, 
Ar11olpho AZP.VNln. :\y1·~i: da Si l\':i.. St'.vN·iano !\farí)ll •':<. OU.o'n i 
Macil.'I. .Jo:fo P<'rul'l.l.a. Alvaro R:l1'!1.is ta . .Tnão $ in:\iplirin. C:i.l'lM 
Pcnafic1l. Oetavici Ror·ha. B:n·hn~:• C:onr·:i.h· 1 ·~ ,, ·r.ai · rn~ 'fnxi-
milinnn fiti. . 

O Sr. Presidente - A lista ck prcsen<:a accusa L) compu
n-einwnln df> 7·'t ::-r~ . . DeP\11.ar.!M . 

• \ h rt' - SC :1 Sf!SSâO. 
e.- Vot. 'VII. 
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226 ANNABS DA CAMARÂ 

O Sr. Octacllio de All>uquorque (4• Secretario, ~ert>ind.6 
~ ílº) procede á leitura da acta. dn sessão ante.cedentP, a qual 
e, sem" ohserv&r,ões, approvada. 

·O Sr. Piesidente - Passa-se á leitura do. expediente. 

O Sr. Andrade Bezerra (#• Secret.ario) procede á leitul"a. . 
-do ses-i1inte· 

EX}}EDIENTE 

Officio · do Sr. i" Secretario do Senado, de . 31. do niez 
findo. enviando o pi•oject.o daquella Casa do Congreii~m Na
eiona), abrindo o credito d.e 50 :OOOS. supplementar á verba -
Policia d"o DisLricto Federal, Gabinete de Identificação e Es
tatistica -- Material - do orçamento em vigor, para despc

'Zàs com o preparo e c;:tpedição de carteiras eleitorue~ a alis
LAndos. no corrente exercício. --:- Aº Comi:nissão d~ Finanças. 

São successivamente lidos e ficam .sobre a rrntsa, até ul
terior deliberação. OQ\i-S pr.ojectos do Ser. Nicanor Nasci ·· 
mt-nto. 

E' lido e vae a imprimir o seguinte 

PARBCER 

. '!"( • 25 - i 920 . 

Rr.conh.er.~. eputado pelo 1• districto do Estado do Rio Grande 
. do Sul o Dr. SeruÍQ Ulrich de Oliveil'"a 

A e mmis3ão de Poderes, tendo examinado u:; livros d~ 
<\ctas P. demais papeis referentes á~ eleições realisadas no 
1• districto dõ Estado do Rio Grande do Sul, no dia. 14 de julho 
do corrente anno, para precnchimcol-0 da vaga aberta com a 
renuncia do Deputado João Vespucio de Abreu e Silva, e con
siderando que o pleito . correu em ordem e com r.gularidade. 
eom excepção das cleicões realisadas na i • seccão de Lagedo. 
por n5o mencionar a acta o numero de votps ob(idos pelo 
candidato: na 3ª de Porto Alegre, em que o numero. de elei
tores não combina · com o numero. de votos . ohLidos,. tendo 
comparecicio 134 eleitores e sendo apurados 139 votos; e 2• de 
Tortt?s. eleicões estas nne foram real isadas em <:artorío &. que 
não estão rcvest.idas das formalidades legaes. Estas e as de 
J,ageado, ,ii citadas. a junL'\ aput:ldoi'a não ;i.ddicionou ao 
candidato votado. 

A Commissão. não tendo :recebido nenhuma l'eclamacão 
quer da junla apuradora. quer de nenhum interessado. é de 
parecer: t •, qne se.iam approvadns as eleições r ealisadas no 
1. º districto do Estndo do Rio Grande do Sul, no dia 14 de .íulhv 
do corrente anno coo: excepcãc d~ da 3• de Porto Alegre, 
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para pree.nchimenlo de· uma vnga de- Deputado, cujo resul
tado foi o seguint.e: Dr. ~c.rg io Ulrii;h d') Olh:e.ira, 14.3.52; 
2º, que sej a reconhecido Fl ·proclamado Depu tado pelo refe
rido Estado o Dr ._ Sergio Ulr.ích de Oliveira, que oble\'C 
l4.352 volos . · ' 

Sala das Commissões, 1 de ~ eLL'llllJl'O . de l 920. - Lamou
nier Godof7·edo, Pre~idcnLe. - Joã.o Ely.~fo. RclalM. ~ AL..:. 
/redo Ru·IJ - Rodrigu es AlM.s f 'ilhf'.!. -- J,,11i:; Xoi:ier . 

O Sr. Presidente - Está finda a leitura_ do expediente. 
Communico á Carna.t·a <fu c, 1111100 sido disf.ribnido hoje, o 

r;rc..jecto de orçamento do Mini:>lct·io do Inlcrior, estará ama.
nhã ::obi·c a mesa, afim de l"t'.lc•!b<w. 1forante Lt·cs sessões, as 
l.'mendas de terceira discns;;ão . · · 

'l'em a palavra o Sr. Francisco Valladare". (Pausa. ) 
Não está presente. 
Tem a palav.ra o Sr. Haul Alve~. (Pausa. ) 

Não está present.e. 
Tem a palavra o Sr. Ax·mando Burlamaqui. 

O Sr. Armando Burlamaqui (movimento aeral de atten
ráo ) - Sr. Presidente, não obstante lodo o conforto moral, . 
com que a Gamara bontem me dist.inguiu, por occasião do pro
testo vP.hemente que levantei, contra allusões á minha hono
rabilidade, partidas de um membro desta. Casa, entendo que 
o as:Jumpto é de natureza tal que me obriga a trazer. antes 
mesmo que se forrou!·e a accusaçã~rccisa, millha defesa, ou, 
melhor, a singela eXJ)osição dos fncto;:. i1nra que os meus col
legas e o paiz apreciem P. julguem, não temendo eu, de fórma 
alguma, nem es~a apre·cia'.)ão, nem essP. ittizo. · 

Acreditei e acredito que n detic:i.dezn dn mutcria, que, 
r.omo se veríficará, envolve umo. pagina da hislorin diploma-
1 ica sul-atne.•:icuna, exig·e o..le mim a 111axinra r ~au~.<:fa tw i'?ln~ 
prego ou~ ~'Xpressõcs. · devendo ser o ·meu discurso bastante 
meditado, P., de preferencia, escripto. nessa parle no menos. 
par;Cque a commocão momonf.anen. ou outro scniimento que 
rne fosse itnpos,;:ivcl domin:1l'. na trih1m~. n:io 111P le\'!\ssem a. 
dizer mai:; do que me cumpre, ou a usnr de tr.rmos que não 
.íos\!em inteiramente cabivcis. · 

Começarei, por isso, fazendo uma simples cxpo<> ic.ião. que 
vou ler: em seguida, abordarei os factos, em todos os seus 
pormenores, sempre, entret.auto, limitando-me a narrar o Que. 
Qooorreu e não me alongando em commentarios. 

A Camnra e a NaC}ão. repito, proferirão seu julgamento, 
d1) qual. digo de novo, absolutamenLc nü.o m e arl'eceio . . 

São passados 20 annos, e poSl'o, port..anlo, sem atlentar. 
oontra o imperioso dever que a. !:'iluação me impunha nté en
tão considerando-se a natureza, as condições, as ciroumstan-

. . 
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c:a~1 Os fac.í_ore,,; e os ''le~ent~s cm p(·cscnça. fazer .me~mo de 
moao succ1nto, a narra!JaC iJel daqu el\cs acont,eoimcntos, e 
examinai-os não sóme.ntc quanto aos i ·cc11t'!-;Os despendidos. · 
quem os despendeu. por onde pa$sat·am, ma:s JguaJmcntc os 
aspool.os ;;e1·a.es do pr:(}i)Jema, para t1eixa1· no qu::u.11.·o vivo hhm 
n.iticla a minha ac~·ifo. ele que assumo perante 1) paiz ·a rnais 
c:.ompleta l'esrionsabilidad1!. 

!\'.ão ~t·i pot·que, Sr. P1·csidenú.\, e ü1to rucsmv revela a 
ib'aixeza das intenções, quando .se t.ra.ta de ulfl :~sumpto da 
imporl.(lncin du I'(!VOh)<;fw l1o Acre. vê-~e. falla-s1!. commen
t:i.- ;,;o NO::dui;in11111~11(1.• u ~wu lado muterial. ~em a menor iu
f}uiet,ução pelo JH'isma pofüfoo, lanlo do íntercss1~ nacional. e 
-Onde ~e jogou um poucc. <la ho1.1ra. brasileira, da. dignidade 
bra!::ileira, dos inlcr1Jst;c:;; bra~ilciro;. 

E ' que, Sr . . Prcsidenl~., o movcl da curopanha foi o sor
dido int.cres,;o · pm;sonl. conLru.l'iauo ' J.)lllu. atüludc con·ellla da 
foroa naval mandada p!:'lo Governo lia Republica, para aeabar 
com uma situ;\ção quo collomlSà l~ 1\1·:.,sH cm mú:; 1~onl\ii,:.Õ1',; 
cntrn a~ llP1.>uh[ica~ :mi-americana,:. 

E ~Ivo foi quem, <l Camu1·u vae oU\'Íl', afio teve outro gl1Ü\ 
.que o dt~ bem r•levai· t1 nom e. do Bt'as il. se111 S<u.:r.ii'icar O::i :;oos 
inte'~"~~ci-:. nu 111(1rt)<!OL0 lli:;numétH,~ am1~ara.do:; Pl•la 1·uvolu1.:.ão 
patriol.ica •(IH! 11iío 1:0tl::tt>nli11 q1w u Acr<~.- territorio litigic~o. 
imas Cf\l:llldo· nilu fo~ .~ ,., · l1!r1·ittir.·io n•gwJ-0 )}do l;Pllt!roso saogu1~ 
.patrio, fosse ~:.:plo1·a1J11 pela c:-nnancia de av1mlU1'()iro~ Lll! 'lod•L 
;pa1·te. 

· E difficil e :u-Ju:i cr.·[1 a lru·e fa . ú1a ... IJ 11wu patri<>ti.sllli• Jlàr> 
conheci• dirt'it:ul1Judc~ quando a Palrin pede o mclhot• dei; mcui:;, 
esforço::; pura o ~Pll ,;;crvko. . 

SL·. Pre.;id1•1\l.e. ~i a queslão J'ossc collocada cxc.:!u::0iva-
1nimLc tio l~1·rün<> Jle!->sual. 1: Jocu1111mto que trago 1~ Catmlt·a, n 
é do ab::;ol11ta nitiâ•~l':. :<t'du ~ufficient.e pura· •ILll' 0::1 rnl:lu~ miro:s 
,iulga~sum •' ·~11 "'" 1·nn!:4ÍU('l'U"'"" snt.isfeito. 

·vou ld-u : <; up\ l 1•ncho da minha f1í d•~ offieío milíLur . 
Não páro. po1·1•m. ahi. •' ;innly~al'ei n q1ws utc . lul tiuul foi e lal 
.qual ,; . Qll•'I'<• qu1.• u pa iz f P.n lia o:.< 1.•l••rtv'n tm: \'1•1·dnd,•ir·11" para 
apreciar .:01110 Jc\'1: ti rncu 1n·oc(·uim1mw. 

:'\a tni11lm C:.ldl'l'!Wf U ~Ub!>idi:n·in tk O l'l'ic illl dl! J\iudnhn . 
.:><'gUndu 1:ail 1~ 1·w•ta. pag·ina 21. se ••m\onl rn 11 ~l'guinl.e, que· a 
Cnrnar•a f••ni a homlllde •fo ouvi!·; . 

e b'111 2i di: mc1io li•·' /IJIJz 1·e1111.'-'1": 11 11u sr • .\/ i11 i~t1 • .i 
d-0 Mnrin/1.11 ~tT su.lrn~•:Hü!11 r.1 •'1)'H8•!t/1.u. 11J'i111 111•' 1;1: 

podei' 11qnilal1.11' i/11 11wtlo iwl<i 111ml .~1.' t'(111tltr:iu 1{11rm1t1~ 
(} t•.·mpo 1:m i111.<' 1• .1:1•1•1•1!1t fl .~ f111wrües t/1• r•iun1n1111ttanf1• 
ri(! u1:1.11u Toc:wLins. •.' obk1.•1 ~ '' s1•1111.it1fc 1fo.~1i11~·ho : 

.i:.2• Secção - ;\'. -;:u - Mhii~tcrio <lo.~ Nt!{}o1:i.os 1fo 
Mari~1.lw - Cat>itnl. /<'alcr1l-l, ;; rl1.• j11./.lw 11': ·I tJ02. -
Sr. 1:h1~f1 .• rio h'.~t(ldo-Jfnún· (/1:11 en1l tia .<L1·1111.11.ü1 - 8.~
tU'IUto o f;on1."r110 •... » 

A CamaL'n, qu<• de e.er1.o t.<H'ú. nolado essa cxpr•c1;são, verá, 
vonform•' explicac;ão que vou dut', po1·que é que, em se tra-
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La.ndo dn medida do MiiJislel'io da .~\farinha, ni"lO ;;1: diz d<':5;l:m
do o Ministro», mas sim \tEstandr) o Governo:>. 

Continúo •a H!r: 

«Estando o Gove·1·110 convicto de que o 1'' tenente 
Armando Cesa?· /JttrlainUUtúi e:i:IJ'l'Ccu o commando do 
atJiso Tüca.ntins, da {lotilha elo Ama.:::onas, com. p1•ofi
cie11cia, lcaUiadc, ho1wstida1i<J e cor1•ccç{Lo, desenipe
nhando pr;1·feitamenl'<~ 1.0U.a~ as r;ommis.~ües 11~w lhe fo-
1•am. comrneUidas. dec[ui·o-1,os, pw·a o,~ deviaos affeitos. 
']U•J resol·vi -U.J{lar o p<~dido /cito pelo mesmo officiaf, 
pa1·a s111· .~1túnwttidu (l co11.11i!lho, afim de se poder aqui
lala1• du modo po7' f/Ue l!a conau;:iu dw·a1ae o tempo em 
rJtW cxcrcvu aquelle com·m.ond.o, e soór•: 1ruc inf (>T_;, 
rnw;te~· em. a{(icio ii. fi08. -/' si.:cção, ti<: 27 do m,e:; úl-· 
timo. Sa1í4e e fratern'idadu. (Assignadv) José Pinto da 
Lu:;. - /:'ublicado e-m 01'dem. do dfo n. t.W, de 7 áe 
Julho de 1.902, do Quar/,:l (Jencral da Marinha e na .or
de11i tio d·io. do Gommw·1ulo ela Divisão de 1.'orpedeiros, 
sob n . .202, da 8 de julho do referido· anno, Divisão de 
'l'or111)dciro.ç cm ill.ocanouê • ./3 de agosto de 1902.,, 

' . . 
Era eu então coHunanda.nie da t-0rpcdefra Silvado. 
Penso que po1• mais apaixonadc que seja o juiz, seme

lhante do<:nmenLo, firmado Pt' lo ílustel'O Ministro da Marinha. 
do lnt.egro in·esídentc Campo::; Salles, é maiS que sufficiente 
vara dei~t· 1·vüieneiadn a ('Ol'l' ''\~çfü• ..:«Hn q~w 1111~ desobi.'1-
g-nci da commis:;:ão de commandante do avíso Tocantins,· 

l\l:L$ a Camal'a o o pniz lP•~m inl.1.!l'eSs1~ de evnhecer por 
c1ue, so!H'e este:,\ fado;;, ante um .1,ks1lli.'!1ttiuo Lüt.i !'c•rma.l do 
Governo, a ü1famfa e a t..:illomni~ 2iiio mon·em. encontram 
~omp1•c meios d~· n~sun;ii.· r~ :.ité aqui, no riropl'io Pat'l-ament.o 
uàeional, ·com :i :fall:t Jc eorte~iu devida-- a nm com1rnnheiro. 
:1 um úolleg:i. , 

l'oi::: t~ o que u Camat:u. va1! OU'iÍt'. l~u diss0 ha pouco 
rino o uvi~o tlo :uinisterio da :Hat·inlla, que dcfr.ri:t a minha 
pP~lr>nJ.:Ü<:\ lºt~l'eria-~e «lHl Go,·ei·no:r> e nú.o «a esl e ministeriO:t. 
E ,, Jacto e ~ irnple.~. ·~ as e:q)licar..::c:: vit'ÜO nn éf'.cot•ter <la 
narnu:üo quo ei>tou fazendo. 

~lí:titn a meu pezat·, çi;tou pr1mdcmlo a al.ten4;.ão dos meu~ 
i llu:;l.t•t>s 1•o!ll':;·:i~. mns irn00 a c~ir·tr~zia de t.odos, poi~. em se 
l·l'at.undu de urn :i.s"1m1pto lfin dl'!.il'ado, qutJ uw eon1·edn1n per-
111i:;stio pu1·a ~N· um pn\1c.n mai~ ·~~q.1an:.:.ivo. mni~ ampln, 1l(l 
1111•~ lul ve.,, :i J)aeiencia dos SS .. E.Kx. pudeSs1• cot1:;L'l1lli1·. 

A que:.-1tão d1)VC ser· conheeida c-rn Lodos s·eus clPLa.lht!i,1 ~ 
po1· isso venho eelal.a.t• Ludo desde o principio. 

'Eu PS!.a\'a 1w J.'ar;í. como com1rnn1dnnt ... do :n·l.~r.1 1"01:11u
ti11.~. E~l·t' :whio <!stava ·.i. disposi1.:·ão i:lo governo LlaqlJl.•llP. 'Es
!adn p:11·a o -~r·1·viço de pharócs, riuaudo o :unbicio:;o official. 
qlH' ~r~ proem•a ap1•Nrnntar como um go::inancioso, rec.~bP.n elo 
~r. Governador do Pa.r:L Dr. Jo:sii Pnes dl! Carvalho, a com-' 
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municacão de crue lhe estava. arbitrada uma gratificação men
sal de um conto de réiq, pelos servi~os que prestava ao Es
tado do Pará. 

Repito: o meu navio estava á disposição do Governador 
do Pará.. Sabe a Gamara o 'que fez esse ganancioso official ? 
Vac sabP-r: agradeceu a communicacão, mandando entregar
lhe o conto de réis, e distribuiu integralmente essa quantia 
por toca a tripulação, dr.sde o chl'!Je de machinas até o ui.timo 
dos marinheiros. não BUardando para si um unico ceitil. 

Encontrava-n1·e, ünLão, como j::í disse ha pouco, em serviço 
de montagem de pharóes, que o governo_ do Pará se offerecera 
aó Governo Federal para fazer ·a suas expensas quando 
inesperadamente recebi um telegramma do almirante W·an
denltolk. chefe do Esl.ado-Maior da Armada, . para pedir dis
pensa dessa commissão 'P. seguir :\ ineorporar~me á flotilha 
do Amazo_nas: 

Tanto qu·anto me permittiu a. presleza dos -reparos de que 
o navio necessilava, como ·o arranjo da sua. machina, imme
di:ilamente me preparei parn partir. Não estava ainda o n:i 
vio -rmfficientemente nreparado para emprehender . viagem, 
quando o Sr. Dr . José Pacs do Carvalho, Governador do 
·pará, manda me chamar a palacio e diz: «Sr. · commandanl~. 
o Governo Federal, parece-me, está compromeLtido em fazer· 
t.ransportar para o Acre n commissão boliviana da qual parte 
aqui se encontl'a, o parte está a chi:-gar. O ,navio escolhic!o 
para esse transporte é o i:eu>. . 

Meus senhor~s. o Dr. Poes: ~~ Carvll'lho, felizmente, airià:.\ 
viv1>, em Paris·. · 

Sem demora e sem à menor . hesitação, declarei.: «Sr. 
Governador, eu não transporto semelhante -gente>. 

R quem auer que, com a noção de brasileiro, se encon·· 
i.r:isse na minha situação dennt.e dos factos que occorriam não 
podia tel' outro attitudo. · 

Disse-me o honrado Governador do Parã: <Não podi:i. 
pela. minh:'i po~icão. nconselh:il-o n éssa · attitude,. mas 
IOUVO-a:I'. 

Sabe a Camara 1iorquc immec!!al.:lmente e sem a menor 
hesilacüo. r~cus<>i-mP n l.1•ansportnr a com'missão boliviana 
no mim mi.vio ? · . 

A rn.?.úo ern muito simples. é qué eu me encontrava. em 
prcsenca _dr. um:i. fP.rrivul disjunct.ivs.: ou transportaria a com
rni ~~r.n hnli\' i:wa pa1•:i a ai11.-Ja 1· a r·nm btdc•J' 1nnn rPvoludlu 
fejf.n por h1·nsilciros. guiodós pelo interesse nncional , ou n 
leYaria para a deinr no Acre. · " neste cMo sem meios du 
dcfr~a. 1-• por l.:111 lC1 inc1·mc riintüf' dn. i·rvoluciin. Pntrei;i:nJ? a.!l!lim 
:í ~rnnhit c•xn lt nda <los rr~volucionm·io>:. · 

No pl'im«!i1·0 ca~o. apoiai-a, corno ? Com n5 n.rmas que a 
Nacão me cnt rcl!'ou para os cmprci;:ar em sun defesa, na ma
nutcncão da ordem .. na obedicncia :í lei 1' Não seria possível. 
A. tan to n:'lo consentiria o meu pn!rioti.smo, m'lts igualmente 
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ãos meus sentimentos 
papel. 

humanita.rios · repu.gnava o segu1ldo 

. Não podi'a, por consequencia, ter attitude diversa da que 
tive. 

A situação não era facil; 'era de extrema delicadeza. e 
urgia uma decisão prompta, em que o Governo Federal não 
ficasse mal, nem mal ficasse eu em face dos meus deveres de 
militar conscienlemente convencido da necessidade de obe
decer. educado- na escola de obediencia. 

Sr. Presidente, o meu navio não se achava aprestado ··__. 
pal'a a .viagem; era. preciso, entretanto, partir. Não medi 
con$equencias, parti. Ao meio-dia terminava o meu altnoco 
com o Governador, á& 4 horas i::ecebia. sua visita, e pouw de
-pois seguia viageip. E seguia viagem em que condições ? 
Sem foguistas, com um machinista, e sem marinheiros. 

Tal acto de ousadia pratica quem tem a consc1encia dr• 
acver de bem servir ao seu pah.. Minha viagem àté Ma.ná";; · 
foi uma epopéa; só naveguei durante o dia . 

Chegado a Manáos - fuco uma grande questão das 
datas para que se vej'a que nunca me demorei em parte al
guma e nãe> perdi tei:npo, sempre preoccupado a pôr um fim 
;~ minha nova missão. · 

·Diz a nota. historica da minha caderneta: 

<Afim de encorporar-S'e · â flotilha ~o Amazonas. 
segue hoje pata ManáOs no aviso Tocantins. (Em 3 d~ 
fevereiro de 1900) . Apre-""Dt.f'li-me em Manác,s a U dn. 
mesmo rnez., 

Confess<> quê ~ muito. mas n3o podln fazer de outr<> 
modo~ concertava o ntwio quando pnrnvn para podar emprr 
hender a viagem no dill segulnl.1'. E parei muita!l vezes d'U· 
rante a viagem . . 

Oheguel a Maná.os a H . 
Em Mandos ·encontrei 1\ flotilha em .PrcparnUvos .; meu 

riavfo entrou cm tioncl'rfo, o sô com o tl'mpo d(> ultfmnr e~seit 
prepnn1tivo~. !'CA'\11 vlni.rcm. 

Soi!'Uii'nm ountro nvlsos, um t1·uns110rte de ln)Prrn fretadn 
pelo ·.iroverno do Amazonas, a mnndncfo <fo Governo Federal . 
.. umo. ~ompanh\n dt' 100 homem~. 

Pari.e lntC1resimnto pnrn u ·'nnnl 1•hnmo 111.leMl\o <lt\ Cri-· 
mnrn: Pm chP.R"ando. obNfoccncto nr' 1}Hrlmoninl maritlm11. 
ap1·1•sentni·mc Rn commnndnnt" '1n f!olllhn . Meu navfo · fn i 
incornoru;do ,. eu fb: ll visit a <li· <h•lirndi>ia no Governador c1n 
E1!tt1<lo oomo me acon~elhou qu,. fJ7,<'~fle o proprlo ohefe da 
flo tilha.. . • 

Pouco deoois sou surprehendido l)O.r nm convite fio Go
ver.nado!' <lo . Estado para assistir á renniito <Jne l}llf' tom11r~1 
a liberda·de de convocar chamand(I a palacfo a,~ autoridade~ 
fe-dera es e rr <is cberes dos serviços d.e r c.pal'ticóes íederMs. · 
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Como ~omma.ndantc de nosin. ~u i:;ú1neute, e o chefe da flo- , 
t .. ilh'a e seu 5ccrctario. Ta.mbem estiverain pt•escnt.cs os t·c
present.a:nt.cs fc.rierae~ do li:st:i.do d<1 AmnJ:o11a.& qun SE\ a (1bav:uu 
em Manáos. ' 

O G'O'vr>r·na<l<H' l!J'U o 81' . füunalho . A :;itua!.:án do Ama
Zún:l.'i l.inlm .si<io rnuito discutid a ; Li11ha.01 occo1-.rid o o ;; acon-
1.ecimentos <.lo Si· . Pilelv Pi1·1\s I•'C!'rr eira, ot; •1nac ~ a Camaira 
1:.on.heee -pr::!'feitament.c. 

Rceebjclc> -o 1~011vl J:.r: . l'ui ª" zn c~u dlefo, que a.iJlld:i . vive . 
.PÜll~ 1.hn· . t. (~~Lemunh n d i ~·t;0, e perguntei-lhe : Esl.úu coavi
~tado ; •~11.w :H .. h u \" . !i:~. '! \fou chl):i'e i·cspondeu -mc: Si o 
senhor flsL:i convida<lo, <:h!ve ir. Fui . 

~ão me ·ttrrl'pr~ndo •fo ter ido. i\.1auifest<!i-nie, com<> sP. 
vai ve:r. e ig11alnwnlc n:i.o tne arrep~ndo d;i minha mani-
ftlstação. · 

-O Sr. ·R:.i-malllc. :llw in n gessüo e· di sse ma i~ ou menos;, o 
,;ei;u iut.e : i\:lcus s•~nh 1Jl'C'9, ;.i s ilu:ii;.i.ío parn :.i qunl chamo vossa. 
:if IAm~n-0 <l l!Sí'.i:rn(Jo .;obr1! el.ta o ny it'- Vlh:, 1; :l iH~h'"l1 in lP: n Go
verno Fed-er:i l adia-se comvcomcWdo par3. dehellar n r evo
luçií<> do Ai:.a·t>. <• C:ovc•rno do Amazonn.s dú Sf.'11 :1poio p ara que 
1•,.sa revolucáo s<•jn debellada. 

'l't·nr a rnm-s~~ i1"l 1' r1 ~ . t1 1-• tlll l' a).!'oi·:i 11iic1 rflf! r•?co1•<t1·1 quae~ 
Lt'llhlllll i; ic!o. . l:louv .. . ;nlrt)fanto 1'1!1~ei o d e; ,.;e rl ize r a "\'eJ'Clad('. 
e ('U. vendo qu<' '"l t asn continu :w~ sem sahida. s em qu~ 
masm n al;;u1~n1 apr1•scintn;;gc unw ;;rilw;.ãu pr'di a pal av ra 1) 
ileclarrú ma is 1111 mimos o seg·uinl•~ : si·. GD\·e rnadol'. eu estou 
llQUi em ca 1·acl.e t' milíl.ar. não .~. 1Hir~m. n1~sln Ctl.l"t\l~let .quo 
vou fallm·: neste cn t ':H ~iN' r c 1;eb1J 1~ eumpl'o o rrlens . 

Uma . "''!~. 1')01·1!n1. qu1.• \". K•,,. · r!Stú ~1o ll o,oando a q u e;;tão 
no~ termos ·~m •1u" :i t:nllo1;ini. vou lliY.or .\"[ uai a min:lla im
pl'r;ssüo ,. qual a d1.·'"i~ãn riur.• mPl'il•H' \'Oili:iUlta fanto os in tP
r·esse do .i\.mazonas r.'tlmo do 1Rrasi1. Sou r.ecemoheg:ado ao 
:\!mazonas. ua<la 1•nnlt1!1:0 do q1w "' ~ t.rnla ; CIUr:o. 11nf.1•pf.anto, 
riir.e.r qu t' r!ssn N·vn lt11;i1Ct foi l 1·amaf\:i a.q ui nn :\mai',Ol\tl~ J)f!lo 
GlWCruo rJn Ama:wnas. 1 1el11~ amlito,,: r/O 1Govnr11acto1· dn Ama
zonas, qtw niio llc>s,.jnva q11P ii ,\rrr pa~snK5<' piu·a :ti' iniíos 
<fo i,l'.O\"ei•no boliviunu . . \i111l;i hoj1.1, 1·~1)ito ru1ui. :nüo s1~i . si i sso {~ 
vnrdade, f.enhn, pr•r1\1n, 1·:ti'.1)1'" para nrrt>ilil.n~· 'Jlll' 11 ,,:11.r ii. p r lo 
mí'nn;:; N n .pn l't r. 

O Sn. l)nRYi\L Poni•n - E' a inLlür11 v~rdad r•. A t··evolu
r;.iío do ,\1•rC' fni prnmnv ldn m'IO C'T0\'1~rn1.1 dn .'\mar.o nas. que 
d··~r'.in.v:i q1ir• n 1\ rrr' ro~~1• inr.orporndo ... 

O ::.:11. AllM .-\Son H 1111l •. \J\1o\1_1111 --:\n Aniazonn~. 

O 8 11. J)n11v.\I. P1111Tn -- . . • no Rro.t-1il. O pl'oprio pleni
D<'L~n1· i1win holivia110 :1,.;l'Íll1 "'' Pll7. . m:~im ·"" rnwixnli :lo H::i-
mnroty. · 

O SH .• \HJ\l A:"\ll t• fit'RLAM.\QUI - Por i$Sn Ji,,;s•~: t.ínhu. n .i
nhns ;;uS'pcit:is de l.er 4ido. Não posso affkma·l' f1\ W . t.enhv. 
i:id'O. Só costumo ::\ffirmaT o que posso provar , 
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' Di.~sc ao Governador do Amar.Ona;;: Tt!nha .~ido nu não 
· mandada pelo Governador db Arn.azonu-~. P meu :".1mtímc11to 
br:üileil·o <~ dv! qu·e esLa revolução ~ um acl'o .pa,f.riotiico; 
porb;i.nto, não d~vemo.:; i·r combater os revolncionaTio.~ mas 
e1~ccntrar uma fórma que dcb:1.~ "' .Brasil hem, dado~ os 
coml'.\C'Omis-sos da sua. chancellat' ia t! M ~enl inwn1.o~ n\cvr.do::; 
<ln.s ~tl~ guiam esl.a l"evolur;ão. . 

Mo quet'o nega1· que alraz dai; ,:enLnnt•nt.os elevado;; doi; 
hrasll\iros ao fa.zer1~m ;i. l'Cvnlu1:ii0 no :\ t:ri~ hntwci.se senti

. nlof'nlo't meroantis. 
C~no i;;t<J nada 1.inha •:li" ,., .•. ,. ue11 1 dk.'< i11fluin11n 11:\ 

min·ha \opinião, que m~rtarnentn os 1~üntrin·itm. . 
Estt ultima parf.r~ nfi() di;;~w. pr>l'•'n i. na minha 1,•xp1>iiieiío. 
~e<t.a~.; condicões. o que m~ .pa 1 ·r~N: m:i,. aconsdtrnvl'l é 

quH o l '.()verno do Amnr.ona;; loml'. a inic ial..i\'a de uma 
for.mula '. ronci1i.a:!.oria c.:om os •r-nvnluiiion:iriM. ·J)•ll'<Ju:rnto. 
n6s. milí\trr.s. manda.dos t•om fo1•ça:; - ,.,; 1.emn,: tlr. omprc
g-nr a for1a ptvra dcbellat• a t·r.voluc;ãr1 •' <•n dr.-sdt• j:'t dC'olaM 
que farei \u'do quanto c:m mim coubf't' para •lVílnr f'JUI'.' o Acrn 
acja .para i ;\fari nha o que Cainu~o!' íni para o 'Ext>rci.t.o. 
Di~se (r.011\, fmP.?'(JÍO. d.er:f.ara n crr.dol' ) " . fiz. 

Sr. Pr.•sidient1~. foi t10m ~:ande stu•p1•r.-za pal'.::t todo,; os 
1i:·c:;1mt.cs <t\ reunião que o Sr. GovP.rnador nainalllo decla
rou qirn nstl cr-n. o seu pensa.menLtl. r. nrn ü -pensament.o do 
Gr.>v i;rno Fooral. com o •1ual jú. se havia. t•nwndido. 

De fact.o•.assim se proo·edcu. O Governadck d(l Amazonas 
nc.m~ou um IP.legado. o Sr. Lopo NcLLo. Q\.\l'\ foi transpor- · 
kdo noF: naviis dia flot.illla, com a missão nnica dl' se en
l>P-n<fo1· por ·P~to do Gover-no do · Amazonas com os rewolu
c ionarios <! chçair a um acéôr-0.o dn manei'l'n. rine a r evolu
rrio cessasse:. SttJ que fosse . necessa!'in o r-mrwe:x1) da força,. 

· AccrP.sce ah,da <.' istn 1: il:nipo:rfant!." •lUe o 81·, Pt·n~ idcnt.e 
. Canmos Snlles a1. annuit' ou suggesLion111· •!~<'U st)l111;;iü. lc-mbt'0\1 
um out.1·0 11-0mc 1rn 1>vide:nci:i .. o d?. um ,, <>'r 011el !'lo f'(Ual ":'l.~Qr3 
não me l'erordo: 

·. Em lodo o c'Bo csLc no'rn(:) l1ão foi nr.c<>iln. •' n ~L'. Lnpo 
· Netto .par t,iu comodelegado do Amn:wnas . · 

A opinião CJUt manifestei era ,iii uma r.1pii1iii•' vit~tm·ios:i 
P 1fol!-a todo~ nos rl:11emo~ louvar. . 

DC!sdc esf.(• . mor~ul.o. desde c;:ta att.Huoe ,; d(ll'O fJUt' :fi
lfUei P.m t'é>co f.' nãc:. 1·0~t1;:ei esta. !'iL\lação 11P dt!,.,;Laq111'. pt>J·
rrue estou ~costum.ac.. a a!;sumi1· posi{õf';: dr.finicla,; 1:omo .i•í. 
a.~ Lenhn tido aqui. ·r·s!.a Camai:ti . " N;p;•1·n 1 ~m Tlr'lls 1:onf.i· 
nunr a f.el-as Pm i· od~ as occa>: iõc;: i'lll f' nw H'>1'P1r1 P"•'~Pnl""· 

.1';\, 11<\. revolu<,;ão t> t893. com Hl nn1w:< d•' i<ladl'. ;;uarda 
marinha que era, em 'ma. hi:>.toria l~5CL'ir>ta poi· mim. dnpoi
rncnf.o da roYoluç5o nl_.qua! t.r'n.I«'• da ,·id:i cio mrn1 ~nudos<l 
mestre Saldaillha da Gtna. h:1. de :< r> ·~nconJ.1•a1· ahi. que :A 
despeito da minha ida~1. ,iu\'enil (.ínha .i:'L na1iJUPllf' moment.r 
pasicão muit.o definida CJelevada. s:iniio supet·iol' ao mcm me-
t'ito e mesmo ao meu cr'iel'io, · 
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'Volt.amo;;, porém. :io ponto cm qtle ·me enconLrava . . 
Partimos para o Acre, ft>.i.tos os ultimes preparativos. 

Antes chegara ao Amazonas o Sr. Oota:viano nomeado pelo 
<iovel'no brasileiro consul em Porlo -Al<>nso. : 
- Porto Alonso se encontra boje em territorio brasjleiro 
~ naquella occnsião 5-:e C'nr.ontravrt na fai':'\:a do t.errit.nrio! con-
t.est.ndo pela Bo!iv ia t~ i;>elo Brasil. / 

Era um territorrio llt.igiMo para o qual o Brasil no:neava 
um consul. · .1 · 

Di>vo :í Catnar·a de:;1k já .. declarar que me o,ppuz a que 
esse cot1$Ul foss!! emros:t:ido ~rn Porto Alonsr.i. E eh nfío 
o foí. . . 

Chegado o. Sr. consul, era. naLural, et·a. claro cue esse 
consul, estranho á marinha de guerra, partisse com 11la. em-
barcando ·no transporte BeMm, navio capilanea. : 

Entretanto, elle, escolheu meu navio. Não sóuente elie, 
todos quizeram embarcar no meu navio. Sem modeitia e essé 
depoimento presto sem vaidade, á nação, sem ofensa aos 
meus companheiros de armas, devO' decla1·ar . qw qualquer 
pessoa que ~ivesse de escolher um navio. não fazia favor 
algum escobhendo o meu. Era, por tanto, muito naural que no 
gieu navio1 .quizesse vir o Sr. consul, o Sr. Lop:> NcLlo e o 
proprio chefe da 1Iotilha, oque não veiu po!'que ·o navio não 
tinha accommodacões pa ra todos. Quem conh•.:e os navios 
como o IJutahy, lurema, Tef(é e Tocantins, sab1 qu·e são na
vios de pequenas accommodacõe~. -Assim. rchtei em levar 
<:Nem quer C:\lÇ fosse, porque só podia offerc.er aos hospe
des a minha camara e dada a minha camnra .1ão tinha onde 
viver . Em todo o caso · o Sr. Lopo Net f-0 d is e-me: <Desejo 
ir em !i4?t\ navio. Peço que ttão tenha nenh1ma ceremonia. 
Trl'!l mé.~mo fóra da sua camara·. Tenho instilccões especiacs 
do Go·\'P.rnador do Amazonas para viajai• r.orr o ~r . ,. recebei• 
a sna orieniaçiíC'>. Fitiuei surprezo. · 

A minha O'J)ínião, respondi logo, foi mantes.tada a.o Sr. Go
vernador. O senhor ó o representante dc~il opinião; si em 
todo ca!'l'l ;;P.nt.e - ~P. mni"' conf(lrtad11 nn mcnn~vil'.l, VP.nha com-
mlgo . · 

!Não podia ter oulro procedimento Seria descortez · 11 
recusa. Seria.. um desprimor a. minha relu::mcia em não querer 
o Sr. T~opo Netl.o Mrco meu compnnhr.iro.Srri::i i~almentr. 11m 
acto dE> covardia. r 1•nvnl'dl" não. fni. iío -~nu " "sprrn "m 
'J),:iu!'I não ser . 

Sr . Prl!sidcnte. o posto difficil 11 viagl.'rn ora a van
i;n1arda . 'Era eu o mais moderno dos ;ommando.11!1:~ e \mico 
orricial. dl! minha par.cnf f'.' em q111!tn " · :ovf'rl11\ h::wia cnn r.iadn 
11 m Mmmando de na.vi o. · · · 

Sliio di;;l.rihuiàas as instr11c«iit1;; ara n via.!!r.m e ao 1'o
f:antins cabe n vangui1rda. Nada ·;.,•clfll!'i. T(ml<'i a vang-uarda. 
+! fiz a v iai;em. quo foi feliz. sempr1 nl'sl a po:.-;k-ão . Chegá mo~ 
:i Antimary: procedemos á conccn•~wuo da forÇa e demor.á .. 
mos ahi um ou dous dias para fn.'l' knha. ~o dia . .,eguint~ 
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prosegu\mos o. viagem e fundeámos nessa lardC3 a alguns ki
Jometros distante de. Porto Alonso. Em Antimary comecou a. 
correr tod(l sériP. dl! boatos, naturae.!' pela proximidade da re
voln(}ão. e, J)ort.anlo. eslado de grnwra . Entre outras cousas, 
dizia·!'ie qu~ seríamos bP..m t~cebidos pelas forl)as revo1ucio
n.arias, mas que estava preparada i.uria r:,'"l'ande ármadilha con
t,r_a :lós. a começai' pP.iv <!nvenenamento do chl'lfo da flotilha e 
do pe.~soal que n ar.ompanhasse. · O chefe viajava a bordo do 
Belém, tr:rnsporte de guerra. Como commanda:nte de menor 
~1·aduação o meu navio devia ser o ultimo na. ordem de for
matura . Saiba, pois, a. Camara, que ·mesmo navegando todos 
reunidos conservei a v:mguarda. Chegados Já em obediencia 
ao ceremonial maritimo - o~ commandantes tinham ciue se 
aprcsr>ntar ao chefe ela flotilha. Lá foi. 10 chefe aproveitou a 

. npporturtidade J:Jara froca1· . idéas com os seus comma·ndantes 
· e inicialmente :í-m~ a palaYra. ao que. obedecendo, disse: -

Sr. chefe,. nós que nos encontramos aqui, somos só camaradas 
!não estava o consu'I como representante do Mínisterio do Ex-
1.erior, nem o· Sl'. Lopo Netto·, como representante do governo 
do Estado} . <V. Ex. <:. baslanlc gent)l em dar-me a palavra 
ll não. a. recµso. () meu modo de pens:u.-, é esle: Nós, offí.ciaes 
de Marinha. não devemos. de fórms. nlguma, empregar a~ 
nossas armas contra os ·bra~i!eiros, que lutam, pela incorpo
ração do Acre ao territorio nacional. Tudo quanto em nós 
couber, farei e devemos fazer para evitar o derramamento de 

\ sangue '> . Nesse senti~o ludo foi. feito: e o sangue foi pou
~àdo. Na man'hã segumte, .todos, inclusive o consul e o repre
sentante do :;-ovemo do Amazonas, foram inteirados desse ap
peJlo ·e acceHararn. :sem nenhum debate, a orienta~üo que · 
havia sido dada, de se evitar por todCls os meios, nm choqu1: 
en ti·e as · forras do Governo Federal e a dos reYolucionarios. 

O cl1<>fe, depois de terminada a sessão. ciiz: o senhor PrP.
pare·· n ;;eu navio porcw e. P.U se~uirei nl'llP, A assim fez . 

· Na· manhã $egi.lint o. tis n horas, levantámos ferros. Lli 
se foi o Tor.antins r io acima. A'$ 8 hot·ns ent.ravamos no es
tiráo ·dr. Porto Alonsn. E~tiriio ,: n P.XJ)l'•~S$ão locnl p.ara ·dizer 
nma tan;-cnte fluvial . 

.\o entrarmol" no cstirlio, sornM recebidos por umn · !fos
·r.a1•g-a. Fa~o immcdintument.e urvorur· o pavilhão bra~ileiro P 
.>:usi.Pnlo-o' r:om nm · t.iro . Gov l'!rno mr11 navio atP. li altura d" 
PC\rt« :\lon~o : hwisto <'.om elle so\wc a bnt"ruucl\, e assim 
o atraco conservando alrucado em<1uanlo lá permanecemos . 
Chegou n offír.ial ria i;tuirda. rio r.aes. no port.o, <: .npresentoi1 
(1!; .~NI~ r.umprimPn!o:1 :1CI nwu navio. pCT'guntnndo o que ('[U(·-
1·inmn\:<. Dl~t~\n1•f'i •111f'm <'11 ,,rn ,, >'i\\f' vinha falia :· rom o 
f::r. Galvm:; 

~LJlt<• .::ô. uniformizado rle espada. sem outra arma. Di
l'ijo-rrir' ntmvi\;: d<' lo.rio 1u•am0nrn" nt 1' r!rls: 1·(',·0 !11r.ionarins:, 
<11~!tin h~1. :<ern c;rdenan~n . 

.:\ tn ;:a onde eslava hospedado o chefo da re.volução. o 
81·. Lu ii naJw:r., era a uma di-;landa tlc 500 métros. 
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:\.' minlia n.pp1•oximnoãn. Gah·P:1. ::<t~ diri,ir' n mim com o 
(•.11rtcji"I d(! ~eus companheiros revoh1ciona1·iM f' vem me re
cP.bC!r affaw~lmenfc. con'-·idnndo-mn a ent.rar ·~ me off PrMf! 
<'af(, com lc i te. 

Tinh::imos ;;ido avif;ado!\ de que o vonr.no ~r1·ia mini::il.1•ndn 
D(• l!::tfé com leite. · 

Mal n r:af6 ú deil.a.do · na •"hicara. ,cn~i·I !-.-. imnwd iat~
m<'nf r: <' o \·cnnno. parece, não r.~istia. 

Digo. 1'.riLiío. a clle: Sr; Galvez. s1n: ~L)mmandanl11 do oa
Yio qnc acaba de atracat· á ribanceira. :i bordo do qual se 
acha. o chefe das forc.ns crue o Go.,,·Ct·no federal mandl)n p:ira 
acatar com a revoluç.ão .. Ell11 fez lo~o sna8 C.'.\'.posieõc'~ gllraeii. 
RMpondo: nada tenho que V!'t' c:om is>:o; o seuhor va11 com
migo a bordo onde se cncont.ra. o rlwfe, que não v~'m i'i t.erra. 
P.i cntcndcr-si>-ha com cllc. 

Servida a refeir.ão maf.inal o $1-. · C:ah'éz. r.im minha C)Om
. p:rn.hia. diri,ie-se a 'boi·do do Tocanf.ins ; •\ recebidn com t.od<• 
di.stincção: confabula com o chefe: declara a6 razões da revo
lui;.iio: O!; inotivoos que o leva·ram a pra.tical-n . 

Assisti a t.oda conferencia. Apoi11i sempt'('. ~<'IU 111l' mani
fostnr, tudo quanto elle dizia, lcrminando cll~ por declarar 
que n;'ío t.inha duvida nenlmnia rrn t1t'aln1· as ordens do G(l
vcrno, mas ((lll', par:.i .isf,o. pol'l-m. >'I' (n1·na\·a mi~~<·r· ciuc o Go
verno brasileiro au:xiliassr;> nqn'i'.'llP;; liomt•n,; rr11c a !li nst.avam · 
o qtrn Unham tido despezas .~x1.1•nordinnril\s i-nm sem; nrmn
m1mtos, qne a~ora l)nf.l•eg-avam aos poderr.s <"la Republica. 

Ac llPi isf'.ô ;im.:t.issimo. E. t.lf!vo clize1· :'1. <::amara, quando 
parfi d<> Manáos r 1'1) trnton (lo mo1lo rk ú1:1.c1· a 11nncilia1Jão. 
dcclarni desde logn. qne uma inrfomni?.a~.iin si~rin <.lrvida. pela..'J 
<lPspezas feit.as pelos r evolucionarioi< . E ;;tn i•l1\n ri1'nn pcr ff!i
tnmr.ntf! a.c;sr-mf.adn. Officia.lm<'nfl', o t:lu"Í•' 11a flut.ilha nã.o 
11uiz saber c!csf.r ponto ~ nem 1>11. f>1•rl11rnmo$ :unh0.: 1111e era 
a.>:i:umpto <JUP. não ·nos dizia rf'>;pf'itn: l'lllt' fmdnrno~ s(1mt'!nl.1! 
•1nc:;:l;io da obcdicnc.ia dol' rcvolneionnri<J;; ao Gov1>1·no . J'l'dm·nl. 
1tn cC'l'sacfü1 do l'st.ado df' gnarr·n. n:H]lll.'.lli· ll'l'L'it.ori11 " qu11. 
quanto :io mais. vinha a bor-Oo um delí!1,2'ndo rio :l'lve1•no do Amn
zon:ii; e clle Gn.tvcz se cntendel'se com css•: <lelega.do. 

Dn facto. assim Sf' deu, O S1·. Galvr'z l~V<! t1mn confo-. 
rencia com o Sr , J,opo Net.to: c:onff'rl'nrin 11111iln animada. a 
que não a~s i~t i r•m rwinr.ipio. J)pp:-i i~. pm·1•n1. fllÍ elmmndo 
1·om•" arbitro. · . 

O Sr. Galvez upr1~!:!t•ntavu. 1•nmn N'a 11at.m·11l. nina conte 
rlc gast.os t' p11dio indE1muizni;fio. O ~r. T.opo Not.to. l.amheom, 
1·omo f'r;t müuml. ;.:lo~nvu tnrl:n: ª" 1:onta!> · npr1>~11nl.11dns . Mas. 
1:ra Lnmbenr n:i.~uml. 'f\11• n~ dn11>1 não J)Wfl':"~•·rn d1P~1\r· a 11111 
:uicôrdo. pois L~ndo um 1l1•f1•ndiu n!'ll inl1"l'1·~.•1.· rl••lrni:x11 rir: ."'•'tt 
pnnt.o d" villl.u. . 

F11 i ~·har11ml1J, c•>lrn• d i~.s·.'. p1.ll"a nrhifl'n. 
:'{1~s~11 1w1~n~iiío 1·lir~i;:i n 1•11r11mu1Jda11l1• da f11d ill1:t. n Sr; 

almirantr H:itn<.I:< du } 'Oll" <'t.:'a. (jlll! ouv iu :) "xamiuuu n 11uo 
diziam um e -O\ltro 'l ~begamo~ todos á oonclusl\o · ~~ 
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zoavei e ju~ta de q\ic í·iO ;0()0:)'- el'am ::>ufficientcs pal'a in
demnfaa1· rt:; brasileít·o.-; íJUe aJI i .estavam e para o Sr. Gal
vez sahir dt.' paiz, r~omo 1ia1·m:e Hl'a ri dest\io do gow)rno bra
~ilefro. tJ1·a. -HO conto~ erarn quam.tia. insignii'.i-ca.nte. Um e-x
cellen( '~ uo~gO,'.Íll' 11ue o governo do Amazonas P.stava. fazendo. 
E ~ab1: :t t~ama1•n po1· que ? Porque os qua.tru navios de guetTa 
e o lrn11s1iu1·i.1~ BelJm. ú·eLarlo:: ti Companhia d() Na.:vega<:ão a 
Vapor do Ama~onas, e a com!,lanhia de guerra .que. lá estava 
(era uma fo1·1:.a du pt1!icia). todas a:; d~speza~ t:om a!-! i'oroa~ 
a cinnc!;a1· j)ela. ulimeota\:iio at.•} a· tn-o\·imentacão do~ navios 
salvn o pagamento tlo;~ \'tJJH·imenlos uo.~ ofriciaH:' u f<1rça da 
:\fa1·inlia, tCHTi;im exclusivamP.11Le TJ0·1· conta do ,g:ovel'no du 
Amazono:t!!. Sü !H!ll1 tl'ans!,lo rk /J11lé-1t1 pag·a:.·a o govei:na. día
riamentn tt'1!s eoutol:;. "\:,; rle~peza>: d iarias nii•J eram o nem 
:podiam ~er pequena~. 

Quanto mahi no,,; d!•11w1·assemo,:>. mais aogntentava a <les
peza daquclle r;ovHrno <' t) augmnnto ura em própori;:ões tão 
elevada;-. (]Ul~ pagaurlo !140 ocmtos. aqueUe governo :f.azia. excel
lente negocio. como dt! Jact.o foi pal'a o Elstado do Amazonas. 
O Sr. Gal n11. ,relutou muiLo, mas acabou aoceitand-0. As con
dicões do pt'OtoA;ollo fo:·.aorn íi.m1adaí:' e publicadá.s; ~stão no co
nhecimento da Nação. 

Finda l'S:o;a ronv1W:-ia matinal. cu, connuall(lanLe do navio, 
l1omem ;Je eul1cac;ão. c:onvid1!i t.odos os ptesentei; " almoça.
rem COinmi;o:o. Almot;ámos e depois du. _!'.efeic.:.ão, o St• _ i.:on:;ul 
Odaviano. ~m1:ando i.ua,; in~t.t·u-1.~1.;üe1;. <le1;l:u·ou que, corno oonsul 
dt.~ ii>nl'to Alonso. d0se.i::1va f'l!t' 1~ni.pu,;~ado no ·cai·go. 

Atteule bem a Cnma1'i1 tiuo m:).s cncontravamo~ exclusiva
mente só.~. To•lll 0 resto tht foq;a :5e achava a. llous kilo
rnctros r; lllt.liO ~11~ i.fü;tancia. Quando o Sr, Ocl.aviano, depois 
Llo almu1;u ueclarou (l\W cvmo consul de .l'orto Alonso dese
.iava se!' empo,,;asdo, dcclat•ei, sem a mt~nor hesitação. que tal 
Iaot-0 não st! dat•iu: eu nfi.o rwdia pe1·mitLit• que fosse empos
sado em .Pol'Lv A.!~mso, t.erriLorio uu Brasil, sob sua ::;oberania, 
um consul, cu.ja poss~~ se Lmduzil'ia. como acto posiiivo da 
1.ram;frr1•nr:hi d1·s~(~ lcrrito!'io para umu. ouf.ra potencia sobe
rana. o 11ue. po1· adü mt.•ti, não consentírfü que se fizesse. 

E' evü.lt'nlt• (]Ul' n Sr. Oel.avinno não podlu. acr:eitar :~ 
mlnhn dl•clsao, ma,: si dC>p•mtl•.'S~I! dt~ mim uu d0: chefe da flo
Wha ellP niio ~·ria m11possa<'.lo em PucrLo-Alonso. Octavia.i10. 
l•ntt·et.aulo. quel'iu ~ct· t~Hl!)Os:'ladu. ~las. ~mpo:;,;ado l)Ol' (]Uem '! 
.Pela flutillla nno ~1'J'in. u~·solwd!'l'lamos. como fit.llmos. fü; 
inHt1·uc1;õ!!s do Con•r·no. l•',.<l1!l'ill. i! pnlo .i:.:,., Galvez. muito meno~. 
o Sr. Oduvia11<1 sc1•iu r.!ntllOSsado e t1ão sai•ia por pe!!soa al
;;uma. Coruu o1 che ri• Lia l'loti!'lta l'llit~nde::;~P. .qun dnviamo::; rl':
i;ress1.11· 1)UdP lll)~ L'~Jll!l'U\'Uln u~ 1~arn111•adns. n:üm·aJnrnnlr> an
c.io~o!' ru•lo no~so i·1•gr<!fol/lC1, 1 iv1• idl'.•1t dP ~1gg1.•l'ir uo Sr. Octa
c.iano tH'O~eguí1· com n· ffil'U nuvio rio :wima. dctei·mirnn· com 
o.~ t·ecursos (fo bor·Ju a~ cooi'tle.nadas geograplh>icas do um looal, 
certificando :1i ell~ $D encontraria mn territorio boliviano, para 
ahi, fl"ntã.o, lht> da.rmos JJO!'SP. EUe aceedeu. Subimos eom o navio 
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l'iu a.cima. e, qu&tld<> ~ulguei que tínhamos :;anho terreno bas
tante para esta.roics em te r l'itorio bolíviano, detei·miaei ·as co
ol'd,ena.das e verifiquei tJue estava.mos em loga1· ele que tenho o 
nome, mas que não guardo na memoria. Ahi ó ciue ia empossai' 
o Sr . Octa.via.no . Ah i ·é .que elle tom ou µo.<:.se . ( Prwsa . ) Esi ou 
fazendo um depoimr>ul-0 bastante fatigante, m:is necessario. Em
possado. 0 Sr. Octaviano se mostr0u ma'is conciliador; veio 
pedil· para voltai- . comnoseo, poiii; uão queria ficar sozinho 
llaquel1e Jogar, oomo consul do Brnsil. Cumo, pelas suas instru
icções, elle tinha direito a 11omear vice-clmsul, o que me parece 
é do regulamento consular, -0lle pr-opoz a nomea1;ão de um viC'~
consul e esta. se fez, ficando este vice-eoMul encarregado de 
defender OS.' intel'esses do Bl'asil. . 

· lmmedialamente, com manob1·a;; aliás, wuilo · dii'í'iceis P, 

a1Tiscadas. r~rn um rjo em baixa Cl'!!SCente, consegui virat· 
meu navio e voHar- ao enconti•o dos meus-camat'adas.· junto aos 
qmw.s chegámos por vo!La da~ seis horas da tarde. · 

O chefe l'etira-se para o Belém com o consul. A esqua
d1·ül.ta inteira teve desde logo conhecimento de que estava 
evitada a guerra civil. Todos se alegraram com a boa nova: 

Recolhi-me á iama, para. repou.sa-r um pouco, quando o 
Belém fez signal C'h·ama.ndo o eomma·ndante do Toca:ntirls á 
ordem. Vesti-me immediatamente e fui receber ordens, já á 
noite; a trav~.ssia e1·a diffieil, o rio c:audaloso, o navio sem bôa 
conducção. Com ·surpreza, o chefe me diz: 

« - O ·sen:hor se prepar~ para .;;oguir amanhã para 
o 1.'\.mazonas, levando o protocollo. E' indispensavel, con
ünuou, que se demore o menor prazo possível, porque 
aqui não podemos permanecer muito tempo. Confio no 
seu zelo.>. 

Fur'am a~ unicas instruccõe;; ·L!UL• 1·e0dJi. 
A commissão era extremamente espinhosa, diffloil IDU• 

mo. Mas não estava no meu caracter recusal-a e não a re
cusei. Vim para bordo; preparei o navio. O Sr. Lopo Netto 
passou para bordo do Belém; vim sósinho. 

De 5 pars 6 horas da manhã, a flotilha illteira me fez o 
$ignal de boa viarJem; desci o Antimary a fóra, entrei no 
Puros. Sabe a Camara com que temeridade agi? Nilo o pôde 
enber. Nunca o revelei; a minha modeslia mandava. calar. 
Mas, no momento, digo-o. 

Havia necessidade de regressar dentro do menor prazo 
passivei; o estado sanitarío dos meus companheiros de com
missão já r-omeçava a ser mão. Pois, o command~nte do Tó
t·antína não hesitou um só instante em mctter o aeu tragil 
navio no meio da co.Trente e vir, por essa corrente, Quàsi sern 
governo, até a oonfluencia do Purús oom o Amazonas, dia e 
noite. com um unico pratico, com um unioo maohioistal 

E' uma -:iuesliío de facto. Partim<'" a prim~irn ""~ U'' 
Manáos a 26 de fevereiro, chegámos ao Acre no dia ·t :~ do 
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marco, •·eg1·~s$a11do tle Porio. Aluu;;o a ll; u•J mesmo mez, com 
J..is tíno a .MaHá1J~, unde clJ eg:.Hii:.>::> a ~i. . 

V. Ex. · vê, Sr. Presidente : ~ flotilha çhegou !'>. i3 ao 
Acre, dem0trou-se um dia em Flori.ano; no dia segumte su
biu; a i5 voltou; a 16, de manhã, parti eu de Porto Alomo; 
a 2:1. de marco cheguei a Manáos. A viagem, que havia de
morado de 26 de fevereiro a 13 de .margo, na ida, fazia--. 
na volta, em oinco dias. · 

Não devo, aliáa. oooul tal' que as viageDS de regl'élllO alo 
~empre im!h; rap ida:< \llll' :is •k ,,.i;.l:iiua. · · ' 

Chego ao Amazonas, com grande admiração de todo o 
mundo, pois ninguem acreditava q~e 9 meu navio tivesse id<"· 
a Por-tO Alonso e voltado, tal a exiguidade de tempo. 

Em Manáos, procuro o Governador do Es~ado, entrego
lbe uma das cópias do protocollo; mando passar os tele
grammas para o Governo Federal e expeço, eu mesmo, pes
soalmente, uma oa.rta ao Senador Antonio Lemos, do Pará, 
contendo nari·a tiva c-it•1;u m:> t.arrciada o minucié>sa de Ludo o que 
se passá1·a, . mais d ( t que t~:+ I a que estou fazendo, e que ri Pro
â ncfo do Para publicou . 

Não' se sabia, até hoje, a origem de.ssas informações di
vulgadas pela Pró-vincia do Po.rá; assumo eu a inteira respon- · 

:sabilidade de bavel-às transmittido. · · 
. Tudo quanto a Província do Pará publicou, em .tal occa

sião, :relativamente â expedicio do Acre, foi mandado ~~o 
ooinJnandant e do Toca11tinS, _hoje Deputado pelo Piauhy, az
mando Ceear Burlamaqui. Era a primeira vez que o paiz ti
nha scieneia de que a pacificação havia custado 440 contos 
de i·éis ao Governo cio Arn:1zonas. Eu o declarei, an tes mesmo 
•JUE:' o acto tivesse sido appt·ovado. como veío a ser . · ' · 
· Em Manáos, eu me demoro o tempo estrictamente necer:>
sario para os aprestos de que necessitava o meu navioJ para 
tomar a guarnioão que havia chegado e regressar sem aemora 
a Porto Alonso. Tendo partido da capital do Amazonas a 26 
<le março, em 5 de abril cheguei a Porto Alouso . L evei, por
tanto, nove dias de v itlgP.m, e demoT"ei-me no Amazonas qua-
1 ro dias. ·r 

r:st a l:j !le:;i i\ot de data;: , de prazus, de demóra :; nos por tos 
,; ·muito importanle. São elementos para bem se apreciar t-Oda. 
a i;i luai,:ão, se conbecer a minha acçãO': ;Por isso in$isto sobre 
'!lia. A Cam ara ver á que ella provará por si mesmo até onde 
:i l'erM. · maledicencia Pl'oourn reri!· os homens, de bem, attri
llui ndo-ll1es altitudes que O$ factol-1 desm entem. E desm entem 
i:le maneira a mais categorica. mostrando a sua. inverosimi
lhança pela impossibilidade mat.eríal de serem praticados . 

'.\fas. conl.inuemos. Os factos falarão por mim maiR · do 
'JIH• eu possa fazer·. 

A minha viagem foi, ri não podia deixar de se-r. acc~den
Lada. Pot· fortuna de f)J>u ;:, 11111' não !':í!Í com" at:r:td••
eer, sinda vim a encontrar o diario esoripto, dessa vJagem. 
'JU8 a Camara me permittid ler, para que fique plename~ 
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inteiL'ada. e convicta, ou para que Lonha os elementos de Jor
mar juizo acerca de tudo quauto se passou e sobre. a veraci-
~de · das mính~ affirmativas . . , 

' Vejam os nobres Deputadotõ 11 ü•onia da sorte; no meu ca
derno de notas intimas, de abril do '1902, oomeco com um 
prov~1·bfo que é a e:xpres11ão do dea!.ino - Let co.mes wh4t 
t~01U!'.~ ! .IJdJ:C t'i'I' .// l/IU' l'it'I' ! 

A víagem eu a umprohuudi uom mu.is de 39 grãos de .fe
bre, com um ullico pratico, e .Dilo domorei em parte alguma, 
po.1•a poder chégar a tempo do !iü.lval' o mafor numero de 
meus companheiros, que, du tuul-0, Ul!l.uvam atacado$, como eu 
já me sentia tamhem, pela maluria. 

Passo a ler as minhas not.a8 de l.eroa-feíra, 3 de abril: 
O in1:t1 11a,· ii .. t1!\'l' 111!sl •.• dia 1111111 uv:u·i:i di! machiitn: i nda~o. 
1iuanLo t.empo ü p1·1:c i:it• 11:11•11 i• 1:11111:1;1'1•> lle,;sa avat•iu. P4:lu 
menos tle ll'cs a qua l.ro ll i n:-: . :'\1i 11 pn1's11 1u e e.oaf1)1·um1: cnm a 
situai:ão e lomo a dc1:i~ãn ir11111Pdial11 •ltlt' a ·Ga.mai·a vae ouvir: 

~Na impossibilidu.de do l!Ontinuar a. viagem do To
cantim, cujas avarias da muuhina nií.o fazem ter eon
J'ianca nesta e tendo necessidade imprescindivel de che- . 
gar a Puerto ·Alouso . no monor prazo, tomei, por frete, 
a la.ncha J amandak11 do S1· . llu.rbosa e nella. emprehendU 
viagem, partindo á.8 10 bor1111 e ~O minutos da manhã, 

· com rumo :í. lJoccn 1111 .\l'I'"· .\ "" l 11 1101.·n~ 1: :w minuto~ 
encontramos com a cunôu 1fo Di· . Martinho Rodrigues ••. > 
que deve ,;i.•1· 111uil11 (~1Jlll1t•1 : i1l11 ""~ rern·ci;e11tante;; do 
Ceará. 
<... e logo h•iUi.spo1·L1t.1ílu.-1 purn o nosso bordo, atra
cando · ao costado de bomboil'do o batelão, que co11.d:w.:ia :. 
bagagem. 

CaJtiu ful'l.1: ll:J!lt1U1:1•i 1•11, q111' d 111·11u Lu1;; ·Lre:; quartos <le 
- hora. E'. 1wces;;ai·io ll1t' -1'1• p111•ito1win pura levar ao ultiml1 
lermo o devei'. qu1: 111•'4111,. 1 · 111 1<1i~·fü·.~ (: ai·duo, :penoso.:>. 

v\•jam vv. H'Bx. o ·111111111 (IUl 'lL li qunl .rhamo :i uU.eut:ii.o ' 
1fa C::.1111ara; •? que i.lP"<:~· ·: ,·n (P:-..Lu nl11 11•1d1• . 

«Quai•la-foil:u, .\ tl11 uhl'il. /\ 

Tempo <'OtnlH'io. lli11 ••111•hnndo: á~ 112 horas e 29 
m inu t.o:; a t.r:u:amos tlll 11111· 1·111• i\11 l~d uardo H.ibeit'o. na 
lit•er.a do Acre, •~ nlii l11nit1n\llll'I lr!nha o ueixamos a 
e:rnoa c.1 11 'J)r. .\lnl'! inhc1 ll1•1lri~1rns, prosei;uindo á 1 
hlYL·a r\ 'l(l mínul•J!i .. \'s ~~ ho1·us 1.~ !i5 minutos passa
mos p1:lo Jul.alqA 11u1• dl'1õd11 na volta tio Cemit~do. 
Que nome! Que' faluli•fauo! nusclu levando os doent.e:.:; 
(•.m cu,jo num1~rl1 g1•~ui11m 11 Piuna Junior e o L•~mO!; 
Basto·;:;. · · · 

Acompunhavn.--o~ u J 11-. .A1\Lonio l>alhano. A de!;
poito do i-i;i;or que cada um <lt•vu n si mesmo, no des
empenho das inl·umbcnt:io.l!, quu u confiam;;.i. .dos -cb.e-
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l'1•H l lit~S impi31'. 1111:i;1J!O .~1!11du niilil.a r , ,: pt·cd~u l'nl'I•~ 
dos/' l/c ~ncrgia ii:.u·a u:io dc,;anirnar. quanu<J. Loú~~ a~ 
dr;:um;;(nncia<' ~w L'CUll<'rn pa:1.' :~ dat• um lom i:;c1•11J <lo 
f.ristez:t e ü1a;;ua ao loc.ul r: ao fado, de cuja soluç<io 
1k1H:u<lc ;í::; vez·~ o ao:,;so bon1 nome. E é mist.ér obe
dcc1n·. Que se 1:wuri!'tl o destino de . cada um e nw~ 
Deus proteja os que já cahil'arn -;ob a a~ção da mala-
1·ia, a mim indu»iv1!. cu,io phys.ico se almLc ante os 
ncccssos forte:> de urna 1'cb1·e inl!essanlc. não conse
guimlo ainda dominar o moral.~ 

Não ll•io o.-: imi<lcntcs para ntío abusa1· da generosa nL
tcur;.ão da Gamara, 

Pi·osigo. 
« Chcê)amos a Gaqu e Lá ús 2 horas da Lat·dc. ·Dei- . 

x<:i a lau.chu Ja-mandahy, e tomei a lancha Ga1·antia do 
Anw::mws, ·3<•gu.indo para Puerto Alonso, onde eneun 
trci o chcfo, e lá tfoJ-lhc todos os papeis e mais infor
m:H,:üci; e 1•0t·1•espon<!cncia do protocoUo de paz. Piz 
l1·0::; ,. iu~ Lia aclu de riaz . sendo assígna<las pelo chefe, 
Dt'. L1)pu ~elto, Ot:Laviano, ·Galvez e por mim. Dor
mi uu c:o111<ularlt• brasileiro. Noite fit"iste. Mui La fr:ia.;. 
grm. Qunsi lodos os com~anheiros doentes. O aspecto 
trislonlw do !ogat· aqandonado, ouk'ora séde de Lodo 
o movinwnlo. nu.• trouxe a recordação do 13 de março. 
qwuitlo c1•dnmos au .rrnpcdo de c ir-cumst.ancias pode
l'O'sas qui• uiio pct·miLLit·uru pUdC!SSemo;s fazl!r u ,o;acrificio 
de no!:lsas vi()a.s, ac•ü-retanüo ouLl'fr'i:t muito ma.is, :;t•m 
rcnl provd Lo ú ~a usa ouc defendintnos. E' de~oladot· 
o momento, e o quadro se grava. indclevc! cm nosso 
espirito · como riuc si scmrprc csl.ivesse cm . frente u 
IHHSa vista nm~ palheta viva. da . S('.,ena. 

Pela. mnn'hü. defloio; do · caft,;, baixan30;; uo porLo, 
e, a custo, conseguimos fazer embwrcar o:; ü·opci;os 
i.:ompanhciros. ac:commodando-os , no batelão. Já vinha 
cnfcrmQ o Dr. Lo'[)o Nett.o, ma~ sóm srandcs cuida-
dos. Tempo sombrio.» · 

~\ulcs de prnscguir devo ·dizer :í Gamara. que, aba.ndo
:nando o commando do rmvio. <:omrr1eiti ante a's orctcuanç·us rnoi
Ht.are:; um grave crime, -- e eu sabia que o crime era de na
tureza g1·ave . 

.Continuo: 
«Assumi o cnrgo d.e comll)n,ndanle miliLa1· d:.i lan

cha. 
A viagem pdo Aere se fer. .SlJ!Jl ill'cidt!Hl.L·~. tendo o 

1Jdérn passaclo :·l uma h'OL'a poe n.Js,. apt'1.1v~ i tamlo uni 
M!.iriío. i'\fw u fc:t. sem 1wimcil'o commctter uma im
pn1d1•11t:Ül qu1~ podia '-"ttslat·-1ws caro, como a. ue pro
cun.11• ::;·anlrn1· lli:::larn.:i~t l'm umu cun·:i PL'Onutududa. 
A prcs~uua do chefe ·impodiu nue houvesse um~ d<:~-

c.- Vul. \:lL :tG 
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01'<1!:a. l 1as:>a01os Antimary ás trc!:: horas úa !.arde, r\ · 
.is .:;ele e l l'iul.a e · r.:iuc.o minuLos <la noito, 
cki.--:amo ~ O ,\m'C, Colll Ol:l V·OLOi:i UC CJUU Sl;ljam felizes 
o;; que poz· l•í Jicaram. São tanLas as t!011versas, infor'
rnacõcs e más noticias .do Acre, que o e:>piriLo se im
p.ressiona e fica alegre quanúo se enoonlt·a fóra das 
;!guai; dQ l'io tao maJsinado. E' habito dos vapores, ao 
~alür, darcn1 tres apitos prolongados, de jubilo. 

O Aci.•e, em :;Jl, pela apparenda, ·nada tem de dt!sa
gTadavel, have nd<J bonit~ pai·;;agtms e bôa.s constru
q;úes de ~eri'1.1g;ac:;, L'om. rnovíment.o !) alguma. crcacãu. 
~\. sua· foma ele doeulio, de .quasi um ce.m.iLe.rio, proveio 
C:o m1me1·0 üe victimas illustres que POT · lá teem fi
ca<lo, e qua~i sempre no principio ou no fim de qual
quer d::i.s cstai;ões, de enc·hente ou vasante. A m alariu.. 
quo · ataca, quasi ruorta.lmente, é um mixlo de sc1.5,o, 
acccsso pcl'nicioso e envenenamento, produzinilo gran
de a·baLirncto no physir,o, entorpecimento nas per.J,las, 
vomitas consecutivos e a.lta. feb1·e inc~ssanll!. ],.k"Pau.:... 
pi~ra rapidarnente o mais forte o.:rganismo, e não creio 
que ha.ia cffií!az prevencão, quando dos factos obsl;lr
Yados se Vl)r H'.ica que muitos, em. que a cautela roi ri
gorosa, e o trut..a.me nf.o ·;;;eL'io, ~ão vi-0timas . mais pr0-
r..urndas, do que os QUl~ U3da t azem para. impe<iit· a 
Pl'Opagacão l1o mal, não alteraudo o regi.meu de vida, 
no tocanLe :.> agua, banhos e comidas. » · 

O Sr•. l>ai;:s101;NTE .....:... Oh;;;er vo ao nobre Deputado que á 
hot·a do expediente está finda . . · . · 

O Stt. ARMANOO BvuLAM'.AQUt - Obede<;o a V. Ex., Sr . 
. i'rcsidcnLc, · mas peço- lhe, dada 3- naL'Ureza. desta minha ex
llOsic;ão, que na. ordem do di~, se for -possi~el, ou depois, me 
conceda a palavra. para l~onf.muar em exph cacão pessoal. 

O Sn. · P RESJDEN'l'E - O nobre Deputado terá a pàlavru. · 
parn uma explicação pe·3soal, depois de exgottadas as matc
rias constantes da ordem do. dia. 

O S!1.. A ltM.\ Nt>o Btmi:.,\_MAQUI - 1'enho concluido, p01· 
01·a. (.~b.tUo bem.; ;nuito bc11i. O 01·ruJ.07• é citmprimentado 1J 
a.lir «t;ado ·1ior semi coUéaa.s. ) · · 

O Sr. Presdente - Estii. finda a leitura do expediente. · 
\Tae-:;e passar 6. ordem do dia.. (Pausa.} 

. Comparecem mais os Srs . . nento Miranda, Chermont, de 
!lliranda, Cunha Machado, José Ban·eto, Pires RebeUo; João 
Cabral, F r•edet•ic:o Borges, Jose Augusto, Simeão Leal, Arnaldo 
Bastl•S, Corr~a de Brit.to, Alex.andrino da Rocha, Estacio Coim
bra, Turiano Cam1)cllo, Arista1•cho L opes, Natalicio Camboim, 
Deodato Maia, Oct.aviô Mangabeira, .João Mangabeira, Seabra 
~'ilho, José Ma.Tia, Torquato Moreira, Elpirio de MesQ\lita, 
Nicanor Nascimento, L engrubel' E'.ilho, Macedo $oaree, The-
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mistocles de Almeida, Ramiro Braga, José de Moraes, Var.íi.
:;frno de Mello, .Mario dei Paula, José Bonifacio, Gomes Lima, 
Landulpho de Magalhães, Lamounier Godofredo, Josino de 
/H·au.jo, Waldomiro de Magalhães, Alao:r Prata, Vaz de Mél!o, 
J\iello Franco, Alberto Sarmento, Eloy Chaves, Veiga Mitanda, 

· Hodrigues Alves Filho, Pedro Costa, .Manoel Villabo~ Tullo 
Jayme, Pereira de Oliveira, Celso Bayma, Gomercindo Ribas, 
Ma1·cal de Es'coba.or e Domingos l\'Iascarenhas (52). 

Deixam de comparecer o~ Srs. Art.hur Uollares Moreit'a, 
.Juvcnal Lumartine, Annibn.l 'l'oledo, A.bel Chermont, Her
ntluno Parga, Agrippino Azevedo, Hermino Barroso, Moreira. 
lia flecha, 'l' homaz Ca.valcanti, Ildefonso Albano, Alberto Ma
!··_unhão, Solon de Lui.:ena, _Balt~azar Pereira, Antonio Vicent~, 
.l!.duardo •.ravares, Gervasio Flora.vante, Pedro Corl'éa, Juho 
de Mello, Alfredo de Maya, Luiz Silveira, Miguel Palmeira, 
;ilendorn;a Martins, Pedro Lago, Lauro Villas Boat;, Pires do 
t;ai·valho. Castro Rebello, Mario Hermes, Oba.ldino de Assis, 
~\rlindo .Fragoso, Rodriguas Lima. Manuel Monjardim, Anto
nio .·\ guirre, Octavio da B.ocha Miranda. Azurém Furtado, 
;;~tlles Filho, Aristides Oairc. Mendes Tavares, Vicente! Plra
g:itw. Uaul Bal'roso, Noríval de Freitas, José Tolentino, A.zeve
cio ~odré . .João Guimarães, .Buarque de N::i;::areth, Francisco 
1\!arconcles, Haul Femandes, l\iauricio de Lacerda, Teixeira. 
JJl'andão, Albertino Drummond, Matta Machado, Silveira 
J;{l'lim, l!'1·uncisco ValladarfJS, Antonio Carlos, Emilio Jardim, 
Zoi·oush'o Alval'.enga, Antei·o Botelho, Raul Sá, Francisco 
J'aolicllo, Camillo Prates, Edgardo da Cunha, Salles Junior, 
1~at•los Garcia, Ferreira Braga, José Roberto, Marcolino Bar"'.' 
reto, Prudente de Moraes Filho, Sampaio Vida.i, Ramos Cafa.do, 
Ol cg:aric Pinto,. Pereira Leite, Costa Marques; Luiz Xavier, 
L11 iz Bart.holomeu, Abdon Baplista, Eugenio Müller, Evaristo 
Amaral, Augusto Pestana, Alcides Maya, Nabuco de Gouvêa, 
Jnorcs da Cunh::t e Joaquim Osroio (81). 

·ORDEM DO DIA 
O Sr. Presidente - A lista de presença accusa e- -0ompü-

1·et:im cm lo de :!26 fü•s. Deputados. · 
Vae se preceder á votação elas materias que se acham so-

l•l'c a mesa e tia::; conslante::; da ordem do dia. · 
Peço aos nobres Deputados que occupem as suas c:adei

:·as. (Pmisa. ) 
Acha-se :>obre a mesa o seguinte 

i\EQTJERIME.NTO . oi; URClENCrA 

R<•quP.remo~ urgfmcia para inuuedial.a dir,:c ussão 1• . vol.u
cfo elo ps.•nj~cl.!' ~G5 A, de 1920. publieadrJ no JJi,<1:l'io d1J Gon
!l''• !~ .~· 1 lle ho.je. 

~ala da:; >\C""'ic.~:,;. 2. d·~ 8etmnht·ó de :l9!l0. - A('l•milo d" 
.lf<'l!u ffl'·"''" · - ·- L timm1.11ü:1· Goclo/1· ;1do. - Fmtslo Ferrflz. -
S i11wil11 Lc&l. - Pa117.o dr: Frontin. - Rod1•igues Machado. 

Approvado. 
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o Sr - Presidente - Em C<1 i1Sf!q11\HI•; ia r)() volo 'lia Cutntli':i 
y1111 :::11h1n1·U1•1· ;i llí,.:1 •u.~,.:fiv ,, vol:~tiin o 1n·nj1•..rc-. n. :!~i:; .\. 1.k 
J \l:!P . 

. (• dis•:t1l',.:iil• cln pr·o,íc:r' (o 11. :!li ;:) -:\ . dr> l!l~O. a11gn11:u!u 11 do 
•(l~l :!.<H.Hl:!'OO~ a v1•1· ba 18' do a l'I. !'):?. fh\ l1 •i 11. :L !)\1 1. de;) 

. cJ1~ .intwi 1·1.1 d1• 1 !l<!O: 1·om pat'<'<.'"'. l'nYlll'<tY•.·I du 1J1111n11i i:;~ã.o . de 
Finanr}as. 

Eru:.en·adn 1• annu11•.:ia<fa a volur ãu .: 

• \ /J J)l'IJ\'(líl11 Clll ·1" ti j,.:1:t.r :>"1Jo ·Ü Sl!fPJÍ nl.c : 

O Congr1!S::iv :'\adrma l lletl.'l•l.a : 

... \r·t. 1 . " ·inca a11;;:nwn1 ada lll' :! . llOO :lU)f)* a \' t• t•hu 18' du 
al'l. G:3 da ll' i u . :L!)!)I , ele !') tk ,janofrl1 d•~ 1920. pa1·a o fi no 
t.lc.• alkndcr• uo j". "enie::1h·1~ do concul.1~ anno ;is tlt!spc;m~ l.l•)m 
a com;! nu:c·ão t io" t·nrtHW>! dr? MonLP:;: Clat'•.> 'i r• ·d" :l'la6:ma ~~ 
;•onll• ;'üw:'1 d:.i )~!:il!-aiJa do .FmTo CNllru! 1.lo B r:.i)': iJ . 

• \t'I.. :3 ." ltevu:;;:1111-~•· · a ~ db1m~ ic: u 1':; (mi c.:<mlrat'.iO. 

O Sr. Pl-esidente ~ O JH'ojcdu passa (t 2• discussão. 

O Sr. Paulo de l'rontin (pel,(J ordem) requer e obLcm 
i.lbpcm:ou tln inlc:·~ lieio pura o pl'o.ieclo n. 263 .\., tlu 192.0, n
i;urar na l)t',Jcrn <lo d ia da sr.:;s~w ~r~~l.1 inl P 

O Sr. Presidente - Vã0 ~cr considerados obj ccto de deli-
hc1·ac:~r• •loi:; .J>l'O.je1;to;:;. ,-

$:1o ~11 cce~siva1n l• n(c.• li rlo~ e c;uu~idel·a•lo:; l.lb,ied~ de de
liberni;ãu o~ ~<!guiutes 

1 'llOJ I!'/.'TOS 

~ . 351 - i!J.~O 1 

' ])iswm.~rt os 11li111111<M tio Co~lt:.1i11 P1!~b'o li. 1p1r. /c1'mi1wrvm o 
1.• 1t1\~ (• d•1s c.1.·1mws i•eslilJttfori:s 

·O CO!tf4l'c:':so :Xuciunnl rlcercla: 

~\1·L. l ." Fieani 1li8Jll~ 11sado,,: ti<: 1~xanic~ vc.1:;1 ilrnla1•ps na.; 
c!!eolus i;upel'iorcs rla P.r.pulrlica - civi::: ou mi L i lU1'1'8 - u:-:< 
alumnos tio Colk gio Pedn1 H, que terminarem o cu rso. 

A1·(. 2. º ncvog·am-s1! · a~ di~ po~k c3ei:: em couLrurio. 

Sula. du:; scssür.!>, 2 de a,;osto de l 020. - .i\'icanoi· ,Yasci
mcnto. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 24/00/2015 10:37 +Página 21 de 56 

N. :35:! - 1920 

Mmula r.or1tm• tr.m.2Jo do se~·vir:o fedr:Ml ao opeM1:io · Gonstrm
U,no· Crr.m.m1';;;. 

O Cong-rc$So Nacional dc~rcta: 

Ad .. · 1. º O Governo eonlarú. para todo~ os cffei tos. o 
l.r.mpo flc scrvir.o federal que o opel.•ario de 3• clar-se, do Ar
srn::il <Jr. Marinha do Dis!.t'ic!o Fedcr'al. Constantinn Qremona, 
1.cm rnmo «contractado como f"i)gufata. exl.ranumerario da. Ar
n:a<la. desde 23 de janeiro de 1s9.r, uf.ú ~~ de agoLo de 1.910; de 
<\ d0 agosto de 101 O ;ilé .:unho de HlH cm qne serviu no guin
~la~f e tia il11a das Coht'a$; ele .i ul ho dr HlH até ü. pt·csent.e data, 
r.m riu e serve como op1~rariti de ::i• clasile do At'f:lennl de l\f.:l"': 
i·inha do Rio de Janeiro.· 

.:\ri .. 2." Revogada a;'< di~posicões cm contrario. 
i3aia das s<.>ssúes. 24 de .i unho de 19.20. - l\'icanor Nasci

mento. 

O Sr. Presidente - Pa;;sa-~e ás votacõcs constantes da. 
ordrrtl do d ia. · 

·vof.ar,ão rio projrcto n. f JO A. cl 1} 'L!·l:W. ·ahrindo o (•l'<'
ditn e:::verial dl' 61. :52!!$7·!0. para p:tgarnrnlo a Tlw llio 111.~ 
.Tnnrirci 1~;(}' fmp1•ovPmen!s: i'.orn purc•er-1· faYn1·a .. :el 1ln Cnm-
mis~ão de Finanr:3;:. (~· rli,,1•11s~ãn/. · 

o·sr. Paulo de Frontin (•) (para encaminhar a 1)0taçii1i) 
- S1'. Prf'siden!.P, hontem o assumpto 01·a submetUdo :'i. n.osim 
c:f'!ihf·t'açãn foi !ongamenll' (lrbalido. -

J<:::.m v~rdadr, não st"1 o honrado Relator da Commíssão de 
:Finaneas, meu Pminrmt.E< amigo, li.:arlr:i· da bancada do Dístri
..tn Fi•deral. cujo nomf' prço licença para declinar. o Sr. Sam-
1rnil'} 1:ot'r1~a. trvr 01wor! u11idad1~ <lr fnndarnent.ar o pnraeer. 
~ínã0 Hlmhem o illuslr1• i•eJ)t'esPniante dÇ>o Est.ado lle Minas. 
ll'urh•1• da sua bancada, leve opporl.unidnde' de justificar o de.-;
p:.u:ho por S. J~x. f'Xaru(lo, l'.{nnndo Ministro, inc!oferindCI a 
JH' li<;fío coneN'nentr. un pag·anwn!<1 d11 Jm·os da m6rn. pagn
uwnfo f'>'"f' !<Olic:il.arlo p1~!n Companhia Ci1y Tmprovernent.)<. 

:\'àn 'vl'nlm T•'edif m· os mo! ivo.~ por· qul', segundo mr p11-
1'1'rf'. n approv:wãc d psi e crrdil o, f• qu<' importa ª"ccitac.ão do 
p:U'Pl'PJ', podnr:'t' dclr.r•mina1· con""qn••ndus ti>; mai~ ~)eriµ-0~11;; 
para o e;•urio publico. . 

l\N:lamat·í.ie11 idl.'nl.icns. f\lndnrlas cm clnu~uln!': an:üogn~ d1~ 
nt1ll'O:'< eonl.ra!'!o~. appa1·l'ef'l'a!n. arnrrf'lando enormo despl';i;tt 
])ara o Tlw~otu•n ?\acional. 

( •) E.sl1~ discurso não foi l'CYis!o pC'ln orador·' 
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Quero apenas chamar a ai.tenção dos meus honrados colle~ 
ga.~ para o facto que pMso a expor. . 

S. Ex .. e- Sr. l'resident da •Republica, nao solicitou em 
mensagem o credito correspondente ; S. E x . diz textualmente 
1) sAgn inte ; · 

-1:Tenbo a honra de submetter · i esclarecida con
sideracão dos Srs. Membros do Congresso Nacional, o 
assutnpto couslante da exposição que me foi dirigida 
pelo Ministro da Viação e Obras · Publicas acerca do 
p:i.;amenlo :í City. Improvemcnfs de .juros da móra, por 
ella r·cclamados com fundamento em estiriulacão con
tract.ual.:i. 

Como vê a Camara, o Chefe do Poder Execut ivo não pede 
o. credito. não fha quantia. não reconhece direi tos: submettn 
<> l)nso ao juizo. <lo Congresso . Mais ainda . Na primeira expo
f' ir;ão fdt.n pelo Sr. Minist.ro da "Via'}ão. circumstancia impor
tante não foi rcforidn: f~ que tinha sido indeferida a prcteu
~ão da City Imprcvements. pelo seu antecessor em despacho 
oie !) de maio de 191.9. · · · 

Em se f,ratando de um caso em que o Sr . Presidente não 
fixa qnanf.ia.. uão solicita se.ia coriccdido o credito, como acabo 
<le salientar , devemos com o ma.~imo cuidado 'Proferir nosso· 
,·oto. (Apoiàdos.) · · 

Assim devemos proc(;lder, porque, da adopção do presente 
projccto. consequeucia.s p erniciosas poderão advir pai:·a u. 
ndministrar.ão puhlíca, pnta o Thesouro Nacional. (ApoUul,o.~. 
Mnito bcmj muito bem.! · 

o Sr. Presidente - Vou submetter a votos . o . art. 1 • do 
projecto n . HO A, de 1.920. 

Approvado em 2• discussão o seguinw artigo do 

PROJ'EC'l'O 

N. HO'A.-f920 

O Congresso Nacional de~reta : 
Arl. 1.º Fica o Governo autorizado a abrir um oredito es

pecjRl <le 61: 522$710. correspondente a e 3 . 6-i4-t8-0, no oarn
llio dH 1.11 7 \32, pa:ra o fim de pagar os juros da móra, dttraate 
219 dfo.s. liipso de tempo. om qoe deixou de pagar, por !alta 
de verba. ú T!1íl Rio d11 Janeiro City Improvements. ns quan
tias relat. iva~ :'t~ conta~ rcfer~ntes ao f;egundo ~omeslre do 
anuo do HlHi, pngam (lllt.o a quP. estava obrigado por elauauln 
r.ontractual dnntl'o do prazo que terminou em 15 de janeiro 
de 1fli7. ·· · : ·il 

O Sr. Paulo de Frontin (Ju:ln 01·dcn1) r<! ()tll)l' a \'!'l'iril:n
ção dn votação .. 
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Procedendo-se 4 verificação de votacão, reconhece-se 
terem votado a favor 48 Srs. DepuLados e contra, 39; to
tal, 87. . -~ ~ ; ~; ~2i~ 

O Sr . Presidente .:...- Niío ha numero. Vae-se proceder á 
c.hamada. i. 

O Sr. Costa Rego .(.mpplente; servindo <lé .f• Secretario). 
procede á chamada dos Srs. Deput:ados. 

Feita a chama.da verifica-se f.erem se ausetltado os Srs., 
Souza Castro. José Augusto. Cunha Lima; João Elygio, Gon 
zaga Maranhão, Corrêa de Britto, Aust.resegilo, Turiano Cam
PP.llo, João l\fenezes, Manoel Nobre, Alfredo Ruy, Raul Alvel!. 
Tarqu:lfo Morefra, Elpidio dP- Mesquita, Ubaldo Ramalhete, 
Heitor de Snm:a. Nícanor Nascimento. Lengruber Filho, Ma
noel Rei..~ José Alvf's:. Fr::rncisc,0 Bressaoe, Honorato :Alves, 
Ho.rros Penteado, Veiga Miranda, .Palmeira Ripper, Severiano 
Marques e Carlos Maximiliano. · 

O Sr . Presidente -- R11sp-0nderam á chamadà 98 Srs. 
Deputados . ~ 

Não ha numero· para se ptqseguir nas votaoõee. 
Compa;recei ainda o Sr. Adindo Leone r(t)'. 

· O Sr. Presidente - Passa-se :\s materias em · discussão. 
:i• discussão do projert.o tl. 252 A, de 1920, do Senado; -re

conhecendo de utilidade publica · a Associação Central Brasi-· 
leira de Ciru:rgiões Dcmtistas: com parecer favoravel da Com.,. 
missão de Consfituiciío e JusLica , · . 

O Sr. Presidente - Achnm-s~ sobre a mesa duas emen-. 
l'!ns 11ue vão ser lidas. 

São successivamente lidas, apoiadas e poetas OODJunt.a· 
mrmf.c em discussão as seguintes · 

EMENDAS AO ~OJEOTO N. 252 .,;, DR i920 

'(Sº discussão)' 

N. 1. 

Arr.rescr.ntri-se. depois dns palavras cAssociao!lo CentnU: 
Hr:1s:il+>il'a de flirnrgiõt?~ Dcnti!dns:11 e o Centro Carioca, do 
n ;sl.ricf.o Fr?<leral. 

Snla rfas o:nssõ1?s:. 2 de f!etemb1·0 d11 f 920. __, Niccmor Nt.Ss-
dmrmto. · 
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N •. 2 

Accrescenle-se, depois das pala\.i•as «Associação Cenk'al 
de Cirurgiões Dentistas Brasileiros~, a Assistencia Judicia-
ria MiliLar. · 

. Sala das .scssües, 2 qe setembro de 1920. ~ Nicanor Nas• 
c1mm1to. 

Encerrada a 3• discussúo do projccto n. 252 A, de· 1920, e 
adiada a votação nt~ f!UC a Commissão . ·.ic Constituic;ão :e Jus..; 
!il}n dG parecei· sobre as emendns offerecidas. . 

Encerrada a 2• discussão do artigo unioo do projecto nu
m e:rc 33i, de 1920. autorizando a abert.ura do credito supple
mer.Lar de 198: 480$436, á ·verba 21 • do orçamento vigente do 
Ministerio dn .Justiça e Negocio~ Int:eriores; ficando adiada a 
votação. · 

Encerrada :i 2• discussão do art.igo unico do projecto nu:
mcro 332. dP i !l20. autorizando a abert,ura do m-edito especial 
de 2: 6ü6$66i, nmo. para pagamento ao ca-pitão de corveta 
Alvaro Ror.lriguos df' Vn~r.oncellos: fiMndo adiada ·a votação. 

F.nr.Prrnda a 2• d'iscus~ão do artigo unico do projecto ~u
moro 33:J. d!"! :1920. nufo:ri7.:mdo a abertura do credito especial 
de ·I :8!)!1$GOO pa1·n pngamrmto ao operario invalido do. Casa da 
!\fooo'n, Alfr<'.do Luiz de Souza Telxeirn, ficD.ndo adiada n vo-
tacílo. · 

Encer1-udn a 2" di.scussüo do artigo lmico do projecto nu
ml'r1\ 3311. dl:' 1 !l20. n11lor i7.ando a abt>rl.ura do ~edito especial 
'd" ~o :239$0ôO, pnrn pagamento ao Dr. Antonio · Angra de 
Oliwira :e outro». cm virludf' .d<' sl"nlença ,judiciaria~ ficando 
arl inda a · vot.'lç~ . · · 

Enecrrada a 2• discussão do arLigo unico do p.Tojecto nu
mero ·335. dr Hl20. autorizando a ahí'rt:ura dos creditas de 
!i6: 9H M95 <' dl" !?O : 116~550. !lupplcmenl.art>s a diversas ver
ba!-1 do Hospital ri<" ~- ~bn!> Liãn. do orcamcnto. vigente.; f.i-
t•m1tlo :llliacla n votação. . 

F.nc·r.rrnrla a 2" tli ~cussão do nrt.ii:o nnieo do proje·ct.o nu
mnro a:.ili. d1' 1!120. nnlorizando a ahcrt.urn do credito especial 
df' i :i : R70$!)ffi. pn1•n pn~l\mNi 1 o dP wnC"imentos ao desetnbnr
::.mdnr F1•.rnn11rJo T.11iz Vil'il'n Frrrcirn: ficinndo adiada n vo-· 
tnciio, 

Di!'\c.n~sf1n 11nir.I\ rln ·omonth dn Snnndó no pt•ojncl.n m1-
mN·o r.n, <I,. Hl 1 O. da Cn m:ll·n. nh1·i11do o r.red ir.o <111 i·éi>1 
1 í' :!H 2$fl:'l!l, pnm rin~am11111 ,n <foi'\ l''.'l:•I inrl.o~ fi~i,; flp nr111nr.1'm 
d'i A!rand1•gn dfl Hio 1]1> .Tan P.iro: N•m pnr<'l'l'J' fa\'Mnv1•l rln 
C:)rnmis.~iin rl1• :f.'i11011(:ns :·t i:-mr-nci:i do . Sl"trndn (\'irl" 1wnjl'~ln 
n. :J2D. rlc 1.!l20) . ' 

E_ncert•o.da e adiada a vofac.fto . 
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SESSii.O ~M: 2 DE ·sETE~Bno DE 1930 

O 'Sr. Armando Burlamaqui (]lara uma e:i:plicai;6.o pes
~oal.. M'?i1i.merito de atten!:t1o) - Sr. Presidente, ape;1ar de 
me sr.nLu· faLigado, penso qw:' •! dever de honro. não deix:n· 

; de pros-eguü· na expos ição <1uc vinha faienclo 2.lat'l:l. q11c> 
compl~ta possam Lodos qu•~ a lerem formar ,iulga,mento, que 
desejo so.ia feito, sobr~ a minha. maneit'a de proceder como 
comma.ndanLo do a.viso 'l'or:anti:n.~, fazendo part~ da flotHha 
cnr:nl'rogada pelo .Governo de pa-ciii-car o Ac.t·e t·evolucionario. 

-'\.-oll c:onlinuat' a léi.· as nelas intima;; que naquella 
1!por.a escrevi. e ~fio o doeumcnlo 111.:<:e"Arwio r. l'ic l para pe1.·-
fcitn exposi!:ão... · 

Pros<'guindo, r'li:r.ia eu : 

«Se.ia como ft> 1.· es!.í~ com:pridn a nossa. mi ssão. 
rcsl.abeler.<:'ndo-se a paz e o socego n el'.l.n;: jú afamarl tH 
rc:;-íi.fo.s. sem !ui.a~ nem pr:!rturhur,fü•s da Ol'dem.l> 

Er-a e.o.se o intuito princ ipal que/l..inhamos. ·era essll. a nossa 
qua si ·ahsorv<.'.nl c prr.ocr,.u pai;fio: cvilnr o choque inot'lifero 
rm /.r'r~ ln·asilí.'iros. · 

«A's 10 horas e 5 minutos da noiLc, ·hu-scando . o 
lo~ar ~Desl.erroi:-. ponto dosif:'n::ulo paro. a r!'!umao. ·ün
conframos o Br.lt:-m. f' o Ta((é, tondo-sc. c?nUl.o. tw<Hdo 
ncrmi~sfio para 1'on Linna.r a v iagem ai.é o . Ior.:1 l ondo 
r.sti q~sse o ToconNns, o qnc foi concP.diclo pelo c.hcfc. 
n iiroscgu inuo..:sl' na viagc-m que corrt'll 31'.'!Yl novi<lnci•~ . 
YimJo funr.lcar-~e na Vii:toria ús 5 horas. " 2ã minutos 
·<Jn manhã. para aguardar or.dens. · 

Dcsp(~di-me- do .nessoal do avisei e da lancha e 
torn ri aos meus rogos. de que tinha saudades . 

· ?\10 dia 7 d'! ::i.bi·il. sabbado. logo qne clul'Mn o 
(!in. pa.~sei para bo rdo r.l o meu navio <indn m1cm1-troi 
1.ullo sem novidade. snlvo o numero de docnt.r•s atlg"
m onln.ifo rom dou~ ma1rihhciro:; affe.ct.a<los <!e b1wi
hr.ri. O :ro;;ui~I a <Jtlc> debrni em esLad.n inquietador . . ití 
np1·e~cnlavn um asperlo ma.is confianl.n. O nnvio C'>t 
t.a.vn. promp lo <l j)lll't.iJ•. l)u rn O 1-C n. JJU t'a·dn, ~ll·IU' I' 1•[ 1111-
S(~ n mnl:l1 ina. lomaram-~f' ,\ .. 000 nclrn:o do ltml1a, pi11-
J o11-~r· o Po:<õlarln '' lrnhalh n11- sr no Loldn. 

r.u 1-indi:1 rll'ixar ''" . 11~11 <'l'll-ns minucins llOrqun r.-.~lou f:i -· 
l.il!'Undn n l l.Pn,:i'ín da Cnma1·a (lllill 11JW"iod11.~ ) . _mn·,;: 1! .nnr::cssn
l'i11 qu•• n raea nl.1'• ch nga l' ao pc111to._da muis nlln ; ·~lifll1rf.nn1dn. 
qlli\ p ;· 1•1 ·i ~n ficnr lwn1 1•;;1·l:11·rdd n p:u•n S<" pnt.rnlr•n 1· :lf.•; 
.nwk. q1.1fío f11mtn11w11 11• a rntnmn ia 1wo11111·n rw111'l1·n1·. e d1• 
'llt c>. ma1wi1·n ,. infnrnin ,·. P1>l1ll!'•·n1ln pnrn aía1~:tr n hunm 
:i lllc-1 n. 

.::O 11r11 .~~!alio dr. ~:wcl r'. 11m ' pn11r·o lfü!lhor tio <]Ili! 
•qu:rn•lo lJnl'li. mal-'. :i indu ns!:im 1.101 lnnt.o' fr:wo . . T1í 



Cãnara dos oepllados - lmfl"esso em 24/06/2015 10:37 - Página 26 <1e 56 

250 ANNA'ES DA CAMARA 

~ 
tinhn. ·pnrl!m~ :ininw pnra dnr· dire~c!ín vitnl ;w mcn 
navio. P. lontlci i:fosdc logo a~ prl)víd11tfrias para se-
;..;nir. r:nsn n chcfo dcmora~se mnil.o. Fii vir pn:ra 
horrl1) ns Srs. Dr. T~opo Nct.(,o . e Luiz Ga.l'vez. com os 
j';eus <'-readQs '-' suas bagagens. rmtregnndo o bat~lão P 
1) rrue ellÚ'~. traziam no Hess, .commandanf.c r.lo J11-
r11ema. 

N:-ío drmâ1·Pi rrmifo 0m nct.ivar os pasSO$ para <JUc a 
.z1•n:vc molf.'st.in qu1·• :iHl'olavn :1 maim·ia 1Jn~ f'nf'mln·nfl rln C::nm

. mis~ii.-1 n;";n produzi~!':•' n maine numct'n de vict,imns. 
Acompanh1~ n C::irnnra. ;:i. dei;c.ripção qu e venho fazendo. 

e n. c:~ cla pi:u;sn · horá .fl.c \•Ctrifif'.111'.' n. minha iriir.ialivn.. rl'P riuc 
me louvo. pn.r:i. 1.rn.rlia dP-morar. para fa.7.·er a!" -0ousais nnd:i.rem 
sem rP.farrlo, nfo dr.cmuran<ln rrovi1.J'P..nciM. Fi f.udo isf.o p or que? 
T>~ra quA ? Responrfam os qne me ouv1>.m. d·i~m os q'l.m mo 
rl<.>.rem a hcmra oo P.Un. Jc-ií.u.rn. 

Oulro qualqui~r. t.alvc?., 'fi?.esse mfllhor d~ que eu, ne
nhum. porém. fnria rom maiot· zelo Pel:t "aurl~ e bem <!Star 
•lm: ·~P.US ~omptmheirns. maior cuidlado µnlo reilo:me da ma
rinha. d~. guerra, mais ~t.tenfam1mf.e 'J)elo in~.ercssn de se-u paiz •. 

Cont.i.nnemos: 

« Como fos.se t..a.r·dan-do a chegada do r-hefe e nada 
'lucra&semoo: com a permanen'Cia, r-ombinei com o 'Hess 
.contínu.a.rmo~ a vüi:;:-r>m att'.' a Cachoeira, dei::ta.ndo-se 
uma eMl.a. p:11·a. o chP-fe exi;lfoa.n'do a vantagem de não 
demorar. 0 qtu• fir. t'r'if.rc:~ndo :i rarta pessoalmente 
a.o Sr. Bnrbosa, e ft_s IO horas e :rn mínul.os suspendi. 
Tempo <Sombrio. [j.\. navtegal!f!CI 1'aren<lo-se só com o 
prat.ico Boquevich . Duranf.c a vi~Bm amarl'8.m()(S. á 
uma hora. no M'aripoá , · onde r.omp.rei umas venl.arola!= 
de pennai:: P. ali:ntmas gnllinhns. que são o elemento 
dos enfermos. C" segui ~ 1 hora e ::io minutos dt). t.D:r<le. 
O Dr. Lobo Nct.lo não pa~sou hi•m. insriirancto r.uidado<: 
o !>cu esf.n:do d'<l abatimento. rl'<leianodti-se uma. commocão 
"'Hebral. Frlizmrmt.c t.udo niio tR.m .pAi!'~ado -de ·susto. e 
t1enho fé etn Deus que ohegat'ci ao termo sem ter o 
dP:Sgosto <le lan(.'.ar o pavilhl'ío brasileiro sobre o corpo 
de al:~um inditoso companheiro. IA. noite foi f~liz a.té 
1) n.rcaSO rJa lua. l'ilf'll!'f'Cl)l1fl'1 mni(O. () n/!l1fm J'lll.~~Oll 
iior nds ás i2 horas e <i<l minutos da noite, <TUeiman.do 
uma t.i~t>linha hrnnM. !'<mdn Joio rc>spondido wrn oul.rn. 
Tive or1lem d'<' sc:::uir . A's 2 horaJ." Ofl novo encontrei 
o Bl'lt!rn.. '1tt!' pn.rnrn pa1·a rl'r.ehm· a r.orrr.sponden-c.ia 
do Ynpor C1•r11•1·~1.~1· . .T:í n il"mpn ,,si.ava l'C'rrn<lo. {'Om 
f,wf.I" íl'l"\'M•it•o, n 1]lln Tnf' nhri,::-1111 a 'lll1l ln<!ifl -'J'Or(.'~'t :1 
mnl'h inn. A'i:. ~ ll<wns ,, r;n rn i m1l1)s o /}MtJm. &e afllJ)l'O

x imn11 pa.!'~an1ln pol' hnmhnrí]n " n 1.Prn'fln r. ad:i. \'<'Z 
mni~ r!'l'lll'fl, p11!'f1lll' o n<:•vnr.iro ~1.• :ipr0s~nt.av:i mais 
e~pesso. ;picJns 3 hot·ns f.ivc que mnnohi·:tr com •:;r::mdo 
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risco lle perder o men navio. porque o Belém guinou 
todo para. borest.e, \'indo sobr.e o Tocantins, acredi.;,, 
!.ando. o }lra.~iico quo 'ª curva se fazia .para boreste, 
quando ·era. justamente o con~~rio. Devo á rninha cal.ma 
e á precisão dos movimentos ·do Jeme do meu navio 
tel-o salvo de. ser posto a 'Pique pelo Belém, que mano
brou erradamenf,e, 1)rooura.ndo passagem ~lo logar op
-posto, guinando sobrP- um na:v10 que estava ao laido e 
proourando <3oi·t~r a· 1)rôa, sem ter ganho a distancia 
p.recisa. Quando o abalro31mento era inevitavel. -ma- · 
nohrei de modo a. chocar o Belém, qüe resistia mais 
ao choque. o que de facto i.Se deu, e ainda. a <l>ireccão do 
Belém oeomme\.t.cu o e.rro de parar a maohina -em mi..
nha prôa-, -só dando adeante, á toda a força, depois 
que grit.ei que o fizesse. A cerração -era forte, e o 
Belém foi sobre os morros,. éonsegui:ndo salvar-se de
.poiis de muito <liar o.traz, e nós am-:i.rramos no mesmo 
lo~al, em uranas.. esperundo qüe clareasse o <lia. Mandel 
logo examinar a prôa. e reconh.eceu-se que ficaram 
ent.orLa.das, um pouco, a:s cha.pas, não fazen<lo. agua. 
As 5 horas e 35 minutos da ma.nhã, ainda com um pouco 
de cerra.cão, .pudemos. de novo continuar :a vía@(fil}, .to
;mando 1.odio o cuidado. ~ 

Sn:~nem-sr alg-umn~ notas inf,imas sem imporf.n.ncin e 
continuo: 

.zO risco que corremos devido á im;:>elricia do pra
tico Belém nadn é r.lP.p.oi·3 que tudo está findo, mas 
não deixo de consi;gnar os meus agradecimentos a Deus 
:pela segur~nca e ealma que manifestei em tra.IllSe tão 
critico. 

·Pela minha vida nada: pela dos meus com:panhP-i
uheiros e pelas responsabilidades do meu cargo e dns 
circumslancias esper.iae·;,; de transporte dos documen
tos da pacificacáo. era que corria o desa-grado de tudo 
sumir-se na voragem do rio calmo, mas corrcatos0. 
sem que pudesse ter salvacão. t.ão perigosa era esta . 

Dia 8 de abril - Domingo - · Eram dez hol'as 
quando busramGs atracar ti.o Belém, já fundeado n.-i. 
Cll-Chocira, afim da ir recebenõõ carvão, emquanto 
11ão chega''ª o '.reff 6 e~ rec-abemos a dolorosa noticia 
•in fal\ccimen1ci no meu inditoso colle'gn o amig-o. lQ 
fl'lll'lllr Antonio Dini:: de Pinna Junior ... »· 

Chnmo a ntLenção da Cam:\'ra e:.pêcinlme.nte para. estti 
fa(•Lo: l'f.•t.l:mrn Ioda a sua atfen~iio para a exposição qu() vou 
f:l.'l.c'r. 

<.: ••• tão or.-do roubado aos serviço;; <lC\ uma elasso 
o do sna P:J.1.ria. que elle ·amavii. eom · n cari.nho do sen 
n..<:piri!n ai;it.a.do nn. orlt.ic:n. paira obter n melhor, mM 
se111pn' na g'<:'.00t·osa i o.rluencia de ser-lhe utiL 
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Educado com liberdade era affeito a.os rasgos rle 
uma a!Livez .pouco cabível 110 momenLo actual de nossa 
soeiedad'C, e. por isso, muit.os o tinham ú distanc;i.o. 
r:orn re.cúio do seu v~rbo inflammado pelo .seu eis.pirilo 
luddo. Era arl'cbaLado, mas cedia á forca da .Jogfo:t. e 
do hom senso . IN'o trato intimo era um corocão generoso 
e dado aos gi.•.andes commie.tt,imentos. Tinha. ·pronunciada · 
lnr.lina13ãu ipara as agitacões e a.s promovia com p raz'&'., 

Meu collega e amigo se teve .erros, sempre os res
:;at.ava oom a lal'gueza d-e seu proceder. 

Lamepto que t;io cedo se visse reduzido ao pó de · 
ondo proviemos.» 

Si·. PresicientP., não onvi honterri o final do apa.rf.e ma
licioso do Sr. Deputado pelo Estado do Rio -de Janeiro. ,T;i 
sabia qne se proc~ira fa:zer lenda em torno do caso normal 
do fitll(lcímento ·do meu inditoso coHega e amigo; Piruna 
.Tunim·, que se -procurou envolver· o meu nome nesse facto 
prnfundaml'nf.(J norprnl 110 Amazonas, parn um 9rgnnismo .i :í 
Ol'pauperado. como era infelizmente, o do meu ex-collega. 
Nunca dP.i importancia, não podia dar-, nem dou irnportancfa 
a >'-cm'eHrnnt.e. facto e nw r.onf>idr,.ro rnuHo supr-'riol' ú suspeita 
<lc que possa cont r ibiiir para a perda de uma vida humana . 
.sc.jn ella qual for . E' uma sus-pr.ita que atiro ao no.io do men 
dei;prezo, tiío monst:ruosa elln é. . 

Que um homem dos meus s!Olnl.itnentos, da minha respon
~abiliciade e da minha educai;ão, possa ter. o prazer, qual
(]Uer que elle seja, possa ter ingerencia ou participaç5o, até 
mt!smo longínqua, em que d~appare~a o seu mais rancoroso 
ndversario, o seu mais formidavel inimigo, tanto mais que . r;e 
l rnt:wn. dr uma amigo prssoal. amitl!'(l intimo. qua a rnim t ~ra 
<l·PYo!ior de i'in<>za.s ext.rnordina.r ias e sempre trihutou-moe ma
:dma. ('st.ima e nprl'()O que os retribui cordialmente, sómie.nte 
pôde l"l'l' ncreito pelor< typos de crimi.nosor; nat.os que não · 
JW"snm sNpHH' a propria honra. 

O Sn. 'VwE::-..""'l'r-: SABOY . .\ -:- Coilc;n de 1.urma d e V . Ex. 
na E;wo\n N:wal. Eu o ·r..oniheci. 

O !=:n. AnllfA!';DO Bunr ..... 'l\'CAQn - S6 !ncifü•nf.emenr.e mi> 
i'C'.'fíro n <'Sl.c facfo. l.anl.o asr.o me causa e lle, deix:ando-mfl 
admirado <li" v1~r o' qn<' fali.a :"L naf.ureza humana. ú r.spccio 
humana. quando. na sua ancia <lP. deprimir pelo inf.~ressr. 
fo1• ic!o, dcsc~c ús J)rofunde7.ni;; da mnlicia inconc-P.'bivel, para 
procut'al' att.ingit• um homr.m que nbrt> n sua yfrla no mní s 
presam siq111'r a propria honrn. · 
]1nt'cial dM .iul:;-amrntoi:: . . lan la (~f.'rl~7.a lem dl' que nncia ser:\. 
nella enronf.r:i.da, Hlsc•r.pl.ivr.l de ser l.mduzido cm nrf.os .. QU<' 
desabnnpm n ~lia l!Onc!11r.ta. · 

Ti>.nlho "' in1!P.J'aml'nl1' Jl(l,io dl'ssa.!< mist'rin...~ humnnns, e só 
.~P i que Plln!< l'X isl.1'1111, t' <>u sf.riYn a niN'f!Õilar quc cllas <"x ist.isf>Jc.m, 
PO'Nltlr. 11fl lla!< a pt~ l"\"l't'!<irln<l-1• rNtuin t·ndn. do nnonym:\l.o infame 
procurou cnYolvcr- mc .. · 
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O :=.:1t. V1t: t;~n~ $.\~o~·.\ - · Hou\'1! t.JU<!lll attrilmi.sse ;1 
V . Ex. a culpa da moi:lt\ do :õeu cullega '! ! 

O S11. At:'~L\~ oo B üllLA:'\fAl.JUI ~ Cou n i vencia. 
J'á. viu :i Caina1·a, ].'dos pel'iodos tlcsc1·í plos, tJUC l'aros 

.fora;n1 os momentos cm qu1~ me t.:Oll'i'et·vd no Amazonas. Saiba, 
pol'c\m, a Camal'a, com rela1;ão · a c~le J'ac Lo. quo meu inditoso 
<!oll~.g':i. e ])<>m · umi;;o não <>e e11co11trava. cm 7\(a.náos. qua.u.do 
lá .;hcguei. Só vim a ct1cou l.r'al-o em Antirnat'y. no dia cm 
que cltegue'i por oceasHir.) . da visiLa que :fi;,, ao nnvio de qw~ 
e!le et·a immediato. '' onde se ach ava pr:c.'W. s~·ndo, $olf.o por 
miuha iute1.·vencão. Com clle Lroquei p alavras · ce . coi-~c:.da 
<.l do ol'fei·ccintenl.o como. r):; qu l.! :;e troc.atu ruuilo 11aLu1·ahncnL~ 
cnLrt\ ll!OHega,, I.' ami1go~. '.'iuntm mais o vi e dcll e núo· ouvi 
cxrn•essõe::; 1fo espec ic a lguma. ni)m :-;obre u Amazouas, 11C11u 
:;obre o ca-i:;o especial do ~11~1·1.· . Elk lú no 1.-\1rire estava, acoi<lc11-
talmcute. a .!Jordo do J 111·enw., uasio da flo ti1nha, do A.rua.zonas 
sob o ·t:on1mando do almh·ar1te Ramos -da Fou seca que, gt'O.!J0.1' 
a Deus, :a.in<la yivt: é t)Od'I:! c:.onfinnal' as min11as palavras. 

Não tent10, culpa, . Sr. P:-esidente, que a mcnl.alidadc 
doentia. ou sentimental de m ise1·aveis ·que nii.o a-ssumem rC!SíJOll- · 

·sal>ilidades, procure ferir a uin homem que não pede íu
vot·es u. uinsuem, que nãu qu~.r cpntemplação de uinguem n o 
julgamento <la ~ua vida publica . e párticular. . 

<i:A. vida - eutão e,-,crevia eu - tem iia for~a da 
sua cornwt·Va!:ãO o g-rande poder· de faier · ces::;ar, por· 

· mornenlu a t.:l•mmo~·ão que no!:' t:ausa a. auseúcia eLcma 
de um sei• querico, para suster o organismo maierial 
cxigenLc e deixa-se que o espil'ito dolorido se cont.ol'!:·ª 
em d-Ores 1) rcco1·clai;ões íol'candc o t.rabalho mesmo 
logo n. morte do enlr que· nos .: muito e.aro . · Ainda 
bem viva a memoria do Pinna e todos n a porfia de 
cor.iinua1· com o s~rvico afim de trazer a bom termo a 

. com'missão · expedicionária do Acre.~ 
Eis as palavra$ .com que eu finalh:n.va, Sr. l)L•esi<..!en le. a 

p!'oJund!l. commoção que me <'ausava a morte do indi toso com
panheiro e bom amigo . . 

S r. Pr·esidenlc, eu nus minhas uola~ relat.!vas .-~ '\"iut;c lll , 
1Jcpuro com outl'aS pln·use:; t:1ue ucsc.io fazer rigm-a1: na cx
posicão que ot·a estou fazeudo ;). Cnmal'a. 

«O rnund~ é cheio tfo mhmdas:> ! Quando é quú eu acre
ditava que e~cN~vcndo iSilO em pensamento intimo, viria en
contrar uma applicai;ão Uío apt•opi·iada ? 

cO inundo ó cheio dll miscrins r1U:anúo csLú. cm jo:;o 
o i11t1~r1~sse, r! po1• i~~o l'il-11 c:orn o t'iso nos J11bios. t:ra
zcmlu !ri~f Pz:1 na :1lmi1. i1ot· n !1· que bom mc~<ruin lw 
é o sr.r h umano. cu,ia pcrrepi:üo não vuc a lém do que· 
o liorizonlt! 1111parc11Lt~ l imita.~ . 

Quantu. ve·rd1Hlc huviu eu e1:1cripLo cm 1002 .'? 
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Quank1 IH'op1· i~dade Len1 e::i'La verdaúc no 11i.omcul.o 
acCual '? 

Tudo mab lmu i rtlL1 1·e~:;c, :::em 
poimcnto pres~ado um umn. é~io<.:a 
mas não camarci a Gamara; nem 
sua leitura. · 

duvida, IJOL'(!tie é um de
hh;lori:ca de nossc. paiz, 
mu cuusarl:!i tumbem com . 

Pcdil'ei, por~m, p'~l·mi~sã.o para incluir uo. meu di:>eurso · 
a.lguus pCl'iodos que completam a descri-pção que ora venho · 
fazendo, afim d"e que a Gamara. e o leitor possam pel'feita-
mente ajuizM' de toda minha · conducta naquella época. • 

Inci<lenLemente encontro es te outro: 
. Dia 9 de . abril - ~·feira - O Dr. Lopo N-etto não 

. p~sou bem, ma:; o seu est.a.do febrH não aprese-nta gra- . 
v1dadc. . 

A's 11 li. e ::io m. passa.mos pela ·cidade da l!abria e 
ás U h. ao m. pelo avi1So Jut-ahy, que estava atracado 
ás barrancas de uma casa. A's 3 h. 35 m. atracamos em 
A:;saliy-t.uba, -para espc1·ar 'O Jutahy, afim <le poder o 
medico, Dr. 11alhano examinar o . Dr. Lopo Netto, cujo 
est.ado se ag;;pa vou. A's 3 h. '55 m. chegou o Ju,tahy, que 
ainarrou ·pela _popa, vi~Hio o Dr. P,alhaao a bordo e exa
minando oo doentes. 

illur'ante ú. noit~ serenou um pouco o accesso do 
Dt·. Lopo Netto e a Jebre diminuiu. 

:fiz quarto até mda. noite, mas 
dormir não só pelos incommodos da 
pelo cuida<lo dos doentes, aos quaes 
dicar à horas cert.as.>. 

foi impossiva1 
navegação, como 
era 'Pl'eCiro me-

Veja a Carbara, veja V. Ex. , Sr. Preside11te, era o com
ni:indanw do· navio quem fazia quarto e quem metlicava um 
poi· um de 13eus enfermos. · 
· Ha oulro :pont.o em que se veirifica a. minha semp'..'c unica 
e dominanLe preoccupacão de cuidar por aquclles que í:'.'.':ta- . 
vam sob o meu commando. · 

Vem outro (lendo) : 
:A mi01 ai.nda não foi dado o prn.zer uo repouso, 

estive :lioda u noite alcrLa, dc1>cans:mdo um pouco so
bre um coli>hão 1~m cima da gaiuta., e .não podendo 
nern mesmo linu: as l:Jot.as. ,\ noile co;Lcvc fria. hu
m ida. e . h~f.I) nãn m e conv·cm. porque é ccrLo u rc:;fria
m <'nto.:>. 

$1·, .P1-.•s ícl1•n l 1•. · nC'~La 01·<i-1~m r;l r• i<Ma,,;. e cont,imrnndo a 
di,,;erip·r;:i(I, l'llr·;,:·:'111v.1 . .; a ~laniios. Vr•,i :unos, j'l(H'Úll"I, a sit11a1;:i11 
.-sp1)Ci:tl, fllll~ \.:rnt.n inf.(!l'C',.:sa a 1 .·~sn~ "fan1osu:> JHlI';r.-:uw~. •Jl.11' 
aha11dona111 u 1•.;l.111ln •l':l 1JU O$ L1í.o, no ~r)u aspot:Lo m ais s6rio, 
purn. UJH'C t; ial-a pelo u nico lado. que não póàe e 11ão deve 
imprcssional', qual. o monetrario, ou impl'essiona aos que 
Lanto o amam. 
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Jâ ueei:u·ei q1Je !.1avi<1 ,;iuo foiLa a t.:OneilJa\·ãü tia base 
.J,~ .'dU r;cmto!S c1e róis, .Dc:;~a •.JuttHIJa, ::lllü uuntvs ftn·am Lt'auio
poJ:Lmlo::; pot' rníui. quaudu reg"t'e::;:;au!ie de 2\httuíos, pa.ra. u 
Ac1·e, a pedido do 'g·overno tlo ;\.mazouas. 

Enh'cguei-o;; <Jonti·u, fcdi.Ju, i.;cnno ú·éru t'tJUÜJo ao 'l'lw-
som·ü do Amazonao;. . 

Bem sabia qu:.tl \) Úu::>LiUu d e:>:Se uiulieil'l!. (j Ul:lV<.:!l' cni. 
cnbregal-o ao Dr. Lopo NeLto, pal'a que este désse o de:>tiao 
que úevi:i. tel'. 

Não podia deiX:.l.1' de ·pu.ss::w o recibo ao Tet>ouro de.• 
Amazona~. Re0ebi e obtive vutro 'da enlrega, que apreseut,ei 
au Governo Fetle1·a1, unfoo a quem aevía prestar oont.a:> de 
meus actos, e não ao Govet·no do Amazonas, de quem não era 
ft:mccionario, nem tinha missão alguma. 

Desse diu.hcko, o Sr. Gal vez re0ebeu 250 contos, -e o si·. 
Lopo Netto, 50 eo1ifo;,;. Em Maná.os. O &r. G:l.lve4 achava-se 
gravemente doente. Elle recebeu de minhas mãos 13-0• i.:ontos, 
dos qu:His tive recibo, como déra recibo ta.mbem ao The:!lourro 
d~ Amazonas. .. ..; 

Não consta poss·a haver fórma. outra dii'ferente <iessa para 
prestação de coutas; a.pnJsentar recibo de um dinheiro, de 
uma pa.t'te, e do pàga.ment.o feiLo, da outra. 

. Ficaram faltando ao St·. Gal vez, desse i;;ouü·act.o assi
gfiado, 60 contos, que, até hoje, não foram pagos. 

O Gove.rno do AmazO[Las despen.deu com a movimeut.acão 
dos quatro navi'4ls ·de guerra e do transporte a.rmado, pouco 
mais de mil contos, incluindo nessa somma os 380 que con
sli tuira:m objecto da indemuizacão para que a revolução de
puzesse as armas. 

Por essa época. sabe V. Ex. e sabé a Gamara, que .o 
thesouro do Amazona:; era :folgad~s.sim-o. A receita de um se
mestre ultrapassara de muifio á renda calculada parra o anno 
inteiro. · 

Fosse cu ambicioso. qulze~e tirar paC'.tido e provent.Gs 
da situa.cão. e confesso à Gamara e ao paiz, não me teria 
faltado ensejo; não oara. receber migalhas desses 380 contos, 
quantia. despendida para a pacifir-acão. nem do úxcedente des
pendido com a rnovimentacão e allmentacão do pessoal, <lura.nt,e 
quatro mezes e meio. Mas, ~e·. Presiden f.c. muit.os. e. muito;: 
outros ensejos podia ter tido de a.dquirir sommas muito mais 
o.vultadas. Tive oífert.ai;;, e recusei-as tod~s. 

A minl1a pl?t'manecrniu em Mun:in,; foi eomo que fugaz :
1 

l~I rd;uc i á p.t·ime h·a ve:r.. eoncr1·tp i o navio, r) part.i. 011egll ei 
:'t "ei;uwfa \"t'íl. lonwi ülnrn!:'ntr1~ lll:-t'Pól~a1·ios par·a a J11ovimen-
1 ar:iífi do navio•' J'PA'l'•»"íl•!i :io :\ 1.~r·1•. ltu;.:1··'~-~r} rio .\cr·c. dcmo"!'o uns 
Lre1< ou qtrnl.r·n r:I i~i1< r• pai· to par· a o rP':1rú. Nao ~1ue l'·U tivC'.ssc 
1111~dn dt! vh·i•r 11t1 :'lrllll.1.0tJ<l~: llfir.• liul1a c1>S1! tnct..lo. tnCS1110 quo 
ulJ i ~1'.1 lwb itus:-:(!!ll v icio:;os. 'l'enl111 1~nn l'iun\:a absoluLa nn minha 
l'i;1·1~a d1~ al111a ·i~ 1.t>nlio fú nn~ rninliu.:; viltudr;~. Sü os que 
.~enl.eru l'1•a.111e.ia1· 1.•s,,;:.r~ qu,tlidude..;, Lumem u:,; Yiciosos; e, por 
LL•merem u:; vidosu~. up1'c::H:lU~am-:;r~ como puritanos. 
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O Gove1·no do Am<lz(Hmi:: rez um cxccllcnlc negocio, .pa
gando a: inc.lcmnização con Li·aclau<• tfUt'a pacificação do :\.cre e 
pn•:-;Luu urn 1'L'a11uc 81!l'\'i eu au JJ1·a1df. CO'lll i:eYoluc-ão uaqucllas 
paraO"ons, loda a uavcga1;ão t'icou su:l11cnsa, não entraram os 
rccu1·sos nel:css·a1•ios C1 movimentu~:ão do men:ado de borracha, 
nem uo Pa1·ú. nem no prom·ío .\mawnas. Ac:.ilmac.los os anirnos 
a~concmm Loc.las a:; 1·e.t;'Q1·vas e.lo produdo ua~ural ao mercado 
e, na ·praça, as tr:i.risac~)ões .se inici~1·am, avolumaram-se, e o 
Estado cobrou do dfrcítos pch1 entra.da da borrat.1ha do Acre 
nmis de trcs .mil coutos d tJ réis. muito cm excesso aos gastos 
que fizera JJUl!a. pacificar o Acre, acabando com a revolução . 

. !!:' bom que iw ~ai!Ja ·l]Ul.! o gon•rno do Amazonas ofi'erecera_ 
ao P1·e~ iden Le Campos Salk.-; L'UStüa1· as despeza~ da expedição 
e podia ter Jeilo de fóroia que cnl,cndc'ôse, sómente devendo 
pre::;tut· contas àe :>cus actu:> aos poder·e.s leogilimos do Estado. 
)!;. o LltlC' mais. aLLcnd1~m VV. EE~., paz·te des:;a borracha, que 
veio rigura.1· t:(HltO amawJJcttse e pugat· ünpostós pal'a o The
soui·o do E~lado, eru liorradia d.e tcrl'ilor.io litigioso, borrac>ba 
de tcl'ritot·io es~rang1!iro - po1·que o Acre tinha uma parte em 
liLigío e uma l}at'l11 incunle~itl\'élnwHb.: boliviana, que é hoje 
inuoHL(!stavelmenlc bra.sileirn, pelo Tratado de Péli·opolis. 

Sr. .Presidente, si se vier a repetir situação ideotica, 
<inaloga será a minha. conducla. Não terei duvida nenhuma 
Pnl assumil' ouka vez a mesma attil.ude, de. evitar tanLo 
quanto minhas 1'01·ças permfüircm, o i;J10quc entre brasileiro.,;, 
sobretudo na:s t.1u11diçõcs em que -esse ·tihoquc se h1 d•nt· alli. 
Sou miliLar, posso amanhã ::ior chamado ao exercicio de uma 
funccão de commancto; talvez para mantet• a ordem do interior 
de meu paiz: Nãc· tenho duvid~ em affirmar á C:lma.ra quei. á 
Ir.ente de uma forca, cum:Prir'ei sem relucLancia as instruccocs 
recebidas do meu Governo. Tenho experiencia de uma revolu
ção e, até certo ponto, posso acceitur como um direito· o direito 
de ·rcvolucão. Houve, .portanto, .no meu caso, no caso ela r.e
volução do Acre, uma excepcüo -á regra geral. Houve a preoc
cupação unica e c.i.:clusiYa, louvavel em todo o hom;ern de bem, 
em todos os espiritos eminentemente brasileiros, do ·ev ito.r o 
-0hoque ·entre a força naval m·andada para pacificar o Acre e 
os brasileiros, que se ·haviam 'revoltado para integrar o Acre 
no tm·rHo,rio uacional. 

Si outra fosse a atLítude desses rcvolucionnrios, si outras 
ÍO!;~em a;; suas ii:iten\;ões, outt-a seria igualmcntê a minha 
conducta: teria obedecido, sem a m·e11or relúclancin., e empi·c
gado as armus 11ue commandava p~ra que a ,auloridnue do Go-
verno fos::>c restabelecida. .. 

Naquella occasião, não o quiz fazer, não permitti que se 
J'iiessc; usei de toda a influcnciu pat•a que se não fizesse e 
louvo a Deus o· i·esultado que consegui. Só fiz isto, repito, 
porque a .sitliac.;ão se apre!:!cnlava, como já Lenho mais de uma 
''ez dcscriplo f1 Cnmara dos Depulado!> . 

.Sr: Pi•csidontc, venho falando i:;óm1mtc por mirn-. Quero 
que sobre mim lJaia toda u respon.subílidu.de da deci.silo lumuda, 
mas não posso deixar de cumprir o agradavel dever de dizer 
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â !Cam:~ra, !l- por seu intel'meuio ao .pa.iz, qua cou~ eu peil.s&r&Ul 
e ·agiram toctos os ml:lus disLincLos c.ama1·adas; do chefe ao 
menos gr.adu·ado de borde>, . numa unanimidade qu·e traduz ex
pressivamei~t.c -os scniin;cntos que a:nimaram e.. felizmente con-
1ti:nuam a aui:mar ao;;; officiae~ da l\!a.rinha de· Guet·t·a. 

As quantias . ridiculas que figuram nas contas do G<>verno 
,amazonense, qua.ndo na dMiciencia de suas verbas orçamcu- . 
tarias quiz receber do Governo Federal uma indemnização, são 
por tal natureza abaixo de qualquer apreciação Que, nem si
.quer; merecem a. menor das observacões a respeito-. 

O Governo do Aillazonas deu a cada um dos. commaudan
Les dos navios a iusignificanle quantia de :10 contos de réi3 . 
Podia ter dado muito mais. Era seu direito. Cada qual trata 
os seus .hospedes como entende e como póde. E ·a fôl'Ça naval 
era no momento e pa1·a o facto um convidado do governo do 
Amazonas. 

Não deu, enti·etant.o, com demasial:l. Muito ma.is me bavia 
offe1·e.cido o .governo do l'al'á, muito mais me déra o gove1·
nàdor do Pai1á. como rancho. De na.da disso se' fallou e veem 

·fazer referencia á import.ancia de 10 conto~ recebida. por um 
commanda.nte · do navio, ·para des~eza · du1·ante qua t.ro mezes no 
Acre, onde os generos são cariss1mos. · 

· Pobre .gente l . · . 
·~z a estes pm·itanos <le fanca.l'ia. 1 . 
Sr. Presidente, a situ·acão era a que venho desc1·evendo; 

não sei si tenho sido suffü:ientemente claro. em delinear, com 
a niti<lez que deseja.'V.a; a minha movimenta.çã-0 no scenario. 

Aqui chegando ao Rio de Janeiro, ma.is tar<le as lutas 
:pôliticas do Amazonas provo~·aro aqu·enas crises, com que 
eu nada. tinha que ver, 'e sou, de roldão, envolvido em. accu
sações que visavam fel' ir o .g'Overno daquell& Estado.· 

Um dos membros proeminentes desse governo, CUJO nome 
vou ter a honra de . declinar, o Sr . &lnador Sylverio Nery, quo 
havia. sido Governador, informara a um meu amigo, na occa
::iião, occupando o alto pcsto de Ministro da Marinha, qual a 
niinha ~onducta. ·independente d~ Ludo isto, ·Sr. Presidente, a. 
caJUinuia continuou sua tarefa, ·~ nunc·a cessará. . 

Mais tarde, posterio1•mentc, a despeito do julgamento pro- · 
nuncia.do por 9úem ~ podia., pela un!t?a ,l\lltidade; susoeptivel 
de se. p1•onunc1ar no Julgamento, que Ja h, e que vou relér, o 
chefe do E:;tauo-.Maior, Sr . alrniralll4~ .lustino tk 11•1·01!tW:1. 
manda.-mc ~ha.mar a p1·oposito de um discurso político contra 
a ·si tuacão ··do Ama.zonas, proferido n(} Se.nado pelo Sr. Bal'ão 
do Ladario, senado!' pelo :\:mazoua!:!, tmd·e fez allusões ao meu 
pedido de julgamento pelo:> meus pares, e me diz: Sr. Burla
maqui, de.<;ejava Que o ~enho1· me informasse a respeito deste 
assumpto . · -

Era uma ordem, e. eu a cnmpri immedla.t.amentc. V olLci 
á minha r.esidencia e !.!4 horas depois dava uma informação 
que essa auto.riàade da :!.\farinha · declaruva a mais cabal e a 
mais completa que ·se podia desejar .:E.lle estava períeiLamenl e 
sa:t.lsfeito com as informações í~ue eu lhe bavia dado,essas in-

c . .:..... vQJ.. vn · t7 

'· 
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formacões, ~m res~mo, não ·:er:un mais q11c aqucllas que tenho 
a honra de pre.star á C.nrnara dos Srs. Deputados e ao meu 

pa.h:. Póde disso informar o eommandant.c Alberto Durli.o 
Coelho .que era-o ·assistente secretario do Sr. almirante 
.Proenoa . ,. 

Sr. Presidente, já. Lenho idade baslanle J;>a1•a. ier um 
pouco de scepticism(I . Nüo ncreditQ, registrom os A1mats; nãu 
c:reio;· - rogo aos Srs. taohr:;raphos que não deixem de re..: . 
;;istrar :ts "lilinhas ~xpressões; uão e.reio que e,sla. minha. ex
posic;.ão, ião. fiel, tão cabal, t.ão despretcuciosa, consiga des
armar estes puritanos de muito amor aos cofres publicos ~ 
de muito pouco amor á honra do proximo. Para· os meús 
amigos, para . as pessoas que, sem me dispcn&n"llm amisadc. 
me merecem, pelas suas qualidades o attitucles. tode> o meu 
apre~o e o meu acal.amento, eu estou profnndamente conven
cido · de que a. anal;vse, ou por outra, a simples loitura d;1 
minha exposfoão, o conhooimento, mesmo superficial dos 
factQs, serão stlffioierites para ·um jul:r.>.mento, o mnis honroso 
sobre·· a: minha pessoa. .. . · · 

· Quanto aos o·utros.. . • que continuem. . . Deus lhes dê . 
paz. 

O Go-verno, a quem devia. prestar contas, ·as te-.:e em suas 
mãos e pronunc.ion o seu .lulpmento. Não dovo ma1s contas ~ 
ninsu;em. Não aa ~ptest.o uma segunda ve.zt come> nli.o prestare1 
terooira ou quarta. Seri·a 1,nn nunca acanar 0e·preet8.Qão de 
contas; para gaudio dos exploradores da honra ·alheia . . 

O julgamento proferidc:> pelos ibomens que o proferiram, 
cidadã.os d'e rara esta.tur a. moral. diz com .eloquentes e:x:pressões 
tudo o que eu podia desejar . , . 

Sr. ·Presidente, :i · questão do Acre tinhQ aspectos dB in
teresse real . para o paiz, por isso que se tratava de. um ter
ritodo ft'onteirioo, muito <lisputado pela Bolivi'a. e eujos 
!ímites ainda eram motivo de di:vergencia en.tre .a.quella. nação 
e a n.ossa · 

Não serú. demais, portanto, que r elembre um, PoUOO a 
s ituaç:lo para. que bem 80 julgue do ncarto de mmha. ooudoota, 
que foi a. de toda a forva. nav&l . de que fazia. parle. 

Sr. ·'.President.e, é preoiso .. meditar prof1i1ndamente sobre n 
siLuMão do Bra~il n·nqu~lla éP,ooa. soousado pelo .governo. da 
Bolivia de conn1vente no movunento i'evoluu1on.ar10 do Acre, 
para se verificar da extensão e da gravidado desse moviulenlo 
em· r&a!)ão <:\ l)ó::!iéllo do Brasil no conoe1·to · das nacõee sul~ 
americanas. 

E porque houvesse \lm fundo tir) ve1·dncle uosta uppn
r~mle conrdven~ia do Governo Federal nos manejos du reVtt
Iução, .o GO\'et'no f edernl, muito hom·ud1.uneute, muito nobre

mente, como, aliás, é de nossos habltos, como póde attestar a 
nossa. histot·ia. diplomat.ica, procurou, por todM · os meios, ~ 
o 001115eguiu effeotivamente, demonstrar a. sua mais "orrecta 

· condueta1 em relaoão niio só á questão em si, como li revolução 
que .no 4ore estava tendo a.ndamento. 
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O governo da J)olivia· suspeiLa.va por todas as fórmas o 
por todos os modos, e tinha agentes por toda. a parte para 
descobrir a verdade, do que Já se passava, e agentes estes 
sem compostura. para. o cargo, que exerciam, chegaram a. for~ 
mular, . por escripl.o, accusações gravissimas a.o . Governo i'e·· 
deral brusiloiro, com aprecia0õe.s quasi infamantes aos nos- . 
sos homens publico<=. . · 

E por·qt1c hou·1essem feito isso e porque um dos esct·i
plol'es de t.ae~ noticias fosse um dos delegados bolivianos, qur 
existiam no Pará, com caracter de consul, é que eu. tambem 
:não quiz, absolutamente, t.ransporto.I-os no meu na.vio, e elles 
,1ão foram para o Acre . 

Commctti um cr ime;! A !'iação que profir.a seu julga-
mento. · · 
· Crime igu_almcntc commctti quando. abandonei o com-

mando do mon navio? Mas o fiz por um sentimento de hu
manidade; não me arrependo . Condernnc-me a nação, si u 
(;ntender: a minha coni'issfío ahi está . 

Reeditem a calumnia, pouco se me dá; ao assumpto não · 
,·oitarei mais. · 

J\1lgiH:rn-mo os homemc de b~m, e com o ,iulgament.o do~ ·. 
homens de bem estou snfü;feito. · 

· Não acredito, Sr. Pi·esidenLe, <ruc · na. cpoca actu.al haja 
bt"llsiJeiro algum capaz de negar ao Sr. 'Campos Salles a a.u!l
teridarie, a integridade, a firmeza. de caracter, o desejo de . 
acertar e a roa preoccnpar;ão de não punir innocentes, ma<> 
lambem de não Jloupar criminosos. · · . · . . 

Nessa época não era cu sinão um simples tenen~e de l\In
rin-ba,. sem prestigio, em posto l>ubalterno, pri\'ado de rela
ções politicas. de padt'inh.ps, filho de mim mesmo, atacado 
por muitos, injuriado por outl'os tnntos, e at~ suspeit..-ido 
por um membro do Govert10. · 

. . Pois bom, a Msc governo requeri a fórma norma! de juI
samento: ·.o conselho de suerra. 

Não poderia ter oul1'.a alUtudc, não poderia proceder de 
outra maneira, e a Camara C(\nheoe, pela. leilüra ~ue fiz, qual 
a decisão. ' · 

Não est.ãc cooteutes oom ella. pois, procurem outra. Elln. 
mo basta para a minha consoiencia de homem de bem, que 
não o ê para satisfazei• a gritaria suspeita dos immollador'es 
contumues das reputações a·lheias, mas porque ó seu dever 
:;.~g\mdo a moral em ciuc se educou e tem vivido. · 

Os meus collegas, porém, hão de me permittir ·citar uo~ 
"llnmenle li 11nico juiz 1.flt~ eu JJOdia ter, e que se pronuncioti 
õe fórma clara. J .• reti;;:i. sem bOpliism~. sobre todos os a,;pe
otos da commis~iTo, o u11it:o juiz que era c:ipm:: de dizer algum:.\ 
<:.e>us~\ . pol'(\l1 1~ orn. a indn o unir.ó •1110 tinha todas 3S prova1.< 
para julgar, e que, sem fazer praoa -de puritanismo, possuia 
Ssenç.ão que ?1ego peremptoriamente a esse.a fortuitos julga.
detres improvisados, que não se respeitam e por isso não 
respeitam a honra de outrem'. 
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E foi e:;::fe juiz que i'ez iuscreve1· no meu hititol'ico de of-
l'i~í::i\ •Je '.'.\farinha u ,;u:L cl~cisão, r- ·~om ~!:;:>a tkcisãu poden! 

continuíir quantos queiram, ou te11ham iuforel>Se cm me dif -
fa.znar; nao me importa. Dadas a.S explicações que eu devia 
d Gamara, e, pela Ca.mata, ao paiz, pouco- se me dá ciue sé 
reproduza a calumnia, até porque sei que um do.s seus ca.ra.ct.e
risticos ó justamente esle: uma vez nascida, nunca ma.is se 
e::ttingue. . 

O que cousf.a. elo mim livro de a!>seuLanwnto,;; é o seguiute, 
~ a Gamara me peruôe reler: 

4Elll' 27 rJc ma.lo de 1902, requereu ao Sr. Illini:o~ro 
da :\farinha ser submeLLido tl eonsr:lho, afim de ,;e po
dei· aquilaúi1• do modo pelo qual "'º c.ondm:iu durante o 
tempo em que exerceu as runci;ões de commtmdanlc 
do <1viso Tocantins, e obteve o seguinte despaoho .. ,:i> 

Do 11todo pelo q1Gaf. se cm1du:.iu ... quer dizei· que não ;;e 
il'at~va exclusívamente do procedimento mílital' 1m · uavàl. 
com relacriv á embarcação que me fôra confiada. Era o modo 
pelo qual m~ ·havia conduzido, em todos os sentidos. 

«Segunda Seccão - u. 731 - .Ministe1•io dos >"e
gocios da Marinha - Capital Fede1·al, 5 de julho 'de 
1902 ~ Sr. chefe do Estado maior General da Ar
mala ..;.... Estando o Governo convicto .. . :i> 

E' , facil verificar . si esta ~ a fórmula, segundo a qual, 
qualquer doi:o ministros ou chefes dos departamentos da 
administracão publica se rei'erem aos assumptos que lhe sã.o 
atiinentes. Em qua:;i todos os casos, e salvo excepções, corno 
esta a. que alludo, o que se costuma dizer é: «Estando o mi-
11istro .. • > · · ~ :g!{i 

O meu pediclo fôra feílo ao MinisLro L' elle pouia d~~cidi1·. 
entretanto,, a referencia e á opjnifio «do Governo;,. 

«"EBlando .o Governo convicto de que o 1" lcnoml.·~ 
At·mando Cesat• Burlamaqui e~erceu o eummando do 
aviso Tocantins, da flotixllha .do Am;ui:onas ... > 

E' fodo o periodo do meu commando, Acre, inolusive. 
"· .. <Jom proficiencia. ... t> 

Refor.e-se ahi á minha. situo.cão de officinl de Mal'inha: 
.:. ... com lealdade ... > · 

Alü quunto ao· desempenho dii eommissão pomiea !le quo 
o meu navio foi incumbido: 

« •.• ~om horie.~tidade ... > 

A referencia neste ponto é ao facto <lo rceebirnanto o 
trnnsmissão d'J dinbairos que me-foram entrei,.'Ucs, (ÍQs qunc:s 
dei recibos, de um lado, e os exigi do outro, conforme pro
vei com os documentos que apresentei ao Gov()rno. 
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« .•. e correccão, desempenhando perfeitamente to
das as t~ommissõcs que lhe i'ol'am commettidas, de
claro-vos, para os devidos effeitos, que resolvi negal' 
o pedido feito pelo mesmo official, para ser submettido 
a. conselho, afim de se poder aquílatal' do modo p o1· 
que · se conduziu durante o tempo em que exerceu 
aquclle commando r. sobre que informaste1:1 ~m officio 
n. 608. 1 • secção, de 27 do mez ultimo. Saude e fra
ternídnde. - (Assigna<lo) José Pinto do. L11.z .> 

Senhores. vou t,e1·mi·nat·, mas <levo ain<Ja prestar uma ultima 
infol'ma.ção. 

Fui . pessoalnwnte ao. Sr. almirante · Eduardo · Wanden
kolck solicitar o deferimento do meu pedido. Disse.- lhe: «De-
:>e,jo ser submet.tido a conselho de guerra.>. . · 

O almirante relutou e me respondeu : «Embora louvando · 
a sua attilude, não pos~o opinar p elo deferimento, dada a si
lnac,;ão e~pecial em que me encontro com o seu cornmandante, 

·que diz qne eu per$igo os set1 s offlciar.s. Vá se entender com 
elle .~. 

Eu estava no commando da torpedeira Silvado, que fazia 
pat'tc da divi$ão, da qual era comfiw.ndante o Sr. almirante 
Alexandrino de Alencar, .que não tem tra.nsigencia.s sobre 
questões de honestidade. Houvera, entre esses dois cb.efes, um 
ohoque, de modo que existia uma. especie. de attrito l)erma
nente enf.1•0 o que se achava :.i frente do Estado Maior e o que 
comm:mdava a1-; torpedeiras . 

Wandenlwtk., alto espfrifo que . er&. não quiz deferir o 
meu pedido, para não pareoer que me fazia de inshMlmento 
pant. ferir o cr.r.>.mandante das torpedeiras. · 

Voltei para bordo, narrei o facto ao meu commandante, 
que indubitavelment.e f.inha direito a esta d!}fcrencia. ma!l 
sensibiliza.do uom ell'a, aut.ori1.011-mr.- :\ inf.i~ti1· no pedido pe!>-
soal -ao almirante \Vandenk<>lk. . 

Enten'di-me com o tenente Colonna, ajudante de Wanden
kolk .para qtle n opiniã1l do E stado Maior fosse favoravel ao 
defm-jmento e depoi.s vim ao Minist.ro, ao qual reclamei, .como 
servico pre!;tado a um amiSO. Cl def erimento . 

. 8 . Ex. responcle11-1ne qur não podia f.om:ir 1~ssa rPSolu 
oao sem ouvü· o Chefe do Gove.r1'o d& Republica, e ach<ltl que 
<>ra co.nveninnfR fallal.' no S.r . Campos SMles. · 

Drsde logo, fni, por mf?U turno. procurar o Sr. Presidente 
(lu Rept1blion. Não consegui neste dia ser recebido pessoal
mente, mas S. Ex. mandon que eu fosse attendído pelo Sr. 
Cockrane. seu secreta.rio, ao Qllfll cxpuz o motivo aue alli 'ine 
levava. Por esse intermediario, o Onefe do Estado "me preve
niu dt> flUe ia combinar a solução CQm o Mioistro da. MSll"inba. 

No outro dia, o Ministro foi a Santa Thsreza onde 08-
la.va o Sr. Pre:;;ident.c da Republicn. <' ma.ndou-nw' chamar :i 
noiLe á sua caBa, nn rua Vol.untarios da Patria, dizendo que . 
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o Dl-. Gempos Ballés determinara fosse indeferido o meu re•. 
rnierimerito. ' · ;q 

· Retruquei que não acceitava semelhante desimoho, qna 
tinha sido offendido em minha honra, e precisava que o caso 
ffoasse oerfeitamenle esclarecido. 

O Minist.ro da Marinha disse-me que mandaria fazer o 
aviso nesse S('níido e não o assignaria sem me ouvir. O Mi_. 
nistro me mol!ltrou o aviso perguntando: Está. conte.nte? -< 
Não l'lcnhor, re!lpondi. A~ade-:o que V. Ex. pense assim, mas 
o caso não ú só com o Ministro da Marinl~a. é pdncipalmente 
ctim ó Governo da Repuhlfoa. ·O Ministre da Marinha hMitou' 
rc di.s~e ainoia. Vou consultar ao Sr. Campos Sa.lles. 

Si o Governo declarar que está convencido desses factos 
(1t1e V. Ex. 11.S!'.iiroafa, ret.orqui, c.om relnoão ::t minha profi .. 
drmcia de of'ficial de marinh11, a minha lealdade, mas não 
~obre n minhn ·conducta e honestidade, não aeceito: tenho o· 
direito de insistir e, ne!'lte caso, mesmo com sacrificio da mi~ 
nlla posic.ão e anrostanc'lo todas as consequencias, tratarei da 
qwi.strio do Acrl'. pr!la imprensa. . 

O :i.lmirante foi ao Presidente da Republica e S. Ex.· 
··:..-1~hou quP. cu tinha. razii.o. E o aviso se fez noo termos aue ~( 
r.;~marn ,i:í. r.cmhece. O Minfat.rn foi substit.nir}o nelo C'·rm.'erno. 

Efr. P-rr.i;;i.dcnte, :u~radeco á Camará, ·como já agradeci no 
rnmcco. o conforto mo:ral que me dí$lienstou nP.sfé ffioidetite 
rin"" t.:1nto mé ~nt.ri~t.ecPtt, mas que tanto me confortou. 

f<in ferin fat.almentc qun ser ac:custtdo. mais dias. meholl 
;lias. ~"mo f:itnlmenfo f,r-rni de s~r ncmuiâdo õtitra \rez. Quld 
mde? O en;:.n_io sr. me offerP.ce para. que eu preste, pél'ánf.e a 
f:amnrn dos Dermt.ados um depoimento cttie teri~ mllf!J cMo ou' 
mEi.is ta:rrle ele rau~r :r;obre o :tact.o ('lue q~ p'l'ende li vf!fa rta
rionnl. No m.-i0 do mP.t1S nnl'e9 t1mho aicrul'le (flle me dis'(>e11.
"'àtn !l fol't.nnri fie !;UQ estima. oufroA a honra. de seu apreco, 
todn!'I n rnrrli~línstdn de Sll:\8 rAlncÕPq. A t.orlo~. !'IPTTI diFl
f inr-C'rin df'! mn s<'1. o crtrn pf'lr,o, como collel!'a, o cru e tenho o dJ...
rP.if o cJ,, "'xirrir <'nmn hnmr.•m dP. hem. ~ Ut11'1 P-:t11min{lm os fa
rln:r; r.nh1 imtH\tci111id11rlf', m11~ com ~evAric1RrlA. PR'l'B dP.'POis 
rmtlrt'Pl'n 11rri:rtnRr <'m "onllniPtl~iR Ri. eu nllo lH"i talve1 F.tre~ 
riltln. nr. tninhn P'!'MCr.mmr.lin PP.ln infArP..q119 'PUhltoo, l\!11 mtnbRS 
prn)'win" ffll'C::ll."- 11 91 o mnvl'l lmfoo A m"B1UsiVO dl! mtnha acção 
11!11T ~·~i h"m ~r1r\'i:r P~tn Plltria q1111 f.nnto amamos. . 

r.mTif1rl n m11n dfivl!r- r:nmo p:f'ralmenf.e ·oo~tumam fRJJer <:is 
nffit•!1111~ rln l\f!lrinhll '11> fh1P.T'rn, r:nm a r.nl'aJrPm !'IP.rena de suas 
n1~p.m~11bil irindr·"· o denodo de ~ua.i:1 :u1r,l5es hm:•oloe.s, sem ex
r.Ju!;i'\G r'ln ·~ril11nf.et·in na.hlf'al ·d~ hnmrm>; dn hr!m. P menos !linda 
nf; s·m1s l'l"ntimrmtos dB hnmaniil:ido. 

N'Pn do~mm<rci aR tradir.õel'I 11:lorimias de meus antepaesa
cio~ mi!Harf!i:: " mhi!< um11 v1>z próvei a nnturl'!r.Ao do pstriotl11tno 
cn1., nnitna. :'I Marin'ha dfl GnRrra, prompt.a. ifidividnal e cotte
"tivamenf I\ a. nunll'.luer !:iallrifiiiio nata l1onre.r o nntne glorioso 
rle nosso Brasil bem amado. (Muito bem; muita bem. Q ora
drn- é abràçado 11 ~Ji1)àm:6flte oumvrirnrmtado 1 ) 
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O Sr. Presidente - Esgotadas as materias em discussão, 
von leva.nL:tr :i...._sessllo, d~signan<io .pn'!"a amanbú . a ~gulnte 

ORDEM PO DIA 

· Vo!.a,ção <lo .pr-0jecl.1' n. !?OI A. de i920, autorizando :i. 
:ll' t'Íl' o crooil'o especial do t77 :867$, pai'3. pagamento dé <ks~ 
pez:is do diatri~o radiet-tel't'greph~.o do AmaZ1>M·g (1• di.s-
cusslio~ i · . · · 

,V:otaclfo do projecto n. 325, de 1920. autori:,:and'O n ce
der, median(.n arrendamento, um tert'eno ao Rio Mot.o Club; 
com eult!titutivo da Commissão de Fin'unt)as (vide project'O) 
n. 689, <io 19Hl) (t• dí$CU"1SÍi'O)i 

. Votação do pro.iecto n. 327. de i920. concedendo à .foão 
P:rl'S'Ondaa de GarYal110, a. co.n!ltrucção d" umG e~l'ildk de 
ferro. ieJo rio Pindar?. ao rio Tocarítins; com pa•rccer e emen
daf. <ln Commissão de F in:mr.a!'; (,ce>m emenda ) (2" discns-

- sílo); · 
Vot.aç.ão do :proj~oo .rt. 331, .de 192() üUlorizando · n 

nhc·rtúra . do credito Sl\Pt:ilementa.:r de !98: AM$436. á verba 
2·1• do orc;am~nto vigente do Minist.erio da .Tustiçü e Negoc io~ 
Trtt'!riores (2" discusslt.o): 

V·ot:.i.çiio do projecf.o n. .'332. de !920, aufodzundo n 
abert.ura d:o credito N~per.ial ~fo '2 :666$067. ou'l'ô. pnra paga- -
mmt.o ao capHão <lA co1'VBfü Ahi•á.ro Rodri~uf:'s de Va~conr.el- · 
lns ( 2• füscussãQ) ; · · - - .... ,. 

.V.fllacão do projécto n. .'i3::!, de i920, a'utoriv.ando a nbe-r
tura do credito '660-ecial de i :899!!600 .paro. ~aga.mêl'lto ao · 
oparario' invalido da Gaoo da Moedia, AJrtcdo . f,uiz . de Sou:r.n 
T(· ixeil'a (2• discu.ssão) : · · · 

-Votaçiio do pro.iéct.o n. 33~, .a·e J 920. nutorizn.ru:lo a :tbcl'
i ura ·dff e.redito csiprcial d<" _20 :239$060, pnrn :pagamento a() 
DT". A1'f.onin An~·rtt <lfl Olive1tfa e- ·cmtrM: f"m virt.udfl dl{'\ sen~ 
f <' nl}ll. j udir.ia ri n ( 2• d i sr.us11il.o) ; 

Votn~ão dó· pro.footo n. 335. d.- Hl20. :iuloriiRndo :i ll!J1>r
h1t'!t do~ 'Crccl'itog d!' 96 :9'1f &i9!'i e d~ 20: fi 6$t'mQ, 111tit0plt•
m1mtar~ o. <li~sn11 vmi1nt! dn Ho_qpifnl dn, ~- ~bnslilt{l. 1lt1 
orr,.nrnent.o víge.ntt' (2" disr.u~si1o) : 

Vot:l()ão do projecL,o n. :136. df' 1!'120, nu4iorl:2!1n<1o n 1tbN'· 
f nt•G. <lo l'lrl'lditn <>S.Pectnl de 13: 11705\007. pn1·a p1urotnent11 dn 
W·ncim~nt.o" uo rl~s.~mhnrs-urlor Fe1•nando T,ll17. . ''ll'ir:i F1w-
1·r irn (2ª discu's!l\O); 

Vcitncii.ci dn ·· Nncndn do Renndo 110 nrniMt.o n. á73, 1if" 
mm. & r.am1m1. abrirmo o rt"cdílo de t1:8~'2$R!l9. narn pri
!!'rtmento dog e.."Ctincto .~ fi~i1t dn 11.'l'matem. d:\ AlfandoFn <lo 
Rio lle Janeiro; com pnrecet- fa'\'oravel d'!~ C'.omm,i;:;s~o ct~ fi ... 
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nanoas á emenda fio Senado (vide pro.ieclo n. :'-129, de 1920) ' · 
( (iisc~ssão uniea) ; · . 

Votação <lo proj(•d o n. i to A, · rJe Hl20. abrindo o cre
dito especial de 61 :522$710. para pagamento a 'rhe Rio de 
Janeko City Irnprova~nls; com parecer favon-.·P.l da. Com
mis·sã.o de Finan<;as (2ª discus.são) ; .. 

2~ di6cussão do projecto -n. 265 A. de· 1920. augmcntando 
d•! 2. 000 :000$ .a verba . 18" do art.. 52 da lei n . 3. 990, de 5 
de janeiro de rn20: com p:irecer fa.vorawl <la Oommissão de 
Financas; · · 

1 .. discussã·o do proje§to n . 10:1. A, d•e 1920, autorizando 
a e:x:ec-µç~o a·e '.obras no lei·to do rio Grande; cc>m parecer fa
vorave.1· da Commissão de Obras Puhli~s P. emP.ndn. f'llhf'ti
#.utiva da de Finanoais. 

Levanta-se 11 !'!~ão ás 15 horai:; n ::rn minut.os. 

0P9am.en:to d.a. Recei'ta. 1· 

PRO.JF..CTO N. 251. .-, i 920 · . 

lbiilen4a• àCCélüs l'910 Sr. Presidente da Cam.•n 
. • 1 ' . 

N. i 

Al''t. Os machinismos e mater ial de cust.eio, etc., com-
. prehendidos ' no art. 2°; § 36, cas «Preliminares da Tarifa>. 

import'tldos por agricultol"~s. ou não, pagarão 2 % . ad valorem 
de dirP.itos aduaneiros. · · 

Juatificação 

. Preferivel para os agricultores n exigencia de uma con-· 
t r ibuicão modica, como a estabelecido na emendo, no favor da 
ise-ncão nos termos dos dispositivo~ em \'igor, médianta o 
deposito dos dirP.itos, em visto. da de.mora das restit.uioões e 
outras difficuldades do respectivo prdl!essado, o que, alén1 
de mais trabalho, acarreta. outros RBcririoios, enLre os QUB~ 
o t·esultante do empate do l'l\pital deposit.a.do . 

. Dispositivos citados : . · 
Tarifa da!< Alf-andegas e Me~as de Renda~: 
Art. 2. º •será concedida is'encão de direitos de consumo. 

mediante os cautelas fiscaeR. que o inspector da nlfandega ou 
o administ.rador d:i Mei<n de Rendas jul itnr• ni>cP.~~ririns. as 
~~intes mez-cadorias ·e objectoe ; 
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§ 36 .: Aos mac.hinisrnos. para a . l:i.voura, nos tP.rmos do 
:U'L .-\.24., §§ -.'27 e 28 da Cornrnlidaoão das J~eis .das Alf.andegas 
r: aos quf' foi·em dest.inudos a Pngeubos cPnh'aes, aos matr
t·iae~ de c'.1isteio 1~ peças sobre,,.:ilflnL~s. e aos machínismos, 
s11us sobresalcnfos e ~ambcm aos matedaes de eust.eio de 
mineração. importados ,1ir1~damente pr.la lavou1·a ·ou pelas 
em prezas de mineraQií.o, para .consumo provrio. As em.preza,: 
que tiverem inporlado macbinismo e materiaes para uso 
alheio ficando su,iellas ú multa do dobro dos cireito·s. se-

. g-undo- a Tar'ifa. Nos materiaes de custeio se comprebendem 
sóml;lnte as substancias cbimicas. os explosivos, os met.alloides 
e metaes símples e o material· c!e extrae~.ão e transporte nri 
m i ua n ecessa·ri os aquell es trabalhos . 

Consolidação das Leis das Alfendegas e Mesas de Rendas: 
Art. 424. Será concedida isenoão de direitos de consumo. 

mediante as cautellas fiscaes que o inspector da alfandega 
ou !ldministl'ador da Mesa. de Renct.as julga?" necessarias, á~ 
seguintes mercadorias e objectos : 

§ 27. Aos maebinismos e materiaes desWnados ao nper
feicoamento do fabrico do assucar e construccão ou melho
I"amentos dos engenhos centraes. introduzidos directament~ 
por agricultores ou pelas respectivas empl'ezas. 

Os maehinismos e materiaes, a que se refere este para
grapho, são tantos . os que a Tarifa consfden livres, com os 
que· ab.i são sujeito8 a direito, e comprehendem: 

t º, a ossatura. ou at'mação de ferro com os seus pel'tences 
como columnas, vigas, parafusos, arrebites, lamínas de zinc.:o 
ou de ferro zincado para paredes e coberturas; . 

2º, mat.erial para mumiruJCão electrica ou a ga:r. com-
pleto: . 

3°, t.ubos de ferro para conrluccã<J de agua, gaz ou vapor 
com as respectivas valvulas de registras; . 

4°, ferramentas, talhos portatieis, forjas e mais ut.en-
silios: , . 

5º, maohina!'I e apparelhOs. de transmissão, para o fabrico 
dn assucar, distillaoão d03 agt1ard9nte e de espirita; 

6°, correias para mnchina~, gachetas de borracha ou de 
asbesto e cordas de · linh!l, algodão e canhamo para os appa-
1•Plhos de transmissão; · 

7º. trilhos por!ateis e. fixos, vagÕes de aterro e proprios 
para conduoclfo dP llenerof-1. looomof.iva!'!, rodndores, harcos " 
v:t~s de madefra ou de ferro; . 

8". tijolos ref'rac.tarios. proprios para fornAlhas das M 1-
df'ira~ n vapol'i · 

9". balanças pal'e. pesai· l\fl eannas P. os assucares, n tan
que!; de terret para depositos. 

Não gosarão de i~enl)ão de direitos o~ tijolos commun~ rlP 
alvAnaria., l\B madP.iras C!e. qualquer qualidade. os pre!!tm:1 <lr. 
:i.rami>, vul~rmente r.onhecidos pela denominaeão d~ pont.aR 
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1 de P~i~. a gl'axa J)8t(J. machinas e qu!le&qUér art.igue ctue '::i. 

indu.sll'io. do l>&tt . fabrica em qu•üdati& !Sll!fjf},let&e para 
:1b11stêci!r os IJ'Jel'eados d!i 1\epubliea. 

§ 23. A's pecas das machibas Jmport.a.c!as em SêJ)arado, 
a 1·upeit~ da!ll. qU~ se provar, mediante enme .foito "POr pe
ritos da escolha do chefe da reparticíí.o, que não podem tei· 
onl.l~ destino nu applicação i:;inão substituir 'Pecas identica!; 
j~l arruinada.~ d~ mncl1ina$ livres. de <1irêitos, ou ettvit'" de se
lH"esalc-ntes ás qu~. exisUndr> perfeitas, possam inutilizar-se 
poc· qunlquet" c.veotu•iida<le. · 

Esl« di~posic.ão não se estende aos mancaes, columne.s, 
P.iXOi:i tr:rn~miSSOl'CS, e ~nais peças de · f~rl'O QUe set\rem DO (\1\;

parelho de rnovimeoto. os <t'lAUS não podem !~ considerados 
i:nmo partes integ:ran1.es de machina.s. salvo, -entretant(o. a 
1•xrep1;.lio do paragrnpho antecedent~. 

Sata das sessões, 31 de n.gosto de t920. - João El11sio. 
-- AT.e:ronl'.Í'J"iM Rocha . -· GonzàDa Mari:mhtio . - .f>e'l'e'i'.l'a dt! 
[yl'a • . - L. Cóf'r~ tie Brito. 

N. 2 

A.ri... ConU.núu er.O visOr as isen~ e diminui.Oóes de 
diroitos aduaneiros, menoionadae em ar~ do -o~to da 
Ruceita do ~ercicio de f919 (Jei n. 3.6oi-i, de 31 dé deümbro 
dí! :f9i8) á a que .se reíere o 11rt .. 20 do Ol'QIUnento dfl. keooit.a · 
rlo exercicio de i 920 {lfli u. 3. 979, de 3~ de dezembro 4.e 
1919}. , 

·rrlta-se de il!lenciio ou diminuieão de direitos de machi .. 
lllls P. pertences para fabricas de papel. usinas de assuoar <> 
iiub-pt"oduotos; para estabcleçizneutos frigoriftcGa. i:natadou
rr.~ . a'J)plfoações do al@O(iio e filll'8s, moinhos de trigo; de 
J'RPel de jot"naes; artig0s de aporte~ com1tru.~lo de na.vios. 
nm·onnves e automoveis; fabricas de 1aotfoinioa; mater.ial para 
"'iaQilO publica, abaef.ooimento de •sua, es.ic>to1 Uluminação, 
1•1wagnql\o de. rios e laitõas; -salitre, carvão de p-ra, eto.; ani ... 
maee do jardins zoololfiooR: ohapal!I df! ferro; arame fat1>ado 
pnra propriedàdes ag-rlcolas, etc. . · 

Snla das sesslSes, St de agol!tó de Hl!O. - Ãf'naldo Bttttos. 

N. s 
Art . Para ieencllo df! · dlI-eitos ou 1mpoet.oe aduaneiros. 

•' indispenstwel despacho do Ministro da Fazenda, ai> qual devE! 
ser prevlnmente requerida à Isenção, - atltes da importação 
do!'! artigos ou mercadorias. 

Sala das &estiges, St de BtfOSlo de 1920. - /i'Nltieifco Yal
~rw. . 
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N. 4 

A'rt. Ffoam abolidas todas as isenções de impostos d~ 
importaçü.o que não resultem de contractos com a União. 

§ . Quanto a estaa, para a iseneão, é indispensavel 1·e-
>fiU ~l'i mento ao Ministro dn Fazenda. e despacho deste conce"". 
dt>ndo a. i~enção, antes da importacão. 

Saln dos !lesi;ões, 26 de agosto de 1920. _,_.._ F'l'aticüco Val
f11dar<1!!. 

N. 5 
Ai·t. Fica tambem isetl.t.o dà taxa de e..~ta.tistica e -seUo 

r. material importado pelo GoVerno dó Esta~o do Maranhão 
pr..rn as ob~à~ do potto de S. I,uiz. 

JustificaçtJ,o 

'J'raf.a-se de um serviço de natureza federal para 4l qu~l 
já a. lei orçamentaria acLual em seu .art. 48 concedeu isencã.o 
de direitos e taxa de expediente. E' justo, p<lrtan.to, que seja 
equiparado em tudo ao material importado pelo Governo Fe
deral. umii. vez que o. poi·to reverterá á União sem indemniza
çiio no fim elo praso dP. 60 anncs. 

Sala das sessões, 2S de agosto de i92C. - R.otlrifluell .lfn-
1'111ulo. - Cttnha Machado. - Arth:ur ColUireg Moreira, 

Art. 48, acim11 citado: «Fica isento de direitoe, inclusivo 
f.axa d~ expediente, o material impcrtadô pelo Governo do 
E$tado do Maranhão parn as obras do porto do mesmo Estado.:i-

N. 6 

Ffoam dispensados .c!1' pngninento de ta~ns de ccrreio::i e 
telegraphos rh, União, •JS jo1·naos brasileiro~. at~ CfUf1 o prHl'O 
do papel Yolle ao qu•~ 1.ll'U em Hl1-\. 

A ciri.:uhu,;uo dos ,iorn11es pelo Gorrl'lio Hot·!l numsalment~ 
1·e(juisítada pela suu 1·especth·u gerenciu á ropnrUoilo posl11I 
qui> houver de expedi!• a edic!lo. 

A isenção de tnxii telcgraphicm. só scrâ concodida. pa1·a o~ 
despachos 1ie tnte1•es!.I~ i)Ubliro, iwja qual for o nutneto d~ 
palavras que oonf.iverem. 

J<'ic[l entendido qul' semelhnntr1 lelegrnrnmns !ló poderão 
~1'1' expedido~. livres M fl'11,1)Qulu. pelo cor~spondente do 
.iornal devidamente acredil.udo pernnte n Repartição àos Ta
l r•gT1rphe>s que os houve!' de trausmittir. 

No caso de violar;lio desses IlNCeilos, o signat.llrio re&· 
ponderá pelo pagamento cm dobro- das t.a:tas que vi@'Oram. 
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Jit.st'ifiea-sr.: 

::-Si:m ne~l!.ssiua1fo <l~ encarecer a ilnpo~L:mcia, cada vez 
>Haii', c1·eSeHntr. llt.lf'. dia n di:i, o ,inrna l vae adquirinc!o p01· 
l.oda :1 parle, é n:lt.01·al ~- i o convidou como n meio de le it.ura 
muis -fac:il e nwnos dispendioso que o povo ~ncontra.. 

Ao d~mais. vehillulo dA propagunda cousf.anl.e do desen
vulv imeuLo íntog1·al do paiz, i: de t.odo pouto eonveniente au
xili:u· as i·espcctivas empreza.s, de maneira :i. se conseguir 
i1L'eço e~ l-:wel e diminut,o para. a sua distribuição. Nem serio 
mh:l.é1• alleg-ar qw! a imJll"ensa exerce acção benefica e in
t.cusiv~ n a facilita,;ão da cultura de f.odos Ol; homens e q111> 
forr;a lo\ n ã<1 ~.squc>eN· a vantagem da sua di-st ribuioão rapida 
tl mnlfrplicada por todos os cantos do p1liz. 

~lnis do que eu. a Gamara sabe, e :i. Commissão de l?ina.n
e.:as uifo csquerierá de dir.er , que ú em enda, por muitoi; outt'os 
urof.ivo.• ainda. meri'ee approvação. · 

· S;:ila das sessões da Gamara. 3 d.e agosto rle · I. fl::?U. ~ 
• \ 111,,1-tino D1·u.1J?m.011d. 

N. 7 

P:l1·:1 u 1~1'J'eit.o da t:Obt·anca das La:xas lelegraphicas. fi
(o,an1 :L~ ('idades d" Fribur!;o f! Thl'rr!'lopolis equiparadas ás 
d!• :\'if.her•1)~· e PP.íropol1S. 

~ti.ln 1l:ls si>ssões. Uí: de 1920. - JfonD•~i Ri!'is. 

N-. 8 
A t\(HTl'!ilpondencia da Associação Bras'neira dé -lmprensn 

~n -::1 ·:.i ri r• J'ranlJuia posf.al •' t.elegraphfoa·. 
Safa dM $E'~SfH~s. · 2i de agoslo dP i 920. - .1/tw-1·fr:fo tli! 

1. 111•prt/-. 1, 

N. 9 

0~ jo 1 •nul r~ta~ (\lll' :t{ll'l!SCll la1·cm c'Dl'le~il·a p 1•ofi ~i;jl)l 1 :d . chi 
:\>'~1wi11 •:fío Hr:i:~ il!>li'ü i!i~ l mp\'en~u~ 1m!>nrão e i1' :1bu 1 i'n 11~ 11 ln de• 
iií "í nus pnssa~Pns fln.~ F.str:1<ln~ do• F t>t-ru C:1•11f.ml do lll'U>dl. 
01~st;~ eh· ~~in.a;; 1• Tll f' 1·i~~op.·11i <.: , hmn ~ornei 1111.~ vnp'?l'•'~ - d o1 
I.,lo;.-cl Ertillll t>1ro. 1• 1.•srrndtl~ orrPndncta!I c1t 1 conipnnh mi; nu-
1 • i111101~s clc• tr·iwsportt>s 'I"" \' iVr!m - d•' ~niJ,·f'ntlii•í! · 1111 qua., -.i_ 
<]Ili'!' rra.vor.-~ (fo ' F.!>otarlo . 

~ai n dll>' ~,.~,it.1• >!, ·~1 •!•• t1c-r1"1o cl" IH".'O. - .l/ rrn l'il'i11 1{.• 
/ .llCt•lºr/ll . 

N. tu 
:\ d ; As ;\J 1~,.:a ~ ,10~ Cungrr•s.~ rJ~ ~ As:ie.•mbléa.~ 1• il f.11dL1a 1 · ~ 

~osa.1·!ío do abutimenln df' ';'!". rt, na.: t:-.x!I .: d(' t-r:in ~ mi.:~;\n ti•'• 
'1'1!legl'apllo Nar.ional . 
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.Par·o.grapho _unico. A' directoria dos · Teleg1•aphos, devet·à 
ser communicada. a con.;tituii:i.io da '.\lesa, pa.n necessaria fh
calizacão . 

Saiu das se!>Sôe!:'. 2 d·~ ar;osto de 1920. - ]'erci-rn. IÁil.c. 

N. H 

Aoe.res1:ente-se ao arL 1 ", u. 6i, C.o project,o: 
Continuando em vigor a~ disposições do art. t''. n. !li!. 

da lei n . 3. 644. de :H de dezembro de ig1s, e art. . 1", n. 61, 
da foi n. 3.070, de 31 de dezembro de 1919, ·que· concedem 

. franquia de taxa t•~legt'aphica aos Presidentes e Governadore.~. 
Secr·etarios e chefes de Policia. · dos Estados e Prefeit.o do 
Districtb Federal, em materia de serviço publico federal . es-
tadual ou municipal .. . 

Sala ·das Redacções. 26 de agosto de 1920. - Arthur Co1·· 
l<.t1•es Morei1·11. .. - Cunho. J.fa.chado. ·- Rodrigues Mar:hn(l'O . , 

Lei n . 3.644. de 3i de dezembro de 19:18 : 
Art.. iº, n. 54: Uita dos Telegraphos, de aceôrdo com •• 

disposto no n. 54,. art. 1", da. lei n. 3. 446, de 31 de dezem
bro de 191.7. é conoec!ida franquia de taxa aos Presidentes r 
Governadores, Secreta.rios e. chefes de Policia dos Estados r 
Prefeito do Distrir..tro F~deral, em materia de sel'ViCCI publico , 
l~ fixada para. a!'· ~st.acões do Ar.rP. ·a mesmtt t.axa <fn ~!ltncii f.l 
radio de Mauáos. 

N . . t2 

Arl.. ~fiC'am abolidas ou révogac!as quaesquer franquia~ 
rmslaes. cu illcn<.;ões do ~ello do Correio, que não constem r:le 
contror.t.oi;r com a União. 

Sala <!no; sefl1>~e!'!. 31 de <1gm;t.n dn 1~20. -- F'rri11r·1'.~r,n l'nl .. 
lndare1. 

N. 1:-i 

Sr!.ia r l'sl.abr.IP.rida a ít'anquia µoslal para a 1;•)J'l''?"P'lll·· 
dr-1win du ,\c:t•rlc>mia Nacional de Medicina. 

Rio, ~O rlc .~unho de H>20 . - A . .4.ustreoesi'lo. 

N. U 
Ao arl.. t• n. <i:t. -- Ar.<.'l'P.~~<>nt~-s.e : 

J<:ii?vadn ll ti:: n f.AX:l fi:t:1 : I' uniformizada PlH'U ~(10 rei~ 
a taxa iul.t>rinr por palnvl'a pu1·n o·;; t.f'fl'gr amm.as r.arn l.Oflo.~ 
o~ Estados . 

Rio. 3i . tfo agost.o de -1920~ ·- Pau.lo de F·rtmtin. 
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. N. i5 
At•I. t." U1Jndas indu:-íriaes 1i. 73 - diga-se: 
OH:i tla }~st.rada de Ferro S. Luiz a Caxias rúi-$ 

tlUU:OIJMOOô. 
J ustiificaçiia 

A S. Luiz a Caxias tem ael.ualmentc em trafegó 1 -~5 ki
lonrntros, faltandn :ipenas 10 kilometros para a: liçaoão dos 
dous h•echos const.ruidos na ext~nsão de 332 kilometroa . 'O 
trafego em tll(lo este peorcnrso de 33'2 kllometros será inau
gurado na proxim.o din ·12 de outubro (1 em · toda a estrada 
(370 kilometros) no dia 1 de janeiro vindouro, . segundo in- · 
f-0rtnat;ões do re!>pectivo <lirector. Embora não existam da-dos· 
·r.ara est~ estimativa, por isso C!U6 é um t.nf030 em r.omeço, 
acr1?dit.!lmos não estar lotige da realidade tendo em vista a 
i.mportancia do. zona a que vae servir a S . I:.ui:t a Caxias. 
De facto, \')C8 sua ligacão. com a Ca..xias a Cazaje!ro:>, deft'oute ' 
dl1 'J'h~re?.1na, gr:i.nde p::rte d<l exportaQllo e importação piau
ll yenses será (!Onduzida por essa estrada, além dos pr~ductos 
<la zona por clla atravefl.Sadn que é uma das mais importantes 
do Mararahão. · 

Saln ·das :.cssõP.~. ~m 28 <lo agosto de :l 920. · - Rolb•iQues 
.Vncfrn(f<J. ......, C1mh.cr ilfo.ch.ado. - A1'thur CoUares Moreira.' 

N. t6 

A' verba «R~ursos.> - Accrescent.e-s~ : .. . 
Emis.\?ilo d0 titulos àn divida interna, sobre os quaes o 

Gov~tM {ll)cierá cmittir pape.l moed11,. em im;portancia corres
ponellio!.11 ao i•especti'\'o valor nC1m.inal, aendo <> resgate !eito 
nos t.e1·mos do dearet.o n. H . 693, de 28 de agosto de t9t5, 
para despeza:i patrimoniaeli1 90 ;000 :Ooóeooo. . -· 

· Ri .:i. Si de ag.osto de i920. - Paulo df!J F"°"«" . 

N. i7 .. 
,.\"1 LiLuln -· divcr,as Mndas, - aecrescenle-se: N. 5J A : 
s :000$ i)Ol" nl'.ltneaolío parra qualquer ordem honotifüm 

que sera crellda. 1:om ou sem caracter de nobreza, prerogati-
vns, ·r~ga1ia:s ou vant.ali:?P.ns. concedendo o uso de insignias o 
titulo .:iu dnsign&.Qão de t:mlamento, seja qual for a cathP.
a;oria _. 

Camara, !?8 tle agol.!to de . H>20. - Pires de Caf"Dal.ho • . 

N. tS 

Art. e\ r.onl.1·ihuiçiio que se arrecada nas Alfandegai;. 
por kilo <W vinho e mais bebidas alooolieu e fermantadas, 
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27:1. 

l•m beneficio de diversas instif.uioões .de cal'idadc, l)US.>a a 
.iri· P.m t.odos os porto::. de 70 L'éís por J;:ilo. · 
. A rC'nda dessa conl.l'ibui1;rto apurada na Alfandega do n. it• 
<I~ JaneÍl'o ~erá dividida cm quatorze quotas~ compeLindo 
quatro ii. Santa Casa da Miscricardia: duas e mcía ao Ho;,pi
tal IÍlll> .Lazaros, sim.do umia para o fim <·,onsignadó ua sc
guncfa. pai· La· du :n·L. ld, ·da lei n. 3. H6, de 31 de dczomh1·0 
de iO 1 i; lre-f> e m eia ao Hospital M~itimo cMuller dos Rei:.."», 
" quak~1 cm partes iguaes, <'1 Maternidade da Cap'ital Federai·, 
etc. O mRi-e como está. 

l!:m :li de agosto de t920 . - João El11sio . 

. · 

. O imposto ciP. cari.ciadc de üO rêis, cobrado nos por~os da 
R~pubfüa: cm S . Paulo, ser<i. destinado exclusivam~nte, as 
ca~.as de Caridade de Santos constantes da i:~lac-ão abaixo na 
proporcão que so declara: . . ·. 

SanLa Casa do. Miser"icordía de Santo:;;, 40 réis; .Associai;ão 
.P1·octo1·a. da Infancia Desvalida (•A.isylo de Orphãos), seis réis ; 
Socie~fade (Alhergues Not.ut>nos), ·'(;res r éis; As:vlo de Invalid-0s, 
•lous réis; Cruz YeI"melha Brasileira. (Filial em Santos). 
dous t'\'i:;; Assist.cn«ia á Infancia de Sant.os (Gotta de Leite), 
dou~ ;•éis; Associação Feminina Sant.isla: (Lyceu F~minino) . 
ôous i•éis; Esoola <ie Cernmeroio José Bonifâ.cio. um real: 
Socicdadr, ~\miga da InsLrucção Popuar, u~ roal e Sociedade 
Auxilio uos necessitados, um real. . 

Sala das sessões, 31 de agosto de t920. - Cc:otw L. dç 
f ei'O li e iro. 

N. 20 

Art. O imposto de 15 %, de que cogita a foi tln 
Joo:aud.o Puulica 6 sobre o. renda bruta e não liquida . . 

8a1á dllcl ::1cs~õ~3. 31 do aso:;it.o de 1920. - 1••,.,,mci6c111 
l'alf11dm·c11. 

N. 21 
..Onde conviei• : 

Pa·ra os ~ríeitos da oob1·auca. <lo imposl.o <ie consumo, iO· 
bl'<: bebi-das, o vinho d e caJú, do produecão nacional e be.111 
assim o sueco do caJü; ntio fermentado, eem · alcoo? de qual

·éJucr nalure~a. pr'Oductr> tarn?Jem nacional, ficam equiparn
<los !lO vinho .nacional natut'G.I de uva ou de qualquer outra 
fruct.a ou .planta. (ATt. 4•, § 2• n . XI, do decreto n. 11 .05t, 
d.i i6 <le fevereiro de 19·16). 
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O di;;pu~itivo de Ic.:i, ;win1a citado. di:t o ;;eguinte: 
Vinho nacional na;l;ueal de uva ou ~fo qua.lQuoi· oult•a 

l'l'Uta ou t>lnnt.~: 

1'or likt) . . . . ............................. : . • !ll020 
Pol' garrafa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $0Ui 
Por meio lih'o . -. . . . . .. .. . .. . . . . . .. . . . .. . .. .. . $010 
Pot· nnia ~:N·i·aru . . · .......... · ... ·. . . . . . . . . . . . . . $008 

Sala. Ja.i. $~s::;õr!o;, 3J de •11;oslo de 1Y1U. 
1.friyucs. -- O.sodn d<: Paiva. 

1'honw.:. Ro-

O impo;;t.o d1i eon.:;umo ;;ubn~ u ::;al pa:-;sará a ::sei' cobraúu. 
Q~erendo o producLor. no porlo de destino e uão ~6mentc 1111 

por.to de embarque, como aobualmentc. 
Sala duio.i ~e!;i;Õe::!, ;31 de agosto de 1920. - Lt:11{jr11hcl' 

Pillto. 
N. 23 

Ao arl .. iQ, 11. :J, da lei n. a. !nJ, de ~H do lleiembro de 
1919 revig;orada pelo• aetual p1•ojeclo: 

Supprima-se <lo n. 7) a 00gu.uda pa:i·t.o.i, na qual obl·iga 
ao imposto dr! 3U0$ o .p1.·odu~Lót' de fumo. - Leoncio Galrão. 

Pacheco Mendes. 
Es~e impo::tl.o it1cidindu ~ohrc o lavi·ador ~x.eedo, na maio

ria dos caso~, ú sua c:apaci<la-dc ·tributaria. passando a. ser 
prohihitivo. , , 

A i.:ultul'a tio rumo ó. na iiua generalidade, dos pequeno~ 
la.vradc>L'C~ . .\lgun:> ha que não tiram da safra a ímportan
cia, qnanto maít; o lucro, r.orrespondent.e ao imposto de 
300~. tt•r.::; vezes inai~ do que paga o negociante va:l'egista. 

Si o imposto ~onsome o 1·esnlta<lo que iria ó !av1•a<lot· 
aufel'iL' da ;ltla sa!'l'a. ou é esf.a insufficicute pa1·a. o 'Paga
me.nto daquellr>. Lribut.o, aão p6de continuai· o lavrador a. l!ni
'{.i-vaT u f\m10 l1 .dahi mn prejui?.O enorme nat·a a receita da 
União e do~ E,;t.ados p1·oductm·es. 

N. 24. ·' 
Ao al'l .. I", IJ. 11. 10• ll'lti.t-u y, ,du lei n. :L9j!l, do 31 de 

o:fozi;mbro t.\i" '19H\, re"Vigot•ada pelo <K'tllal projct:to: 
Ao cn\'<' Z de $0/iO µu,1· vilL~na üe cigal'!'os ou c:igu:rr·i!lw~. 

diga-se: iliQ:lO ,pur vin.l.ena <le ciganos ou eigarril·has. - Le
O'fl.cfo Gafrão. - Pacheco Jfendcs~ - Sealtr<r Filli-a. ~fmu: 
.ittaria. - Ett(/<:nio To1tt'itih.Q. - 'J'orquato Jtor(~iru. - Rm~l 
'Alves.· - Elpidfo de Mesquita. 
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N. 25 

/1:rL Ficam resW.bclecidos o at•t. \i7 e paragt•aplw 
unic:o do orc,;amento em vigor (lei n . 3. OH, l.le 3i de dezem-
br.o de HHS) , nos seguín·tes .iermos: · 

~ArL. Ui . As kausfel'eucia.!:'. ele !lc:ença ele 'rabricacão· dos 
p rotluctos pba1·maceuticos · oacionaes, de propriedade de fir
mas lcgalmenle constHuídas, o appt"ovados pela Directoria 
Ge.ra.l ·de Saude Publica, °PQt' mort-e dos resJ>onsaveis pelo seu 
preparo ou .por qua1<111er Qntra razão, fnr-!;e-hã.o mcdfallte 
·m: termo lavl'ado em livro e.s·pecial e assignado pelo novo 
:·csponsavel; pelo l)i'oprietario do producto e · pelo chefa do 
scrvioo phai·maceutico. 

Pat•agrapho nnfoo . Pela. transferencia de eada licença 
· .c;erão <levidos einco mH réis de emolumenlos cobrados em 

Sf>llo no proprio termo.>, 
. Sala das sessões, 28 de agosto de 1920. - Senna FV.,u.ci-
rcdo. 

N. 2C 

Accrescen.te-se onde convier: 
Att. Ao trnnsporf.e de carnes verdes, i:i>ni;,.ti: lada.s e fri

:;crificas, na EstI·a<la de F erro Cent'!'al do Brasil, serão ap
pl.icadas as tat•ifas v igentes pa-ra os transport•!6 de gado em 
pé,. lotacão complnb. de trem (·t.:abella n. 4 E, <'lo decr!lto 
n. 1i . 877, de iS de novembro de 19iS. 

J~stificar;ão 
1 

O tr&nsport.e de carnes verdes. frigoríficadas ou eonge
Jr,tlas é menos ·:oenoso do que o do s-ado r.m pé; entretanto, 
a t11:rifa para a· primeira. n•i E skada de Ferro Central do 
B1·a::iil, é muito mnís cara co que para o .segundo. 

O decreto n. 13.877, de 13 de novembro de 1919, c~ta
bc lec ~ á. t.abella 4 E : 

«Gado var.oum. cm pó. em numero snffit'.ianto para lo
t.:ieiio 'lOmplota fiJe trem (304. cabeoas nas linhas de bitola 
lnr:;:o. r. 100 nai;: linhas -de hltoln. •)Sf.rr.il.a) r bem ns!lim, füi~ 
nos. rm t.r(lm rle passageiros on mi :dQs. · 

Por ca.he.ca e riot· kilClmelros: 

D(• o n 100 kilomeiro~ .. .. ... .. .'... ...... .. .. . . . . ~Oi2 
n1~ lOI a 200 kilomett•os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $03·~ 
D:~ 201 a :mo kilometros . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . . ~028 
Dr 30f a lcOO kilomet1•os . . . .. .. . ...•. .• _ . . . . . . • $0i8 
D" ·I01 ~m <fcnnLe • • • . . . .. .- . .. . . . . • . .. .. . . . .. • $010 

P or ossa tabe11n. o -1.rnnsporto d~ 304 rezes ~m ré cm 
h'em completo de Hl vngõ~s vaga por uuidadc., 11$CHO. 

('.-Vol. Yll. HJ 
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Parr~ o Lransp'ortc de carne vel'de, resf·riada ou conge
lada de .. vír;ora. a t.abella. 3 F. do me.smo· decreto. 

A cam~ rcsfrfada, cl.c., pag·a pot; tonelada ....... . 
· Sub-prndt11.~tos de qnatro rezes paga de f.ret.e ... . 

67$580 
31$800 

99$380 

que tlivklidos pot' qua.Lro rezes ·necessa1rias para. uma tone-
1:.ula, <lú. . il média .de 24$845 por boi, havendo, portanto, dif-
J'eren~a para mais de j 3$205. · . 

Para conduccão de 304 rezes a Esocada terá de utilízar 
J !1 vagões, ao passo que para transporta.r no mesmo numero 
d•.\ vagões a. c;i rne e sub-produdos em vagõeS"·de 15 fonela
tlas, cuuduzi.rá 684 rezes, cujo carregamento não excederá. <le 
1<• tonelada$. viRlo o carro não ter capaciã'ade ·para tra.nspor
t.at· maís. trafe~mndo portanto os vagões eom to e não f5 to-
neladas. · · 

Para carne verd~. · congelada ou frigorificada. at.temien
do-sc a facilidade de transporte, além da. conveniencin ·de 
a.uxilia•l' a in<lust.ria do frio deveria se estabelecer um frete 
menor. · 

A emenda FJquipaira apenas sua ~arifà á do transporte do 
;;ado em pé. dando a industria ao menos uma situacão de 
igualdade. 

Sala das sessões, :1 de setembro de 192-0. ..:..._ Francisco 
VoUadares. 

N. 2í 

. .\1·crr>ser.nl e-Fi:\ nndt' t·o11vim· : 

Arl.. Pkani conr:.edi<lor,; ao~ ·nstabP.lccimnnto~ firgorifi-
1~1>:-; na 1 inha da Est.rada de Ferro Cenít•al do Brasil, os mes
mos :'avon>s e vant.agcns t.nrifaria~ fei!.os á Brasilian Meat. 
Gomp:rny. fie Mendes. para t ransportes <le (',arnes verdP.s, fri
;;orificadas. on congeladas. e !'Ub-prt>ductos . 

gala das ~essÕ<'!". ~M de agost-0 de Hl20. - - Francüc-0 Val
lnrfores. 

N. 28 
Onde convier: 
.Fknm r.-::tlenl'-íw~ .~ {t r.ollecf,oría d~ Níl hercw o~ mesmr,s 

1lit•0i t.oi:; <' l'P~lias mw a~ demais (•ollnct.orin~ onºUniiío gnFnlYl 
acl unlmenl.e. · 

S.aln clno:: sesl';Õí's, :l1 d•~ ag-ost.o de 1920 . - T.1m1,,r11bc1· 
Filho. 

bt&tificação 

,\ 1.•1111:nda por mir11 subscl'ipta >101.Jrl! .:lit•nit<•s e i::..~al ia~ 
tlll" p1•1.)o ·rnrn 11 C:ollr:rlori.a dr> ~i(h13rny. nrcr1~~ita de nm~1 

' 
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ligeira explical)ão l):.Lra q1,e :l'ique h1>.n1 patent') a siluaçfuJ .;in-
i;ular Hm qne so cncoutr;:i. n alludida collectoria. . 

a Vt!nda cl0 sello;; r.l<' consumo ~ (r.ita tin. D ist.ricL1 F1•dN11I 
uda Ri•c<.~hedoria. e no,; tlr'!maís Estados da l !nião pr.la;; 1·1~ "'P" 
divas uollectoria~ r no cnfN•t.ant-0 fa:r. P.xccpi:ão u.uii:-" :~ Cn!H• · 
cloria. de Nitheroy-. . · 

· A minha emenda procm::i r:orri:;ir C1'S:J. anotrnll in _. n !lf'u 
hituito <'.i nni.cnmcn t.e para fJll •~ se.ia pcrmHf'.ido de 11i;11t'n '''° · 
dP.anl.c . que a Gol!oct.orfa ele, N,it.heroY possn. effcch11n· tt v1•111tn · 
de sel1os como nas demai~ colléctor.ia1' da União. 

Sala dn s ses..c;õe~. 31. de agosl.o do :L920. - L<m1(J·t'1tf11: r 
F ilho. 

N. 29 

Os ,jornalistas qur. apresentarem a i·o;,;pect.iva ~al'Ll'il'U ua 
:\::>sociacão Bl'asilefra· de Tmprensa. tet•ão entrada livt'l\ a bl.1rdo 
dos vapores quo chegarem ao porto do .Rio de J:m(oiro. cio 
aecõrdo com a legislaç,ão vigente. 

Sala daf:' sessões. 27 d e agosto de 1920. - Dorva.t Porto. 

N. 30 
Onde c:onYier : 
Só será permif.tid3 a m1tnlda a bordo ás au(.oddt1doi< pu

blicas no exerdcio de suns fu:J~ões. e is to depoí.s das visi11111 
da . Saude e Alfandega. aos membros · do Congres~o Nnc i(lnnl. 
no~ pass.ageiro,; e aos agentes .on representant.es da~ compa
nhias ou firmas a que pertencer n . embarcação, sendo <ttl'I 
1•!'t:es ultimoi; deverão tP.t' licen.ça prévia da Guardamorin . 

Sala das ~essões, 31 de agosto de '1920. -- Ccsar V1•1·~ 
{/?!e i?'O. 

.N . :'!1 

Ari.. Fica. pi·orogado atü 3:l cie de:i.;cnibro 1fo 1li:.'1 " 
prazo de que trahi o IL XI do art. 2º da le in. 3. 070 A. cfo :t 1 
do dezembro de :l915, pa-ra o recebimen~o de ~ello de p1ll.entl3'f 
dn Gu.ar dn Nooional pela act.ual t.abella . 

Sala das sessõcf'. de agosf.o de -I 920. -·- Jlant>l'7 Rt'f~ . 

llispo:;·içiío n 1ttu1 .~ e re{1n ·c a 1~túenda. 

'l'..1'~ ' o Presideni1~ àa. Republfoa autorizado: 
A rcc1~bet· d arante o exercicfo e- do accôrdo coin a :wf.1111 1 

f.abclla, o $ello das · pat.fmte!:' da Guat•da Nacional, de nonwl\
•:.õe~ í)nr inrorrf'ram nm !JN~~mr>r,,iio p f'ia f:lHn dr p:i.;;amr>nfn 
dn q•Jlo !'W fem po lwhi l. desdn q tll' oi; d<!crclo::: \'1:'\'\ ()f'l~ f i \'n !· 
nãu lt~ nli:im ;,:irlo r.xpl"i.·~,;a mcnl.e r·r. vogudos pclQ Poder E:x1.>
•.' utiv1)j>. 
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,\eer·1·~c•mlc-sc- omle tonvicr: 
:\ l'l - .F icn p1·1.11·ngafln o pt'll7.0 dt> que. t.rala '' n. X!. <.lo 

:irt.. ~." da lei n. ;i. 070 A. dt\ ::! L de dr•zemJ:wo <l1~ 1 !)15, panl o 
!'l'.'<!t'binw111P fio scllo d ·~ r>al1;1ntcs dn Omn·da Nacional (:!• Li
nl1 ::1 •.lo l·~xc rcito) . cl.e»de: que o:; d ~!Cl'Clús rei;peclívos uão foram 
J evngados pl'lo Po(ll'r .ll:x1)r.nt,i\'<•. iwla 1 uhrlla H do § -1 • da Jr.i 
n. 3.!lGU. <fo .'!5 d~ tlczcmhro ·dn ol\H9 . 

Sala •ht,.<: si:-~~Õl.·:i, :'?8 ele :tgo.slo de i!J!!O. - lleitur d~ 
Sou;a. 

N. 1 

Accet·.sccnte-se onde convier: 
:Fica e· E~t:!culivo au tol'iza<lo: 
Art. A fazeL· uma emissão de a polices para. o fiin cs-

11r.cial de pagai• os t.i:abalho1:1 de dragagem, reclificacão ll mais 
obras •1uc forem 1•ealiimdas uo rio Arat·y, ilha 'de Marajú, Es'.'" 
1:;,do do Pará. como pt•imeiro it'eclw· do canal ct-ntral de na
vegação e drenagem, de al:cordo com o projeclo que for ela
lmrado pela Inspe(ltcda de Portos, Rio e Canae8, segundo o~ 
dados <.· t•sluclo~ fort\ccidos p e la Commissão de Fisoalizacão uo Porlo tio Pará. , · · 

~ A emi.ssii.u sPr:l lançada á propor~~ão das necessida-
des annuac5 <.los sc ~l·vi..:os a sc~rem l'én.lizados, de accõrdo com 
a:-; 1rnwisú1~s forn<!1.:ida$ ao Governo . p ela lnspectoria de Po1·los, 
Hio~ e Canacs. at.~ o ma~imo de . 500 contos anunaes. . 

§ As apoli ecs ganharão os .jures de 6 % ao armo, pusus 
metade pelo Governo l!,cderal e melade p~lo municipio in-
teressado. . 

§ . ,\ c~missão só ~t!l'á P.ffec(.uada depois que o munici11io 
interessado tiver, cm lei espeoial, crcado o ini'po-sto (fU<! ga
ranta. o pagamt'nto da ::ma. quota no sel'vi~o de ,iur'os. e o 1'Js
fado do Pará tiver, lambem cm lei especial, assumido a rm;
ponsahilidade da percep\:lio de:;sf') impostr.. municipal 1• da. :::ua 
· ~ ntrcga r>a.n1 a tlelci;acia fiscal Otl Banco do .J:kasil. . 

§ Os mu11icipios inLet"~S$ados no melhornmunt.o. 1·0111-
n1·omct.t.<.'r-sc-hão tambam. uma \'Gil •?Stí:' t'ealizado. a cr·cur· 
nm imposte· novo ou a migmentar o anLit;'O, t~u.ío prouuclo ~c1·1í 
empt'flb'"lldO lla :ú11orliilação das apoiices emittidiu;; . 

Sah~ du::: se:::~õc::i, agosto de 1920. - Bento li/i1·u.nd<1. 

Justificaçtlo 
O mcJl:J.orameulo, cm vias d e !:\Cl' p1·ojecLado pela rcpa1·

liçlio compcl.cnlc, e p ura a. cxecucão de- qual a cincn<la prove 
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os fundos necessarios, ó de incalculavcis vantagens para o su~ 
neamento, a pccuaria e a navegação d.3.quellas resíões d() Es-
1.tirlo do Pat·á. 

A!': condi<;iíl';; l'inancQi1·n~ d11 t':~tadn nfü> llH.' pm·n·1i1.t1•111 
um auxilie· directo, por isso, os munícipios interessados appel
~:im para a Unifio e sugger~m essa coparticipação ci.ue suavi~a. 
rninw11f::irn0nl.1• o 1.'nca1•gn J11d1n·at. al1m1 d<' g:w:mt.n· n apoio 
moral e politico do Estado do Pará a tão util ccmmett.imento. 

(Infringent.e da Jettra d, § do art. 252.) 

N. 2 

Accrescen~e-se onde convjer: 
Art. Contra o deposito das apolices da divida publica 

i11IP1'n:t ., fil.11lni> da divida mderna, <la União, 1·· a Cnixa dn 
P..mortizar,ão autorizada a emittir a quantia necessaria parn 
P-mprflf;t.imo aos depositantes. . 

Art. Pal'a esses emprestimos tomará por base a co-
lacão do di::t, com abatimento de 10 %, não e::ceedendQ nunca. 
o par. 

Art .. 
11m anno; 

Art. 
findos. 

O praso de:>les emprestimos será. no maximo de 
podendo ser renovado aunualmente. 

A taxa de .illrcs ~P-rá de 5 'to, pagos por semestre" 

Art. Resgata.do ou pago qualquer emprestimo será in-
r,inerada a import.a.ncia respectiva, pena de responsabilidade 
dos funccionarios enca.t·rl'lgados destas opel'acões, que o não 
füerem. · 

Art.. .Para o >:ervice· dest.es / ernprestimof! será crenda 
uma seccão especial nn Caixa de Amortizaç;io com funcciona
rio!'; da mesma. retirado$ de outras seccões, ou do Thesouro. 
poci1~n(lc'1 Ret' apl'H\'t•ilmln::: ucldidl):õ ck q11:i.lq1;1•1: rnini::.11~1·i11 a 
.iui:zo do Governo. 

1 

Sala das sessões. 27 de agosto de 1920. - Fmricisco Val
llldo:tcs. 

(Infringente da lett.ra d, § do .art. 252.) 

N. 3 

,'\.ccresc.enle-se onde conviP.r: 
,o\rt. :l. • E' crP.ado e l'undo P.Flp.ecial permanente de via~ 

ÇfÍ(I. rle!'lt.inando-se: 
11.) c:onstl'ncc!í.o de 1rnva~ r>sl radas de ft>rro. prolnn~amP.n-

1 os r L'eparos <ln~ e-xi si.entes: · 
· b) :í. conslrucçã.o de estrada~ de rodagem; 

e) uns nu::d\io~ ce>ncedidos pni·u umas r~ outl'as. aos E~-
1.:tdns. 1~mpl'('zn~ (' parl.it•nlat•cs. dr~ (~.onformi<lacle com as lei:'\ 
\'ig1~t111's r• a~ •1•.:<' 1'1tt'l'!ll .~nnr.innndns. 
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At'L. ."' º O fundo de viação ser ú. coristituido: . 
a) pelo imposto de um reat· !Júr kilú do mercadoria·:; Lrans

portadas nas estradas de i'el'ro de p1·op1·iedadê da Uniãó ou 
de conce~são l'ederal; 

b) pelo addicionu.I de 1 3- (um pol' cento) sobre a receita 
geral da Republica; . 

e) pelo . producto d.a venda dos bens patrimoniaes da 
u nião que uão esLe,iam utilizados em serviço publico; 

d) pot· donativos ou au::ulios offerecidos ou votados pelos 
Estaclos, Municipi.o~, associa~ões e pé!1·ticulares interessado~ 
nas· construc«;ões. 

Arl. 3. º O Poder Executivo mandará. vender · em leilão 
f.odú!.' os beus immovcis no patr imonio que não tenham apph-
C<l<j âo a sei·viço publico. · . 

§ 1. • A porr.~ cnl.agem aós leiloeiros p-:Jr este serviço é fi
::-::1dn em 3 <Yo, paga pelos compradores, nada pagando ::i. .. União. 

Art. 3. º A arreenclaQ'ão do imposto de um r_eal por kilo 
rle mercadoria será •foita pelos admini_ stradore~ das vias-fer-
1·eas exad:imcnt~ como p1·oce<ll3m com o de circ'ulacão de pas-
!illgeiros. · · . 

§ f. º As (;Ompanhias concessionarias ou .arrenC1at.ar1as te
rão uma commissãu nunca excedente de. 3 3 por esS&. arre-
cadação. · 

Art. L • O fundo d.a viação Lerá no Thesouro escriptura
~ão á parle, c.onsidcrando-se esse fundo deposito da Nacão. 

. ArL 5. • A r eceita proveniente desta lei e oulras rendas 
eventuaes que no fundo de viação se- destinem, . serão reco
lhidas em dcposit.os ao. T hcsouro Nacional, a.b\ escripturada..-; 
em livros esp,eciaell', . não podendo ser desviadas dos fins aqui 
decretados. sob nenhum pretexte., pena de responsabilidade 
dos qut- o determinarem, dos administradores ou funccionarios 
que o ordenarem, · consentirem ou de qualquer fórma· coHa-
bo1·arem nesse de-svio. · 

Sala. · das !!'e<>sões, 1 de set-emllro de i920 . Francisco 
Yalla.dares . · 

(IJ1fringente dn lettra b, § 2° do art. 262.). 

N. 4 

Art. 1. • E' o Poder Executivo autorizado: 
1 º, permnnentemente, a intervir nos mercados, como 

comprado1• t> v~ndedor . . como entender. directa ou indirectn-
mente: . . · 

a ) adquirindo quaesquer productos nacionaes e deposi-
tando-os no pair.; vendendo-os, quando opportuno; . 

b ) fn:>: r ncJo cmpresl i tno~ nos · 1)roduclorP.s, mediante a ga,. 
rnnl.ia 1io:o: p l'ollm,l.•ls. rm deposito, mesmo noi' proprios rsl,:i 
hr lr l'inw111rn;: a ~rfrola!S e industr iaes . 
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::". a n1·J.,(a11iia1· o nuclilo l1ypol Jicr.a1·io, agl'icola e ii.ulu,;:
lrial :t nmu taxa ele juros 111nw:~ Bxccrtente de 6 %, por oon
f.raclu coru t) Banco do Brasil e~ outro;; institutos que julgue . 
idonells, on pela funda<;ão de nm est.&belecimento official, de 
c1•cdito hypoLheeario, agdcol::i. e industrial. 

Art. 2. • Para os objcc:th:os constantes desta lei, é o Poder 
E:-.;r:wuli\'O aul:m'ízado a cmi t til' por si directamente, ou por 
cont.raclo para O\! fin.~ desta lei, pelo Banco do Brasil, si lhe 
für dada a fam1Wadc cmissol'a; ou a i'azer opet·acões de cre
uit.o inte-i.·nas 011 e-x.l.<!l.'1ia.s, conforme .iuli;ar· conveniente, at
t.emfondn .;í;; condiçüc:;: ria c:ircul:içã.o.- sit.u::u;ão dos mercados 
.:lú U!ttlM intPrnO$ e exf;ro1•nos. aM um milhão de contos de 
r<Ü:::. 

Arl. 3.. • Das opm·a<jõos a que é autorizado por esta lei e 
de quae::-:quct· netos que com ellas se relacionem - indepen
dente tlc rrnblicidacle prévi~, qut> fica. expressamente dispen
sada. em razfío tia nnture.zu das mesmns. o Poder Executivo 
d<i.rá· contas aC\ Congresso : · · 

u) qunntlo julgar conveniente; 
. b) obrí:;::i.tori~.mente. em mensaE;em, antes . de deixar o 
Governo. !.'ada P1"<!Sidente, quanto ás operacões e actos que te
nha praticado. 

Art.. ·'i. u I.iquidada.s quaesquer operacões de que cogita 
,;~{a lei é o Poder Executi\'o uutoriirndo a 1·1\aliza.1· no,·as eom 
'"::; recursos nella consignados 11 dentro dos sc.us \imites. 

Art. 5." Todas a.~ opcrac;õrs pr aLicadc.s r~m virtude desta 
lei lerão no Tlw.~<mro esel'ipl uraoão a parte ;;1 serão levadas a 
deposito esp~1'il:11 TI<"i mesmo 'l'hesom·o o;: t'Mlirsn~ della pro-
w~nifmtns. · 

.:\.rt.. l'i. 0
· Os lucros das opcracõ11s de que cogita esta lei 

~P.rií<> obrig-nloriamrnte empregado$ pelo Poder 'Executivo: 
. u.\ no 1:ompra parn deposito no Thesonro de todo o ouro 

r.rocedent P das minas brasileirag, cu.; a ~xportacão continuará 
prohibida; . 

b) nn· cc:mpru .[)ara o mesmo fim cfo om·o amoedado ou em 
hn1·1·a. d•' qualquer proccdenci:l.: · 

e) na :i.morLizar;.ão da divida oxlerna 011 interna, prefcri
!los os lilulM cuja cotni::ão seja mais haix:a. 

Sala da~ S<>~Sfü>.~. { ele :::etembrn de 1920. Francisco 
l' tJlfmiar1!.v. 

(Tnfringen!n da lett r a li, ~ 2• do :irL 252.). 

N. 5 

Al'.crescente-se onde convier: 
. At'L. Fica o Governo auLorizado a reform!Íf todos cú; 

ol'ficiaos da auti~a Gnarda N·a'!'ionnl (2• J.,inba do E:.tercito) , 
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<JllC' c'onl.arr.m mais de iO altnos de serviços desde dn data da. 
nome:iciio ou promo1;1ío cni posLos immediatos com ::w honras. 
u honorarios do Exercito, 2>aoando o sello da nova pa.tent1!. 
pela tabella B , <lo § 1 ", da. lei i1. 3. !)Gff, de 25 de dezcmbi·o 
de 1!11~. . 

Sial:t ria!' sc>1~<íP.s, ~8 1.I" agos'lo d6 19:?-0 .. · - i'iiCa1101· Nas-
dmf'nfo. . · 

(Tnfrinsrmt.e 1ln lei l ra o, § 2", c}() 'nrf .. 21~.) 

N. G 
Ao arL. 3º: 

· Der>ois d('. · «continu:un cm vigllt':., nr.crnsccriLc-.se: ~e.x
ccplc o arl. 31> . da le i n. ~.5V1. de 1, dl) janeiro de l!H·~. (J11e 
fie:i reyog::iclcm. ' 

n j11, :u dt' ni::-osto ele 1920. Pattlo ele Frontin . 

. 
!\l' I.. :rn. Firam Sll!_'.>Primiclas nas repartições subordina

das no Mi11is1.ei·io dn Viacüo e Obras Publicas. as gratificn
c.õr.i; acldicionaf's: ~m razão d" tempo de s:crviço. i;nranl ida:'.! ao~ 
act.uar.s fun~··ionnrioi< nriucllns l'm cujo goso já estão. 

(lnf'ringenlP. da Ir> ! tra ti. § !!'', ar!. 252.) 

N. 7 

~\cr.resecntc~se onde couvir.1·: 
Arl. O Governe Federal tran!'fr.rirá oo do Estado rlo 

Mnranhi.'í.o, O:> mnnnnciai's f1UI' posgtic na ilha. <lc- 8. Luiz, ne
~,t~ :.: ~nrio;:: ~o ab:u:lcdmt>nlo cfo ni,:ua :í r.itlnde~ c:r. ~- Lui:r., com
~<~·eh!!nden~o os ' lerreno;; :rn ffir i r>n t r.s á prof er.i:ão tli:>s n,ei;;rw:;.; 
mnnanf'inc;;. 

J /f Sf Í (1'rfü:1io 

n" bn mu\io QUP. SP. fa~ sent-ir a nr.ce!\t1idacle df! a.ugnwi• .• 
lar ll <1uanlhiadr. de ni:;un rn1•nar-ióa :í cnpil.nl do ':.\larnnhfio. 
() Prcsid<'nlc 110 'F.i<lndo, ])r. l)1•bn110 Sànl.o~. 11uor1moo resol
V<'r 0

f':':SI' problnnm hnixn11 o tforrlllo ,junto <lr.~aproprinnc!o °"' 
mann1wi:w~ f'Xi~tenl!'!-1 nn ilha df' S. J,uiz ·" ncccssnrioi: nn 
sM·vico. 1:011 rorwn o,; 1~.~t ndol;I fr.ilos. Aeonf.P.r.e, pnróm. qu<• 
nf'J lri: f'sliio co1n!)1'Phf'1Hficlo::: alguns 1 ~r1·cnos cll'· mnr inhn. 1) 

Clmro!: J)Cl'(fl11ccn1!"" :'i União, por tcrrm n cUn J'evert.idos prla 
éixt.incr.ão _•1n uma Mncm rc llgíMa dn S. Luiz n :iinrln um 
'1nrt() ftm pnp-:ini.-nfn 111• t!ivitfns. · Nnc!a, porl.:m!o, mais .iust.n. 
\11J1r\o <'nl d~I n n fim n Cllll' si~ <l'!~finam, Cllle ti lJniíto [.1':tnsfir~ 
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nll Esf.àrlo elo !IIoranhão a pos;;c ele Iodos os t.errl\nos cómprc-
hl)ndi<los _no decreto esf.ndunt annexc. . 

Sala dns sessões, ~S de agosto cu· 1920. - Cunlw Na
<•l•nrlo. - .Artfw.r Collar1?s Mm•ai1·a.. 

(Inl'.('ingentc <ln lnLtra rr, § . 2", dn :irt.. :2 l :?.) 

DccrN.o n. 29/J, dl' t, d() maio de "1920 - O Prcsid1mfô 
rtn Est.ado. usanclo cfo auforizac!ío Que lhe· eonfernm as l~is 
ns. 829, llc i !S rfo mar~rt r.lr:i 1!1Hl, f! ~39, d<'. :l 1 dP. ahri! d•! 
1920. dP.c:rr.tn: 

Art . l ." São apipt•ovadM os planos r: as pl:mtns r.xecnfn
cfar; polo l'ngr.nhelro-r.lin~ctor da Roparticão ele OIJrns Pub]i ... 
.:us partt o servic:o do agua a l'Sta capital, ficando ~m Mnsc
qUP.nci:i de~apropriados por ntilidac!e ·publiiea pnra o rófet•idn 
Sl'l'VÍC:O o;: l'Í~: natant nh, Morncannn. Mattn-Fomti. r.randr._, 
1\fa.1•1.:ihy. Sanf.a Rat·hnrn P.- ~nn afflucnt.r. B::trra. <~ 11 Cnjup•', 
romprchr.nctida. a zona :li'.' protecção aos mesmos rins, marcndn. 
::t. r.nrmim nas T1hlnl.ns. ~ hem assim uma zona i~ual nM vallrs 
ctos rios Ingnl1ra . <! An$telim. :ifflucnl..C's do Anil. do domini<) 
pubHr.n rf<i .t.~fn<lo . (V~i n .. !H6. 1fo 26 rlc nbril 1fo rn~o. nr-
ligq 2".) . . 

A:rf . 2. ~ ·~ão rr.~onhr.ddo~ de ll!'gl'nnia nf: ohras a Sl'rf'rn 
(IXr.cul.nd:i.s: ('n1 vistn dn .ín sufficícncia do nr-1 . .ual nbaffcr·i
rncril.o dr' agua á cid:ldl'. ficando () Sect•ef,tH'io f!O Tn ~f'rior an
lnI'iimdo a · noli\l.!ál' pP.ssna idonea para avl!rigunr qut>m sãn 
os proptfo!...'lrios doi; h f'm: dcs~prnpdaclos P. n \'nlor da1-1 in
d«'mniza<}Des a sorem pagãs. de> :wcurdo .com a lei e b11m a~ 
sim para represcnt:n· provisor.iamenf.P. o Eslndó nnssas di-;;
apropriaçõ?.s. nos. a,jnsf.c;; a.migaYeis e em ,ill izo. 

Art .. :3." Logn ,fllH~ f\(·jam fixado!'; o mínimo e ~ maximn
dni:: indemnizar;ões, ~~rá rcqneriõo, de nor.C>riio com a foi, o 
•foposilo do maximo des!'la!l importancins e ri. immissão cln 
go\·emo nn pos:;e dos bens p;im si) dar inir.io ~ís obras . 

. Ar!.. ~. • Revogam-~e ns cfüposlc;õr.s P.m conLrarin. 

Palacio da Prnsid~ncia do Est.ado do Maranhão. e>m i:'-ãn 
!.ui7.. 4 l'fe mli io dP. Hl20. - lll'harw Sa·ntàs da Costa A1•1111jo. 
- Domin(J<>.~ Rarbosa. 

A·.-. ·I :1 !tora~ ('nmp;ir!'cl'm n;: Sr;: . Bueno .'Rrnnúão, Ar
lhur f:oll:ll'r.s :\ln1•cirn. Oct:wi.lio clt~ Albuqu11r(fn1~ . Ephi~Pni•l 
1)1' ~:lll1's. Co.~ta T\r•g-o. D<wval Porln. Antonio ~ogucira, DiOw 
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ll)'lSio B<.>n~es. P.rado ~ ... opes, Hr-!r·cu!ano ·Parga, Cunha. Machado . 
.Lu11. Domm9'1l.1's, .Tosli Barl'e to, .'\.gl'ippino Azevedo, Rodríguei; 
Macbac!o, t:!res Rebello, Arma!ldO Burlamaqui, Marinho de 
.Anó:ado. ' ' l~~cn te ~aho~·a, Osono de. Paivo. Ildefonso Albano. · 
Affonsu fla1•a f·a , Osc:at· Soares, Simeão Leaf João Elvsio Cot"
reia d(' Britto, .'\ríst:nr-cno J~opes, .Julio d~ :.\1:ello ··Luí~ Sil
veira. Hodl'igucs Dor ia, Leoncic· Galrão, Raul AI~es Elpidio 
d~ il·i<:~quila. Eug~n io 'I'ouI'inho, Leüo Velioso, Sampaio Cor
rea, Nwa11~r Nascimento. Pau lo de Frontin, Mendes Tavares. 
Raul .Barroso,. !\fanocl Reis, Rarnirp Bt·aga, Franci~co Mar
cond t!S:, Maur rnio <.le · Lacerda, José Gonr.alves Augusto d e 
~~ima , Scnn::t Pi1;n~ireco. L'1ndulpho de l\1:Ígalhã'.es, Francisco 
Bressane. l\ioroira Uranclão, Manoel Fulgcncio, Rau l Cardoso .. 
Car los Garcia. .ro<>é Lobo, Manoel Viliaboim Carlos de Cam
J)OS,_ r\rnol·1~ho AW\'CUO. :\y1·e>; _da Silva, PC' reira Leite, o.tton i 
Maciel, J ... urz Bnrtholomrm, Joao Pernet.ta, Carlos . Penafiel e 
B:u·)'o::;a Gor,11~alvr$ (6~ ~ . · 

. O. Sr. Presidente ·- A lista d~ presern;;a accusa o compa
recune-nto do tH S.i'-i:. ne:putn<ios. 

:\hre a ::essãc . 

. O Sr. Ephigenio de $alies (.mpplente, ser·1>indo de 2• Se- . 
cret<H'io'; pt•oc.ed!:' ;í. le itm·a dn nc~tn da sessão nn t eced('nt<', a 
<Jnal ê posta rm discussão. 

O Sr. Paulo de Frontin (sobre a acta) - Sr. Presidente, 
ped i a pa lav1•n par.a· a1>resentm· a V. Ex. algumas p ond11r lt
!:ões i:obl'e a PmmHla n . r~. al'l o·roamento da ·rúceit.n, que ni'io 
:foi ;ic(:r-Ma poi· V . JJ1x .. t•cin siderando-a como infri~nt,. d:i. 
leU;rn d § 2"" do art. 252 do l'E'~inient.o. ' . 

:\. emr>nda proposta pnr mim tinha comn objectivo. resta
hcl er.·r.r as ~n·a l.iffoa r,õPs nddicionaes de todo·:s os fun<'c iona •·io.i; 
do i\Tinistm:io da Via,,ão 1> Obras Puhlicas. ·· 

A Camara Mhe qnc estas ~ratificacões constam de dispo
~d cões Jqni~. conslil.uidas pelos regulamentos das divcrsns 
r11p;irt.icõét> .. Bsf,1·a da de F c1-ro CenLral, Telegrapllos, Co1·re io,;. 
nl.í:. i) que ". essas clii>posicücs, ao cnvez. de terem sido l'egular
mentr- modifir.acbs ou revogadas foram sm1plesmenLe sup
primid:u; por um dispositivo inch.iido na lei da despl"1.a para 
o m•camcnt.o de Hlt2 .. 

· Bm 191 G. não · t.en<lo s ido r evigorado exMe~sam1mt.c f..:J.I 
d!spos\liV•'.1, o. Trihwnnl dC' Conlas .çonsiderou que podiam so1· 
r.nncr~didas as i::-ratific açõc~s · addicionacs pch\ r.ircurnstnncia 11': 
o'J llf' não c'.H:Wa-m rrw ogndas. sinã o r·m lei t.emporaria.. as dis
posicõr:-!'< p1·1·rnu1w n1 ,.s do ;: rn~tiamnntos dl\S alludidns r1~pu1·-
l \r;ÕP.g, · 

O Cong1·r•sfm. <"!ll l .. nr~i' <Jondiçõns. <'Slabcleccn, nos m·çu
m en(.os. cl 0 .. t 0 1r. 11nrn r•(t, a ml'<lid;i. 1·1wigoramln n fli i,:;nMi 1:ã11 
<IA ffl l 2. 

A p1·op c1i:ita dn (~< 1\·e1.•110 ~ 1\ )')l' l\Í1\c~to l\P1'1':>N'll.adn p .. la 
Comrnl~~iío d•• Fin:.i,rn::::i.f:. cmn rospllito ao 01•c11.mun l.o \l o, l'l~-· 
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i•eita, determinam conl;innen1 f'tn vig·ol.' tudns a,: dio.posi\!•-:Í '\" 
dos or-;.amcnl.os anteriores quv si• não referiam especialmente 
a reformas de repart.içõe.s cf;11. · · . 

~ão vou fatigar a aUeni;ão da Cama1·u. i:cproduzindn a 
medida íJlll' r.stá no 0.1·(,. 3• da proposta do or(iamenlo d;.i. 
rect>.ita. 

Paree". pot•La.11!~.1 . fllH!. $i eontim~a em vig1w egsa <lisp.:1-
sicão. uma c~menda apr·esentada. declarando 11uc. dentro dessa 
<iisposi0ão. sn f'Xcr.nfnam a rf"lntiva ao art. ~G: da lei n. 3;64/i. 
do _,t •k~ jane.lro dP ·!M~ .. r101\erá perfeitamente sei· conside-
rada ri)gimental. . . 

Effecth·amenf.0, .~ i uã.o podemos. no orcamen~o, modifi
c:ar esse nrt.. 3º, ne::;se caso. elle não dev ia fazer parte <ln 
proposta. Si as disposir,ões o;ão permanent.es, ~uas continuam 
n vigorar indcmendentement11 rio orçamento. So t.ecm de $ 0 1' · 
r evigoradas, dando-se-lhes o t:!nracf.m• d<' inclnsão na l ~ i 
a.nnun.l orçamentaria. então <levemos ter o. direi l.o · de <'X
cluh-. dentt'o -do eonjunct,o dn disposioões. aquellas q'ue :1!' 
<·ondiço}e.s d<> momento tornam inconvnnient,e.s. desneces:=:t1rini:: 
ou nor..iv~u; n ·esse 1-cvignramento. 1 

: _ V. E:c ;;abe, e a Camara igualmente. qu<!.· o anno p~1 !:1-
s.ido, mn f'm~nda a um projecto de credito. foi estabelecido 
11 augtncuf.o d~ venr,im<'ntoi; 'J)ata o iunc<\ionali.smo puhlir.o. 
para os diarfaf,as n opCTrarios da União. Mas. no tn:P.io rle~s:i 
dispm;lçáo. n m~~rlícla foi limitadn; aos vencimt>nt.os <le nov" 
<'on f.os annuaes; t-0dos os íuncciona:rios, eu.ias \lencimnnlo~ 
~ram superiores :i nove~ rrmf.os. não tive1·:im augmento a lµ-n m: 
ao Mntrari<\ nimfa l'S1~1o rlehaixo da pres;;ão da. supprrssií:n 
das g-r::itificnt(í~~ addir:ionaes. qul'\ o regulamento lhes dn.\'I\ . 
0 nh.i0clivt'1 rla minli:i <"mrndn é e~acfame11t.P. permittif' q tll'. 
riJiTl')in;.nitio-"C\ da~ dispo~ir,.õcs. que <'OllLinunrn em vigor. P.~t : 1. 
sr>.inm rrsl iluidas a!-: gorat.ific:tr:õ,.i: addicionne.:; nos funcciona
l'ioR f{Uf>. }Wlo l'f'µ,"t1lamrntc1. t]f'vcm A"07.üT' rfol'lnl' ;:l'at.ificnr:õr::: 
nrldir.ionnog, rrur oon;;:tH.nem umn. fórmn inrtirer.t.a <iC'. nt.ten
rlN·. nn :ll'lnal · sit.u :icãn dl' r.arnst.in rfa v irln . :'tf; <liffi1rnldndP.~ 
inhcrPnf.f"S :i mnleria 'cie venC\iment.os. · 

Si V, ·Ex.. entender que. p elns c"Xpliencõe;; cindas, r ssas 
pondl'raç/3c1=1 ~iío rn1.0n.võis. para !JUP a cmrmda. vá á Com
missão de Finnncn~. afim de que- t>$ht ·~xam.iTie n sun p1·ocP-
•lonC1ia nu ·improred1•nri11. np:rndecnroi a. V. E-s: . a TP~olm::ãn 
'1ll" t.omar n l'f'~l'W ito . ( ~f11ifo hem.: m1~ito 11em •. ' 

O Sr, Presidente e _ . . A. l\.fesa, r.om m11it.o pe:i:ar, não pód<' 
att.en<lcr" ú l'"'clumndío np1· 1~~•'n!a1fa Pf'IO · nobre Dr.pu~ado prln 
fli .•lriet.o FNlr>rnl. · 

;\ 1•1111.'!Hlu 11. íl manrln 1~x1·r•r!.t1n r 1ln:-1 di~po~il;ÕP!I da prn·;· 
110~!11 •lo . r-:m·f'1'110 n t'i \11' mand;1 1·rvic:1)rt\l' n nrL. ::Hi. rln ln1 
n. '!.ti 't't . c.11• '1 1\" .]nw•lrn 1),.. l!ll !!. ~~;io al'I .. dl'trrmíJ!a . o:n ,.. 
l'i<'Ulll )111pp1·i1wiola~. rln!' 1·;•p11 r f.iei1rs !'UhorcJ.inadns nn Mims(.f" ... 
1•i 11 "'n Yin1::ín 1• ()Jwa~ 1'11hlit'al", ai' A'l'Gf.ifi r-n('.õe.,; nr!dir.ion~1'~ 
"'n ra:f.iin do t.Pmpo ele ,;1"l''"ko. i::-nrnnt.idas nos :iel nnr.s fnnr.1~1n -
11ari"~ qu1' ,i:í r!"l1'.lntn no g-o~n dns m0smns. 
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O ~ri. 252 dn Hrg-imenf.(l·. ~ ::i•, Jrtlrtt n; .prohibc :í !lfo.~a 
;!11 l'l.!ccoer mrnmdas qu.e, de qualquc1· fôrm~. nugmimt.rrn 
Yenr-im~ntos. ordonados ou g ral.ificaoõr.-.> ()Os · funcc;i.onm·io.~. 
ou modifiquem a natureza <kl.quclle~ que ollcs pe1·ccbam. 

Evidcntr.mrnll\ a nror:'nda pro1)osta peló nobrn DPput:l!i•'> 
pl'lo Districlo Foll nral :rng-mrnüi os Vl'ncimi!nt.os cios fu11 crin-
1·ioi.:. ªº" QllnP.s ella ~" rP.frr1" pl'lo qul' inc.idl' no disf)osi{i\'r1 
!'f'gimcnl.al r.Hado. 

- A 1'fos::t appJi.r.ar:t :íi; proposta.~. qur,r ~·C' r.ovcrno, 'l tll'I' 
rla Commisstio, C) llll)SIDO criterio 'JU (' l.cm nuopl:i.do ('.om rc~
f'l'i lo :ís cmenclns offorecidas 110 los ilh.lst:r~s Dl"pulndo:;. 

~i o nobr1• Deput.ncln nflo SI" 1·011fm·mn1· l:om a dcniS:ín 
(flW. d1' int.ciro ancl'tt'do aliú~ C10m ri 1'ü~im.<"UÜ\, ol'u. 1wofh'f1, 
pnflrr:í :~ppl'llt\r 1iara a Carna1·n. · 

O Sr. Paulo de Frontin - · Nilo insisl.o. mesmo porquf' 
Y. .11':~. :wnbn d1) df'clarnr 11•ue !'::P-!:\Uil'á. :i. tnc!~n1a norm:i Mm 
rnspnilo :is proposl.u~. ('Jlll'l ' --- do Gover no. QUI'\' da C.ommis:>ãn. 
:'\a ~· discussão. podr.l'"i -anrP:<rntar emi-.mfa. 1!1'1:1'1'min:\rn1n :\ 
-"ll flJ_)l't' Sf:ÜO do nrt.i::i-o. · 

Em "';~u id:i.. t' appl'ovaua ·a aota da sl's:>fir an ff'lrim·. 

O Sr. )>residente - Passa-!<~ n lt:>itura 110 ~xpecli<>nto. 
1 . 

O Sr. Octacilio de Albuquerque ':(4º SccrP.tm·io, servin<ln 
l/P 1 ~1 ~1rnrNI" ;'t .lril.nr:l- <ln $rguinte 

Ofrir.in:::: 
J'Xm8 dn ~!'. J • Bl'rr1· t.nrio do· SenadÔ, de !?- do rorrentP. 

rnmmuniruncln qun nqut-lla C:nsa do Congrosso Naciónal ado
ptcm e uN<.~a (l:il u ''"" iou à sanr1;fto a~ si>;m int.os · proposicõl'!; 
rlest n r::,mnrn·: . 

. \ul1wiznnd11 n alw1·Lurn . do credito "spccial · do G:500~. 
11ara pn~umN1lo a :.\nlnnio da .Fon>'ccn Silva n S\\a mulhnr; 
,, n ~1nno1•l f1onw!> dn MngalhãP~, dn indcm'ni7.a~õcs de icr
l'l'llO~ nt'l'UJlndo.-: pn1·a a 1·on:-:h•\ti!t:ãô do J.rPcho nn!.re Bt>ltn 
Hori :t.oni " 4' Di\'inopnli~. 1l:i. E!;lt.rnrla de FPrro Oest.1! riP. Mínn!": 

A11lnrb:ancln n abnrlurn dn l·r1•dif-0 1•!<.pMial de 2i5 :000$. 
pnra 111·q11 i.-:i(;iio rll' maeh ini;;mos parn a Jmprcni'a Naeional; 

Auioriznndn a alwrl.u1·a l"lo crndilo 1>s11ecinl d11 ! : l!10$!l!i8, 
J)Ol't\ p:11mrnl'nln n Jn:'i1·· PÍ'r•'l': \.lWdoYil i!n SilYl'íra. ti!' Juros 
111• ~1 lf'lrai: rln T!w~0111•0. 1•nnfa1ll'ls rll' -:o til' mnrr;o OI' H'll!l 
:t ~li .i,. :1•\'•'''l'i1·n 1.lP l!l '.?fl: 

Aulol'ixancln n :1iwl'lura do 1•rNlilo l'!:pl'rinl dr ·t :l ::?02S ltltl. 
'[llll'll ·p:u::nm.-•nl 1) 1.!:t 1-!l':tl j fit•:tt;ãn f!I' 30 '/e sObl'I' \'1•n1:i10f'Ill• 1 ~ 
:w ... nnx:ili:lr''',.. 1:fr\ Trr1p1·1•11l'.a :"\twil'l11ul, •~al'los· AlbPrlo :\I:whnil• 1 

I' ,'\l \'rtt'(t r):I ílr,)('Jl~l ''in 11n:t; 
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Aut()l'imudo t\ abéL0 lu1°<i dl.l l'r 1~dilu •'~JJi~ciul de· .l8:.'10!'JJ3 :J5·1,· 
para. p aga meu lo dn Ycncirnen lo:; i·tdal.i VOti ao 11cr iodo t..ic. t r, 
Jc man;o de IOi.G ti 31 ele de;,,1mün"' de rn1s. ao •Jscl'ivão <fo 
.~ xtinl!lc 1 º po:;lo fisc 'al do A!ll.) ;Jurü~i, Autoníu Teixe iL·a e•! 
Olivcim; 

Autoi'i:t.ando a alwl'lu1·a do 1.:re tlit.o •:~1, 1: t:iu.I. <lc r éi:; 
;1. 1:188 :.<l<iG~2G2. pa.m pil;;amen t u 1-la fi»cal i:t.ac:ão t ! mais dc!;
pc;.:a!'; cos iinpo.~tol:i de consumo, no cxcL·cicio de Hll9; 

Couccdcndo á v iuva r filhos mcno1'1'>: dti ex-Deputado Jrc-
1.k1·al Dl' . A~Lolpflo Duf.ra. a p1m!:'ãt1 annuul de li :000$000. 

In L<>ji·ada . 
Do l\lini.:: tcrío <la. .'.\farinha, de :.H cfo mci findo, enviando 

a .::;eguiul.o 

Sl's . membros do Con~l'c::;so :Nacional Tt•ansm ittiH.:.. 
<lo-vos a inclusa exiposição do ministro de E;;t,ado dos Nego
cios da !:\farinha, r ela tivamente ;i n•!cr.ssidad(\ da al1Úl't!t.lra de 
11111 u1·cdi-ío B:mecial d1J i :i20$ll7t, pat•a. alt.cndc1· á. t•e::;Li~ui
•:fw ,J.c p•;culios de aprcndi:t.i!S ma1·i11liciros, desviados cl'irní
ll(•samcnll', Lt~nh.o u hom·u. uc solicil'.lr-vos a eomp1~Lcnlc au
Lvriiatão para a · ahcrf.m·a Jo t·cl'el'ido or e di to. 

ltio <.h: Jaucit·o, ::11 tk ago:;Lo dt: 1020, fHl" da llH.k[J ~ ll
J1~nda e :lZ" lia .Rt!publil'n . -- E1litaciµ P,:ssôn . 

. Sr. Prl),:;idenLc da Jtt-publim1 - 1'01· •)t:en;; 1an 1.Io. tmixtt 
d1) sm·vioo da Armau a, ú~ pt'a<:a:o dt1 C111·po de! .'.\Iat'i.nllckos 
~acionncs, é ·devida a cnt rnga dos pecu l ios •.~on~ ti-luido~. du
rante a ~ua. J)el'mancuciu aa::; Esbulas ·di: Aprcudizt·~ . pela~ 
import.a.ncias corl·~pondenles uo tcr co tio ,;oldo, Jcsconlat..las 
meusaJm(intc. . 

O PX-P le11cn t.1.• t'Olllrni,;~urio Luí;.; (J,. Qtwit·n~ l\l l'.!n Pzr:~ 
1,uando SP1·via na E seoltt <k Grnmctc:> u•~la \Japih.11 , de ixa.va 
tio, t'el•rtlhcl' ;í. Caixa Ei::onomic-u, 1.:0lllu !lw couipcLia, as wm
lrilluiçüc;; 1·!{ls i·espccLivo;; aprendizes. 
" T>P;;t'obr!rto n cl'ime. \'r.'t'ific:.m.1-:.:r· llll\'t~l' o me~rnu 1:11m-
111 i~:;a1·iu lll•sviadu .a som111a <l•;) 'i; i~O$ü 71. JJ '~Jo tJU'.' foi pro
t'" ssado 1! nondL,mnai.111 ;'l iwna. ti(' lfüti :< ti•' don .~ ar111u,; ,, .~x
rl11 i~lo dt• sat·viçrt (Jn Annadn, t le ar•c:til'du con1 1.1 r.urlig-o l 1Pnul, 
prw tlccrdo dn .:!~ de uutulwo ~Jf\ i !l-H>. 

Duh i a difiir uld1\Llt\ nm q111• st' v1\ "~l·~ t11ini !<-lc~rio L' llt 
n li f'ltd 1•1· :'!:; l1~i;Hdrn a·s rcdmn111:õcs dtH1 t1ellc:< q uo1. ao d't~ixa-
1'"º' ª" fild1·as, s{.11'f1'1!n1 um prt".in izn 1wln qual ,; 1·esp1)n,;nv1•J 
ti E sludn . 

. '\sso irn sl'lt<lt>, lm1h 11 a h•rnra 1l1! · ~11;;,..;1!t'il0 -\'0S :>e.ia :>t) li 
l'ila<la do f:ongor(•ssci Nacional a nccc>s~a-rin uutorizac;ãu pai·a 
ti ul..H:l'lura de om c1·udfü• cspccít1 l da importauc ia ~uv-ramcn-
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douacJ.a. afim de oc1.:or-rer á l'u::>/IHuiçilo do.~ peculios insLi
Luidos púL' p~·a 0u:; du. Armada. 

RiCI de Janeirt1. 3i de a:?nsto de 1920. - Ro.ul Soares. 
A' Comnussão de Financ;as. -. 

'.l.'elegramma: 
· . \lontcvídt:o. :.! dú ~l'f.ern f 1 rn - .Prr-~id(~ntr. Ca.ma1.·a l>ip11-

1.a .. to~ . .n io ····· J~n nombre tie !a Cam:ú·a de 1·epresent.a-nte!:õ do 
_lµ P.1~publi c a. 01:ü~ntal dcl Urug·uay agi:-adezco y r ctribujo_ el 
.lral-0rr.:tl m1msn.1 ~ de · ln f.:amara d.:1 Diputndos dei nol>le puc
hlo brasilero. cou motivo de nnesli'o aniversario patrio. -
Carlos_ Jl. Sorin._ Presidi;nf,('. -:- Dominqo Verac:ierto, ·se-
('·t·etario. - Tnte1rada. · · 

Sãc. - ;,:ucce~sivamenle 1 ido,; e . -vão u imprimi!' os ::;c
.gu intes 

t>KOJ.F.CTOS 

N . !H A -·- i 920 

.Consid1.:r·n. 'l;álüit:is p1Jra matl'icula. cm 1.:m•stJs superiores os 
P.J'!tHnas do Escola No?'rna.r. do Districto Federal,; corm. 
imrr:cer c1mt'rarío der. Commissõo de lnsfrucção Publíca. 

A Cummis;;ã() Je Im;l.rucoãu .J..lubli~a da. Gamal'a, estu -
dnndo o pro.jecto u . · \)l. do corrente anno, opina. de acc.õrd:o 
com as consideraÇões que t'm breves palavra:; procu1·ará ex-
primir. · 

Pede o p1•ojoclo que, c:i:sej am considerados , -álidos, para 
a. matricula noB curso~ superior es da Republica. os exames 
íina.es prestados na Escala Normal do Districto :f'ederal; r e-
vogadas as disposições em contrario». . . 

Plrelimin'.arni.:Cnte, k:obv~ a Conunissãb> recox·dlll' qu e. 
po1· alguns dos. seus . membros actu:.ies, talvez a maior ia. já 
rejeitou a medida proposta, . quand9 su.rgiu,ha dous annos pas
sados, cm fórma dr emenda ao decreto concedendo appro
vaQões ::;em provas de exame pela epidemia da grippe. 1i não 
consta que a situação do eslabelechnento comprehendido n(\ 
favor que o projecto 1 :on~agra. haja mudado de aspecto. d~ 
sorte a influi r no an imo do !egi.~ladm·, para alV?t'at· i;ua t·o n
dur.t.:i ,'1e então . 

Não ficn limítucla a· t•sl.<-> :n·gumcnf.o de m el'a cohercn
cia de w 1tn p ci>!'.oal a raúici ba~ilar do julgamcnl.o de agora; 
{•ul1·a ~ 1':11n;a !:' l.urnb1~n1 .i:'t precedcnf.~mcnt<' disr-ut. idas 1~ 11x
po.s r.as l;~ ordem IH'Ofi~simin .1 . C!f(Ltif.al h"a. riwional t~ k<'lrnica. 
i11spiram osln rlf?C Í!lÜO. 

:\ >' <'sr.ol a ~ nnrmUl\!' ])t' illHll' i ;i:;, !lf'~:-1! ndn •" 1111( l)f'Í n. s:in 
insli f.11 i(,ü1•s i•sl)l!L'ÍUBl;, cl t• r.a1:acL1)r ;;ing·uJur I' J)r up1·io. Qtlf: ,;e• 
dcdicani' Lãc. :»~mente ao app:n·elh-um1mt.o i11Lcllcct11al do pro
fessor primario . 
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. . C1anq11:rnto <) sc:u c•ur~o abranja (, prerJaral,ot'iano na uu
ltJL!lWluln1·::i das nw.Let'iai; () seja alé muito mais ,~omplcxo en1 
i_iunieru de e~pecialiclacle:>. to;Jnviu. nas dh;r:ip linas que p os-
:m cip oi: .t,ous en1 commum. o pr.·ogramma cnormal> .se po
d~r<_1- l'•!stl·mgit· a.o · eus!n(1 esl.rictamcnte necessal"io pa1·n (la

·pac1ta1· o alt!m1rn-nwstr<! an de~e~1penlrn do mister úe p1·0-
fe s~or d~ p~·11nen·as !e~tr:1s ~ ligeiros prolcgomcnos das dc
mai~ 3eicnc:ias cursadas, antes lhe desenvolvendo a melho1· 
inLtlll.i•to rios method9s de hem 1msinar. do .que os aprof1.i.nda.
dos nn -~ul 1 L•1.· daf; linf."1.tas e dos, outros ramos ào eonhed
rrwntos S<.:io.ní..iffoos ao ~·1:üo exigido nos inh1iLos fund'a
mentaes rln J.H'ogramtna $CCUndario . 

. E '.:. pdo mii111)S. r>sla. :t p l'esumpc.ão rl<} dit·cito., upezar das 
,·ar 1aç;~1us (]Ue :"t !'Cgra ;-~ral p•1dc · soffrer na prafü.:a. 

C1 i:mso_ d(\ p1·cparatoriof', para ~m· perfeito e . integr<lli
:r.at• o ~eu f im. 1· e1:l:ima qne se o faça rigoro8o e cxha.ustiw• · 
HO t.ocanl.'! :l grammatfoa 0 ao ma~1ejo •Jas liuguas o que, d e 
<.,:.r_f,o mod<J, ai.tin,in a uma proporção ass<is adeant.ada e pro
r1.c1entc C(lffi rP-ferencia ÚS · n:ia.thcmaticas proprfamtmte ditas. 
á cbimica. á physica e á:; sciencias biolÕgicas; o que não 
.succedc ao cnr1:10 no1:nml, tal como o possuimos em sua fina
lidad1:, po is um opl.hnt) pro fessor 'primario.- possuidoi· dos 
requisito~ º" mais recommendaveis, para. o· papel . social ~ 
l'(lle o nosso s.ystema edu t:ativo o destina, escapa á contin
gencia obrigatoria de receber uma instrucc1io tão sysf~ma
ticatnentc precisa. o solída das refe1•idas mat":l.'ias . 

Alúm disto, parece condemnavel que . . em um paiz. qual 
o nosso. de condicões pl'ecarias na sua edueação e.scolar p ri
maria. se queira diminuir a nobre o elevada funcção do ma
-~ istcrio, abrindo valvulas a que os seus t.Hulares prefiram o 
<'X~1·cici o de outras carreirns por mais hon-rosas e mais com-
modas. . . 

Melhol' scrú qtw (J Poder L~gisla.tivo so compenetre do 
r..~t.udo de abandono t~m CJUe :;€ debate o crn;ino Dacional . e o 
ampare por meio de providencias lonvaveis quf:' estimulem 
n$ brios e u idoneidade moral e inl.elleclual. l.cchnica e didn
r.!tica dos se11." ei:ecutores. Por t)ul..i.·o lado. o projecto esta-
1 .. uo nmti, excep<:ilo inc:s:plicavel e injusta (\n'\ relacão :'t E s--
1:ola Normal do Distriet.(I Federal. quando existnm nos E s-
1.ados instituto~ conç:enel'es o adstrict.os ai) mesmo regimen 
011 n l'P.~Ínlén ~emelhanln Jla. distrihni(.: iio d:i.s disciplinas 
t·(1mporient1~~ cio prngramma. 

N_r.slns t•nniiil)t'•r.~. 1•mhom 1·Pconhect•ndo ,, p1·~cl trnmud11 
,. n1Pl.'i l.n í nl'nnle~lavel dn 1:or po dQe-1ml.t• da a llud1dn escola. 
11 'll\P lionrn a nfls!':a cull,11ra. não vemos nt~llhllm motivn 
pl:u1~iv1q pu1•u inco1·1101·;ir :i. nosila lt•gí:;lucão .i•í vic.:iac\!a e~ 
dl' i'<·iLnosll. 11m prrl'Pll•'nLc. q1111 :i r.ommis:Oão des<ionhccc. tt:t 
(ll'~anh:a\;ÚO prdup:o~ii'a d<' rmfros poyns, St'm Yalll:ngrms p :1l':1 
n.·,.::, ai' 1·1.111\rai·io. com pr1~jni:r.o 11ia11 i1'c~t.o l'C's<;lt.unt.<1 rla rk --
1 11·1~1d adío \ lt) ttmn das,.;e cl f'! profissionnes, .iust.am~nt(.l íl.Que!ln 
qiw 11Ôr todnl> m: tit.t1!01; noB enmpl'e nobilit.ar e. P,naltecer . 
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J.Jildo,;; os devidos ~~clari:cilni:ulo:; a -c~mmii~são G de p:i.1·cccr 
que se rcjcíle o p1·ojecto. 

Sala da Commissão, 2 de setembro de · i020 . - JJQ.1·r os 
/'1:nlcodo. - Ra11,l Al·ves, Rclatol'. - .4.ristw•r.:ho Lope~I. -
1lfonleir(1 de Souzu .- José Augusto. 

l?ROJEC'fO N •. 91, DE 1920' 

O Con~rre~~t'r Nacional resolve: 
"\rlii;o unico. São considerados válidos pa.rn a maLl'i

cula nos cursos supel'iot·es . da Republica, os exames finaes 
1n·csLados nu. E:scola. ~ol'mal do Dístricto l~ederal; revogada~ 
;;~ disposições em contl'ario. · 

Sala das se!lsõei;, 8 de julho de 1920. - Mendes Tav<wes. 

J ustificagü.o 

O projecLo aeima é de utilidade incontest.a:vel ; a E scola · 
.Normal do DisLricto Fedel'al .I! um ·esl.abelecimeuLo de ensino, 
Jo maior c1·edito. com um corpo docente de primeira. ordem, 
tlo qual fazem parte os mais nolaveis membros do magis 
Lerio, sendo os e~ames que allí se . realizam revestidos do 
maior .vigor. Ningucm ig-nora que o magisterio primario Mu
ilicipal , cujo c1.u·so é fei to na J<~scola Normal, faz hom·ci. ao 
ensino. 

Pcniío, porlu.nto, não haver necessidade de ;mais ampla 
j u:.t.ifkacãei. . · 

N. -290 A - '1920 
Co11sidera ri<' utilidafk Jlu.blicn· rc A.c:1u/1~111.i11 rfr · Com1111!rr:iu d1! 

Ju.i~ ri.e Púra, com. pm·ect'1'. (avv1•twC!l ela Ct>minis~u~ <li: 
Coristittit!!áo e Jnstir(•. · 

O in·ojcclo n. 290, .de 19!.?0, tio nosso illusLre Peput.acu 
José Bonifndo , considera como ínsLiluição de utilidade pu
blica a Academia de Commerclo, de Juiz de Fóra. 

A Commi~:>õ.o vem i;cmprc opinando favoravelmente .p:irn 
q ue ~'-'.ÍªDl convertldos em l'eii 1Jro'joct!os i>em:elhante~. e · n 
Congre~sc os vao votando. Nu l!0.!:10, !.rata-se do um inst ituiu 
qur! vem fui1ccion;i.ndo· r.egulat'mcnt.c CC!~do :ili;uns annos, tem 
,.ua. ptwtionalidade ,jmiciea, üslando os !iCUs estatutos dcvi
dam1mle r1~gisLl'UdOs. '~ Yae preenchendo os fins para que foi 
1:t'(!ado . Não ha ra-..:ão. pnis, para que não seja nccciLa. pela 
C(lmmissão o fll'ojccto e votado pela Cumara . 

Sala das sr.!;~Õcs. ~ d e setembro de '1020. - Cunha. Ma-
1.'11.iv:!(), P t•esídcnll'. - Veris!.im.o de ~Lello, Relntot'.: - Gornc-r
dndo Riúa~.': ,....;, A1~nolph0: i\~~v~.«u.~ ,._, M~ll~ Francu .• '. ,..... JasiJ 
IJ,onif ª'!.~O. : . . 
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' 
O · Cou;;re:;:>I} Nacional resolve: 
Artigo· nnico. E' considerada instiLuit;ão de utilidadt! pu

blica. n. Academia de Commercio, de Juiz do F(lra; l."evogada ~ 
a• dispol'ic;ües em .::,mf.t·nrio. . 

Safo d;i.s ~!-ssões, 25 de ar;oslo de 1020. - José Bonifw.:iu. 

O S!. Presidente .:._ EsLá finda a lci!.uni <lo exi)l:dieuii.:. 

O Sr . Julio de Melló ()l':fo ord.e m) - . :St'. Presidente, 
veui :i pala\Ttt pat·u i·<:>quN·cr a V. Ex. que :;e dit"nc . con
sulla1· :í Gama1'a si o.:ouscul~ llUe na :i.ct.a da s~ssilo de hoje. 
,.;e,ia 'l!·t•n::.<ignado :um voto 111! pe:.mr, Jlelo l'a.llecimtlnto cm 
1'er11ambnco. do ))J'. Edual'llo ~\.l.\gui:;Lo de,... Olh•cira, que. na-
11u ellc J~i;lado. du que. em illuslre filho, ocupou posil;ões c!e 
u!t,') rchwo. . , . 

~Iar;;i~lradu logo llUH ,;e l'ünnou, passou uepoís a. t·esidfr 
H•Js la C.:1pilal, outfo ·runuou . um jo1.•11al político, juut~meaLc 
com o iu::;ig-nc inlelleclual que foi Sizeuando ·Nabuco, do quem 
cru. l;a1uJ,em a. esSI! lempo, como açlvogado, <:om1)anhci1·0 d~ 
1~scl'iptorio. . . 

Regressando tempos depois ú. ter1•a naLal, ahi exerceu os 
<:árgos de Deputado p1·ovincial. director do 'l'hesom·o no el:.-
1.inc.L(l e no actual regímen, Senado1· est.adual e tabellião pu~ 
lilicl) na capital. No . cxc1·cicio desses ca1·gos. procedeu scm
~>re de modo a impôr-se á estima e c:onsidel'a(!ão dos seu~ 
i:oncidadã.os, pelas sua~ excelsas qualidades de intelligeneia e 
caractel' .. · · 

Pelos serviço::\ prestados ao Estado e :.i. Republ ica merç{! e 
n saudoso e:dinclo essa homenagem da Gamara dos Srs·, Depu
tados, ·e por isso me animei a faze>r o i·equerimeato !lUe ora . 
t•1'fcn~1;0 ú. eonsidevação . da Casa. (iltuito bem; m:uito be1n. ) 

Appr·ovado . o requel'imeuln do Sr . Julio ·de Mello. 
At:ha-se sobre· a mc·sa um requorünl'1Ü(1 que vac ser lido. 
'E; li<lo, apoiado e poslo cm dis<:u:Ssão. o se:;uinl e 

N. 3ó 

ílquriro "'P,iam '5ol iciladas rtn Gó\·r1•1w Fed1>1•al. por in
li•1·11wdil) úa l\lN•n dn. Gamara, informncõcs urgentes sobre o 
111e~u\nte: 

a) qual a t•ealidadc sobre o sçi;uinle lell,grammn: A.n-
1.tlf'rpin, ·1 (0 /·m.1Jm'l'inl'1 - {Rf'!!~1rdndo) - A embaixada, est(L 
lutando com sprias di fficulda<lrs sendo nbsollt.ta a fnUa. dr 
rccnrsos . . Dos cem .contos pedidos pelCI Dr. Tromoowsk~·. o 

C.-Vol. TU 
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, ' 
Go1)erno brasi'teiro só remefteu quarenta. que iá foram totQ.l
mente cons~mtidos. O cl:lefe da dele:gaçâo está disposto à dis
soli•er a embaixada, ca:;o não receba com urgencia os recursos 
necesj-;arios urgenlemenle, inuac'1indo o consv.lado úrasiieiro 
para .que sejam repátriados os '!lóssos iove11s patricios; 

b) caso sejam reaes as diff'iculdades .allegadas pelá dele
gacão brasileira quaes ~s imQleàiaLas providencias tomadas 
para evilar o fracasso .da delegação e a. consequenLa desmo-
t·alizacão ·para o Brasil. · 

Sala das .sessões, 3 de setembro de 1920. - Nicanor Nas-
cimento, · .~ ... 1 .•• ,.:.:; .:·.: ~·.;·1>!'·.i'l~ ~-

Encerrada e adiada a votação. 

O Sr. Raul A!ves - Sr. Presidente, o meu fim .na tri
bunll é jusliticar um r.rojecto de lei, subscript,o :por mi>r. e 
pelo distinc~o collega, meu particular a.migo, Sr .. José Au
gusLo, em prol cos direitos,. quP. oonsid~ramos Jegitimoo, ·da 
aviacão militar e civil em nosso paiz. 

Não póde deixar de interessar, no mais alio grão, á nos~a 
conscíencia de cidadãos, de Pl\triotas e de legisladoroo brasi
lf.iros a aort~ daque.lles que se dedicam a. esse hoje notavet 
ramo da actividade do homem. . 

Evocando-se a historia da nave·gação aerea no mund'O dous 
nomes paLrieios apparecem, immortaes, .a concreLizar o esforço 
pl'rLinaz, o talento inventívo, o poder de iniciativa, a coragem 
d<.1 sacrificio, na ri>alização desse ideal da inLe!ligencía, do sa
ber ·e. da. imaginaQãO, pela conquista dos mais ousados e ar
·rojados emprehendünex:tos dos ares: Bartholomeu de Gusmão 
t! Santos Dumont. • . 

.Aquelle, de~obri!ldo o aerostato, este, sendo tido e ha
vido como o mai6 celebre dos iniciadores da .naegacão áer-ea, 
cc.m os seus dirigi:ve.i.-.; ºi vontade do tl"il;iulanLe. muitas veze~ 
c0ntraposla ás corr~nles atmosphericas, 13ão duas glorias da 
patria .e. glorias universaes; são lambem dous estimulol'l a. 
incitarem que não cruzemos Os braços nem nos tornemos in
differentes a um .assumpLo de. tamanha relevancia, que vae 
dl'spertando o inl~resse mais vivo de todas· as · nacões; nós 
que, no consenso ge.ra.l, somos consagrados como os Lirnooei-
ros dessa grandiosa e empolganLe descoberta. , · 

Sabemos; Sr. Presidente. que é da indole dos nossos Mm
·P<Jtriotas a intrepidez daEi· aventuras. O medo não nos ator
ruenLa.. jamais nos tolhflu 08 passas aos mais auriaz11s l.<>"lla
mens. No:>sa gente sente a febre rlo amor rio spi:>rt, não mede 
a gravidade de suas consequencias e, antes, a elle se aLira. 
com todo o denodo, com o maior desprendimento ~ com s 
mais desa.ssotnbrada. solicitude. · · 

Agora mesmo, tivemos a prova disso, nas olympiadas de 
Antuerpia: a no,.sa mooidad{' mandou os seus represenl~nles 
a _esse memonvel torneio, para as justas das competições dos 
jogos o!ympicos. · 
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Na America do Sul, sem que importe a minb.a declaração 
em offensa aos melindres das republicas nossas visinhas, 'fo
mos o ·unico paiz que a :tanlo se avenlurou, distinguindo-se. 

Os nossos campeões, ·a c:ie!'ipeito das asperezas· .do clima, 
por elles desconhecidos e para elle;:; ii:lgraLo, se Leem ·revelado 
na altura da concurrencia a que se destinaram e qtie 1:1e vão 
b~tendo, galhardamente, re.putados sportm.en das .na.cõ~s mais 
adentadas do nosso planeta. · · 

J\.la. espocie a que se refere o projecto, temos tambm dado 
.M06tras do nosso valor e da nossa mais evidente capacidade . 
O Brasil, na sua t.rajectoria, ··neste rumo; já. assignala victo-
rfas e martyrios. · . · 

lleróes e martyres são sy:mbolos das -idéas vencedor.as, ou, 
pt:.'lo m·enos, daquell~ q11e se esforçaram por vencer, ou ain~a. 
dos que projecLam, e aspiram vencer; são exem.plos e tes~e
ruunhos inconfundiveis da gloria e da immortahdade de in-· 
<hviduos, de instiLuicões e de povos. . 

:Pois bem; ao · lado dos vultos· legendarios que já· me.a
cionei, cie Gusmão . e Dumpnt, pôdemcis registrar, no r.everi:o, 
a legenda de Augusto Severo, insigne e m:i.llogrado al'L:stn 
da engenharia . brasileira e a i'igura sym,P.alhica do.s desti
midos tenentes Barbedo, Kirck, :Possolo, Gil e Alíalar, e do 
sargento Linhares, todos roubados em plena juvcnlude a esse 
officio, por graves · accidenLes, ou pela mort.e, juslamcnle .na 
idade das illtisões dos ardores e das. esperanças. 

Entre os . vivos e aquelles que se acham. na · activa, ,po
demos ainda apontar o renome de outros de notoriedade re
conhecida .ie da maior signíricacão e que Hveram de dar em 
bolocaustro as suas exislencias preciosas ao .deivotamenlo da 
profissão. Portanto, Sr. Presidente, estamos perfeilamente 
habilitados a dizer q\.ie a con,figuração moral doi:1 nossos pa..:. 
tricios está a fazer sentir que estamos em coudicõcs de nos 
apresentar no fuluro como uma das potencias mais .robuslas 
da avirção militar e civil do Universó. 

Para isso é preciso, ,porém, que cerquemos de garantias 
e regalias compens.adoras e trenagem e o .valor de · execução 
daqueUes .. que · se dedicam a · esta arriscadissima espr.ciali- · 
dude, em que. as mais competentes e os mais adeslrados não 
raro nau1'ragam nos seus sonhos <ie audacia. . 

Sr . Presidenlc, os nossos regulamentos, ent'rctanl o, niio 
satisfazem aos fins a ciue se propõem. · Mas pergunta-se: 
porventura devemos reformal- c1s em pró! dil educai:fio do 
bem estar dos direitos e prerogaflvas dessa nova classe.' que 
s··. voe frn~mando entre nós, dos nossos aviadores? A aviação 
acaso já se tornou uma utilidade de tal maneira compro
' 'a<la que convenha ao.s .governos desenvolvei-a e incenti
vai-a.? Penso que sim; e. outra cousa se niiG> póde julgar dá 
condu?f.a_ do l)O.sso .propr10 Gov~.ruo, maugl!rando as P.llc:o!as 
d~ av1~çao rn1Iitar " naval, e ainda dos cu id:idos espf'cinlls
snnos e· carinhosos que lhe vão .sendo dispensados .pelas .ua
çi1cs mais oivilir.adas, .iuslamenLe aqucllas . qne presidem que 
chefian1 a ~-:".olµ~o ,das s.ooiedad~s contempor~neas. · 
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Foi, Sr. Presidente, a conflagraç~o eu~opéa. que veiu 
aeSdobrar novos horizontes á aviação mundial, tornando-a 
mais eonhooida e mais estimada dos povos . 

·O seu merito, desde então, se fez' reconhecido e accla
madc>' .irelos inolvidaveis serviços que ella prestou no reco
nhecimento das posições .inimigas nos campos de batalha, 
na transmissão celere e .ra.pida das cortespondencias e <los 
avisos, apparelhando finalmente, os a.taques de surpreza <las 
alturas muitas vezes com o c..i.:ito desejado . . 

Assim, a grande guerra, a catastrophe que interessou 
:í. vida. econornica e. ,p<1litlca de lodos os povos, veiu dr.
monst.rar quo a aviação perdeu seu primitivo caracter do 
mér.o torneio sporLivo e aventurosQ para se encorporar ao 
numero. <ias i·ealídades positivas, concretas é racionaes, como 
i'actor economico militar. 

Ella sahiu do dominio l'c:otricto da fama e da glorifica
ção individual, daqueHes que a inventaram, a al)erfeicoaram 
e a ancei~ram nos seus primeiros movimentos de t>..xP:erime.~t 
:tacão para se constituir um · demento de poder, de vigor, <1 
e:xpansão, de progresso e de soberania. das nacionalidades . 

Impõe-se.. pois, Sr. Presidente, que animemos os servi
dores da 'aviação com meOidas razoaveis de equidade e ju>.
:ti<;.aj afim de Que elfos sintam e comprehendam que os scu·s 
esforços não são baldados no aprender. o no aperfeicoar as 
suas aptidões e as suas qualidades technicas, no uso e gnsu 
das· :í'unccões para que se habilitaram. 

A injustica e a indiffereilca, por oarte dos Governo~, a 
medrarem na disf.ribuicão de favores, são nocivas ·e fuues~ 
ao exito das instituições. . . · 

·Uma. e outra extinguem a visão optimista, a . fé e o enw 
, thusiasmo, que são os principaes requisitos e esteios da. pro
ductivídadc dos organismos. E'nt.retanto. as nossas norma$ 
regulares não são feitas d e molde a estimular alguem a (fUl\ 
siga ou prosiga nessa carreira, qce ellas desampararam, mal 
protégeram e mal'·"oricnt.aram. 

Quem exmina os nos5os 'l'egulamentos ·da aviação miliUi1· 
ou naval verifico. o que de e.'i:travagante ha. em seu conjun
cto. Sab~7se que, q,uer na phase do preparo. quer no excrci
c10 funcc1onal1 . quer na phasc <lo seu aperfeiçoamento, a vida. 
do aviador esta .em coustantc ameaça. Na pti.i ou na guerra . 

. ~ ri~co do vôo. haja ou não'accídente~ não . o abandona um sú 
mstánte. . 

Não gosto, Sr. P1·csidcutc, do consulta1• estatist.icas, priu
eipalmcnte cm assumpto como est1~. om que eilas so me a.fi
guram problematicas e hypot.heticàs: mas, examinando-se o 
<rµe a estatistic,a e-0ni;agra, verifica-se ·que a pol'ccntagem tia 
vida de um aviador é calculada da scguinté maneira.: de L~ 
a '15 %. em tempo de pa:r., o mesmo que so \lcl'i.fica para ª" 
tl·opas, •ml S;upet•ficie de combate . 

I~m estado d!~ i;uorra. a · média lÍ de :lt\ n !10 % . 
Pondo, porém. de pal'te isso. é iaconLesLavel q,ue a Lc!l

ção nervosa Provocada pelo des.cqgilibrio cardíaco procedente 
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do deslocamento do ar. üelermína profundo abalo na saude e 
na resistencia organica daquelles que tl'ipulam os aviões. 
Não ha especialidade que exi,ja ·maior somma de energia I} 

do valor do quP. essa. que, embora ul.il, se passa. toda atra..: 
vez de difficu.ldades e tentativas temerQrias. 

A vida de um aviador· reclama da p!lrle deste muit-0 es
tudo, observacões cont.ínuas: experiencias, agudeza. de certas· 
subtilezas, de golpes de vista,. de senso analytico accentuado; 
de modo que ·a int.elligencia e os sentidos õesses individuas 
estão em permaneüté estado <le elaboração e investigacão. 

Não vejo, pois, motivos para não se contar como : de em
barque, para os effeitos da -promoção e vantagem da reforma, 
o 1.empo d~ ~xercício da aviação entre nós. 

O SR; A. AosTREGESILO - M!uito bem. 
0 Sn. n,mr. ALVES - Sabido é que elle exc:ede em ensi

namentos e sacrificios áquelle que transcorre a bordo dos 
nossos couraçadós, cruzadores e torpedeiros, e talvez apena.<1 
equivalha . em incommodos aos que decorrem em commissões 
por nossos .portos longinquos, ou, ainda. em alto mar, ou em 
portos belligerantes nos periodos de guerra. Foi isso, Sr. 
Presidente, que conduz.iu o illustre ·almirante Sr ~ Alexan
drino de Alencar~ em a.viso n. 3. 992, de 30 de outub'ro de 
11H.7, mandar que tosse contado como de embarque o servii;-0 
prestado na aviação nacional. -- · 

O SR.. ANTONIO . AúSTR.EGESILO - E' de toda justiça. 
O SR. R.mr, ALvi;;s - Mais tarde, esse mesmo almirante · 

e !Ministro da Marinha., em aviso ·n. 4. 59'3, no seu paragra
pho 2º, determinou considerar os dias de vôos como de mar. 
Jiara os effeitos da promoção. como se contam aos ' officiae~ 
<~m viagem. 'E. nõ patagrapho 3° do mesmo aviso, determi
no~ ~in!Ja que fo§se applicailo aos officiaes em serviço d~ 
uviaçao, em· geral, o art. 15 do regulamento, annexo ao de
('reto n. 5.4.61, de 12 de.novembro de 18i3; · · · 

:Mais adeante o não menos illustre e dístincto proíis
·sionat, o Sr. almirante Gomes Pereira, ta.mbem como Minis- · 
tro .. da Marinb.a, em projecto de lei de promoção que apre'." 
eientou a<> Congresso, propoz fosse contado pelo dobro, para os 
effeitos de reforma, o tempo passnf.ln pelo official na av;iação 
naval. E o Conse'lho do Almirantado, em resposta á consulta. 
n. U5, de 7 de abril de :1.919, achou que o tempo de' serviço 
do embârque dos avidaores devia ser contado pelo <!obro. 

Obe&.ecendo, Sr. ·Presidente, aos ~o tos :de co~sciencin 
·destes eminentes pr()fissionaes, ou, que nii.o sou ~Si>éOialista. 
mas que tenho a mnxima honra e satisfação de seguir o pen
samento dos especialistas nestes assumptos, adoptei os se
guintes dispositivos, no meu projecto (l~). 
' Actos de indisciplina, delictos miliU~res, são previstos e 

:punidos pelo Codigo Disciplinar e Penal da Armada, que o 
Exército adaptou para si; entretanto, crei>u-se para os avia
dores, on_tra nós! uma .penalidade especi~J, não :prevista nos 
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referidos codigos, qual seja .a da expulsão, o que me parece 
Uma exquisitisse vexatoria, i~iqua, e, por isso, adoptci os 
dispositi~os constantes dos arts. 5• e 6º para prover a si-
tuação exlraordinaria.. qos regulatnentos vigentes. . 

Mas, ha outra curiosidade interessante e digna de men
ção: O nossq ri;igulamenlo de ·aviação militar e$labelec_eu. cn
vidindo. o curso a que se destina, no artigo a··. que o ensino 
da Escola de Aviacão Militar seria dislribuido pP.los se~rnintes 
cursos: de pilotos de aviação, de ob.servadores. dP. apet'feiçoa
mento e curso· de mecanicos e .ouerarios especialistas. 

· No § 1• assim definiu o primeiro dPsse5 cursos: O curso 
de pilotos aviadore3 destina~se a minisfrar aos ;1lumnos os 
conhecimPntos necessarios pa:-a obtenção do diploma de 
aviador militt!r. . 

No § 2º deíin iu o curso dos observac1ores: O curso de 
observadores destina-se a ministrar iios alumnos os conhe
cimentos. necessariris. bPm como a pratica co,.rP.laliva. Para a 
Obl'iP?'VW'ãO, a photographia aérea e a regulãÇãe!) do tiro de 
artilha.ria. 

No § 3°, o cur~o d~ aperfPicoa'mento cnn,fat'!l do nlPnO 
exprcit'io · das func-rões dP. aviador P.m commando P lizar;ão; 
balbilitartdo ns rilolos aviadores ás nccõrs ·oi> coniun•n nas 
diffP.rentes miMões de cara. oh~Prv11rilo P. hombnrdPio. O SPÜ 
t:-ns;no obedecerá ã .Q'radP~fín estabelecida no regulamento 
para ,inslrueção das csaundri lhas. . . 

. . No· § 4º1 o muso de mP.canir,o~ e ooer~rios PSP"r.~~Hstas 
deelma-se a nrPnArPt- o pessoal tcchnfoo das esquadr1lhas e 
dos rrnr11uPs de Bvfacl'io. · 

O pronl'in rPs;?Ul!>mPnfo ,..~/"h"!N•nn qno 'll"Tlhnm de!'lses 
en.ri::os p~f'fp CJPr irealizndo !limnlt:in1>11mPnf P.: clrv"m .s"l' ~Ppe.
raiioc:, Onrm 01Jf'r l"!l1P: &Rnirr> 8 nmll r11nl'r1\n na 1!0 col:I de 
avi.,,riin lerá ·Jp c~colhl'r rit>nlr" AR l'f;pr-rinlirl~rlM ar:rnrlln <rnO 
prPlr>r.dfl llf>"'11lr. TrnfRT""º-!'IP d!-l m11trir11Jn nr>!" ref1>rfdos 
ru1'11'l~. p1>rm111;11 <r11P a elln<>: !'IP. <loctin'\RQrm nrndaE>ct. ac:pi
rnntl's. Rllrt?"tilns f' .. Tira~nc. .. c1r1 .. '.f.lrl"t. P aM imlrlA1lnR. inrli:-~ in,.
rlarnAnf1>: r.r,."011 "~~.P.<: C\1"""" rln mninr i:il'rjprlnil«:> Tia 11prE'n
c!j,:q,i-1>m. Fl"l'iQ'hl ~nr11 n<1 in:l',,rinrP!! 0111> Rn mn1 rir,nlrisc.l'm no.!l 
tl'lh~mn~. n,.nv::i~ 1;"<lP.mim1rr" e VP"l\hnlarr" riP Tl"r'•1ln1cz, 
il't>nf!'""Ph]il. mnf'1iHYiilti~il~. f'll>O'lr'nlnrP.<1. mPl'Rnir.B. phv;iir:i e 
(•himi"ª. Arinn!r>•1. T'n!'f!>nfo. onr~ (H1Pm !l11Pf' í"11f' r.onrnrl'l''l!\() 
li!'! rPfP,.ilin!> "8prrhlirln1foq 11m11 in°trPrC'fl.O T'il!'nrn<11t, hrm ~1l
tlPl'ib;r l"imielln q C'll"' rer:of'hr>m ns sar~nfos do fileirn e muito 
mai!t R;nr'ln !lA nrac:afl de prr>t. . · · . . 

0111\."ldfl "" t"F1to11. Pnt.rr>fnnfo. dM llnitiade11. imoed!11 .nue 
C'~SM inf0rinl'NI, qul>. d1J1~a11+" ,, curi:;o. -"'~ prvfinm r1>v1>.lar ~om 
m11tor !'om.rn'l· e!" N1.o~ridnde ;f'i> <ltH~ ·ri!'! !'\em: ornprios ~11pe
t•;11rf'1c:i, a~niraflc:pm nr•nmo,..õcs !' lif'cesc:n". ol>,.i~iinrln o~ c:nr
F'·P.nt.nc: !l "I' "í'll"""l'Vl>.T"l'm 

0

T1n m<>gf-.io noc:to i'm n111'. Vi.WRm 
da~ filrir~". in~ 1f Pr~da<: .a<: i::t_ms rlivic:nc:: íl$ !"nlr1R'ilo<:. rnm as 
~mict f:°l "ri~c: ''fl~i:is ff" "''lil lrtn,..,... <>i<mn~s 011 inr!i<>in<: <IP. ml'!ho-
1·ia ou. vantagens. E ainda adoplada. essa. anormalidade que 
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.!:0 me afigura maior, qual a de con~idnrnr que a viria de'!•es 
indivíduos, pelo facto de occuparPm pMfos infe.riorn~. 1h•v1t· 
~er aquilatada com um valor mrmnr, prln mct:idc, eslnti•le~ 
cel'l<lo esta dHferenciaçã.o nas dia.rias riue eltes PN'<'et:i"m, 
quando em todos os paizes são coneedhlns gralificaçõe!J pelo 
rísr.o de \·ida. 

Por es!'n.S razões, o pt"Ojf'cto esfabelP.cPn no art. 8'" qu~ as. 
vanfaj:l'ens. pecuniarias qUP, actnalmenle ll"rcr.bcm os gt1e Ftir
vt>m á aviacão são manti<ln$ com a~ !'i( guinle" morlir1cncllns: 
a) as diarias ::ão snbsf.i!.uirlas pnr 11rna gratificncão rnen~nl 
rquivalente a 30 dfas da Rctn~I diaria: b} c~!'a gr:illficar,oiio 
~ ignal parri. O!I' officiae8 e QargP.n!os 'jt'I qnnlq11er cntcgnria;. 

· e:ah·o' os insfrn'ctnres, m1er duranle o pc.rirnfo do cnrso, qncr· 
no rxerc.icio elas funcções de aviadores, pilolos ou obse:-,·a
c:or!ls. 

S11tJponho. Sr. PrP.sidPntP.. tr?r f'unrlnmi>nfario ~urriden
lemenle o mr>l1 proif.,IO. (Muito bem.) 'F.' nafnral qne eu l'S
pPrP. da P3.rtP d~ Camara a sna approv:ir,ãn. tanto mn is r11m11lo 
foi "l!e inl'<pirario em sanrimr.nf-0s de vr.rd1Hlriro p11lrioti!imo, 
qual o de rP.paral" uma in:insti-c;a e riP r>rnmnvnr o rtort>fo.ci
menfo de nma . ~arrt>ira, Ql!P naluTnlmPnfi> ha f1e entre n6s 
rrr0duzir os melhores P. mais avanln.iarloq fl"nt'lós. (Muito 
6em; m~itc, bem O 07'nrio1 e muito cumprime11iatlo.) 

Vem á Mesa e é lido um projecto do Sr. Raul Alves. · 

O Sr. Presjdente - O 'Orojecto fica sobre á. tt1Ma at6 
ulterior d~liberaeão. - · 

O SI.'. Nfoanor Nast1imento - Sr. Presidente; o Imparcial 
dP. hoje, publica o seguinte telegramma.: · 

«Antuerpia, 1 - O lmpf1r<'ial - (nf'tart!arlo) -
A ~mbai.x:.'lrla est.'\ tutal)do cnm sérias difficuldade-s~ 
~endn absn luta a falta d~ rer.ur!!os. 

Dos CPÍil_ contos pedidos pele) Dr. Trompo.m;ky-, o 
Governo hrn~ilr.iro sli rr>metteu qnarenta, que já fo-
ram tohilmr.nlP com~umidos. · 

O 'Chefe da deleg31)án esti'í dif~pMto 11 di!!.qn(vt>r a 
<:>mbaixHrla, car:(l r·ão rPreba com nrgencia os 'T'P.Cur~olil 
nncP!';Sarins urirP.ntemente. invadindo o con~ulado bra
sileiro para que sejam ·repatriados os nofisos jovens 
patricios.:o. 

E' estranho. Sr. Presidente, que, rrunndíl' aoui no Rio de 
.Jnnflirn. ~iío im~tM. "m ~lmR qqfrmfa llllfl :cirirá '1'1P.rr,orrili:i pelo 
rei r'tn" li<>l!!:'i>~ nma nnir.R vP?.. · .wn Mntns d"' r<'ii~. m.ümdn. r'm 
('adf\ r.'lntr•n dn P:llrir.ifl <hrnn!"lh"rn. nnfnriiJrnrmte· SP. rl1>s
prnrlP!'ão mnfa d." /~0 l'OT'fn~ a f'TTlh'li'\nlfa hr'l~iJí'jr~. nllí' <!'l
(plÍ n:n·tin. ~rinf;,,r1:, r>m nn<> o Congrr><:so N'lt'innnl. H h.,via 
votado a verba de i50 contos para a sua manutencão na Eu-
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ropa, esteja hoje, cm A11tuc1;pia, sem saber si no f im da. se· · 
mana .pódc ou não pagar as suas despezàs de hot.el. Ao passõ 
que, aqui, o dinheiro corre na folganca permanente, na farra. 
a1a festança, os nossos ·paLricios, que d:i.qui" partiram com sa
aificio, para representar ·o Brasil na compcLiçãb mundial 
•'lespori.iva e qur. lá começarnm a fazer figura brilhante, U
veram. de recuar de todas as provas, por falta de rc-cnrsos 
pecuniario:; riar:.l a sua realização. · . · 

V: E ..... S r: . Prcsidt>nl.e, comprchende que não ha provo. 
de::porliva sem riuc· o homem que para ella se prepara tenha 
t~·nnquillidade . de espírito, cOt'ífotlo 'J)esspal, ~mf.ri_ção éom
plnt.a. sm•enidade r. hygidcz. parii que o maximo de suas 1'01·-
1;n~ lhe permiti n o emprego dn maxima; energia. nn · monir.nl.o 
tla corripetição. · 

Pois, o des(·aso, o descuido, :i !alta. do pal.l'ioLismo do · 
Governo 1~ncionalista I'.' do ln! ordem que ns nossos patricins 
se encontram nos hoteis d(, Antucrpia em !.ai ·situação, ciu•~ 
o chefe da <lelP-gação desportiva, que não -é absolut.o.mente um 
llomt>m immodcrndo· ou um homem impulsivo. declara. quP. 
:se verá obrigado ·a invadir o consulado brasileiro e ahi hos
pedar a P-mbaíxada, porqu~ não · tem recursos pa.ra a mantN· 
nos boteis. cm que · estão. · 

.Aipresent.ei, e V. Ex. já fez l8r, um requerimento pe
dindo ao Govc't·no- que informe á Gamara sobro quncs as mP.
.didas tomadas para T,2Solver e~a situacão, ~\le, além de 
prejudicial aos nossos patrícios. 6 completamente desmorali
r.ador a. para· o BraRiL pois revela· que f.ivemos maior indiffc
ren~a no esf.abclocnr m~didas necessàrias á. manutencão dess11. 
embaixada e que vrat.ir.amos a leviandade de mandai-a sem 
prover sobre os r ecursos indis:pensaveis r:ara que o BrMil 
nno fizes:;e c-i:sa figura tl'istissima na Europa. 

J~. dn_qu i pr rgun!.o a(l Sr. Epitacifr Pessoa so scr:'t prc
~dso qu0 os . brasiJeiros fa~am no commercio exportador uma 
:'ubscripc,:ão igual á d'O collar. para ma.ndar dinheiro no!' nm:
~or:: palrieio" 1m1 An!.ucrpía. 

' . 
'F. tenho dito. (Muito bem.: m.uíto bem.) 

O Sr. Presidente - Está. finda n loiturn. do C'ltlledientn. 
Vnr. ~r· passai· :~ Ol'clf'm cln dia. ll'nu.~n..) 

Comt)arrer.m mais o~ Srs. Folb: 'flaclrnco. .MonLr.iro d1• 
~ouza, Sooz:~ Cuslro. Beulo Miranda, Cbermont. d~ Miran<l:t . 
. roáo Cabral, Thoma7. Rodrigues. '.l'homuz Aecioly, .Tos/• Au
gusto. Solon d e> Lucena, na! ~hazn1· Percirn. Gonzaga M{lra
nhão, Arno.Ido Ra~t.os, Alexanddno da -Rocha. Pereira 'h• 
J"yra, Estacio .Coimbra, Austregcsilo, Turiano Campcl!o: Nn
J.alicio Camboim. João !\fonrz~s. Dcodat.o Maia. Oct.avio Man
gabnirn, Pi~M dr. G:lrva· ,in, Pa~1wco M<mr.les, .Toão ·M.'.luç:i-
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beira, Alfredo Ruy, Seabra. Filho, Heitor de Souza, Vicento 
:Piragib~, Lengr•uber Filho, José de McrraeR, Veríssimo d.() 
~folio, ,Joi;:(: Alves. Hcrctilano Cesar. · Matla Machado. Rfüeirll 
.Tunquci ra. Frandsro Valtadarcs. Amcrico L opes, .José Bo
?1ifacio . . Lamonniet• Goàofl'cdo, ,Josino de Arau,jo. '\.Valdomirr• 
,.J0. 2\fagall1ãr.f' Ala0t· Prata. Vaz dB Mello, · Cincinato Braga. 

·Alherf.o Sarm1rnlo, {.:f'-"l'll' Vcrgueiro. Prudenl<' de Moraes Fi-
lho, Eloy Chaves: .Palm~ira. i-tippei.-, RodriguPs :\Jvr.s Filho. 
:;evct·iano Marques. Gclso .Bnyma, Gumercind11 Ribas, João 
Símplir.io, l\farçal d~ F..sco]):i.r. Octa:vio Roch a <' Domingo~ 
Mascarenhas (58) • 

Deixam de comparr.ccr os Srs. Andrad•! Br.zerra, .Tuvcnal · 
Lamartinc. Annibal Toledo, Abel Chermont, Herculano Par
ga, Hermino Barroso, l\lorcira da Rocha, 1'homa7., Caval
canti, Flrederico Borges, Alb erto Maranhão. Cunha Lima. An
tonio Vicenle. Eduardo 'l.'avar~s. Gervasio· Jriora\'antc. Pedm 
Co1•r êa, Alfredo d r, l\faya. Miguel Palmeira. Mendonça Mar
tins, Manoel Nobr·c, Pedro L~go, Lauro Yillas Boas. Castr<• 
Rcbello, Mario Hermes, Ubaldino de Assis, Arlindo Frago~o, 
Arlindo Leone. José ~faria. Rodriguc:; · Lima, Ma.noel Mon
J;u·<l!m, Ubaldo Ramalhete. Atüonio Aguirre, OcLavio da Ro
cha Miranda, Azurém Furtado, Salles Filho, Aristides Caire, 
N1orival <le Freit.as, . .Tosé 'l'olentino. A:t.evedo Sodré, :Macedo· 
8oares, .João Guimarães .. Themistocles do Almeida, Buarquo· 
<le Nazareth,Raul FN·nandP.s, ~Lario de Paula, ·r cixcira Bran-· ' 
dão, Albe rt.ino Drumrnonú. Silveira .Br nm, Antonio Cario!:, 
Emilio Jardim, Gomes Lima, Odilon de Andrade, Zoroastro 
Alvarenga, Antero Botelho, Fausto F ert·az, Raul Sá, Fran
cisco Paoliello, .Taymt1 Gomes, ·Honorato AlvPs, Camillo Pra
tns, Edgnrdo dn Cunha . .Mcllo Franco, Salh!s Junior, Ftcrrcira 
Braga, .Tos1J Rob1~r1.i1, Ba!'l'OS P<mteado. Mareolino Barreto. 
V oiga Miranda, .Toüo cfo i;·nría. Sampai1) Vidal. . Pedro Cosla. 
Ramos Caiado, Oll'g11rit1 Jlinto, 1:ulln .raymc, Costa Marque~. 
J..ui7. XnY íer. Abdon l:a,p·lit:lt.u, J<..:us;en io l\lüller Alvaro Bn-
11lisln, Evat'islo Amaral • • '\uguRtn r>t>s!.ana, Alcides Ma:Ya, Na
lmc~ d." .' Cfom·1!n. Flnl'P!-1 iln Cunlrn, .lonquim O!'lorío. " Carlos 
.\T:1x1m1hnno (84), · 

.. , 
' 

O Sr. Presidertte - A lista <l<' presença acousa o comp:i
,.,..cill!cn !.o d1• U~ Si·s. Dcpulados . 

Van >:e IH'OcedN• t'~ votn~·ão das mn.terias quo S(l a{'han1 su
llre a inesa " das t1onstnnlt's da oi·dcm do dia. · 

P o:ir;o aos nobr<•::: D epu t-'ldo;; l]tlc occupcm1 ·a s suas cadc.i.-
1•as. (Pausa.) 

Vae SP.r ronsiflcrado ob,it"d n dn dolibcL·aqilo um Bq1.Jecl.1.1, 
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F.:' l~tln. Mn~;dPra.<:io {lbil'ctri de d~lih"rM'1..n "I P.nvhrln :is 
Gommissões de Marinha. e Guerra e de F]nanoas o 1;eg1i.lnte 

P'ROJECTO 

N .. 360 - i92ó 

Jfcg.itla o ·.~ervi,ço d~ aviação 

O Congresso Narional reeolve: 
Art.. f. • () 3i>rvii:o. <.IP. nvia~,5,0 é r.ons iderado uma espe

cinl idarie. ~nrio f,íJfJO o · pPsi::oal qur. n"ll"' ll<~rvr.. rara m:aP&
(JttPr vantagf'.n~: rr.gulam~n1.ares. r.lailsi.ficado como arrigirnen:-
tado. 11u omhal"rann r.m n:ivin Prnm\'ltn. ; 

Ar t. 2. • Qfi. avia<inro:> ~ nhservad-0res contarão pPlo clohrn.. 
para' ,lo.; effeitns. rl:i refor.ma. o t.P.D'IPO de serviço dP. nviaclin 
innh1'ive o' de · 'E.:cola ou dD apprendiza.gem n<:is excrcfoios 
de V.ÕO. .. 

Art .. 3 .º A.os av iadores navaes. serã-0 contados como rlias 
de via1.r<>m '. Pm navi,., dP gur.rra com m:.ichinas em mnvimPnto 
os diM em nuP voarem desde que o. vôo· seja, pelo menos. 
de. vinte mínuf.os 

At't. "';·º O !1'mpo nassacto "heloS artuaP.;;; aviadorPs como 
nhlrtilli<1s da. l'lntiim Esr.l)J:t F.lrnsilP-íra c'le AviacM e transror
ri<.'l.o PP.los àViadorrs do ExHr(!ít'l auanlfo matriculados na ES-:. 
('Ilia <:IP. '.4.via<;ão . Naval, é tambem qualifica.do como . serviço 
de aviacãri. · · 

Art:. 5. • Os offi~faes pilotos e observadorP.s i:;erão n'hr i
zratfo~ a servi'!"; nP!o mP.nos rmat-ro anno!I na avi11ção. rlfllla s6 
pOdl"ndo ser aff·s,'StA<iOs. pa;;..~ndo para ·a !'P,Serva. a.fim de ~e 
(f~diC!l!'P.m Ri avia~río civil 011 incfu!>.f.r ias r.ol"t'Plativas. 

A"T'b, ~." f)s avilHlorP.~ .. n~n nodP.rão 'dP mntio algum. a niio 
Fl" tratar ujP, rrif'ltPi::tin Mmnrovada em insoe1~r.ão rlP simdé. ser . 

. a.rfa,.,t;a .. fn <lo "'"rviço "" s:ivil\cão, "'Pnrlo "li inr.arin"itanno;; ~at'a 
o vt'I" nfili:rado!I nns !;t>rvicns im:i::iliares dR P.~UN~ialidad<i. . 

· ~. 1.º Uma vfl:>! com o rnT'So:; da· esnpr.i111ido.d1:1. os a'rtifi~es 
de: 11vinri\n ·"' J1rn~ns ospPr. inli!'tns R.ó poderãn SP.r .emi:ircQ;a/'loi< 
no .qt>rvic,., rir> 11viar.no, !lupprindo este as condições necessarias 
pnra (\ OCl"-'RSO ' • 

Art.. 7 • () Sl't•vir.o rin nviaçlio con11titue 'Ínerecim1rnto 
llOt'I\ :'\ ur.rN1"" l'nllllnr. • 

Art •. R. º A:.i vnnlni:t"rns pP.cnniarias aue a<'tnalm1mlc \'lPt'·· 
oehP.m 01; ttn" 11r>rvt>m ~m aviAÇão Bilo mantidns. com as RI?·· 
i'Uint.Pi<; moriifir.arlJM : 

4 ) MI r!inrin!' !'l!'in <ll\b11tituiflns 'flOl' nma IZ'l'atiricacão mcn·· 
IMl Pa11iv11IPnlP 3 trinl a clin!I lia iictual dia ria: 

h) P:;tii ln'nfífirnr.iírr f.,· icrnnl o:ira º"' offirine!'i A ~l\r~1m
·rantf\ o -pPrlndo <lo C'.llr!!n, ctnl'r nn ex11rcicio das funccôc!! · r.10 
aviarin:-Ps. Pilnln!= ou oh!=nrvadnrPS. 

Art. 9.º 'T'oc1a n prncn cl~ pl"et. do 'Exercito. llmn V<!'t. 
ht•p.v"tRfln. mHif:irm""t" iiPr á immediatamente promovida ao 
vasto -Je sargento-ajudante. 
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Art. to. O 3orvico dE'! aviacão ~mrmrirá n condirão r!e 
l.cm>p11 d!'. flotilha do .<\ma?.'inas ou Matto-Grosi;ó e scrvíço 
f•jra da s~rf P e a exigenr.ia dP. nm elos cllr!ln!': rias E$colas Pro-
frssionaes, necesrnria á promoção na Marinha. ' . 

Art. t J. s~nrlo a aviacão .civil a re3prva natural da· 
.Força At'Pa :r·-.<!11~:\o OQ :wi:iílnrcs milifar11s !i"n flodfo'ar :íquelle' 
ramo· Ja Av:1:1:;ã.. .~ ini'.luslrias cot"relatas. sujeílo .á . lei que 
1'C.'!?11b a Pª·'~aµ;;_m• !"ara a reserva. dos officiaes de Marinha. 
exr~ptu:i,ndo,~P. .& Par'.~ em qne nquella lei se refere a conta
g~m p0Ja in~t<td~ do tcmro 'le i:=ervico. 

Pa-:-agr$p!:rn un ico. .-\Q• aviadares mlilítart's se contará 
por int<=lirc "' não p~h llt"" o t+-mp') de aervico m~ra os ef
feit.9s lil" t · fnrmR 1p;in<!·' ~~ t!Niicarem ã aviação dviI, de 
accór<lo CC.:1 o~ nrti1:m~ ~·r~r.P..~entes. 

Art. J Z Os offüiaeii 'J:tP obtiverem os dous primeiros 
loir~rcs na clasf:i rir.nciio •ias :•11ns t11rmas de nxarrie n estudos:. 
f.Prih prrferenc:ia para o c.omm":lndo das t>souadrilhas o•if\ se 
cwgani,;arf'!'fl, éTnCTUanfo i"IC mostrarem dedieadns ·a0: offfdo. 

~rt. '13. Os gradnat'los, 5oldadns ou re~ervishts que nhti
vPrPm os ml'smos · loJrari's n~ <'.\assíficaç5." referida nn ar!i~o 
:mt.erior. serão promovidos a SPgundos tenentes avíadO'res da 
r<ó!sf:"rva. quando tiverflm dado 'faixa do Sel'Yiço. · 

Art. 1·L RP.VOµ"am-se as disposições em contra.rio. 
Em sessão de ;3 (fo ~êtcmhro de 1920. 

J ttatificação 

ó a&~limptn dP aue ft'at.n d proircf.o. é daqu1'lli'i'! Nur mais 
1Jr ]'1~rt:;i <ll'Vl'm. interPf:sar á f:'OMfiÍPTit\ia é ao pafriot.ismn do 
l ~c-i~ln.dat· hra~il,,frri. Na ordefo no;:; invi:>nt.o~ r.4>lehre"S ouP. o 
ntnnr!n rnlfo lJ!',C:iO"r~.J., .fiomo proíln~tO d<i PTI~Pnho C dá alta. 
rariaci·h.dP ~rrannr~ rio psniri!r:i humam>. ""' insci'PVP a elos 
~pp1>r,.;[h'1c: l"Yue fnierri 11 a~cen!':ão é riaví'cmcii.o do~ :írf'l'I. 

E .dous Mrries insii:tnes de corrrpntricos Jfosso•:. nnr toda 
p~rtP. a'p.,l~udidos coi'liii ~lorias uriiversaM - Bar!holomeu 
r!e Gnstnüó e !?ântos Di1mont. - f;ÍiO ariorHaclos na hi1:11 nria. o 
primeiro cnm o titulo de inw•nlor do at>rnslato: ri Sf'irnnr1o. 
r:om. as honras <.la miiis victoriMin dos fllndadoros da. a,1 i1tcã.a 
mndPrna. ho_je E>nl.rrf!'no :\ dirf'r.çúo da vnnlndP. do hnmPm, 
rnuit.as vezes oonírnrnf:.fo ác; c<rrrentes nfn'l()!!pht!rknl'I. N~ ó 
prooij:;o, nP.sf.e momPt\lo. reco1·dnr n sommn dP e~f(lrço~ uos
pl'ndidós T'IPl:'l meca.nirA e rmcrenheria. e os golpE's dfl temPri
<iada P. intrepida Sllldaria l'eafo.~dns pelos camp<iõ<>s n"rP.os, 
até chegar n hnmo.nidade an est.ado nctual de prnspP.ridnc!e e 
pro1rresso rnlafivns qnf'. na quadra prf'i"P.nlA. constituPm o me
ritn P. o vl'llnt• nnregoados deste genero arrojado a precioso da 
activirlpde s0ciril. 

"R11.~fa !õenlir.,.~P.. o quP. f.\ inrontl'~f!lVf'l f' notorio. qu~ do 
dominin do~ $onhns e d11s t"nb!ivas infrucfifnas. dil r~nhera 
1 omantica dos sports cava.lheirescos, em que Loda a virLude 
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eslava na vangloria do desprendimento com que encaravam· os 
1·iscos da vida devotados. sportmens e avent.ureiro>: heroicos e 
brilhantes; já à · aviação está consagrada Xlo numero tias 
·grandes utilidades que os ·povos mais previdentes e mais ci
vilizados buscam, em seu proprio proveito, aperi'ei~oar e des
envolver. Ha quinze annos ou pouco mais, as experiencias de 
Santos Dumont e . de outros descobridores <los segredos deste 
:ruturo, sã e inspirada invenção, P.i'am apenas acclam:idas; como 
o exito do ideal consummado, .pelas multidões de Paris, con
forme lemos nas paginas ile La Natwre, velha e acreditada 
revist.a franceza. · 

Agora, porém. · du-rante o cort"er e após o termo da guerra 
descoinmunal que· envolveu o pl::\lleta. e tomprometteu o sys
tema das relações jaridicas, ,politicas e economicas de todas 
as nações abrindo novos e mais amplos horizontes ao direito 
internacional, a aviação tomou novos surtos, fez-se o .cuidado 
incessante de .todos os governos dos paizes soberanos que 
vit'am neUa. uma arma de conquist.as rapídas, cedas e de in
catculavel apreço - ;na industria. no commercio, · nas scíen-
cias e na orbita do ataque e da · defesa militar. . 

Preparar solidamente a competencia -profissional dos seus 
itechnicos - aviadores, pilotos, artilheiros, -pholographos-me
canicos e opera.rios - tornou-se um dos objectivos das le
-gielar,;ões ,civilizadas. -Para isto organizaram-se cursos <1~ 
aprendizagem ptatica. na Europa, na Atnerica e no Japão. 

Entre nós, a exemplo do que acontecia nas demais ·na
cionalidades, foram inauguradas escolas <lestinaó~;;. ao ensínr• 
desta profissão attrahente e recentissima. Assim, · creou-Sl'· 
iPrimeíratnente a Escola Brasileira -de Aviação. em seguida 
~ Escola de Aviação Naval e, por ultimo, a Escola. de Aviaoão 
Militar• Nenhuma dellas, entretanto, se constituiu de molde 
a .estimular, nos raios dos <leveres impostos a cada um do1' 
seus frequentadores e diplomados nem tão pouco dos pr.
rigos :pelos mesmos affrontados na execução do serviço, a ccn
·fiàttea no reconhecimento . dos seus sacrific'tos, pois os n~-

. guiamentos em normas de sua. existencia. actual nilo estipu
laram direitos funccionaes sob um criterio razonvel d11 ~lf'
mentar justiça. 

Algumas das necessidades que sEi imp\lom urgenlo oom1) 
correctivo aos defeitos mais sensíveis dtl nossa regulamcm
taciio, vigente. 6 que o projecto vizou provtJr GOm rodu:ddi~
::;imos accrescimos ele menos talvc;r. O() cinco conlos nnn11n1! ~ . 
na. despe:>.a publica. No pcriodo de instrucciio gornl o dl' 
aperfeiçoamento o aviador ou observador o 1\uxilinrcs pro
priamente dilos. carecem, para n.dt(uirirom a onpncidndc in
dispeMavel n.a officio e ao manejo da nrte n. qun se devotam, 
de tonga permanencia de praticagem, o que ünpcdcm O$ 

regulamentos e leis de promoção naval, exigindo pot· con
dição essencfal ·para os accessos de posl.os o tempo <le em
barque e não contando como tal ~ empregado nos tornoim; 
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c<?ntínuos . e <!e facto mais perigosos da aviação . Outro sim, 
nmguem ignora que, nas mais simples e triviacs manifes
.tacões do vôo no. avião mais solido e melho1· construido, fóra 
das contingencias violentas ·da guerra, no ambiente tran
quillo da paz nacional, a vida do especialista, aviador, pi
Jóto ou observador, est:t em constante ameaoa, mesmo pondo 
de lado os accidcntes de queda ou destrui!iãO, <lo appare1ho. 

A cxperiencia tem demonsLr:lào que a tensa•J nervosa 
:pelos desequilibrios cardiacos provenienies das mudanças 
bruscas de pressão atmospheri.ca, encurta ou contribue :para 
abalai· P- t>nfraquecer a saude e a resistencia organica do 
aeronaut.a . . Justo é pai· · esses moLiYos que, em abono do in
centivo ás aptidões da especialidade, se compense as .des,van
tai;em; inl1orentes ú c.at·reirn por facilidade nu. defesa da füa 
·estabilidade. accesso e gn1daa1iÜO. Foi o que tiveram ern 
vista os arts. 1º, 2º. 3•, 4º, 7º, '10ª e H• do projec t.o . Não 
viemos advog·ar novidades que aberrem do senso cominum, 
sinão apt·esentar idéas que s'e acham radicadas no conceit.1) 
f':<pr1~sso de qnantos rnerlitam e e.s tudam o caso.. "\ s P.sLatis-· 
ticus apu.radns r egistram. q ur. · a porcentagem de morl.e:-; ntL 
aviação militar orça P.m doze a quinze por c.ento, em te.mpo 
de 1)az. a mesma. vel'ificada para as tropas de superfície em 
t!Ombalc: e em r.stado dr. guerra calculam de t rinta a qua-
l'('!lta dia~ a mMia du. vida de nm aviador. · 

'l'aes cit·cumslancia~. junladas ás i·aziíc:'s ,já. por mís t'X
]Jc.tH.l ida:;. acluarum no animo <lo então Min.istro da Ma1·inha. 
:-:r. Alexandrino d~ Alenca1· que, pelo aviso n. 3. 992, de 30 
de 011h1br·o de 1917, mandou fosse contado como tle ·~mbarQUt' 
o bcrvi~o pt•csludo na aviacão nacional, <', em um outro 
aviso n . li. 593, § :?". fez considerar os dias de voo como em 
Yiag-em do mur. JlUl'll n~ dfci tos de promoção. uccresr.cnt.ando 
i:o ~ :J• do n ll.imo cilndo av iso, que Sll appl icnsse aos offi
dnc1:; Pm i:1•rviço d r nvinc; iln o nr!. ·I 5 do rrgulnmento nn
llPXr:l uo cl1•crr-lo n. 5,/iQ1, do i!l de novembro de 1873. 

Mais t.nr<lc, m1lr.o Hlustrc Minis!ro rln Marinha, o Sr. 
almiunlP Gomr•s Pereira, no p1·ojcctn de lei dll promocücs qur. 
1wnpoi no r.on!n'CHi!O, indicou n contngcm pcl~. d_obro para. os 
l!t'l'el1011 dr. rcfm·rnn. o t.enipo pass1Hlo veios oif1ciaos na av1a
i•t10 J>Utdonnl e o Comelho do Almirant:ido. •~m urna r esposta. 
ii commlfn n. HG. d11 7 de ulH'il ci o HlW, opinou qur> o tempo 
tio ~rrvlrn <' clr cmlmrrine dos avindMes SI' conf.ussr P" IO 
ilulll'n , )~is o.hi umn s1\ri11 J)ond1•t•o,;u tio fac!.ot•r.•s qu~ inspi-
1·11ru111 ''ari<is doi; nlv it.rns M nl irlos no pro,iccl.o . 

P1\rN"º nb~nrdo ainda flll", ul<'>m das penalidades r.ons i
"no.dns no~ codigos penal e disciplinar da Armada e milit.nl', 
~<~ suj1Jitnssl1 q_uem servo no nrdt10 !nisLer d~ aviaç_iio ao c:iR-
1 igo de expulsão .ú merct\ do urb1trio ~a~ antor1dadcs $ll
Pllri orcs. sem garantias lcgnes . O qu~ originou os nrls. 5° o 
1\º do pro.ieclo. or ientados no pensamento de. assegurar di
r~iLos Iegitimos dos que ~e nvontura.m á p ratica de um ser-
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· vioo ri:•conhecidamente proclamado cheio dos maiores sa-
~fu~. ' . 

' ./' ', : 
Ontros pontos das providencias proJecladas que convém 

abordar e explicar. O regulamento da .Escola de Aviacão Mi
li!:ir (i~lo P, do Exercito), admitte no curso de pilotos avia
do.rns, de ohscrvadores de aperfeiçoamento e de mecan:ico e 
O[H.'rarios espec;allslas, aos quaes define especificadamenhr: 
no art. 3" ~~ t•, 2•, :3º e 4º - os oficiaes· e aspirantes a offi
ciaes. grar:!uados, soldados e reservistas: com menos de trinta 
:anno~ de idade e preferidos os solteiros. Qualquer das es
pecialidades alludidas, póde snr indistinctamente cursada· por 
officiaes ~ pracas que .ohtivcre111 mafricu·la por meio do 
exame de· delerminadas matrrias secundarias e de uma prova 
QllO.lifíçada de exame ve~Hbular comprehendendo as d1sci
plinas ~<'!nlintes: porLuguez. franccz, gcQgraphia. arilhme-· 
tic::i.. noeõcs de algebra, geomteria, trigonometria, physica. 
chirnicri e mccan :ca. Será commum, provavel ou possivcl 
qne. d"!n!r·e os matriculados .e diplomados na carreira, os ·in .. 
icriores em pof'tos tenham alcançado rnaie>r merecimento por 

. sun .aptidão n esfori;o Ili) flX••rcie:o profiss~C'nal, realizando 
'com perfeicão super.ior as provas exigidas por. ig-ual a .uns e 

nnt.re>s no curso e nas l':X:hihições technioas da especiaLzacão. 
Comtudo. isto, na l')Ua rigidez ,injuslificavel e illogica. o dito 
regul::unento (Jue nos a_rts. 9~ ~ )O• permitt.i.u 11. qfficiaes ~ 

. solnados r.oncQrrllrcm a acqu1s1çao .de um titulo tgual, sob 
e~igencias de fórmnlidades e re('!uisitos tnmhem iguae~ 
(vide nrt.. 72 0. p:m1graphos). o.lém de regalias diversas QU(, 
conroden ú offic'ial idade. !'Ó cm conseriuencia de seus galões, 
cx<'luin ao.• õl.'mais aviadores brevetados, por msxíma que 
i'Jejn n capac:dade deRl~s de i:i~pirare.m o acces!'_o _a posto:,; 
mais oito~. emquanto hgados aC' serv1co da prof~ssao; e vae 
,mnis longe, c!ll.abPh~ce uma designa.Idade nas diarias perce
bidns ouc em lodos os paizes ~ão premias assirroados aos 
risro~ de vt:.o, qtie não podem divergir de inqividuo a indi
viduo, 

A extravagancia tu1gmenta de modo odiosó quando se 
fixn1• n nmilvse á situo.ciío da cnteg-0ria dos sargentos e sol
rlndos porrninnto no curf.(o do avinrJores estes .recebem umn 
!nf'l!r1Írci'io ~cr~I .muito mni~ completa. e elevapa do qu~ o!! 
1:1urgon!o!I rtc frlaLI'tl 0 t<'dnvcn, pelo~ regulamentos .em vigor, 
du o.vtnc.:fio militar. se mr:mlem c:orn relaclio áquelles como 
arrcgimontndo!' P.m inferioridade on igualdade de poste. 
Afim .fln pt:r Lermo a, ubsurdo>1 líio r.el'.?ellentes ao senti1!Jen~o 
do equídnde " ju~lica _qur. df've pre!õ1d.r â marc_ha das. inst1-
f.ui~Õl'S do int.eresse puhlico, o pre>ject o est.atum o d1sposll\ 
'nos' arls. $•, 9º, t 2v e 13º, quo ú se_melhanQa dos ~nteriores e 
posleriôrc$ reclamam "Mm l1rgenc1a a ariprovaçao necessa
ria do Poder Legislativo. 

Sala da~ s~!'~ões, .3 de setembro de ·i920. - Raul .Alves. 
~ José ~ugu3to~ 
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O Sr. Costa Rego (pela m·dem) requer e oblelli dispensa 
ae imp1·essãri do.s 1·edatJ<,;õe.s Jinaes do::; projcctos us. 19 B, 
258 A, 259 A, 26i A. 262 A e 263 A, de 1920, afim de serem 
immediatamente votadas. 

São successivamenLe Jidas, e, sem observações, appro
vuda.s as se'guintes 

REDACÓÕES 

N . 19 E - 1920 

ltedacção final áo :p1·ojecto 19, de 1920, que promove a com
mcm.oração do (Jentena,1·io da lnáepeudencria ~do B1·asil 

_ O Congi•esso Nacional decreta: 
Art. 1. • Fica o Poder Executivo autorizado a promover, 

desde ,já, e conforme melhor convier aos interesses naciouaoo, ·· 
a commemora1:ão do Centeoario da Indepcndencia Politica do 
Brasil, acceitando a cooperacão ou concurso de todas as clas
ses sociaes, . observadall · ;as seguintes condições: · 

. 1•, consLiLui;;ão de uma comm.issão idouea, que ficará 
direct.ammLe 6uhordinada ao Presidenl.é da Republica, para 
organizar o progi·amma que re:iultar do exame e coordena
ção dos projeetos que forem formulados pelos membros ~ ·· 
c•)mmissões do Congresso, Minislerio.s, Prefeitura do Dislricto 
Federal, Estados, municipalidades, associações, ou part.icnla
res. · d 

2º, observação ào criterio de preferencia para a realiza
ção de uma Exposição .Nacional, na Capilal da Republica. 

ArL. 2. º O · Governo organi?.ará o programma da comme
rnoração, submettendo-o ao conhecimento do Congresso. com 
o pedido do credito .nece_ssario pal'a execução da presr.nle 
1~. . 

Art. 3. • Revogam-se as disposicões em contrario. 
Sala das Commissõee, 3 de setembro de i.920. - Pra.do 

·Lopes. - Dorval Porto - Deodato Maia. 

'.ri • ..258 A - 1920 

Redacç('io final do projec.to .,z. 258, d1J ·1920, que atJre o cre
dito especiai de 7 :Q04$69~, pam pà(Jarncnto ao 1Jr. J.u'i:: 
~tves Pereira, · 

Q Congresso Nnolor.al decret!l : 
Art. i. º Fica o Pre<1irlente da nepnblica autorizando u 

abrir, PP.lo Minislori o .qa Fazenda, o e redil.o e.~pP.cin! de r6is 
7 .001$69i. riué se des tina 110 Pfl!?nmrnlo do nr. T.m:i: Alve~ 
PerPirn, rl!infrA"re, por decisfio .iudicia1·ia. no ltltrar dP. medico 
do Collegio Pedro n. do qll9.l foi demittido, sP.m causa, a Hi 
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üe julho de 1917 _ l:'al'laram aos õeus vencimento:;, pago.:; atú. 
30 de setembro de 1913, data da sentença, os mezes de ou
tubro ilesse ari.no a 10 de dP-zembro- de Hl14, data de sua. volta 
ao emprego. O Thesouro descontará daquella. somma as con
trib)lições de montepio e os · impostos sobre" vencimenws. 

Art, 2. • Revogam-se as disposicões em contrario. 
Sala <las Commissões, 3 de setembro de 1920. - Prado 

Lopes. _, Dorvnl Porto. ~ Deodo.to Maia. 

N. 259 ~\ ~ 1920 

lledacção {itiat do 7n•ojecto n. ·259, de 1920, que abre o credito 
especia.i .-le 200 :000$, pata a compra -de 11iachinas para a 
Casa da Moeda · 

·O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1.º Fica o Presidente da Republica. autorizado a. 

abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 
200 :000$ destinado á compra de oito mnchinas Phenix n. 5, 
tres do frasqueta, uma de cylindro de ·pautura e uma Krause 
de cortar papel. afim de attender, na Casa da Moeda, ás ne
cessidades do servico de formulas do imposto de consumo. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposicões em contrat>io. 
Sala das C.ommissões, 3 de set;emhro de 1920. ~ Prado 

Lopes. ,.....- Dorval Potto. -, Deodato Maia. 

N'. 261 A ,.....- i920 

Redaccão final ·<lo ii1•ojecto 11. 261, de / 920, que abre. o credito 
especial de 8:669S'i73, para pagamento il D. Maria Aris
th<ia de .4..rau}o Joruc e setts filho_s · 

O Congresso Nacional de.ereta: 1 

Art. 1.• Fica o Presidente da Republica autorizado a 
abrir.-. pelo Miuisterio da Fazenda, o credito especial de réis 
S :ô69$773, desLinado ao pagamento, em viTtude de decisão 
JUdicial"'fa, das differenc.;as de montepio de D. Maria Aristhéa 
de. A.Taujo Jo1·go e seus filhos menores, Manoel Fernandes e 
Nice. viuva e filhos do desembargador da Côrte de Appellação 
do Terl'itorio do Acr~. Manoel Adriano dfl Ara.ujo Jorge. O 
'1.'hesouro descontará daquello. somma as contribuições e im~ .. 
postos devidos. · . . 

Art. 2.0 Revogam-s(! ns disposições em contrario. 

· Saladas Commissõ~~. 3 do setembro de 1920. - Pt:ad() 
Lopes • .....; Dorvat Porto. - Dcodato Mai~. 
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~!SSSÃO E~! 3 DE SEl'EMBRO DE 1030 30:.i 

N. 262 A - 1920 

llectacção finai do p1·ojecto n . 26~, de .f 920, qite abre o cre
dito especial da 2:1.83$992, parei pat]amento a Rayn•wndo 
Carvalho de Arattjo e Silva. . • 

O Congl'esso No.cíonal tlecreLa: 

Art.. 1.' Fica o Presidente da Republica· aulorizado a .. 
abrir, pelo Minü;Lerio da Fazencia, o credito especial de · 
~: 183$992, que se desLinu. ao pagamento da grat.i1'ica.cão ad
dicional aos vencim ent,os ·do funccionaL'iO da Delegacia F is
cal de Matto Grosso, Rayrnundo Carva.lho de Araujo e Silva, 
no periodo de 19 de abril íJ. 31 de dezembro de 1!H8, e não 
rocebida ,por falta de verba. O Thesouro descontará <.laquella. 
importauc1a as quotas do imposto de vencimentos . 

. .Art. 2.0 Revogam-se as dispos ições em contrario . 

Sala das Commissões, 3 de setembro de i 920. - Prado 
Lopes. - Dorval Porto. - Deodato Maia. 

N. 263 ~\ - 1920 

ll.adacçüo final do pmiecto n. 26.3, de 1.920, </llC ·re1:onheca 
como de caractei· offi,cia./, os diplom(/.s confc-ridus pelas 
Escolas da Au1·onomia. e o.'{: ~fod'icitw. '\/ett:l"i.111n·i a âc Sú.o 
Be-nt?, crn Olinda, e de Ao·1·unrnnia. de Pcniam/Juco. 

' O Congresso Nacional resolve: 
A1·t. 1.º As escolas de' Agricultura. e Medicina Vetel'i

naria que pretenderem que os d iplomai; por cllas conferidos 
~c:jam registl'ndos nas repartições Iederaes, nfim de produ
'.Jrem os effeitos ,previstos nas leis vigentes, requererão ao 
:i1 inisterio da Agricultura o . dcriosito da ouot.a do fiscalização 
un delegacia fiscal · dô EsLado, cm que 1'uucoionnrem. 

Art. 2.n O funccionamenlo, progrnmma e condições di
dacticas dus t•cferidas escolas ·levcrão ser ideul.icos aos da. 
Escola Superior <le Agricultuni. o Medicina VeLcrinal'ia man
tida pela União . 

. Ai·L. 3." .o Poder E."t~cl}Livo. 11~ re~ulaplento que e\:
i>ed1r, <leterminará as cond1Qoes da 11scahzaoao de · qu~ trata 
o att. 1". · 

Art. 4.• Revogam-se as disposicõcs em contra1•io. 

Sala das Oommissões, 3 de .so lembro de 1920. - l:'raao 
l ~ O)Jcs. - Dorval Porto . - Daodato Maia. . 

O Sr. Presidente - Os projecLos vã.e> ao Senado. 
C.- 'Vol~ 'VII . 20 
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ANNAES IDA CAMARA 

Adia-se sobre a mesa, o seguinte 

l\EQU~RIMElN'fO D1': Ul\OENClA 

N. i 

· Hequercmo!' urgoliçia · para jmmediaLa votação do pare
cei· n. 25, de 1920, reconhecendo um Deputado pelo Estado 
do Rio . Grande do Sul . · . . · 

Sala das sessões. 3 de agosto ào i '!l-20. - Octat' io Roclv.t . 
- Ephiat:nfo <te -saue.s. 

Approvado. 

O Sr. Presidente -'-. Em consequencia do voto da Cama1·a, 
vou suhmetter a vo tos o parecer n . 25 A, de 1920. · 

Vota~~iío do paL'ecei· n. 25, de '192'0, i·eco11hece11do Depu
tado pelo 1• districto elo E stado do Rio Grande do Sul, o Dt·. 
Sergio Ukich de Oliveira. · · . 

Approvadas, successivamente, as seguintes conclusõ.~s <lo 

PARECER 

N. ,25 - i920 

1°, quo sej<'.lm ap1,>rovauas as eleicões rcali:ladas no i• di..:-
tl'iclo do Rs~ado do Rio Grande do Sul, no dia 1·1. àe julho. do 

. corl'cnte anno, com excepção dns <la a• de Potto Al0t;Te, parn 
preenchimento de uma vaga de Depul.ado, cujo resultado foi 
o scguiutc: Dr. Sergio Ulrich de Oliveira., 14..352; · 2·. quo 
~oja reconhceido e proclumado DE!putado pelo refc1·ldo l~sta- · 
do o Dr. Scrgio Ulric.11 de Oh\'cira. que obteve H.3õ2 voto:::. 

O Sr. Presidente - Proclamo DcpuLado pelo 1• distr.icto 
do :&ôl.a.do do füo Gl'au<lc <lo Sul, o S1· . Scrgio UMcll d.o Oli
veira. 

Adta-sc sol.n·c a rucsu o s~guiuLa 

lll!IJU!.illM.i;N'!'O QE UllG»NC!A 

N. :! 

lleq111.?t'1•1no!> u1·~1"1t:i u [llll'u à. l111111ctlin.ltt <lh;cussiio e \'Ola~ 
cão llo iirujL•clu ~1iõ A, Je Hl:.!0, ~ni 2• discussão e em ordt•ui 
Ju tlia. 

Sala UtlS 'iCSl'iÕcs, :.1 Ju StlWl\11.H'O ue 10~0. - Hpl~iuc11i11 
âc Sallús. - lleilor de Suu;;,u . - Scnna Fiattcil'cdo: - \'u~ 
d" ilfollo. ·-Josd Gorrç(J.lvcs. 

Appro,·ado. 



Câmara dos Oept..tados. 1mçresso em 24/00/2015 10:38· Pégina 27 de 36 

' 
SESS.~O tM 3 DEi sriEr.tBno. OE l O::!O :;07 . 

O Sr . Ptesidente - Em conseciuencia do voto d~ Cama1·a 
\"OU submctter a discussão e votacão, o projecto n . 265 A, de 
1920. ' . . 

Encerrada a 2• discussão <los artigos· i º e 2• do projccto 
n. 2'65 A, <1c 1920, augmentando de 2. 000: 000$ á verba. ts• 
<lo art. 52, ua lei n. 3,99g., de 5· de janet·iõ de i!l20: com 
parecer favotavel da Commissão de Finanças e annunc1ada a 
vof.aç,ão. : · 

Approvados, s:ucces.sivamcute. ~m 2• discussão, os 'Ee
guiúLes artigos do --

P!WJECTO 

N. 265 A - 1920 

O Congresso Naciopal decreta: 
Art. 1.° Fica augmenLada de 2. 000: 000$, a vci:bu ts•, 

do art. 52, da lei n. 3.991, de 5 de janeiro de i920, pat•a o 
fim de :lltendc1· no 2° semestre do corretnLe anuo, üs dc~pc
:ms com a construccão dos ramacs de l\Tpntes Claros e de i.\la.
l'ianna a Ponl~ N""ova da Estrada de. Ferro Central do Brasil. 

Art. 2.º Revogam-se as disposicõcs em conti·ario. 

O Sr. Presidente - · O projecto ·passa á 3• discussão. 

O Sr. Paulo . de Frontin {pela ordem) requer e obtem 
dispensa de intersticio par a o proje.cto n. 265 A, de 1920, 
fígw•ar na ordem do d ia. da sessã<> seguinte. 

O Sr. PresideÜte - Passa- se ás votaçÕeg constantes da 
ordem do dia. 

Votacão do . projoct.o n. 201 A, de 1920, autodzando a. 
abrir · o credito especial de 1i7 :867$, para pagamento de des~ 
J.ic:6as do disLriclo raàio-tclcgraphico do Amazonas (i • dia-
cu~~iio) . ...._ 

.Approvado em i • discussão, o seguinte 

N. 201 - i920 

o Congresso Nacional decreta: 
ArLigo unico . E' o Poder Exccutiv~ llutorizado. a abrir, 

1>clo Alinisterio <la Viação e Obras Publicas, o credito espç
cíal do 177 :867$. destinado ao pagament-0 de ~esl?ezas rea.J1-
zcdas nos f.'.~ercicios de i9l5 o i'il.16. pelo Distr1cto i\ad10-
'l'()lcgraphico do Axnà.tonas, com o~ seus telegra.phistas, OJ?e
rarios e fornece<.lores; revogadas as disposições em contrario, 
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o ~r. Presidente .....:.. o proj coto passa . a . 2·· discussão. 

O Sr. Dorval Porto (pela ordem) reciµer e obtera dis
pensa de interstício para Q projecto n . 201 A, de 1920, fi
gurar na ordem do dia da sessão seguinte. 

V'oLál;iiO do pfroj .~cLO 'n. 325, de Í~20, autJt>ri'l.'cl.ndo U 
ccC.er. mediante arrendart\,cnto um terreno ao Rio Moto Club; 
r,om substitul.ivo da Gommissiio de Financ.a.s (vide 11rojecto 
ll. 1389, de 1.919) (1ª discussão). 

Approvado cm 1• discussão o seguinte 

PM.rncrro 

N. 3·25 - f.9.20 

O Congresso Nacional decreta : 
Art.. t ." Fica o Poder Executivo autorizado . a ceder por 

:1t'rendamento ao RiO' .MoLo-Club, com sédn nost.;a 'Capital. 
uma ái•ea de !>OU melros quadrados, na esplanada do antigo 
morro do Senado, para conatrucc.ã.o da rcsipectiva . sédc so-
cial. . · -

Pntagr.apho uníco. O altudido ru·rendament.o sei.·á foito 
pur p1•ar.o ·nunca inferior a 20 annos . 

:"'-rt. 2. • Rcvogam-·sc a~ disposições cm contrario. 

O Sr. Presidente - O pl'ojcct.o passa u 2~ discussão. 

O Sr. Pil·es de Carvalhe» (pr.lu ordem) requer e obtcm 
uisp-cusa dt! inlcrslicio pnra. o projeoto n·. :.s:fü. dP. f0!!5, fi-
gurtH' nn 01·d1~m do dia da llCS1:1Üo :iài,Tuint.t•. · 

Votacilo do projncto n •. 327, d1~ 1 \l20, conce~lcndo a. :loã11 
.T>:u·:mnd:.i~ c!L" Cu1·v11lho a t:onslrucção de uma ct1\.a•11da d :~ 
ri~1·1·0, uo rin l>im.lu1·t.1 nn l'iu Tocuntint1; com parecrJt' o cmim

. <las da Commi~!:l\o dr~ l"inan1.•u11 «~om rmenda) (2ª discussão) . 

O Sr . Prelildente - Dut·unl.l' a :!• discussão <les to pi·u
jcl'lu foi orrcr~ch.la a seguinte 

A1·1.. 1. ·• No § iº, depois ela palavt•a 4:pl'lvilcgio:>, u.cc1'1.•!'
cc11lc-se : ~de zoRn:>. 

Supprimn-sc o § 2Q. - RodJ'.i11ucs J.lía.::had"p, 
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'l'ambem ·a. este projc<.1lo a. Commissão dn .Fin:rni.;ns, ol'fe-· 
t'c·ccu a·:; segui11lcs 

1 • 

Acc:J'M ee nlc-sl' · fü:i(\l.l't .• 1 •, dc1)ois da.s pal:1.vras cloão Par
sonclas de Car,tal!1m>, o Ri•g·uin1.c: 

-:tl'f' Salnvndo~ o~ f!irl'itos d1' fet'1;{•iros~>. 

A ccrcse<'nlc-sc. o scgu inlc artigo: 
, Ai•t.. Q G (Wf'rllO fixará em tre:;; anuos o prazo mn.....:imo 

para aii1·0s('nlaçfio do rn·oje<:lo det'inilivo du. estraua de fc1·1·0.t>, 
A primeira t!ll1:Cnda dccol'l'c das dc<·.la1·açúcs foilas iiclo 

nov1'1·110, na infor mação qu<.• prestou. sobt•c :1 possivcl inrn.
sãó, <lc wnas .i:~ ~a1·a11l ida á outro. via fc1·rca. pela esl1·ada du 
Pind:né, 1·t.:'qucl'ida. rido Sr. Joã.o P:u.·sonda.s <lc Carvallw. 

:\. Sl'lPHIU:J. lcm por f lm ú\"ÍLar que a comcs<;ii.O a SC!' uaU:J. 
no 1·eqw' r t'nll' possa in1pedir qualqullr dcscnvolvimt>nlo J'u
lu1•0 da vía;,:ão fort•ca 11n. rcglão de qu"C Ll'll.la o projccLo, oi 
u 1\oncessionario não pudct' <!OnRLt•u.ir. detitru de determinado. 
lll'nzo, a linha l'l'!'l'Pa qu1' .proj1!dou. . 

Appt·ovados sucessivarncnlc~ üm ~· discussão, .>ah'o :is 
cmcmdas. os gt•guiules al'Lig-n~: 

N . :..127 - 1920 

O . Ocng-rcsso Nnr.ional resolve: 
,\rt. 1 • " :Fica n Presidente da Hnpublicn a'ulo1·izo.ilCJ n 

rn1wN.l1i1· nn ·~i<li\dão, brasileiro João Parsondas de r.a1·valho : 
§ 1 :: I...lccnca para ~onstruir. srm pr ivilc•gío íJ ~mn o nus 

:11:.;um µal'a o 'l'híl!?OlU'O Nacional, uma csLradU; de feno, da 
bitola dr um mP.l ro, eo1ii o percur~w de -i50 kilomctros, (!Ul' 
f1u1·lindo ele ponto navci?avel. do rk1 Pindál'~ (Engt>nho CP-n
: rnl ) . vt~ ao rio Tocnulius, 1~onLomnndo o lt•ccho encacho1~i-
rudil a1:ima rlà ,iuncçiio i:om o rio Arng,unya. 

~ :! ." T>111·111i~siío pura livrn nav1~gacüo dos rio~ Pinrlnr1:, 
.\1·u1-:u•>.yn, 'l'o1·.unLins e 1>cus arnuenle=>. s~m monopo\i1'1 e t.lo 
tl1.!cl>rdo c<>m a legisln(,'ão vigent<~. · 

Arl .. 2." Ilovognd:ni.: as disp-0si<;Õ<'s cm cont.rario. 
Approvadas succcssivamenl.e as referidas emendaa n. 1 

C' 2 da Comm~ssão de Finanças. 
Regcitadn a r eferida emenda do Sr. Rodrig1.1es )fachndo . 

... ~/ 
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O Sr. Rodrlgues Machado ~pel.a ordem) · requer a ver-f., 
fi~o.cfio do. vota~iio. . . 

r>rocf'clondo-M á ·vcrifkacão de votação, rcconhece-sa 
t<.'r('m vulo.do o. favor seis Srs. Depu-tados .e contra 103; Lo 
tRI !09. 

· 1) 9r. Presldante - A emenda fo}vejeltadá. 
V1llDCÜO do projecto n. 33:1, de 1920, aufor-iiando a. 

o.hf'rlt1r~ do credito supplementar de 198 : '•80$436, á verba 21 • 
. <ln nri;amcnto vig1mte do Minislerio da Justiça .e Negoc_ios In-
tcrio1·cs (2º discussão) . -

l\ppl'<Jvados succcssivamente em .z• discussão os seguintes 
arligos do 

PROJECTO 

N • . 331 - · 1921> 

O C'.ongresso Nacional deçreta: 
~rt . U E' o Poder E:tecutivo autorizado a abrir, pelo 

Mlnlqli,rlo da Ju~ti1;a e Negoc ios Interiores, o crediU> du 
Hl'S : ~BIJ~/136. supplemenlar ·á verba n. 21 ·:- Dire~toria Geral 
110 SnuJ.:i Puplica. do orçamento vigente. · . 

.\rL. 2.n tlevogam,,...se as dispo:;ições t'm contrario . 

O St. Presidente· - O projcõto passa á _3• discussão. 

~ Sr. Pi1·es de Carvalho (pela ordem) requer e oblcir. 
dl1qwn,q dr .inlrrslic io pa1·11 ·o projccto n. 331, de 1920, fi-
l:lllt'tll' ' Ln nrdnm do dia dn sessão seguinte. ~ 

\'(l[lu;;io do proj cclo n . R32, de f920, autorizando n 
nl1l'rlt\l'n do credito C$P<'cial de , 2 :GGG$667. OUM, pnra paga
fllt•nlo 110 capitão de <'b~·vP.ta Alvaro Rodrigues de Vasconccl
Ju.111 12• ~isc.ussão). 

Approvnrlos successivamcnle em· 2• discussüo os segLiin
lr.s ru·l!goi! do 

PRo.TEC'l'O -

N. 332 ~ 1920 

O C(\ni:>rosso Nacional resolve: 
:\ l' l. !.• F ico. o Pnde1· Ex~utivo antorizndo a abrir. prl•l 

Mitli~l·•rin dai; Rr.lar.õrs E:cl.~riore:;, o rrcdilo especial do 
~· :1\'U01f1t107 , 0111'0. rm t 300-0-0, p ara. occo·ner ai) p:i.ganicni'J 
rl<' n1u :1~a lidndcs devidas ao capit.ão de corvata A-lvaro Uodri
lt\.ll!S de VllsconcNlos no pet'iodQ Ç.e tcverei_ro de t918 a 31 do 

' 
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1 

Janeiro de Hlf9, quando rio cargo de addido naval junto á Le
g-ação rlo Brasil em Londres. 

Art. 2.º R~vogam-sc a1; disposições P.m contrario. 

O Sr. Presidente - O projecto passa á 3• discussão. 

·O Sr. Costa Rego (pela ordem) requer e obtem dispensa 
de inte1.'stic!o para o pro.icct.o n. 332, de 19~0, figurar na 
ordem do dín da ·ar.ssão 'seguinte. . 

Votação <lo projeeto n. 133, de · 1920, autorizando ~ 
abertura do credito eõpecial ,de 1 :899~600 para .pagamento 
ao opet·ario invalido lla Casa da Moeda, Alfredo Luiz de Souzn 
Teixeira (2• discussão). · 

Approva.<los suecessivaml'nte cm 2• discusBúo os seguin
tes artigos do 

N. 333 - · 1920 

O Congresso Nacional <lecrei':I.: 
Ar~. t. • Fica o Presidente da nepublica autorizado n 

l1brir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial d<\ 
f :899$600. destinado ao pagamento de dous terços do salario 
dt• operaria inVialido da Casa da l\Ioeda, rcl:itivos ao anno de 
1!H8, e na fórma do r.ci;ulamconlo appenso .no <iecreto nu
mero 11."47, de 21() d~ janeiro de 1915. · 

Art.: 2. º, Revoga.m-sc a!'l disposi(iÕCs . cm con!,rar.io. 

O Sr. Presidente - O projecto passa ú. 3" discussão. 

O Sr. Pires de· Carvalho (pela oi:clem) requer e obtem 
dispensa de int.cr9f,icio pat·a o projecto n. 333, de 1!l20, fi
gurar na ordem do dia dl\ sessão tieguinte. 

Votacão do •projec.to n. 334, de 1.920, autorizando o. aber-. 
tllra <l'<l cre<lHo especial de 20 :239$060, para pagamento ao 
Dr. Antonio Angra de Oliveira e outros; em virtude de sen-
tença .ludiciaria (2" discuSGã.o). . . 

Approvados< ·f:iur.c.r:stiivamc,nLe ~m 2• discUS!!ao os sngu in-
tos artigos do . 

I>nOJEC'ro 

:t-( .3:H - rn20 

O Congrc;:-.so Nacional dc~rct.n : 

Art. 1. • Fica o Si·. PresidcnLo da Republfoa 
n abr.ir, pelo Mitiislerio da F~:i:cnda. o· credito 
20 :239$580 110 Dr. ~\nt,onio Angru. d'~ OliYeirt\ 

autorizado 
es.por.ial de 
o de r!Sis 
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10 : 119$380 •'t D . . Francisca Borges Monteiro e ·Seus filhos, 
· viuva e l'ilhos do . .Dr. Carlos Borges Monleiro, importanc ia 

<los .juros de mó1'a do período de 9 de maio de 1918 a i5 de 
fevereiro de mm, a que foi a União condemnada na somma 
das porcent,agens devidas áqucllc.s <lous procuradores da 
Republica, na liquidação forçada ela Estra·da ele Ferro OcsM 
<le .Minas. · 

· Art - 2. " Revogam-s11 as <lísposiçücs . cm c.ont.ràrio . 
O Sr. Presidente - O projecto passa á 3• discussão, 
O : Sr_ Lengru:ber Filho (pela ordem) requer e obJ,cm 

dispensa de in.f.ersticio para o projecto n. 334, de 1920. fi- · 
gurar nu otde.m do dia da sessão 6eguintc. 

Votaciio <lo lH'o.iccLo n. ~~35. de 1920, autol'izando ·a abor
~.ura dos cn'diLos <le 96 :911$495 e d r. 20:H6550, snpplemcn
tares a <livt\r!>.as vcrrtias elo Hospilia.l t.lie S. Sebastião, do 0.1· 
~·umenlo vi.gente (2" discussão). 

App1·ovadios SUl\Ces.sivame.nte em 2• <liseussão os segu in
tes art.i ~os -Oo 

PRO.T.E:CTo 

N. 335 - 192f> 

O ·Congt·esso Nnciooal decret-a: 
At•L. 1 . • Fica o Poder Executivo :.iulotizado a abrir, pelo 

Mini~le.rio da .T\lsl ica e Neg.oc.ios Interiores, os cl"ediLos sup
plemflnL::ires <lc HO: 911$119'1 á consigna:cã.o «Dietas para 300 
.doeniLes» e de 20 : .116$550 â consig uac:ã·o .i:Conservacão do mn
t('rial, do «::Material> do HospiLa.1 S. Sebastião. <la Yetha n. 2'1. 
d ,i art. 2º da l ei u. 3 . 9üi, <l~ 5 de janeiro deste. anno. 

Arl. 2. • Revogam-se as disposícões em conLrario . 

O Sr. Presidente - O projeoto ;passa ú 3• discussão. 

O Sr. Pires de Carvalho (pela ordem) requer o obtom 
àif'oprnsa de ínters.ticio pam o .pr:ojcc.to n. 335. do Ht20. fi
gural' na ordem <lo dia d~ sessií.o seguinte 

Votacüo ·do projcc.f.o n . ::336, de H>20, :rn·!.ori?,ando a abo1·
tura clí> ctoclHo e.spcci ::i.1 dr. 13 :870$96i. po.ra pagamento de 
vencimentos ao desembargadot• F.e1·na.ndo JJui:1. V iuira F er 
.r(;ira (2ª discu ssão) . 

Apppovados i>t1c t>.e;;.~ivnmm1t-~ C'm 2• discussfü) o~ segttin-
fos a.rt.lg-os do ' · 

PROJ6C't'O 

N . 336 - 1920 

O Congresso Naci<ma.l dccrefu.: 
A1•L 1 • º Ficn. o P-0dc1· Execu~ivo autorii::iclo a abri r, polo 

Minisforio dtt Justiçn e Nes-ocíos tuteriores, c1 1:1•edi l.o üi;.pr.c i nl 
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de 13 :870$967, para pagarncnLo :i.o desembargado1· F&nando 
Luiz Vieira Ferreira, dos vencimentos corrcspondcnLeR no r~
riodo de 15 de julho findo a 31 dezembro lfosLe anno. 

Art.' 2. • Revogam-se as disposiçõP.s e.m contra.rio. 

() Sr. · Presidente - O projecto passa á :1• discussão . 

. O Sr. Costa Rego ·(pela ordem) requer o oblt!m dispcnsã 
de intct·sLicio para o pl'ojecl.o ll. 3311. {te "I n20. f i~1.mw na or
dem do .dia da Sl\.<;São seg·uinle. 

VoLacão uni~a das emendas do Senado ao !)i'ojcr,to n11-
mero 573, <lc HH9, da Camara, abdndo o ci·edilo d1) rcfo; 
17 :842$8'39, para pagamento dos cxtinclos fieis de arm3í:<ml 
da Alfandega '.do Rio dCJ Janeiro; com parecer ruvornvr.l da 
Commissão de Finan~\US á emenda thl S1mado (\'ídr. projeclo 
n. 320, do 19291) (discussfio unica) . _ 

. Approvadas successiv::imc1\l.c <'m discussão unica a s !';e
. ~uinle1: 

. ~MENOAR no SRNAOO 

·~L 1 

O Congresso Nacional resolve: 
Art.· Lº l~ica o Presidente da Ite.publica aulQ!'j);a:Jo ~i 

abrir, pelo Ministurio <la F\l.zenda, o c1·edito ospe;~ü1l de 
i 7 :84.2$339, para. regularizar a dcspcza. l'Onl o pa;;:m11rnl11 
dos vencimculos dos cxlinclos, fieis de :u•mazem da. Alfaa
dcga do Rio · de Janefro, · l'elaLivos ao m cz de der.cmbr o lle 
19-:16. 

N. 2 

.1\t't. 2.• Revogam-se as dü~posioões cm conLrarío. 

O Sr. Presidente - O pro,jecto vae l'I Commissão dr Rn
<inci;ão. 

Votação do projecLo n. 110 A. de 1920, abrindo o 1Jl'ú
dito especial de 61 :522$71 O, ..i;ara pagamento a Th e Rio cto 
JaneiI•o City lrnprovements; com parecer favoruvr.1 da Com-
missão de Finanças (2• cliscw:são) ; · . 

Appro\•a<lo c:>m 2• dist>ussão o :>eguintc ar[.igo do 

Pll(),'l'·l~CTO 

N. HO A - HJ-20 

O Congresso Nacional decreta: 
Arl.. :t,u Fica o Govr!'no autorizado a abrir um crrdiío 

especial i.l o <H :522$-i"!O, corrt?sr:iondcnl.c a !: 3.G•a-1-s-o, ao 
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cambio de 14 i / 32, para o fim de ,p.agar os juros <la móra, 
durante 219 dio.s, lap::;o de tempo, em que deixou de pagar, 
por i'alta do verba, á Thc Rio de Janeiro City Improve
ments, as quantias relativas í1s contas referentes ao segundo 
1rnmestre do anno de i.!J16, pngo.mento a que estava. obrigado 
por clausula cont.raelu:t l dentro do prazo que Lerminou P.m 
15 de jancil'J de Hl17: · 

O Sr. Ribeiro iunqueira (pela 01•dam) requer a vcrifi
cn~~o dn \'Otu~:ão . 

l)l'occ<lendo-se á vel'ific"acão de votàc;fLO, rcconhece- l!e Le-
r(.lm \'OI ado a farnr -íS Srs. Deputados e contra 47; tol al 95. 

O Sr. Presidente - Não ha numero. 
Yae-sí' proceder á chamada. 

O Sr. CQsta RegQ (suppCénte de · Secre·tarit>, servitldo 
ffo 1") 1f1rt1ccde ·;í r..hamnda dos Srs. Deputado!!. 

Fei La a ehamada, \;r.l'i ficn- i;c; Lerem se allsr.ntaíll• os 
~ri-. Dorval PO!'t.o. Antonio Nog11 nira, 80117.a Ca!\lro. José 

· Augusto, Anst.rP.g-esilo, fürnl Ah•es, !Ylnndes TavarP-s. Manoel 
fiei s, l~r·anci~c<J Mar<·omlus, Ma u.t'icio do Lace·rda, Hl!rculano 
r.cs:ir, Augusto de Lima, Amel'ir.o I.opes, Franc.isco Brei::san e, 
I ,nmounier Godflfrcdo. .Tnsin o de Arau,io. l\fo1·eir::i. Bt'andão, 
'Valdomiro de Magalhães, Aqt>erLo Sarmento. Ccsar Verguciro, 
Palmeira Rippnr. Sover·iano i\fa rcrue~. OL!,oní Maciel, Luiz 
Bartholomou, Pereira de Otivcira, Celso Bayma, Gomercindo 
nibas, João Simplicio n Domingos 1\fascar cnhas. 

· O Sr. Presidente .- Respondcrnm :'L chamada 92 Sl's. 
Dept\Utdos. 

Não hn numero para sn prosc:;ruit• nas volac.:rres . 
Yl~m :'i ml'!':a e é lída a seguinte 

nl!:C:L.'\H.l\G1\0 OE \'CYrO 

· Dl'r!aro que YOLr.i contra o projooiô n. ti O A, d'.? i !l20, 
concedendo cMdito para pag:mlC'nto de uma reti lan'làção do 
juros da Cif.y Improvements. "' 

Sala das Sl'.!~sõcs, 3 de setembro de i920 . - Pires dt! 
Cn1·valh o . · 

O· Sr. Presidente - Pnssn.-se á mate.ria cm discussã.o . 
1 • di:>r.nss:10 uo pro.ier.to n. '10 l A, de Hl20, aUt{Jri7.nndo 

a execução dn obras ll /J ll'ilo do rio Cil'anrle ; com par~cer fa
\'Oravcl da Comniis~ão de Obrn:; Pnhlk:t~ r• enit>rida rnbsli
tutiva da. de Finanças. 

Encenada o n<liad1:1 a votaçiio, 
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. O Sr. Presidente - Esgotadas as ma.terias em discussão, 
vou levantar a sessão, designando ·para amanhã a st?guinto 

Oru>El\í DO DIA 

Vot.ação do parecer n. 10, de 1920, devolven11o aos re
spectivos ministerios requerimentos de licenca (vlôe pr~jecto 
n. 3i7, de 1920); 

VotatãÔ <lo ptojecto n. 101 A. de 1920, autorizando t\ 
exeO'Ução de obras no Jeito do rio Grande; com parecer fa
"'Oravel <ia Commfssiio do Obras Publicas e emenda substi-
tutiva da de Finanças ( 1" discussão); · 

Votacão do· project.o n. 110 A, de Í920, abrindo o. cre
dito especial de 6i :522$?i0, para. pagamento a The Rio ·d~ 
.Taneiro City Improvements; com parecer favornv~I da Com
missão de Finnn~;as (2" discussão); 

Votaoão ·do requerimento n. 36, de 1920, do Sr . Nicanot: 
Nascimento, ~edindo informações sobre recursos dest.inados á 
embaixada brasifeira Junt.o aos jogos olympicos de Antuerpia; 

3ª discussão do projcclo .n. 2u5 A, cfo 1920. a11gmentando 
de 2. 000 :000$ a vertia 18 .. do art. 52 da lei n. 3 . 990, de 5 
de Janeiro de 1920; com parecer fnvoravel <ia Commissão dB 
Finanças: 

3• diSC\lSSflo do projeclo n. 331, <le 1920, aUlOrizando a 
ahertura do credito ·supplementar de 19S: :4S0$436, á verba 
~1· do orçamento vígt'nt.e r.~-i l\finil\tcr:-io da Justiça e Negocios 
Interiores; 

s• di!lcussão do projecto n. 332. ele 1920, nulori?:nndo n 
abertura do credito especial de 2:GG6$6G7, ouro, para pa
gamento no capiHio de corvet-3 Alvaro Rodrigue~ do Vnscon- , 
ce1los~ · 

3• discussão do pro.iccto n. 333, de 1920, autorizando .n 
nberLura. do credito especial de 1 :8!19$600. pa1·a pagamento no 
operario invalido da Casa. <ln Moedn, Alfredo Lui;: de &luza 
Teixeira ; · 

3• discussão do proJ ecto n. 33-1. de 1920, autorizando a 
. abertura do credito especial de 20 :239$·0&0, para patramcnto 

M Dr. Antonio Angra de Oliveira e ouLroi;. em virtlldf! do 
sentença judiciaria; 

:l• clisc11s8ão do projer.lo n. 335, àe 1920. autorizando a 
abertura dos credilos dP. 96 :911$495 o de 20:i16$550. supplC'-
1~1<>nta:rc~;' a divers11s Y'?rbas do Hospital de S . ·sebastião, do 
lll'(:l\lllCTI~O Yi;renfo: 

3• <Úscus$ão rlo projf!cfo n. 336. de :1920, autorizando a 
abertura '~. credito cspec.ial d.e 13 :870$967, para pagameP~ 
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l!'erreira; 

ANNAES DA CAMARA 

'1 
desembargador Ferna?âo Luiz Vieira 

2• discussão do pro,iecto n. 201 A, de 1920, autorizando a 
abrit· o credito especi:ll d<l 177 :867$, para pagamento de des
pczas do dislt·icto radio-telegraphico do Amazonas; 
. 2" discmsão do projecto n . 2H A, de 1920, do Senado, 

nutorizando ti abrir o credito necessa:rio ao pagamento de um 
auxiliar no Deparf.amt:nto de 2• Linha do Exercito; com. pa-
recet- favoravel da Commissão . de Finanças; ~ 

2• àíseu.sslio do projecLo n. 325, de 1920, autorizando n 
ceder, mediante a:r:rendamento, um terl'eno' ao Rio Moto Club; 
com substitutivo da Commissão de Finanças (vide projecto 
n. li89, det919); 

2• discus5ão do :projecto n. 338, de 1920, abrindo o cre
u íto de 5. 330 :000$, supplementar {t verba 23" do orçamento 
d~ Pazend.~ de 1920; 
' 2• discussão do projccLo n. 339, de 1920, abrindo o cre
fli(o . especial de 550 :000$, para repau-os no material flu
•;t.uanl.,e da Alfandega do Rio de .Janeiro e acquisição de um 
l1olopholo para n ilha de $anta Barbar.a ; 

. z• discus~10 do project.o n . 3110, de 1.920, abrindo o ere
i'IH.o especial de 797 :621$477, p'arn. concertos e: acquisição de 
mnkria.l :fluctuante de. diversas alfandegas; · 

2• discussão .do projecto n. 341, de 1920, ab+indo o cre
ôito especial de 375 :317$828. ouro, para. pagamento á Société 
de Constr.uctfon dn Port de Pernambuco; . 
. . 2• dis~ussão do projecto n . 342, de 1920, abrindo o cre
ê1to c:spec1al de 200~000$, para despezas decorrentes dos oon• 
venios da Conferenci~ de Limites Interes~aduaes; · 

. i • discussão do µrojecto n. 272 A, de 1.920, oe>nside\rando 
de utilidade publica a Liga B!lrbacenense contra. o Analpba
l1etismo ; com parecer favoravel <:la · Commissão de Constitui
ção e Justiça: 

-t• .discussão (}o projecto n. i78 A; de t920, amnist;iando os 
'insubmissos militares; com pnrecer e ~m1mda da Commissiio 
ôc 'f'...onstil.iiição e Justi11a: 

Di~cussão \mica do parecer n. 24, de 1920, indeferindo o 
rcquer.1menk1 . •~tn qt1c Torra & Irm!'l.o pedem releivacão de 
p:es~mpção pttrn l'N'Phl'r1>m qnnntia n que ee julgam oom 
d1re1t.o . 

J~Pvnntn~se n scsslio á~ 14 horns e ü5 ' minutos. 
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Plll::$1T>ENCI/\ DO ·::m. · BUl™Q BR.>\.."<D.i\.O, Pltl!:!:!tOhi''rE 

,\s' ·13 horas comparceem os Si·s . Bueno Brandão, Al'l.Jiu r 
Oollare:; ·Moreir'a. Octacilio de Albuque~\lle, Qosta Rego. 
Doi·vaJ Pnrto. Anlonio Noi:,rueira, Dionysio J3entcs, Bento Mi
nrnda, Prado Lop~::;. Cunha Machado. José Barreto, Rodri
;:ues Machado, Pirei; Uebello. Marinho do Andrade, Thomar. 
.Hodrigues. VicenL~ Sabo~·:i, Thomaz AccioJy, Osorio de Paiva, 
Affoni;o BaraLa. Gunhn T .. ima. Ü$Car Soares. Simeão Leal, 
.Toão El;vsio, Ba!Lhar.ar .'Pereira, Gonzaga 1\fat'anhão, Arnaldo 
Bas;tos, AusLrcgesilo .. To1io Menezes, Rodrigues Doria, Ma.noel 
Nobre, Pires de Carvalho, Leoncio Galrão, ·Pacheco !\fendes, 
Ra11l Alves, Eugenio 'J.'ourinho. J .. eão Velloso. Sampaio Cor
r~a. t)anlo de .Front.in, Raul 130.rroso, Manoel. Reis, 
Jo;;é Alves. ,fosi·! Gonçalves. Hcreulano Cesar. Augusto 
uc Lima, Franciseo Vallrtdarei>. JosP. Bon ifacio. Lan
dulpho de Magalhãe!'l. Antct'o Bolclho. .li'runt:iseo Brcs;.. 
sane. Fausto Fcl'raz. · Mo1·l'dra Brand:'to. . \.Valdomiro do 
i\fugallirics. nau! l.:u•<:!.oso, Carlos Garcia. · Cincinaío Braga, 
J3;1~'l'OS Penteado, Gt:sar Vcrg;,;(?.it·o. VP.iga '.\Hranda . . Josó 
Lobo. 11odt•igues Alves Filho. Carlos d1· Campos. Ay1·es 
da $ilva. f>ereira J..eiLe, Olloni Maeif~I, .Toão Pernetta, Octavio 
Rocha ~ - Domingos l\fascarcnhas (67 ) . . 

O Sr. Presidente - A lista de presença o.ccusa o com
pnr1~1d m cnl o de 67 Srs, D('put.ados . 

Abre-se a sessão . 

O Sr. Costa Rego (suppfo11te, servindo de 2• Secretario): 
procf'!rk1 :í. leit.ura da act.a ela sessão antecedente. a qual 6, 
:>Cm obst:'rva1;õcs. appl'ovnda. 

O Sr. Presidente - Paf!s:i-se á leitura do c:<pedícnLc. 

O Sr. Octacili[) de Albuqtterque ( ~ · Secretario, st.:rvindô, 
<lc: /º) !H'Oted~ á lc•ilurn do seguinte 

EXPF.J)mNTE 
OJ'fieio1;: 
Do11~ do i\liníl;l.N·io da <Juc1·1·a, de ., tio l'lHTenlc, <m

Yiunuo as seguinles 

l~ f"OR;\-L·\';õ l::S 

Sr. I" Sect•c lario da Ca.rnurn do::: Deputado:; - 'l'l':L1t~-
111i 1-1.o-vo:;, confot'm~ solidlues 1m1 o ol'ficio n. 270, llt~ :H tio 
lll•!Z findo, u inclulia t'Cprc:mnLar,ão em que o marcclml Cal'los 
F'rr.rlcrico rfo' Mesquita pede uo Congi-csso Naeional p1·ovi .... 
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Jcncíns no senLiul1 do :>ercm melhoi·adas as condíi,;ões dos of
fÍl}iacs r efnnn:id os, de conformidade com as t;ibollas de· vcn
c.imcntos ar_ilíg-as . 

i::au1fo f.! fra f.c1·niúade . - Ca.loyc1·as. - A quem fez a 
rcquisiriio . 

Sr . t • Sr.<:retnrio da. Cnmara dos Deput.ados - .SaLisfa
icndo o vosrn pedido feito cm officio n . 2·i4, de 20 de agosLo 
:!'indo. · por dc!íberaçao da Carnara dos Deputados, transmit
to-vos a inr.lusa r!.'lai;:ão dos funccionat'ios addidos · do Mi
nist.crio <la Guerra. da. qual constam os esclarecimentos soli
citados do mesmo officio. 

Saudc e fra ternidade. - Ca.iog1?1°as. 
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Do mesmo Minísterio de 3 do corrente, rein.eLtenuo u rc
que1·im:ento do capilã.o Ezequiel d<:l Medeü·os. pedindo conta
gem de antiguidade. - A" Comm.issão .<le l\la1'inha e Guerra. 

Do ifünisterio dos Negocio~ da. I<'a:icn<la, · de 4 de> cor
re.nle enviando a seguinte . 

S1·s; ~Icmbi·os do Congresso Nacional: 
l\emeLtendo-vos a éposiçií.o d<> il!inist.ro da l~aicnda. so

bre a. neccs::;idade de um tW:idi~o e;;pecial <lc 138 :53'J$3~·í., 
ouro, para o fim de oct:orr·c~· ú. enLrega do •Governo do Mat'a
nhão ila importancia correspondente <i. taxa di! 2 %, ouro, 
~obre :i valor official tia importa.cão, que a Alfandega elo mes
mo Estado arrecadou no:. exer.cieios de 1917 a 19:19, com 
desLino as frbras d-0 po1·Lo de S. Luiz, tenho a hom·a de vos 
.»olicita1· a competent.e auwri2acão para. a. aberLur·a do allu
JidQ crediLo. 

Rio de Jnneirn, 2. de set()mbro de 192<>, 99º da Indep~u
uencia e 32?. da Republica. 

EPITAClO .1>.sssõA. 
A' Commissão de Financ;as. 

De :Albel'lo de Oliveira Maia e outro, eoi;cnhciros, sobro 
a quesLlio de construccão de casas baratas. - ~ Com;inissão 
de l!'inancas . · 

E' lido e fica sobre a mesa a.Lé ullel'io1· delibcracão um 
projecto do Sr. José Bonifacio . 

São sucçcssivamente lid9s e vão a imprimir os seguintes 

N. 26 - i920 
. . 

Jrulelere o reque1'i.mento em que Can.dido EltJll Tassá:ra ck 
Pailua pede contagem de tcrnpo para a aposentad-Oria 
Candido Eloy Tassa1'a de Padua, agente do Cori·cio de 

Gandido Eloy Tassâra de IPadua, agente do Correio de 
l' classe, na cidade de Ouro Pret.o, allei;ando invalidez ~ 
edade avanc;ada e ter 32 aunos de servjco publico, doa quae:,i 
19 anno<. o nove mczcs, prestados :í antiga provincia e ao 
.Estado de Minas Ge1•ncs, requer se lho mattde l"-Onl.ar esse 
tnrnpo de s1~rviç0 csLachial pat•a ser al)-Oscntado, com todos os 
vencimentos, no cargo fedol'al que acLualmcnte exerce. · 

O <lcfcrinwntc: da p1·cl.euciio do aliús dist.incto fum:cio
nario representaria uma. contraversão manife3l.a da lei 0111 
vigor, n. 2.!>24, do 5 de janeil'o de 1915, :ut. 121•, loLtn. d, 
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ie-0mo ri.ssii;nala. o MinisLro dar Viaoão, cuja. au dieneia foi t'e• 
quísila<la no caso. . 

Dn.do mP,smo que a corwcssão do favot· .pe<lido csUvesse 
ua alçaua do Poder Legislativo, nfi.o seria ,justo nem :razoavcl 
qu•~ 1:031:Sc ellc o ill'imefro a desrespeitar os vz·ect\if.oi\: lcgaes 
qnc r.staluio e, por isso, pen!;\a a Commissão que o peuido não 

. csh~ 1.·rit condições de ger at.tendido. 
Sala da Commissão de Finanças. 3 de sctcmlbl'o rfo 1 !120 •. 

-- Carlos dP. Campos, Presidente. - Josfo-0 A,·av,jo, ItelaLor. 
-- Ciricinat'Q BMua. - Celso Bayrna.. - Oscr.rr Soa1·cs .. 
lítmú1·0 B1·a(]a. - Sampaio Cori•cia. - Octavio Roc/l.o,. 

N . 27 . ...;.. 192-0 

Indc(ere o ·1·e<11t<n·im1mto em qu.e o t1?nent·e-eo1·011.el Alfi•ed<J 
rida.{. jlr;cle ?'Clevaç{fo d<i presc1'ipçáo pal'a 1"eCcbe1' Q?'ati
fi~crróes 1uül-icíonaes. 

o coronel Alftedo Vida!, lente em disponibilidade da. ex
Lincla ESl'.ola. Superior de Guerra., requereu e obteve de ac
c<'orcto ('.Om o aTt. 295, do Codigo de Ensino, que bai:x:<.m com 
o decreto n . L 159, de 3 de dezembro de 1892, a gra.tifieação 
addic1onal de 5 o/o. relativa a iO annos de serviço effeotivo 
no mag-isterio. Posto. em disponibilidade, com a extinccão da-'
qul'lla Escoll?, cabia áquelle cotonel pedir, de a l';eôrdo com 
lei <'lll ·cuja vigencia foi nomeado e tomado posse, o .a:cc.resci
rno proporcional <'las gratificações de !5, 20 e 25 annos e as
sim por d~ant.e, ,desde que a · sua si~uacão de professor não 
foi mndificada por acto -õeu voluntario, Não o fez,. porém, e · 
sómente depois de ter completado 25 annos de sua .posse no 
ca1·go, 1$1.0 é, quando já tinha feit-0 jús á gratificaeão daquelle 
utt.imo tempo, solkítou do 'Ministerio da Guerra o paga
mento das dos prazo;;; intermP.dios - i5 o 20 annos . Não se 

. podnndu admittir ign-0rancia da lei, tanto n1ais que nenhuma 
ju:-:tlfirJativa do requerente foi feita: no sentido de ser admifr-. 
t.Jda uma 1·e.levação de prescripção quinquennarfa. (Lei de i 2 
ck• nownnbro de 185·1, Codjgo Civil a:rt. 178, § 10 V. I .) o que 
pai·i~t"' í' Gommissão é que o pedido do coronel Vida! se não 
.1~1~1.ífbi legalmente. Guardados os pra:r.os consf.a.ntes das in
f01·msi:.ões do Ministerio da Guerra, ás quaes a Commàssão se 
reyorf:i. G só dentro dell~ o direito do requerente é indis-
cn ivel ~ . · 

Sala das sesaões, i8 de agosto de 1920. - Ou'flha .~a
e1wr.lo, Pre$ide.nte. - - Gen:asio Fíor'ava.nte, Relator . - MelZ<> 
F"rmi-::o. - .4.rnol!IJ 'Azevedo. - José Barreto. Marçal de 
E~r:obai•. 

PARRC~ 

O Sr. tenente-coronel Alfredo Vidal, ptofessor em dis
poníbílirt~t.le d?. exti.ncta. Escola. Superior de Guerra, tendo 
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pedido relr.vaçiio dP. rreH:ripção em que íncor1·eu para paga
m~.nto elas çratifi.cac.:õc$ adü icionaes a que se ,julga coro di
reito, a Commis;;ão d;i Finanças, cm parecer de 6 de julho 
do correntf! anno . .sGlic1tc.u a audiencia da Commis.são de Con
!:'tiluiçã\> e .J1.1:::fi<,:.a. p.u·u dizer sobre o direito do pcticio
uaric: 

Em parecer unanimc, de rn ·de a;;oslo finclo, pt·onu n::iou
sc ~sta ultima Commissão conti·a a rcfcl'ida DL'ctcnção, jul
;<rndo que ella nao se ,iust.ifica lc~almcnte. 

Conformando- se com esse parecer e de acc('n·do com ::i. 
· .imisr>rudencia que adopLou, pensa a Commissão do l~inuno<'s, 

tl lli! e: ;icditlo deve sei· rejeitado . 
'Sala da. Corhmissão ôc .Fhrnnc;as. :J 1.\1\ sct.umlwo de 1.!120. 

- Ca1·lo.1•. do Campos_. P;esidcntr,. - Josino /\.1•a11;i1>, Relator.· . 
--C1~lso Jlaym.a . - Cincinrrto Rr<raa. '-- Srrn11mio CorrtJa. -
Q1:tavio füu:ha. - l!am?'.ro · B1·aart. - Ost'm' Soares.. 

~· WI A - lU:!ü 

Fi.l'(I u. 1lr•:.:1;1~;1t l./o Jliu.isl1:1·iu da Vio1:i1u ~· (JIJrn.~ />111i/ ii.•us Jlll l'H 
'' 1:.1·e1·cfri,, tli: /!) ';H .: cnm 11<ll"~~: 1:r t/1.L (;11 111 111 i.~ ~1.i11 ili- Fi
'lll/11.!:tts s11bn: a.~ 1:11tntda.~ 01J1'1~i;1:11/(1dos· e111 .:l" di.~ r: a.> .~17.0. 

:\ mai;na quéslãu deste 01·1,;amonLo G a rcl'cl'L\IÜc ú viat,iãU 
frn•1iu, 

Si outro argu11101üo não livcssmnos pal'a uomproval-o 
ha~Laria lat11;-at· os olhos para. o grande numero de cmend~1s 
:ip1·cscutadas pl.l lus illusti·c·s e fl:Sl'ol'i;ado:; 1·c1wcsenlantcs de 
,·~11'ias rei;iõcs cm que so <lividc o t.e t·rilorio t.lu rt.epublica. 

1~' de acrcdil-ar, e i'Ot'mamos cnl.J.•o os que pi:unculc isso 
a~rcditam, que os Srs . Deputado:; a ssim praticam pal.'a at
Lrndct• o elcvacfo e superiul' lntcresso <ln:> zonn.s que os man

<1:1l'a1ll a nsl.e C:oni;Tcsso, pal'a ncl lc Ja:t.l\L' ou vil' o~ . l'l!e! amos c!P 
i;t•ns habil.ant.es. · · 

E ' natur al qu~ rlll f. udo:< o.~ c:atttos s'u1·jar11 soliciklçõP.s 
w·:.:~o sr t11.ic:l0, 11 t.>t'qt1n ;1 1"11tc1·fo111.1' b.1'a.sill.li t'LI :.iind11 esf:i muil.n 
longo de tc 1.· ~:onm1unit:a:,:ües quo ha;;;tcm ·Lãn ~inip l 1~~mcnte 
;i .; s11;1:.: l'IP1rnmla1·rs 1WL\Cssidaclc::1. ,, 

.!:'~o d isse n re pilu : T f'nios pPt'lo d•~ :.w.nou l'ifomc l.t'os 
li" 1~~lt• tid as de f1H·1·0 p11rn uma vasht area de S. 5:í0. 000 ki
knrnlt·o;; quacfrudoo:. C'Jlll' a . Imito Hl cl1!\'a a superl'icic ler·· 
1'1'.~ I L'C cm que domina u <> li11cio J)Cndão da espcnrn1: t1:i>, 11uc ú 
'J m·~~o ;;lot·ioso pavil IJát) b1·as ileiro. 

]l',' muito pouco cm matct'hL tlc viac.ãu l'crrea. 
A Hcpublica. Argentina. ritrn com<!<;.ou a c:onslrui1• ~ami-

11hus de fcl'l'o cm :1857, c:iuando nós isso inidamos 1•111 Hl5~. 
C.-Yoi. "\'li. 2! 
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tem uma r ú l1.) d(~ :J5. rJOV ldl•)Jllet.ws pal'a uma $U!)t!l'.fit.:ic de 
~. 800. 0(1(1 kilornct,1.·os quadrados. . 

:g da i.ransfoi·ma(•íio que clla i.;onseguiu cm 63 uunos na 
.;na ei:1.1nnmia. (1$ cami11hos d() ferro foram ll principal f:l-· 
d{n·. 

J!'.:111 1m1u r1.•c1mt.c .c.nnl'erc1.wía solwc polilica fc1•1·0-viaria · 
ar;.:1 •11 Li!ltl. n 1 ~ng~nhcfro Fn1nch:r.o Se~ui. rx-prrsid"1,n[e da 
C1j!lllllissüo de Obrai' Pui:llicns do Parlamenf,o, fez. em 24 de 
inlhn findo, urn interess::i.nLe !!studo sobre estradas de ferro, 
tlNlirtclo ainda mai,; !!Omtt•ucções. 

· rtcfcrin.dll- St' :í. con Lir.uar.;ão da obra dn Cenknl Arp-entíno 
rlo nosario a Cor dobn. rmtliza da no primeiro governo da or
_:::uiiza('.ão deJinilÍ\':l dt~ ?fação, pl'('Siiliclo l)C_lo genc1·al l\lilre, 
disse quu houve ahi evidentcmc11l.e poliLic:t nacional e po

·t:Lh:a l'Ct't'O-viaria. 
O goveL·no de Surmior.tlo modifit:uu essa poliLica de con-

cc~sücs. · 
O Central A1·ge11ti110 Jev.ia. prolonga1.·-sc até Tucuman e 

numa a emp1·eza eont.:CS$iOnut·ia não i$C atreveu a cxecuf,,'l.r' 
L:1! obn1. 1·esulveu-:0e Jazei· a linha por cou ta do Estado e com 
quebva úe b itola. · . 

.:\os argumonl.o.\' uc poliLicn 11acio"L1al, 1k necessitlad:: ·e 
1J,. Pt'o;;res:>c>, . ,;uni.ou -se L·,,;l.c. ou l.ro: onde n::ío póde ir o ca

, pitaf -privado deve ir o do l!~stado, que 'ó. o capital commum. 
Foi p1•ojcBLado u caminho de· fe1·1·0 :ft•o11l.ciri\;o de Oon

cot'rli;~ a l\lonte-Casero!>, com bitola do l ,-í1 m ., chamada bi
tola média. 

l\fais iat•de foi dad;i. unidade uo sy~Lerua denominado do 
.Nord.esLe Argentino. · . 

Santa Fé concedeu s imultanenmi:mte a consL1·uc!!ão e <!X·· 
pi.oração de esLradas de fer1·0 economicas, de bitolá estreita, 
d(• um metro, para lig-ai:-se com a rêde ·nacional do Norte, 
O:,.Lendendo-sc até o territorio do Chaco . 

A bi·Lola se estendeu pelo sul até Bahia Bianca, prolon-
;;o.ndo-sc para o Oeate. . · 

Os concessionat·ios da esLra<la <Jc !Rosario t>L'ocurava1n 
:i oosta. do J.)araná, demandando, -pelo Norte, $:mi,iago dei 
1':~tcrn 1i •rucuman. 

O l'iovm·1.10 consl,t'\l in :i linha llc Villa. Maria alú MN'ce
di:-1', pam clrng-ar :li),; AndL1s, servindo l\fomionza..:s . J"oão, 
pt;>lo Gr:wd1\ Oc~l.e. 

O :Pam1n~ ei·a lambt\J\l visilatlo pelo caminho de fc1·ro <Ir. 
ldlola larga uo SordúiõLe "\ ré;cuLino, Jo Bal.J.fa Bla11ca á. :Villa 
?li CL'COdes. 

Era a idún. da poliLica fot'ro-viarin extétna. 
O governo naciú ll<tl prolongava .suas linhas pai•a. ligal-aH 

;'1~ l)olivian:1~ e cllilmtas. 
As COl1CC'~SÕes fOl'UlU dispuLadas, SObl'CLudo DO morcadn 

d.e Lonclres, obtend-o as cmprczas ~arantias do .iur-Os. 
Como entre nós, o :;ovcrno teve, mais i11rde, <le revê•' 

co11Lrac t.os e i'oscindk a.lguns • .... 
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323 . 

Como ultima mauifcstaç[l'.o da antiga potitic:i. ferro-via
ria argentina o Sr. Segui menciona o caso da companlii:i 
IJ1·arul Sud de Buenos Aires, que convidada a continuar ::i. l inh:i. 
al6 Neuquem, no momento culminante da questão de lirni-
11•s com o Chile. acceif;ou ú cncat•go impondo snbveur;áo Y11l 
f uosn doa1;.ão de· terras aá longo da· linha, e isenção d?. impor-
l w; )>Ol' 50 annos. · 

O rr.;;imen ·ae e~ploraçào das estradas de ferro está nw-
1iifkado eompletaml"ute. Neste momento. diz o Sr . Segui, a 
e>:Lradn. de for1·0 não ô ne~odo cm nenhnm pair.. 

· Crif.ica Q · illustr<.>: eng~nhei1·0 argentino ter sua Pah·ia 
])l!l'tnit~ldo qL1fl fossem elevadas as ta!'ifas, fazendo 1·ccaii· so
hre o 11ovo e sua economia a siluação das emprei:as occasi"
nadas pela carestia de materias primas e augmento de sala-
rios do oessoal. . 

O Gnvctno al'gentino seguiu a politica fcrroviaria clas
»ica. admittindo a. interpretação da lei por parte das cmprc
xa!', l.olcrou um ougmento que montn. a -i~ .% e que pesa sohrt! 
o !.rnbalho e sobt"-O a pt·oducç5o 1iacional; e onerou o povn 
com mais de i 00. ooo. doo de pesos. · 

Eutcudo o Sr.. Segui que a :Argentina. precisa mudar de 
110Jitica, ainda quo seja neccssario . desapproprinr •Jma da~ 
linhas ~xistentcs pal'a unificar a rede ferro-viaria do E sta.do. 
l~ acha que si não for possivcl a desappropriação, seria util 
::crnstl'uil' linhas novas, comtanto que fosse feita a uniJ'icacão. 

· Plmsa que devem ser iniciados, com energia, os h•ul>n
lhos de const.rucção ele linhas normacs ú.' costa, crnando· zo
nas de influencia <lc maneira a disLribuír a custoso. afflucn
'· ia aos portos de Buenos ,\.ires e Bal1ia Bianca . 

. Os càminhos de ferro argentinos estão assim divididos: 

.... •.• ... ...... ~ ...... . 
Kilo

metros 
4.356 Dc-propi·iedade· do Estado 

Do cmprezas pa1·lfculares • • . • . . . . . • . . . . . • . . . . . 28.i3G 

·rotai 
Quant.o :.í. tiilota: 

. ... "; . " ..... .... ' .... . ~ ..... . a2.rn::! 

!{il<j
inctro:; 

Hitola lari,:11. • 
T.litola média . 
Bitola osh'cita 

• . . . . . • . . . • . . . . • . • • • . . . . • . . . . . . . 2.0. !'i 'l 
' .• •......•.•• •.•... • • . . . • . • . . . . ~. :í07 

• • ... •. . ..••• •. •. .•• ·. . . • • • • . • . • !>. 806 

•.rotai . . . • . • • • . . • . • . . • • . • . . . . • • . . :~2 . 4 !l!! 
i\ rtepublhia Argentina occupa, quanto ;i viação fcrrca., 

1~ ::• Jogar ua America, sendo o i • os Estados Unidos a o 2° o 
Cauadú. 

E -!:! S1·. Segui, concluo assim a. sua confcrencin: 
~Esta. cifra de extc.nsão de linhas ferreas não rern·oscnla 

a (JUJO!:L 11artc do que necessitará a Republica Argentina no~ 
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3.lli ' 11.NNAEs° DA' CAMAM: • 

:JO anuos que faltam para a mett'l.de deste seculo sobre os 
seus 2. 800. 000 kilometros quadrados ele superficie. E' para 
essa visão de progresso, inspirada no patriotismo, que :.mhe
Jamos o osforco novo na politica ferro-viaria argentina. i> 

Ora, si os 3~. r.93 kilometros de estradas não são para a 
Arg-<.mtina sinão o quinto do· qu~ ella necessita, que represen
ta.rãa para o tel'L'ilorio brasileiro os. 28. 000 que temos cm 
trnfc:.ro'? 

Nadn. Um grande :r.ct•o na nossa e<:onomia e no nosso 
DrogL·esso. 

Pri:'cisnrnos constniil' cstrad<ts. Temos nccP.ssidack de 
fazer drcutm· livremente o san~uc no or;:;m1 ismo mrnion;1! 
p::u·a que ç.l!c rea.ia conLra os male:,; '1Uü o :i.ffligcm e .1:i<\iamos 
nma. ~r:tn~c u pode.rosa na~ão. 

1\l,1t;, com nur. iecursos. 
Pelos <la m·(.'umcnt.o ord inario nuw·a. 
Pt•ecisnmos fixar lima poli Lka ·fo1TO-Yiarüi, tJlW ein f.1•1í1-

Jl0 al(!um tivenw1-; no nosHn p:iiz. 
:\. ]frança fe;r, l.l seu ·admintvcl sysl.erna de. vfar;iío l'P1·1·e;1 

)1r.H' ektpns. 6 Yl'rtlaclv, mus com u1·ieula(.'ão e rumo cel'Lo e 
~r.guro~ 

A t\Onst.ruc~~ão dos caminlws eh~ fet•r0 de inl1~res::w geral 
foi em progres~ão consLante destle 1s.10, data cm qnc a.: pri
meiras 111il1:1~ rerr\'as. <mtl'aram l' rn !'Xplcn·n~ãn, mas a curva 
desta -pro1:,'1'e:.<sfi0 não foi rcglllarmm1tc ascendcnfo . 

. No fim do _secm·o XTX: as co11struc0Gc~ foram r~rcando. 

Kilo-
mdn,~ 

Dn ·IH!,O a 18~0 foram consLn1idos ...............• ~-!'ll:í 
De 1850 a ·IS60 foram cons l.rnidos ................. n . .:!.5'..! 
De l füi() à 1$70 fol'um const\'u ido!-; ................ l). 37'i' nc :1.SiO a lSSO foram con::itl·uidos ................. '. 51d) De 1880 a -L8!'l0 foram construidoi! ............... : iO.HH 
Dr, 189i a 11100 fornm construídos ................ !1.82fl 
De :1900 a 1010 fot'atn construidos ................ 2.375 
De i!JtO a -1!)12 fo1·am construidos ................ 370 

A i·\°!d!' fn i. eIJf-ão. considemda eorno su fficirmténw.ntr. 
d+msa. rnuj Lo !mm i·c::~tl'tida e t:Ol't'P:;;pondemlu (Is tl!!!.\c,.:sidll
llos llSSíH!CraC',.; <I:\ Nac;ao . 

. _ ;\ i~onsl;•w:1:fü1 inf.mtsn foi. poi~. do ·fS70 a '.l.S!J(I, 1Spo(1::t. rir. 
U•:~•h!n p:u·a a li'raniJa. qun •fovi:i i·,~consl,il.u iL·-s11 •·(".0110111 [c!a.: 
nw11l.P, apús w1 1a t(lll?J.'l':L em q1w f'tka dcri•ofad;t. · · 

l~ss1~ g·i·andn pro~·amrna dr• obras pub!iea.s. c<>Hliceido 
~oh o no11t•]. de) plano Freyci1H'I .• l.t•v11 'f'llt visf.;~ prcd;;ameuf.t~ 
fa:w1· n•sm·g·11· a F1•an\)lt, 1• •~m s1!.nncão de apel'i.uras finm1cci-
1·as !'9nseri1wnl.n ;i. uma avnHaua. indemni:r.:icão de guerra .. · 

.l!,1:>>11' -prog-r:.nnmu. apei1a.~ rnterrompiclo cm 1882 pela 
J.:l':l\"r• cri;;H financeira. foi 111·os1>;-;uindo sl•m Ct'ssa1·. não mais 
1~ vc1·dadc. pelos rf!cnrHo:;; do Estado, mus closfll~ 188:'.i com o 
uoncur~o financeiro da~ companhias. 
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.$Ess.:fo EJ\! q DE SETÉMBftO DE :f920 l25 

No fota!. as -vias ferrens da Fran'.(;a. antes da actnal 
i.:·neri·a, d!.! todas as c:ifogorias representavam 11m capital de 
i 7 :i 18 milhares. 

Os t.l'abnll1os df\ const.ruc0ão ·f!ram, em ger:il, dados a cm
p·c1,a.-; . 

'.l'od:i. n. gente sabe a his!.ot'ia da. nossa vior,.ão ferl'ea no 
lknsil para permittil· uma simples recordação a vol d'oisea·1t. 
· O primeiro projeeto, aliás sem realização. data de 31 de 
outubro de 1.835. A primeira concessão foi dada em 1839, mas 
si) em abril de :1.854 foi inaugurado, sem nenhuma garantia 
•.10 Governo, o f.rafogo da pt•imeira. estrad:\ ele forr11 do .Br:tsil, 
Jll'imeit'a 1.amJJ(!m da Ameríca do Súl . . 

Era um trecho dn 17 kílometros, de inl.eMssc local, li
~::i ndo Mau:i . a .Peti•opolis, residencia imperial. 

Em· 1852 iniciava-se ::i. consf.rucção da Eslrádti de Ferro 
f:üntral do Bt·asít, e da Recife-S .Prancisco; em :185:1 ::i. Bahia-
8 .. Fr·am•.ilir.n: mn 185G a S. Paulo Railway 011 Santo~ .Tnn- · 
diahy. . 

Nn Amazonas foi dada em ·1870 a concessão da Madeira
l\ln.111ot·1~. por GO an1ios, concessão que resultou 1:aduca, dcpoi>; 
dl! f.CL' .!>ido ·fo.\Lo o estndo de 100 kilomet.ros e 1.ral'egado· sei::: .• 
O pro,iecto cm dr~ .'!30 kilometro~, ao preço d.e !.'<i :507$ o kilo
rni:lro. 

No Pará fui con l.rac.I ada pelfl governo loca I n esf.raua. 1l.:
f,•r·1·n flr~ Bel1!11r a n1·aganta. em 1879, de 25:l J; ilumetro;;. · 

Nú Gea1·á mam.1011-se con1:11.l.'1.lir a esl.rai.la d•• Je1'!'0 Solil'al 
"111 1878. r.omo recorso aos inale;; da sr.eca. con1 :1.:3!1 kilmne
lrn~. i:nsl.o ilH !íO :000$ o kilomelr o. 

A c:;trada ele fe1·ro de Ba.turif.é no mesmo Estauo foi m:rn
íiada const.ruír cm 1870. com garantia de juro~ dt' O %, ca-
11ilal ele soo contos . . Os primeiros 109 kilometros <ll1Starnm 
l!a razão de 77 :449$ o kilomeLro. 

Em Pernambuco. a estrada de ferro de Recifr :i. Palma
rns rlafa de 1852, com privilegio de 90 annof;, gnt'antin r\e 
.im·n dn 5 % . sendo construidos 1 ~4 kilometros. ao pre.ço do 
1 ~n : H 5!ii5~i!r o kilometro. 

A estrada. de Rccifo n Limoeiro. nutorizada pnl:t lei d~ 
18GR. f.rlve i:arnntia de ,inro de 7 % solm! o r.apit.nl <le 
M :000$ por kilome!.ro. rednzido maí s tarde n -Ili :0!}0$000. º·" pl'in10 irM 1 H k ilomC>t.ros <msl :u·n mnn. razão 51 : !l78*tiGO 
o kilümef.t•o. · • 

:'\ esf.racln de fct•ro lle Recife a Cnruarú, r.anwcada Pll\ 
1R!H, linlln. 139 kilomelros. no valor de 3.5·tG:529$:líO. 

A l.'.si.radn de ferro de Recifo a Ca..'tang:í t.evn . ~r.11 inicio 
rm 1806. custando m1 primniroii 27 kilometl·os i . 277:jj1~M70. 

A tio Rccif'c n. Olinda foi concedida. em i8G8 cusltmdo M 
j3 kilometros, na raz51l de 39 :897$ o kilometro. 

No Estado de Alagoas a estrada de ferro de Panlo Affon~n 
· foy11 inicio flm . 1878. com a e~tcnsão de 117 ](i!OmP.f.rM e 
cn~to kilometric'o de .\5 :000$000. 

A Cenf.rnl de Alagoas foi concfJdídu Am 1880, oom gurani(} 
rfo j~n·o de 7 %, femjo . 1:1h!u r011slruidm: 88 kilomí'f.ros .. 
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No E l';l:tdo da Bnhia foi fiada a concpi:iilão de n Bahi:i-São 
Fr·~rndi:eo 11m t85::l. e l'Oust.ri1ido1: 12:1 kilomett•os, no custo 
l;ilonwl ric1i df' ·129: 7211$:139, com garant.ia de jnro de 5 % . " 

A · E!'lradn dr. FN·ro Central <ln Bahia . foi concedida. em 
, :i 876. com " capil:il de r,o :000$ por ki lomel.ro r. garantido?- os 

,inro.~ UI! 7 % . 
A R~lrada dP FPrt•n i\azarl'f.h .foi r.ont.rncta<l:i r>m i87'1, 

com i;:nt·antin" r!I' .inro de 7 % o · r.\l!':ÍO kilomct:ric.o <l•' 
::v :')'.r.4$070. 

' A EM1·adn. do Ferro dr. S . .Am:u·o foi u11l.ori7.ada r.m 187~. 
rnm :ir. kilom1•h·o?o. <'·llf'IO ··fo liG : li:?0$6GO o kilomet.r <1. 

:\ Buhi:i-!'\finas cl:.!Ja <11~ 187!'1. com a l'.'xl.cnsão 1'1íl :rrn kiln~ 
mC'Ll'M. 11 ~nllvP.nçfio d" ~ :000$ o kilometro. . · 

::\"n nntign !\funicipio Neutro, a Estt•ada de Fí!rro Pedro rr 
.1.r..vc inicio cm 1858. com a inauguraoão do trecho <mtre o 
Campo dn. Acc\amacão o Queimados. · sendo o cusf.o do kilo
metr o, con!rucc.ão até :1888, de !40 :762$663. 

A Rio do Ouro foi iniciada em '.1876, com um percurso do 
!)3 k ilomeLro;:, e custo total de i. 164 :83i$799. 

A do Corcovado foi concedida por 50 nnnoi:; em 1882. com 
B.700 kilomet.ros, oom o custo de HH:883$232 o · kilometro. 

A Ji:sl.rnrla rl1 • Ferro do :"ior,lc :foi cont:cdidu por 70 mino~, 
70 kilomefros. 

l\<1 F.sln<ln tio Jliri dl! .T:rnPiro, a .Estrada. ele F<?rrc ·Prín
<:ip1• dll (h•fi11 Pnnt l'ni. nn :::cu frncho d C\ !\lnrní :t nai:t. d:i 8P.l'
ra. a !11·inwirn t>s ll'adn 1.h.: J'<\rrn con slruida .11n. Americn. cio ~úl. 
tcwi'J C•8 S~lJ.S !);! Jdlomutrcs t~USl.:tJo ::>. $!)j ::31i!l~79:í. 
' ,\ 'l':~l· l'l'lr.ln d<• F<>r·r·o d1• c·al':m;:ôla fo i rom·Nlirla ]lOP lei 
1wn,·i11dal li•' J~i:l. ;;:wanli:t rl.-i juro~ dr 'i % , solll'c o l'll)li lal 
ili· :" :.~:-; :~G i$i'.!:1 1ml'a H~~ kilmi11•lro~. . 

· A t'nniiio V nln1wi:mn :/'oi in:rngurarln 1!m IRí"I, eom G:1 l>i ··· 
1011t1·i1°n>'. 1•11.~ln kilnnwlriM dl' :!íi :71 2.c:;OR.:i • 

. \ df' :\fa1•aJ11\ n C1nwn:: foi ronc<•1iidn mn ifül!'I. r.orn 10:·1 
l;i!nn-.... fr1.1,:. •' rn~lo ki\01nl'l1•ir.n ''" l\R:22.2$R<l~~ . 

A '11' ~. Antonio flt' Pnuun fo i rnnrmlii!n "m "IS71 r om 
!J:J J;í !nml'l l'M. r·n?oln· ldlomelril'o <il'. :-m:~li7·'!\0M • 

. \ fli• l":tllfa f~;!!}l1•l · llO J1io Jlref.n fnj COIH~N)ida ~lll 18irí. 
<·<'rm a ;.:-:ll'anUa ti!? jur·c~ dr> 7 %. 1.1'.'n<io• >-i<io g-nsl.o!' 3.731 :727$<1!'í(l 
<'orn í '1 k i1<11nP,tro!'- " meio . 

.'\. Pirn'll;vr. nsc 1.r>\' l1 sun ccnccssi"ío cm 1'8i5, com privi lt~ .. 
).!io Ili' iO nnnos. 

i\ 1lC> Arni·nrunn foi roncl'dida r.om privilc~io de 90 anuo.:. 
Sl'lllio 1·nm( 1·11 i<!n1" loiro .rn kiroml'.'ft•ns 1:. meio no n1~f.n rlc r 1~i~ 
·1 R: ti !ll!i\OW. n kilonwi ro . 

A r: 1~ f:ampn~ ;1 s. i::~hn~tiiio tnv<! i~kilomr.lrn?o r.cnsf,rn i
(lu~. 1h 1•111<ln <ln ~!l :!3'i'O~i1 O o kilome!.ro. 

A ilo lli o dnil mor•e.~ foi 1•onlraetndn P.m 187/i, pelo pr37.e 
fio fül ~nnM. l.t•ndo r.nsl:irin o~ ~<i primP.iros kilom~b.·os t~ i !:: 
1 .18~:7~R$1{i~. 
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A dr Rrr.rm<lc a Areias fo i co'n!racla•fa r?m. t 872. com privi ~ 
l!!g-ic· Ol' 50 annn~. juro e:lr. 7 % . scnclo comf,1•nirJos ~8 kilo-
rnr~tro:,<, · · 

Ne Esi:iclo dr l\firi;15 Gora(')S, a Estrada de Ferro V~opol
uinr. foi oulorizada. por lei provincial de 1871 , cúm .{;aranlfa 
r!C\ .inrr" rl1> 7 % on subvencão kilometrica d e !) :OOO~ .. T:'L "m 
1 ~~~ <:;:Lav:im 0m l.l·nl'r.!;c· .1.052 kl!omet.r os . 

A !\finas n Bin foi r.onl.ractnda em 187·~ , com g::irnntb. di> 
.iurn dr> lt % . tE'nrln sido o cu~to dot 1.70 primrfrros k ilom e(r :,;;. 
ilo 01: HS$548. 

- A du Piáu foi r oHl.!'nr.lada "m t S7í, cem g:wnn lia <le jurn 
fl'!H.;n r:u sl.ado M 11t•im0iros -! -~ kilr.nwtros a rn7.ilu de r1!i~ 
::r :'1(iQ$.\3;) . 

A Ól'Sf.1' foi cnnll·11cl ad a em iSi!?, · com a su bvcnciio k ilo-
11irl.1·irn d r:.· fl ; 000$. l.en~'ln r.>; no prirr!eiros kilomef.1·0~ c;ustnrlo nu 
1.'::IZÚU r] e ~2 :ii).Qi;;61:J O ki)Ollle'Lrc;. 

/\ .-10 .Pilnn.;:ni foi autorizada ~m 1881, garantido o ,iuro .-! .~ 
1; 'Ir. . narn uma <'Xfrmsã() clH 220 kilomeLro.:; . 

No J;:i;lndo ele s; Paulo n Estr ada de Santo!': :. .Tnndi:ih,\· 
f11i N>nrNlidn "ln 1S55, com gar:rnffa dP. juro de 5 %. com 
1::!> .kilnn11ü~·M- 1111 n cm;t:ll'nm 11nr k i lometr o 1<i9 :Hili$5/ifi . · 

A rl1' R. Pnulo :w Rin <Jt'\ .Taneit'r~ .foi cnucfldidn. pr.la ll'i 
JH'O\"il1f Í:ll de i810, g':ll'nnt.ía (]e .Ílll'O clr, J r;I,,, (:OIH'l h"llilli:}O-~~ 
!.''.11 kilnmrlro~ do·•··n!>tn d e 1.i;:1 11M;~s:i 1i, o kilunw t.L·o. . 

.\ Pnulif:Ln ki ronccdida cm 18G2, com ga1·:rntin de .ii.n•o 
do i r/.-. fi<·nnrló l'm tS88 00rn 212 kilorne!1•of; crn r. r;\:l'r·~'í1, sm1d1) 
~·· n ~.1pi Lnl <ln 20. íl00 r.onlo~. 

A ~m·nr.ahnna foi contrnctada mn 1870. eorn mwnnl.ia 1( 11 

j11 rn tl í' í %. sMdo lo~o in:mgornflns 70 ki!o1nc 1.1•0$, com ·) 
.·:1pif .11 d·~ G ::?oo :oooi:;ooo. 

A U:nmn foi concP.dida nm :1S70, com g:l.l'nnf.i a <11\ ,im•o de 
'i ':·e. f.1' ndo inicarlo r.om Hl'.?. k ilnmelros 110 custo ric 2\}:32-·'i~22-7, 
o kilomcf.r~ . · ~ 

,\ l:!raç;n111:inn foi contr aclada cm 1872, com ~nrant.ia. rir• 
,il\l'n 0:!1• 7 <;.;. . IP.nrlo M !'i2. kilomctr•os nrimei1•ns (:us l.ndo :i:t 
i·:izrín r:ri .rn ;S:1G~5!H. o kilometrc. . ·· · · 

·:\ Mo;:rynnn. foi nutcrizal!n úm 1S7Z, com 1;u1·nntia de .iur,1 
·i•' 7 '/r. trndn cm;fn<lo M p1•imc'iros .'Jlt.i kil(nn()f,r os na r:i~.iio ,.,,.. 
'!:i :nt.\o~ooo. o kilometr o. . . . 

AS . Car los 1io Pin hal fo i concedi da em 1881. lendo oustn <fo 
1 1 ~ nrrrnril·nR ·l!H k ilomcl.rns nn ra7.iio de 20 :ttd$8ft0,- o kik·· 
n1l'l1•n , 

No F.sfnrlr.- rio .Parari:í. n. F.strada de Fflrro Pnrnnng:u:í. ·í . 
í:n!'i i.~·lfa fn i n.ulorb::ida l!ll'. iSi 2. com gnranl.ia d\~ .ilirn clri 7% . 
l••ndn t: 11 ~ lncln os ·110 kilomr>tros un rnzão d e HH :H8$17G. '' 
kilnrnê!ti·o . , 

~o F:stndl' <li' Sn!1fn Cnlharin~ foi cm 18ili n1.1f.nri·1.nd:i a 
E.~ f,r .1 dn. rl1J lo'r.•1·ro Thnrcza Chri!ll.ina. i•om n. gni:nntia lln juro 
dn 7 ';(., r~11 :-: l:1nd1\ o~ ·l Ir. kilc11nelroi: na rnzrio t.ii:- :>1i:Sti!i$.l~O. 
,·1 kilomr.lt•n. · 
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~o nio G1·a11.dn do Sul a nio Grande ·a Bagé foi concedi
·1Ja cm 187!!, com gar.antfa de ,juros ele .7 %, tendo cusf.a.du os 
.:.>3:>. l\;Jom ei.t'01' na i·a~ão dn /~8:20-i.~824, o kilometro . 

. \ dr. Tnqtm1·y a Cac~qui foi inici11da em 18'7:~ .. tendo sídu 
,,,011si.t'uidos t 7!'.l Jdlomr•frm~. com o cnsto vriríando dn :32: 000;\; 
a ~~:G00$000. . 

A de Port.c- Alegre a Novo Ifomburgo foi autorizada em 
iSíi7, com .rn kilomelros, garantia de juro de 7 "lo. 

A c!e Qual'ahy a Itaqui foi ~oncedida cm 1881, orom ga
t:mtia dr! juro de 6 %, tendo s ido promptificados logo 73 
kilometros. 

Era c1;ta a siLuação da~ csti·ndas de forro cm ·1888, anlPS 
dn proclamação <ln Republica. 

'Não havia nrn plano geral de conslrucção e! :i ))ülili1~a 
f1•1·t·o-vial'ia do Impel'io sol'fri:\ j:'L sev'el'a critica. 

Essa critica fo i :;-Jnhanuo terreno ai.é que t>m 18!.IG o · 
Governo rP-p11b li t~a no n~solvr.u adoptai· :i. política i.!u rtisgale, 
lallçando {J~u·a i:<su um ,_.u1p1·1~f.;Limu :w ,juro de !~ '1<•. ammLi
savi~l em ()1) . nnan;;. A~ :i;arant.ias pagaH eh'v::i ram->:t-l a 
L21,0.000 lilnaf.: e 1.0'..ll · !'OTl(o,.:, papel. p:.tra um !'apita! <lf\ 
:15. mo. ooo liliras. 

Enll•e HlOI t:• HlO:.'- for am resgatadas as eswacla~ de .Re
d l'ti-S. Fr:\nci>:l.'•1, H:ü1in-::::;. l~t'anciHiC>. Alag-oiuha,:-'f'imb<i. 
:"l:tl.:l l-Nr•\Tt C:1·11~ .• Contl•~ d'J::n. 1\{inas-R.io. • ~udoeslt~. (;,~ntrnl 
ua Haliia, D. 'Phet•eza Clu·islina. Pa!·an,i . e Al;i.f:.!c;t:l:-:, l'lnpre
gnacJo u Govc1·110 nr.~:-:" res:;al1~ 1L 606. ti80 libras. 

co111.inuarnm :1,; ,.,,.,vn~ r.1111sr.1·1wçül';:· c~om () fim n1•r.rnh1r.'lo 
de ligar c<nnpldamonl.e º" nucleos ferro-viario~ c!a 1)0~1a. lln 
n10do n pôr ~m communi r.ação com o Rio de Janeiro todos os 
E $lados Jo !i!,Loral. e depois, · as estradas de penetração. . 

Assim foi teito o prolongamento -da Estrada. 1ie Fé1•ro 
Cr.ntral do Bt'asil até Pirapóra e .a construcçao da S. Paulo
Rio Grande. 

Em 7 c!c · setembro dr 191 t foi approvado o pro.iccto de 
prolcugumcnfo da Crnf.rnl do Brasil dô Pir:i.p(11'a :d !; °Bf'lém 
do Pa1'á. . 

Cci;sou Jl'1l' complero o 1·ci;imen da r;a1·an.l.ia · dr. .]uro!l. cm 
vi!,"111' apen:is no!' nonf.t-:i.cr·.os antigos. . 
. Pl'edominou a constr11c1:ão not· co1Hn -dll Estado. 

Vc•ado, porém, que era impossi.vel Mnst1•m1· t.1ldn :i ki
lomr.l1·a1.p.•m e'~ que nl'ces~ilu·\' amof> por Mnf.a tio!: 1•1•1: 111·!:ll~ ·d~' 
or11:imento ordinaril) J)~'Ot'llr':.ll'um º" 01·icnfad01'C'S rln nos1':i 

-polil.ica I'inunceíra hnnrir, em out.ra fonle. rl'rursos n nrn. r.ssris 
~uslosas r.onstruccões. · 

O rci:-imcn esl:'i consnbstanciado nn loi n . Lt26. dP 15 
iie dexemlH'o de 190~. substit uto rlo regímen dn g:nt'anl.in de 
juros e das r.nncessúes cc;m g-arantias especiaes. 

Sm·:;i1·nm as i;randc'l cmp1•eif.adris por precos ª" pflq>Ur
nn.~ unidad1~g. e pagamr.nio illimitado em ::ipoliceo:. 1•egim•!n 
funesto, cujos prejuízos ainda estão pol' avnii!u-, e que fra.-
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cnsson no Mnrnnhão, nç· Crnr:\, ·no Rio rirnnrlP do Nort.n l~ 
n:l . B:ihia. 

A~ ;~1·m11l cs <>mprrif.nrlns desf.P. gcnPro fornm <~onl.t·n,·lada;i. 
o\l row~nl ida elas cnl.1·e 1fl0R e 191. !. 

Mas. p':.isi:;emos nrn ic·visf.n a ncssn vin~ão fr.rre~ ncl.t!al. 
No Rio Gramfo do Sul o svsl.cma feno-vial'io lr>m SP\l 

ccnt.ro em Sanf.a l\f.nria e dahi .se ramifica para o nortP: ate~ 
cnconfrnr com n S . . .Paulo-Rio Grande. e para o sul até 
·~núonl.ra.1° as Jinhns uruguayns cm SanL'Anttn. do Livramento: 
para oesl.c · aLé a~ linhas nrgenlinai:i 1\Jn U1·u:.nrn:,,:111a e Jln ra 
IN:!.r. até Po1·10 Alegre e ·parn sudHSte ali• o l\io Graudo, pn1•1.o 
floi mnr cio BMado. · 

Ha ainda n liiiha de S. Borja a Urnl!ttnyalln, r~o1·1·;~mfo 
r1arnllel:nnente á nossa fronteira. 

Em coosl.l•uc\}ão. estão 1)$ rnmnes ·r.sl.r:ll.1>:;ico!\ 1lr. 13ni il io 
a .lag11arão. <lH S. Sebasl.iãu :1 S:mf.',\n11u · •J(;', Alf!g-L'<!te a 
Qu:u·al1r, j)e?'p•.•nrliculare::; :'~ fronf Pir·a P rir• Cr·11~. :\ll:i a l'orl·.:i 
Lucena. · 

Como estratei;icos, para. o· Relator, ut' 110.lla val~1n ei'''I'$ 
ramaes sem a nova linha liganco . o Rio Grande a :-l.. Pau lo . 

. E!>sa eouslruci.:ão de\'e· set· feita u1·gen 1.eni~nLe . 

Na Anwrica do Sul ~omos n paiz d1\ mniül' populncão. d .1 
maior·t,>s rcc 111·su~ matel'iaes. :E'. port.anf.o. nnlurril 11t1• • si ~1'11'
frermoH :i.ggr1~ssão esta seja violenta, com rapidez. para ohfm• 
":'<\afores proveitos militares e não dar tempo dr. aprlivoitm·
mos as vanl.agcns decorrentes daqucllc,s recursos. 

E' indisp,ensavol qu~ pOS$amos ti•anspot'lnr rnpidamrnl.o 
as nO!O'!;aS i•escrvas. E.s~e t.ransporte é presentcment:~ lmpos-
sivel. . . . 

A unica via-ferrea que l.!mos ligando !=:. Paulo ao ~nl 
Í'! de ' ' i::t :;ingcla. bitola de um metro e diminnii!'\~ima í'apa~ 
l'icadr. d1> f.rafego e t.rac<::ão. 

On dup!icamoc: n vin-fe1·1·eo. Pxi:;lr!Hlf' óu con!'lr1timn~ ~ 
(Jslratla x. Paulo PMlo--o\legre. passnnlfn 11t'H' Rio Hrntwo. J.n
::t1•s. 'Rio 'i1fo~·,:1) ,_. Cnxiai-1, .Pnrnce qtw nl'l:1 ~1•1.:11111111 ~;<>lucão 
.! a melhor . 

A1~t.Llalnrn11f.p o prl'Cll1'$0 kiMnl<'lrito ,: n sng-1tinf1~; 

Kilo
metros 

S. Paulo - Marcellino Rnm11s. . . . • . . . . . • • . . • • • • • . • 885 
Marcellino Rnmo~ - Santa Maria .•. , .. . .•.•..•••. , 536 
:-:anta. Mat'io. - Porto Alegre ••• , • . . . . . .. • • . . . • • . . . • 389 

.:somrnn · ..... . . . .. : '. ...... : ..... ! • ! ~ • • • • • i . s1 o 
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P,R.la. eslrada indicada Eisse perc1;ltrso será o seguinte: 

~- Paulo - Rio Branco ...•.....•.................. 
Rio Branco - Rio Negro .....•..•..•..•...•....... 
P.io Negro - Caxias ................. , .•..•......... 
t:nxias - Porto Alegre ............... · ............ . 

Kilo
metros 

406 
203 
510 
H8 

Sommn ........................•... :. . . . . t . 237 

na um!\ üifri~rcnon l)ai•n meno,; d~ m~ kilom'etro>i. 
Dcssos 1 . :?.:17 ki1orn<ib·ns ,i:í estão construidos 230 cntl'c 

nJo fü':lnt:o n llio ~r~gni, r. U8 mü1'f' r.axias e í>ort.o Alegre. 
A:; dcs~zns para crrnstnir.r;üo <lo>; !"l'l ü kilomeLros e :wqui

i:ii'~iío do matel'inl cslfio calculados em 9! mil conLos. 
· Seria uma és~rnda visando a prililfoa fcm·o-viaria ex.terna. 

Em Santa Gatharina temos a S. Paulo-Rio Grande e a 
linha do$. Ji'!'nnr.isw,.:i.Mm da pequena E. de F. de S:rnla 
1~:tlharina, da Thel'cza Chl'istina com seus ramaes, dilos \inhas 
de caI·vão. 

No Pornná h:i a S. Paulo-Rio Grande e a do Paranugu:.í 
n Curil:vbu, nokwel por ~nu~ obrns de arte. 

Em S. Paulo. temos as linhas da Sorocabana ao sul .. da 
.Paulista no rcntro~ 1.la Mogynnn ao norte; todas cm communi-
1•ui;:rio \Ul1:1~ com as onlrn~. (J ligadas a Santos pela s~nlos 
.lnnrJia!Jy. Linhas onlrns rln í:entra! rio Brasil, da Noroeste. 
da S. Paulo nauway e ramncs diversos dão a S. Paulo um 
llom S<'l'Vir;.o de da1;úo, <JUO commtmica 11om todos os Esta
dos visinho::, pormHlfodo~llles o m;o e goso do porto de 
S:mlos. 

A E.~1 rada de Fet'M r.enfrnl do Brasil, a. mais import.nnfo 
das nos1ms vi:u: frprons, rom mais de 2. 000 kilometros sob 
mna ~ü arlmi11ist1·ncão. srwvn nns Esf ndos de Minas Gcraes, 
l:io <Ju Jnnr>il'n !'\ S. Paulo. rlovenrlo rm hre\'l'.I pôr nm commu
nirnr:fio todo o syslema fcri·o-via1·io do paiz, pelo nordeste .. 
('Cnt.ro, nu1·t<' " oNil.e. (:om n liirncão da T.copold ina serve /.n.m-
1•l'm no:; E:;tnclos: d0 nio rl<! .l'n.n0irn, Minns P Espirito Sant.o. 

A Hahit\ l.í'n1 :;1m i'MP, 1k rN~clll.l' c\e:;C'·nvolvimento e or
t,::nniznr,ão. oonsWuicln poln unificat;ão dus llnhns Bnliia-São 
J•'r1111cisro. d1! S. F1•uncisco. da Ccnk:il rln Bnhin, do Timbó a 
Prr.1priá. 

E' l\m svsl cmu. dcstinndo n. srrvir o interioL' n .liJ:l'l\1-o aos 
' :r::sr:iclos do No~·le. , · 

A Jfahin l'i SN'Virla no snl pt!ln :Rahin-Minns. 
O~ Estndos de Altlgons, Pr:>rnnmhuM, Pnrri.hyhn e Rio 

Gràri.de i:to Nnrf.o slío :;ervidM ru~in Grent Wt>P.l.ern, sendo l'n!'.e 
do s.vstt'mn llecifc. · 

O Cenrii é servido pola íll!dl'\ Ceurense. 
O Pinnll~· cnnl n com rnmnes da rt'lde do Cenró.. 
O J\fnranhfio ,1 .~t'rvi,lo pcln S. Luiz tl Caxins. 
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L. sr:ssÃo mú lt DE SETE)1trno DE 1!120 

Das linhas de penetração ::i. mais importante é a No
roeste do Brasil, que partindo de Baurú, ponto terminal <la 
.P:mlista o da Sorocaban:-t, se enc:uninha para !lfatto Grosso 
3 dentro, aM a margem do Paraguay em Porto Espe.Tanca, de 
.:inde d~verá p"Çose~uir até a fronteira boliviana. Seu fim 
1~conomico ~ encaminhat' para os pQrtos do Rio e Santos toda 
a pr-0dncr.ão do int.erio:r, qne teria de escoar-se pelo Rio ~a 
Pr:l1.a ~i ello. não existisse. Trata-se de ligai-a com a futur11. 
linha ho1ivinna de S. Crm: de la Sierra, para formar um ca
minho de ferro interoceanico. 

Outra linha <le penetr:u;r.io 1\ a Goyaz, cujos trabalhos fo
n1m iniciàdo~ l'nt ·1 flOí, pnn1io cm commnnicncão o sul dr! 
~ ioy:i.z no curso n:ivr:-gavcl do Aragua.ya e>. <lo Toc:mLins, com 
o uorLc de S. J'aulo, ligando-se ú OesLc de Minas e á Mo
:;yaua. 

A estrada Madcira-1\Iamoré é de caracter inLemaciona! e 
cfosl.iua-se a lig:w Porto Velho, u!Limo porto n::rvr..gavel do rio 
1\1.udeiT:i ao sr>u afflucnt~ 2\Tamoré, passando por Villa Bella. 
1Hl frouteit'n. boliviana. , · · 

O desenvolvimento das estradas ele fct•ro rio Brasil por 
cminqnennioi; p(1de :;;er assim l'rnmmido: 

Anno· dC'l ·1855 ........ ·- ...............•..•..... 
Anno dn 1860 .•.••...••...•.... ·'· ............. . 
Anno <le 1865 •.•....•..........•..•.........•... 
,\nno de· 1870 . .:. .......... ; .....................•.. 
• .\nno de ~ 875 ••.••.•••.•.••.....•..••••••..•• 
A1mo de i880 .......•.•.............•......... 
J\nno de 1885 .................................... . 
Anuo de 1890 ......•..•.............•.•. .' .........• 
Anno de 1S9:í ..•..•....•.......................• 
.'\nno de 19ü() .•..•.• , ................ , ...••...• 
,1.nno de i 905 .....•..........•••.•••..• ,. ..•...• 
Anno de 1 n10 .................................. . 
Anno de 1 Df5 •...••..•..• , ...•. ·- ............ . 
Anno ·de 10ltl ....•....••..•.•••.••.•...•..•..•.• 

Kilometros 
14,5 

222,69!1 
498,39:1 
744,!l22 

1.800,895 
3. 397,872 
6.930,285 
9.973,087 

12.967,098 
15.316,4.00 
f6.780,Sií2 
2L 466,55iô 
26.646,955 
28.132 . .225 



No> ultimos 13 annos construimos qua>i tan \os k.ilom0t.i·v; !f,3 c> fra,fas do t'cl'l'O quaa io 11'3 pri.riieir03 JO 
inn1Js. ._ .._ 

O <1uadl'O s1Jguíntc de.monotra o estado actual da no;;,::• ria•;;to ferrca : 
\ 

Linhas Tl'aiego Comtt•ucc;ã.o Estudos Total 

De propriedade e admirii;tra<fos pela. União . . 658! ,02-i 1ti8l,275 2H8,517 l0ô93,8lli 
De Jll'Opl'icdadc da. L"ni<'iO at•1·cndadas ••.•• .•• 8Sl0,6i;j U00,720 2;;n,59:j !06-1.8,960 
Concedidas pela União com garantias de juro.>. 35-.íô,532 i87,325 ;;OJ , 872 j,J25, 729 
Concedidas pela t:oiâo sem ga!'anlia de jur()s. 22.·tli,927 11'.l, i9\ füi'J ,638 3626,350 
Estad-0ac;; .. . .......... .. .. .. .. . ............ . . 119.11 ;os~ 32i ,t.Oj, .. 00. 100 1668,688 

. 

Total. .....• . .• ... . . . . . •.. •... . · •. . .• 28.09ô,212 3. ó1911H8 7.2 .. 7\722 38 .963,552 
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. s11ssit~> E1'~ ·4 oi;: ·sETJ.::MBno DE 1. 920 333 

Po1· Edados M estradas de fort•o cslão : assim disLt'i 
Jrn iuas: 

S. P•dulo .. ....... ........... . 
11.ina:> Cchi.cs . . .... ....• . .. . . 
Hio Gl'Undc do Sul. .. .. . ... . .. . 
ili o do .fon~i1·0 . ............ .. . . 
.nahia ........... .. ...... · · .. 
~faLl.o Grosso . • .... , ........ . 
l'aranú . . . .. . .•. . ... .. .. . . . 
j::;in!a Galharina . . ... . . . ... . . . 
"r:iar{" . . ...................... . 
Pc!'namhuco . . ..... • ...• . .. . 
füpirito Santo . . .. . .. . ...... . 
Par:l .. .. .... . " •..........• 
f>arahyba . • • . . ... .• . .•.•.•• 
n in Grande il t:> No1·lc .. .......• . 
~\ lag-Oll~ • . ..... ". · .. ·. · · .. • 
f'"ri:dpl'! •• .• .... ...... .• •. ••. 
1~nyaz . • ....•...•..•.• . .••. : 
;\faranl 1ãn • • ... .. .. ......... . . 
Ammmnas • • • • ••...•.•....... 

'l'oLal . ... . . • . : . .• ... 

',KilomcLrM 

6 . (Hi,050 
G. 61.2,ô!H 

. . 2.784 ,9-i3 
2.537,468 
1.728,iO:l 
L 167,03r.í 
-t • 1 ·1 o.2v7 
1. o 1 i .568 

S!l!l : ~.HíG 
s::i2A'i8 
6'11.::153 
:!!li ~i5~ 
:.J!!R.8:?.'.! 
323,32\i 
:l21.0-\H 
!?!l8.92:l 
·JSLi 2!l 
:t 1~(ono 

8.!?SL . 

U.>aJ'a al'ca 
dek2 · 

·2l\:3. S!l!J 
588. 51,7 
239. :187 

H.4GO 
536. HO 

i . -135 . sn;, 
1!10.277 
iJ:1.8i.7 
160 •. !)87 

!H1. 8\JG 
43.675 

1. u:i:-.1. 60C) 
58 • . ',01) 
.1, 1 . 2.r, r, 
21).fll:l 
!?:l.268 

6!l2. 0-2!) 
;190. ()60 

:( .(i7:!. !)87 

1 h•><!'r•s '.!!\. 1 ::~ J.; il11nwl.1•ns •I• · 1•sll'ad1ts "" 1'1 1 1•1•11 i<'ni 11 sul 
mni.• d~ :!f!.oon. p:11·a uma :u·c>;L 1.11' l .. íliH.OOO ldlo11lf'l.1·11s q11a
rlraclos. O 110~· 11 • n n rrnl.1·0 cl11 l\t'õ1,;i) f Protn :ip1•1ms H. llOO " 
lanf11,; kilo111t' Ll'Os pa~a 1una a 1·1·:L tlc ~ . ll\lj .Oll<I k ill'llWlws 
quadraJm:. 

'l':tl\'t'7. t'SI ".Íª alti n 1':.;pl irn..-:il\ do ai 1•a;i;o cconom ico 1fo 
1101'11 ~ C! da i_n\'r..la\•r.I f•rOllpr.rldnrll' tio !!UI. • . 

T ndo i ,.;~o l\~!'l im 1•:otpnsto. com n.~ in1p<'rfr iciic-!l de! qn<'m 
r r·laia 1wln pl'imrirn vc-i. mn cil\~ mui:; i111pnr(:u1l1•1:i lll'r;am<'n-
111, da Hc!p11hlirn •· c11• 111w1wadn~ i• IPlll1' 11fos. rli,:ríin para )i11'
!h111' "lwa. 1.11'\o i>1fr"1 \'Plll 1~m aJ111tto d o qltr> ll'!nos dito· -<olJt·" a 
11,.,., . ,.,, il1111 l1• d1• c• 11 11~ lr11 i1· <'i;I radu !I c1f' fp 1·r11 . · 

0 (:m·r•rnn rf'l•nnl\1'1'.1'11 l'"'\ll ll<!l' t'S~irl1t tl<' fll'npontln. lll!fa< 
'"rl1a~ rl11 111•1;11tt111n(o n1·ilhm l'i11. 1•n111 11 111 tl1·f i,.it 1·n11J'css:1• n df' 
111 :1i,: d 1• !lS.1)(10 1•n11l:t.'I, lllHi" .j(l ,tl(IO 1•1111111,.: f):Ú':t llDVa~ c•tinH -
11'11 \' l ~ oii•~ . 

n <:n1tJ.,:1'1'~~11· i><sn l'f·•~·1 n l11•1 •1 • t>••la 1: 1u11ifp;;[adin dns :'1·i; , 
""1•1ilarln.~. · prn11011dn no\"1111 1·vm:f1·11o·t;ii••s 1•m l~'l':inrl" 1n11111•rn 
d11 Pttt1•111ins. q\lr. c!nq11i \m po1ll'O vu111os ap1·•' 1:iar . 

. \ .'./a1;ão 1·1•t\l1t111u pi"ll' 1 nc ln tt pu I.'! '" Pn 1 1 ·1 1 11t'f'S1~111 ui:1'u•s 
" iwla íinpr1'lls:i. t.ra11s1.JOi'i.1•s t: 111a is l 1 'tm~porl es. 

M::u;, pelo orcnmcnto ordinnl'io, iiif.o t:. rwln~ 'l'l'Clll'Hl~~ ela. 
1·.- r · r~ila. cummum. impQ!!SiV('l ~e t-orua )f)var a cffoilo [fio· vul
luol:as e urgentes obras . 
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Foi Pl~t' is~o QilC o fü~lal.or propoz que loda. a cOllSll'\lJCl)át.1 
d:- e~l l'nd:i" ro.~,.,~ foita Pm virtude de uma lei especial, com 
J:(:enr.en,; la111hrrn ct>pPeiac.~. 

P1'(11w~ilalni1!nlP 1) H"la(1)1· não alludin ao1:1 rreut•,,;o~ .1·x
lraordinarios. por·rp11' s:i.[1in. :\ proful1lla diven;cncia entre o,,; 
l!OS~O~ J'ina111·i.:la~ a J'l•i'f)f'ito (](•!;SI!!' l'l~Ctll'!'M. qtli.'l' S•.',inm t)lll'~ 
papel-rnnet.la. rm1ll'1.•:o:l.i1w1~ ·inl1!rrn> ou externo ou entrega c.k 
<·olJsl!:uc1:Tio e 1k l rnrr•i,:-o a i~mpre;ms part.iculai•es mediante dc-
lcrrn inad:i!> ~aranfinP. . 

Fui p1:1·ecbr•ndo '!llf! IPU1!i.1 !'ido 1·ninnso,,; 1n11·t~ o pai% o:-: 
rr;;imrn~ dr~ qnrrmtia rlc .i nroi; <' de con~l.1•uc1~ão pai~a paga
n:1~rllo t>m apnl ices, flUC o illu;:;ll•e Sr. Sampaio Corrci:i se pr·o
lH•l': a 1'11rni1d;11· um pr0.i1.•r.lr1, de lei p13!0 qnal fossi~m c..lt~ u1·:1 
1'rn d1•anl 1~ r1•gn l ullal; as (~ 011i\l l'uD1;ões t.le est1•adris t.ln J'1•1·1•c1, 
'\"Í~f.O ffil! p:H'l)Cl~l'. (!1.lt\lll ao l'l.efator deste Ol't:aJXl!JlliO, \111(' Ílll-
1)11~~ ivi> 1 ü a d mil 1 it• :t doulti.na. rJ1~ pat'(u· consh·uc1;ik;; curnn 
foule 1!r.~ r~conomi.a, prtrvidr.nci<?. que já foi posLa cm p1·aLica 
111JJa '"'!" " qtw ~e l.or·twu cont1·a1n·oduceutc si balarwc1·nw.:l o:> 
p1·cjuizo,; dc1!on·cntes com as economias foilas. 

:'\Pn1 c>m um paiz r.omo n noi:;so é possivcl df.\fcnd et~ :1 clou~-
1.r·iirn da p:n·al;v.;;at·lio llO t.runsporl o, anle o ,·ullo 11uc vão Lo
n.rnndo as •.lespeza,:; publicas !>cmpro cl'e5ccntcs e ús quaes s<• 
podcl'ctuo::; fazer· face p1~lo nosso dcs.onvolvimento economico. 
. St•rú '~~timulando :18 forcas p1•oduclol'as da Nadio q1rn 

h:tvcmos cl•~ fazer fac() ao deficit e nunca pelo rotineiro pro
c:c~:::o r.lr r:>conc11nisar alú á usura . 

.Foifo. '~~ln r":q><•sitãr1 {le twc\0111 e:~ral, passemos a cxa
min~n· a~ uecP,Ssidaur.s do Mfnh;t~rio da Vüicão cm mntcria 
ele ~{·1·,; ico publico. · ' 

Comect>mos pelu 

'L't•ndo !oido c1·cada r:m 1.!)0i a Hepllt'Li11ii.o Federal de Fi~
c·al iza1;li1• da~ J>:slt·ada~ 1fo Fr:'tTll -coube-lhe a. íngL•ala tarefa de 
.ri~r·:cli~uz·. t1111di1· e U\'aliai· •. nwti•o a mch•,i. ns va.~tas i:onsLru
!'1.:iH·~ 1;i1•' "'~ 1•,.:[;•11dian1 pn1· t:c11Lcnas õ ccnt.ena~ de kilome
ii•us afrn\'1\,; d11~ nu~su,; spz•!ijp,., t' au !$C\l millf:;'lW'Jo numero d!~ 
Pll!-!•'11l11•i1·11.~. a1~•.llllfH111hat• (1~ e,.:f.mlm; ele eam1.1,1, coufiadmi ai),; 
fll'l1p1•h1~ PlllJH't.d!Piru;: da c·1rns!n1r1;iío, eu.iD.!$ 1inl.et·csscs com-
111" 1·d;11•,; ··~I a\'llm l:t·rq nrnl.rmt'nto em ·cl~."hnrmonia ctm1 :• 
"~1 •11iha d11 l1·w;ndu nrnii,: 1•011\·p11ie11l1: ,;olJ o duplo twnlu J.c vida 
!t•1•li11í1•11~1·1•11111i11lit'H. . 

J~111 ~1··n1 f'nlla1· na fi,;1:uli;rn1_·ão das li11l1as 1) rGlll'5 cm Ira
r~, .~!:t • • 

1•u1•a atf 11J1tlcr a •:~l.a gig·a11l.1.!Si:a i.at·efa, 1.lispunlla a rn
p:tl'fii1~iio 111• .\.8 "nr;1'l)ltei1·os PUL'll n:,i 1'i~cali:-.ucõcs locues, in
dmiv1~ os :<dl~ chefe:-; de · díSt1·iclo e os 1i Cllf;"l!nlwit·o.~ u,iu--
th1nlrA. . 

l~' jus! u, porütu, ili:~,~ · · que 1.1 rcg:nlmncnlo de i907 ddt•t'
m inavn. que, para. os trabalhos cx~raordinal.'ios havoria o pcs
~ual ciue, crn cada caso, fosse fixado, e que o numci·o de. cn-
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.g-enl"teit'M fi :>C:ll'S poderi:t St!l' :tllg'fllCUlado d o~ aeCul'dO COlll a,:; 
ncr;e,:,;iitutl~.~ de sr.H'\' Í C.o ,; Yerha,; de1;(;inadas a 1.\:,: r;;c firu . 

A n:f1.11·ma de l lll ·I, ~1111 : trunsfo1·mou a l'l1 tm1·Lit•ão na 
i~d uai l'n!<pednl'i::I. F1!clt>ra1 da~ E <:<trnda 11 mnpliou-ltlc . a ad
mini;; lr a<;.fio l' <:'·11 ft•nl 1\ fixr111 n lllllW ' l'O do~ o!llM•mhcit·os u:i. fis-
1:nl i;-:ar:.ílo dP 1 1 :.!, "º··ndn :1 !1 l! l11!f' 1~,; 1.li: di,;l 1· i do " .rn l'llf.!'crtlwi--
1·0,; de J• 1:/a ;;,;1_• 1~ l:íX de:!,• , O ·P'"~~oal l1u1·!lc1•alic'.n fillOU llOlls
Jil u.i1lo de~ 10 1•;;cJ.'ip l 111•ari11,.: ÜP l" r! 11 (\1; :.!" cla>'>'•i • 

• \ 1•e l'1Jt'J11a 1.IH HH ;,, J.llH' 1;cn1101nia. :>llPJJl'iíni n :.!8 l' l1g-n
nlwin1>' do 1pmr.lro da ins1w1· lo1·ia , nuD11.•1·0 1.1.~s1; qú1J J'oi dt• ;!!I 
J 11.~l' rl1·!JJt•i>'. pur >'t.1pp1· r;·~s~ .. tl1i urn ln:;at· d,. fis1•:1l qun vng:n·a . 

Fi1:a1·:ini a dd id ns d in'1' ,;f1::; f u ncciona r io :-=. 1Jo,j1i em 1111-
tno.•1·0 d e -f;: . -

O nu n1< 1 t'o d1_1 1'rt;..:e11 lini1•n,,: J'i s"ª"" d1•\·" 1·nt·i:11• (lf.lttl as 
n1.•t:cs~ i tlade,.: d11 se t•\·ii;ó. •-· 11iiu r.~onn~n1 a11 g11wnl:ir o d:1t [ 111~ ll u!' 
qu1~ r\sl:1o dnl'inith:11né u'4i i11 corporatli1s ao fo11i:cinnali~m11 
p11bl il'1.1. :\l ui las 1.~ 11 1 p1·ein s .L'i:::cal iznílas Jttid em dcl:'appat•cc1~1·. 
1.•umo l ''lll :woul.ccidu, •! a inc•!:<l>a11le vat'ia<;,fii• du 11t111)e1·1,1 dn 
Jdloml• lros 1:111 eo11.Sf!'1.11•r,ii n 1.ttL l 'IH [t·af".•i;1> [ll•ifo cxig·i1• a al
i nrn t::ió dn m1mc!·o de 1' i scar;;.:, que de,· ia se1· lll'evislo a1111ual-
11ieJJ I o no on:a111enl.o. . . · . 

A inspedoriu di .~niíe <fo Pl'~SlH\l qw~ 11fln faz pat·Lo do :;1~11 
qllad ro e _ (1111~ "'- pat;o por outras v 1;t' l'US. 1~le \"u11d11-S 1! tt :!1. " 
J11Jln"l '• I tio p0s,.:ons l'XI n1-qundrn . - _ 

Esta :; ilua(.;ão exige uma systemut.i;-:ar;ão. maximc qmnido 
;\ allminisLrucão ccnf..ral tou1ou ou t,i·o ctwactc1', exigindo outrCJ 
:1.ppaPolhumento. , 

- E ' ncccssar io lngalizâr ::i •f::ituai;ã'p da intcudencia, sm·gida 
pela nccessiduc!c ele adquirir materiacs puro. us cslrttdaH 
~ubo1·dinada~ á Inspcctoria, apparelh~r convenicntemento a 
secção t•;chnica, dotar a scc~ão de cHatistica de pessoal bas
tante âs suas necessidades, etc. · 

.E' bom recordar que .á Inspcctoria atteudc :is :;cguintes 
i.:~ tradas: · · 

I - Bm l r afi:(Jo. {-isr:alt;;mlcw - Mudc ira-Marnot•õ, Tocat1-
J.i ri :,;, 1·êdP, lia Gr c:it- \V~:>tcm, rt!<fo Bahiuua. Vict.oria a Miua~, 
!'o"·1fo da Leopoldina. l\lari1.•:i , 1·1}de Sul- Mineira . S . .Pau lo Jlay
wail, ~01·ueal.JU1m. MClg)';mn. 1w11l: enm; estrada~ paulistas, rt:d1.: 
l •arauü-Sauta Catltat· inn . J~ . l!'. '.l:hercza Cltl'i:it.ina, l'êde d•' 
Jliu Cirande elo Sul. Quaralty a ·11m1ui. 

l[ ·-- l~m. cumt.J·1w~·iiu, n fi.~·,;uli:tn• - .' l'rr.:; linl1al' 1Je J>1'0-
lo ui;a1111~11l.11 ~.ia i•l\dt~ tia Gt· <~al. \Ve:,;te 1·u. ( P1n•11anihulJ11. J.•a1·n~ 
\1 yba 1: Alugoas) ; i11·ulo11g-.1mm1l.o d :t 1·cdc Sul-i\ti111~ira, de !\lv;;
:-orit, llivm·sa~· da 1·t:dc lmhhrna, linlm:-; (l[recltt~ do. •mt·vão 1111 
Pal'amí e 1,•111 Santa Catl1a1·i11a, ln!s littltas e~lra11.•0icas uo 
Jt i11 Gt·:rndu 1lo Sul. 

JH - T~st1·adas ,{t: ( 1:i·ro •.?1n lNtfcy1> •! 1•·in t'u11.~fr1w~:ft1J " 
:' 111w1·i11la11dcr - S. l,ui11 a Ca:xius, Ocuf.l'al do Hio OratHI•.~ do 
:\"orl.c, Polrolin:i. a 'l'hm•oziua, Goynt1, S:rnt.a · Cat.h:winn. Ct'lli': 
:\li.a, Central do Piauhy, e pro\'avelment.e cm 11)21 a 'l'hctc
;:npoli:-;. t~ Ü\!!;l.e cfo Minai.~, e a no1·ooslc, i~ l.o e. t.oda11 c1uc tlc-
1•cn1.k m do Govei·1w, a exccpeilo da Central clc1 Bl'a$il. 
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0 sct-viço de fiscalização para Sel' P,ffÍcmz, ilas iini1as cm 
construci:.ão, nlío deve !>er ioito sínâo na. nizao de i5 a 20 
k\lomctros 'Nll'<l. c~da engenheiro. · 

·. Pat'<t niio sobrccar1·egm· o fJi·cam cnto c1:mvém (l\1e o qna
clrn de <1ngenllcirol:' se.ia diviàido om dous: um permanente 
W.!Celisat•io uos serviços da inspccloria (1 oul.t·o variavcl ·e em 
eommissão, Yal'iando l!Otn o numc1•0 elo kilomctl'o a fiscaliz:u·. 

Pcl() 01·i,;amcnlo actual a inspccloría despende t•é is 
:l.70ü :31)1$500. 

Orçtnncni.o pt•oposlo 0<~l'tl rnú ... ... . . .. _ 
Or,;nmen(o que !õct•;i . ncccssat•io ..... . .. . : 

COTUl.EIOS 

1.. 736 :2oi$00Q 
2. /i87:280$000 

75{Ul'J 'I. $000 

S:to p1•1.1mt~nl.r•N . :is rwccssidailes do :,;ervi1}0 po:,;t.al l.n·a~il.ci~ 
l'G 1• 1•m i·cill'\ºO c•l!a:,; Iiuaeam na ullima iru3nsa.;em que o Si·. 
PL'íl:::itl1!11l.11 ria. Hcpnblica cJi1•ig-iu ao Cougrcsso Nacional cm 
:; do maio ·rti\do. · 

O sm·vi1•r.1 não saLi;;J'az mais á J)Opl1la~.ão. de Locla a. parle 
.surg-i11<10 as "mai.s vtilie111c11lc:; rcc larnu1;6c:;, <JllOt' cm repl'csen~ 
\.t\l_:Õl\~ . qn~\' pi'\~ l(Wi>t'C\\~~. 

,\ fll'i110ipal eausa da pl'eea1·iedadc do 5ct'\(ic;o poslal é a 
1~:1; i.;;-11 idatfr ~ de. vei·Jia~ Ll!'<,:anwnfaría8 ll 'H'U 1);;,,:r, sncvico, co11-
f.in11n111ln ::;P11Nh ·nl11w1il n m; mesma~, qll\rnclo · todo o riaiz se 
cl{'sPnvoh·c d<? auno 1i:u·a annq e as rclaç{?C'::i 1fo locla a ordnm 
,,;11 rn11 li i pli1:an1. 

O pcsimal a1.m 1:0111 11111 il.n .amo1· an ).1'al1ullH>. rua;; lnr.ri nl'" 
1· 1 ~.:,,dr.lalll' tlc pn?l..-i·i1· ú n·malídarlr.s -·~ssl\nciar.:> pelo ~ra11d•1 
·~s.ron;o r,uP (.cm de· 1'a:r.P,t' para dar va~à<i ao scevit)l' . 1•~ c!-li:;e 
1.•sl'ot·c:o. po1.· ~i sü. assim i:;l'.Jm m1!l.hodo, d~1 logm· a riuc se esta~ 
hel1.1r,tt .11 halhol'clia na rcpadi~~ão. . · 

0 l.'I v<·.m:írnenlll!; de!;!\~~ ·s\mccio\\t\r \oD 1:. mn. ;.\11):\\ns caso~. 
ritlionlo. si nüo fo:;scm dolorosas as su;ts ronscquencil\!:1. 

líin drnl'c de $Cccão na Capif al Fe<lriral percebe 750:;\ e 
::!50$ nas a<lmini~traeües de .~ ~ cl{tf:sc. Si cousidcmrmos auc 
1\ 1•~sn 11111 dn::; nltimos po!lt.os da hic1·at·cl!ia 11osLal. a ()llC n 
fonC'ldo11a1·ío a~crn1ic ~C'ralrn1'nlc' drpoi~ d<' !!5 nnno~. 1!c scw
\ i\:11, C0ll1 O l)l'!>O. rfo frlmilin, VPt'-~C-ha t:Omo é pt'!.'C:::\t'Íll ;\ !';Í-
~ffl~~ • 

• 11111 -.1•rn· ttl•· ~a11l 1a lill$: um c:arff'iro !':lnha 50~, ~ um 
ai:·1,1 li<! dr• :i' 1 ·la~ :::1• i1rn·1•!11! :ll)$001l. 

;\ :;,.:í111 111·1•1niu11.: n l'lai; nr•1•mwírlrtti"~. rist\s f'111wr.in11a-
1:?01< prncu1·:1111 dividi1'. su<\ :1clivid<'.d1~ cn~rc o \;C\'\'it:!' p1.1$I.:\\ 
" 11iislf'r·1•!' pal'fi1'1°1lltl'I'!< •·1w.• p1•1·11iilf.:i111 af l,.1Hll' 1' :1 1•l1·11w11J; 1 ~ 
J'1·~ 111:1:1~s:-;i1.lad1·~ lia vid:1. 

l":nmprch r n1lt)-!'C '1Llf'. 1\ rtnvc•r11 0 ní1n 1•c,l l'il111 11 1~111n :i1"111' 
ro~idad~ i;cns cmpr<';;-al'!os, ·111as nán 1í adrnissi\'cl CJU L) si m; 
deixe n1u1Tr.1· :t fouu; uu ~i 1 ~:; ul.H'h;uc a· Ll'a!Jal!Jut· l'úrn da~ 
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lioras de expediente, cor11 toda a intcns~dado para haurü· re
t'ut' sos que os livre1n <ll! sua sHuar;ão. 

. O Relator Lcm, no 'c;aso, o set1 ponlo .-de visla. Butcm..lc 
que as rcpurLições. do EsLado deviam !uuccionat· como as.· 
rommuns c!e cmprezas partir.ulares com· muito menor numero 
ur. empregados; mas P.Stes pagos suffíúieuLeme.nte e de ac-. 
cõt'do cüm os se1·vit;os que prc;;tassem. 

i\1u;;, no Correio o caso ú. ·clamoroso, · po1·qu·e os vem;i
mculos são t.lé urna cxiguidark que· esLão alé a. inspil'a1· o:s 
slmlimcutos sü1ão de equidade, ao menos uc humanidade do · 
Cunc;1·c::;so Nacional. 

E o Sr .. P1·csíde11Lc lfa Rcpuhl~c.m :.i ii:!Sú cxpt·cssam.ct1Le se 
· I'l'{erc 11à ::;ua. meusagcm, att1·ibuindo o múo serviço, enLl'e 

outras cansas, á parca remuneração dol:l. funccioHarios. 
~ a. siLuacão vac p;}ioru):, om face da lei tle lic-enc;;as . Ou 

n C:ovm•no não corn:r::dc ll ni:s:;c caso ct•ia para o C6'rrcio uma 
::;il.uar.:ão de uxcepção injuslifi.cavel ou conçedc 1i os ·empre.:. 
g·atlo::; que ficam · ai;arrctam com roais iiervioo ainda. 

I i;Lo . quanto ao pcssCal. · 
Quanlo ao material a siluacão ~- lambem pl'ecaria. . 
-Raros são OH edifícios ·que se prC:lsLam satisfatoriam~nte 

fios.- seus firn;, pagando por al;uns o Govcrnr> Federal .alu-
;;ueis dcspro~ositadós. . · 

O estado do mobiliario das r·epa1·Licocs <lc qua:oi lüdos os 
E~lados ú precal'io e nas de ultimas <:lasses. além rle pagar 
o Governo . uma insignif.ica.ncia. ao agente, ainda os obriga a. . 
mobiliai-as a sua custa. . · 

Em seu re.Ial.orio o dil·r.et.oi• <los Correios calcilla em 
.'3. 000 contos a quapLia 'nrieessaria. â reforma do mobilial'io :· 

A· conducçáo de m~las é feita em f50 . 000 kilometros de 
' linhas postaes e percorridos em ~stradas de rodagem e ca
>ninhos, em geral mâos, e na .maior das vezes não servidos 
})Rl:is linh:u; tclegraph'icas . · . 

'l'odo esse snrvir,o do . Correio~ cstcí, poi:;, a exigir uma 
l'cmodclncão geral. . . · 

. Mas, isso nunca set'ú possivel com .a exígua. do tação ol'-
(amon.taria. · · · 

O Prcsicicnf.c dn· Rcpublfra deelara quu manda1·1.t m~nsn
i;cm esp1Jciãl pcclindo Nsa. remodelação. · Aguardemo:>, pois. 
1 ·:;~c vi·ojecto ifo (iovcrno :nat·a iniciar a reforma dn nosso 
1i1•ccioso e . impei:'t'cíf.o servico postal •. n cmquanto elia não 
f(11• foita appliqucmós l<lda a indulgencia aô$ funcciouariOt> 
pela. dcsor:icm reinante, i>ara a qual cllcs, na su~ -quasi 1.olu-
lidade. núô {!oncorrem. . · 

nu necessidade de sc1•qm creadas novas rcmnrticõ<'IJ, 
sédes de .~.~rvicos postae~, pai•:> desccnlralizaçã<l dos : trabalhos 
n melhor fiscalização da ronda, além de agencias no inf.(~rior 
C.u paiz; com o àesotivo!vimento que, a cada passo, se observa. 
cm todos os ramos da o.~tividadc nacional ,. 

C, - Vol. VII.; 

' . 

.,., ...... 
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Toda a voz qije um nucleo de população sa fixa, quê uma 
colonia se funda, um povoado se esboça, é necessario. um 
vehiculo de coromunica.eões e a linha do Correio se ím1)'3e. 

Acontece, porém, que dentro dos minguados recursos or
çamant.arios para este serviço, . tal não pôde . ser féito e é 
isso adiãdo ãs vez~ .por mui!.o tempo . 
L Ainda ba dias o Relator . ouviu, surprezo, dçi Sr. Deputado 
'J.lrudente de Moraes, que a cidade de Itú tem apenas um 
1iarteiro, quando um homem só não póde absolutamente at--

. tendet> a esse scr.viço e !São preoisos tl'es. Quantos casos .des-
tes haveria a registrar ? · 

O serviço de Correios atnbulantes terrestres e marítimos 
precisa ser creado nos E.st.ados em que aindã não fUoc-cíonam. 
O existente mesmo precisa seL" sensivelmente · melhorado . 

· As estradas de ferro da União não tem carros apropria
dos oara a servico poshl e muito menos as de emprezas par-
ticulares 1 dos Estados. · 

Os carros destinado.ô ao Correio nenhum conforto offo
recem ao set'vi~o. ~ nenhuma. segur~~a. · apresentam. 

No servico por mar ·ha grande falta. de embarcações. Em 
muitas administraçQes o transporte é feito a bordo <!e em-
barcaÇões parti colarei;, por empreslimo. · 

Demais .é preciso contar o serviço postal aereo, que já 
estiá. sendo estudado e que trará novos . encargos para a re-
partição. · 

. Da tudo é de eoncluir que a reforma dos Correios não 
póde set> adiada, ·sob pena de, em breve tempo, não termos 
scrvico 1postal que possa servir á populaçãó. . · . · 
, E essa reforma irá accrescer de mais 11L00() e-0ntos este 
ol'çament.o . · ' .l • ~ 

E' verdade que a renda poderá tamhem ser aocreecida, 
" não só porque as actuaes taxas são por .demais modicas, dado 

o custo do serviço, como tambem pela orea.ção de taxas es-
peciaes para o serviço aereo . · · . . 

Mas, tudo jsso será· convenfonLemenLe esLudado quando iôr 
enviada. a este Congresso a mensagem do Sr. Presidente da 
Republica propondo as medidas que julga indispenss.veis á rth 
gulnriznoão do importante servico postal brasileiro. · 

~ . . . . - . . ... " . . 

Tl!:LEOl\APHOS 

O nosso set-viço telegro.phico e.S.t:i exigin.do sêrín reforlll3 
e nesse senLido o Governo pretendB agir. 

EnLre esta c11ipiUJ.i e os Estados do Sul; cenLt•o é oeste o 
serviço s~ mu.ntem, normnlmentc e em hora . · A correspon
deooio. dest.inn<ln ao Norte que ó a .mais \'O]umosa, maü1 itn
porl.nnte o maii; nec~ssnria, lloda n demora. da correapondencia 
postal e a falta de meios de trnnsport.c, eese. correspondencia 
nlio se fa.z normalmente. · 

O pessoal e! e~forr,ado ~ Ludo i'nz para quo o setviQO sei · 
.Jl.O/:~lize, roas iSê!> nüo 1,rnst.n porque co~.tra a sua boa von-

... / 
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t:ide vae bater o escolb.o das más linhas e a falta ue appa-
relhos ra.pidos. . ··-

Em 191.3,;a ex tensão !las linhas de posLos ei.·11 do 34.377 -
kilomeb:os e a verba para a .conservacáo era 21 . 658 :000$, 
correspondendo a ·630$0H., poi· kiloxneLro. O numel'O de es-
tai;ães era de 7 40. . · . 

A partir dessa data a verba :foi diminuindo .e o riumero 
<.le kilometros e de esl.aeües au;mentnnt1o. · 

' Em 19i9 essa despe:ia foi de 20.41:1. :040$, ,para 42.958 
kilomeLros . e 9i6 estações . · . 

A média do custeio kilomckico pura conservaç.ão í'oi, pois, 
. cm i9f.9 de 745$139, menos que ee1 · :l !H3, quando Ludo au

gnient.ou <le prec-0 e o numero de estações e de kilometricos 
tambem augmentou. 

E o serviço da r epartição e sua renda foram augmen
lando de anno par~ · anno, . lendo sido em 1913 <le 
10.761:333$945 e em 1919 de 19.343 :840$186 . . · 

O numero de palavras transmí llidas foi ero 1913 de 
Stí.503.965 e em 19Hl do 1.12.705.9-17. . 

Pediram os chefes de d,istrlctos tclegrapbicos .. r~is 
::l. G33 :000$ ,para con-servação de liuhas e pelo credito votado 
só foi possível dar i . 691 :58"2$000. 

· E ' necessario 'melhorar a rêdo meLallica o os cdifieios, 
appareihar as estações i·adio-Lelegraphicas, que fazem com 
sacrificio o ser-viço costeiro e com grandes falhas o do Ama-
zonas e do .Acre. ' . . ' ' 

Para isso o direclor geral dos 'l'e!'e:;raphos calcula ne
cessarios 1. 200. OOQ francos, ouro e ü. 300: 000$, pàpeL 
. .o. pessoal 1prec1sa ser :rni;m_entado ~em face do volume do 

serviço. · 
As communicações para o No1·te dependem todas do tre-

cho entre Rio e Bahia. · · · 
O serviço telegraphic'li esLâ· sendo !cito pai·te pela costa. 

e pal'te pelo circuito central. As lini')as da cosla, construi
das nas · proximidades do mai;;c ·atravessando trechos alaga
<Hcos, pxidam-se facilmente ,e são <ic difficil-consorvnção ; 
as do circuito central tom conducLo res em numero insufi'i
ciente, que precisam ser Lriplicados. 
. · Augmentlli' o nufoei'o do condu-c.Lo1;es são é a unica me
dida necessar1a. . 

· In.dis-pensavel se torna fornecer ás eslações principaes 
apparelhos modernos e effi-cientcs. . 

E ' pr eciso construir ou adquirir predios pnra muitas das 
e:.itacões, que estão em predios alugados o não adaptados aos 
f ins a que se destinam. . 

Em HH 9 i'oram col)sLruidos 1.-1.0 l.533 kilometros do li
nltns o inauguradas GO csf.acõ·es. 

A extensão total dns ·nossas linhos ó de 43.211). 02i me
tros, com o desenvolvimento t.ot.a\ de 7S.<Y55.5\54 do fios con
ductorcs . 

. P:mi o anuo actunl ha vo1·ba de i.370:000$ pura constru-
cljão .e ~onsolida~ão de novns linhas . 
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· Para o cxcrcicio ~1ctw1l o Gcverno p1~01)õe 200 contoa l)a.ra 
conclusão · e cou\:\lru~c:.iio dn uovas lir..has. · . 

o sc:··i:ko lclcgraphíco r.-.;hí. llOis, rú.~ccssitamlo de ~utia · 
1·Mornm :.:rantlc e o G<n•crnr.· is.JO t:sttí. preparando para .sub
mdler (!m breve á apreciação do Congresso 1~cioual. 

Ti'af.ad~'S ussim os o.ssumptos 1fo::itc or1}amcnto úc üm modo 
~ei'al pasl!en\cs :i. cx:uniuar as emendas a ollc. ap1'oscnladu.s em 
plcnariu pelos S~s. Deputados. ·· 

'!'oda:: u:; emenda!:! up1·escmlat.la:!!, somm::i<las us impô1·tan
ci::is qu e Pilas <."onsignarn, cloYam este orçnmcnLo da ~réis 
71.;Jl~ :000$000. . i 

r.om:idcrando, ):Jorém. que ns cmt\t:<las tlc us. 21, 23, 24,' 
:2i. ~·~ n :.m cnccrrnm duplicatas do vcr·ba, na impo1•tanci.a de 
J3.000 :000$000, ffoa o augmcnlo ldnl rcduúdo a réh~ 
5!'!. ~ l ~ :000$000, iliiporlancia que d lwo .l!lcr levaua. 6. conta da 
iniciativa dos Srs. Deputados pnr~ aSS't"o.v2u;l1(1 da dcspm:a. 

fülc rm:amento; pol' tleslino:>, é assim · discriminado :t 

l'al'a con~l•·ucciíe· t.11• nslrntlas de fm·1·0 · .. ••• 
J>ara ngua da Cariíla.I FedC'ral ... .... . ..... . 

. J?am a constt· uc1~üo do edli"icio . . . •.. . ... . . 
P:tra portos. dos e canacs . .... .. , .•. . .... 
T1nra \lOllàtu.;ão de ma.las ..........•.•.•.... 
Pai·a linhas lclei;raphí<ms · .. . . . .. .. .... .. . . 
Para nx1?0Uos ua Capilnl Fcllernl . . . • . ... . 
P :u·a i;nlwt•uci!_o <t uaw;gaQfio ~ • ..• . • .• • • • . 
!lara ,,;ubvl'.'m::w no Acro-Club . . , ......... . 
Pnra a.\•Jgucl de casa .•. : ...... .. .. . . , •..•. .• 

somma .. ~ .. .. . . .. . 

,13 . 230 : ooo.~ooo 
3.700:000*ººº 
:.?. 980:000$0011 
2.88'7 :~0011 
2.tíOO:OOOlllOOO 
:.! • . H;.:? : (}.{llOOOOO 

300:0001BOOO 
·J 00 :000$001t 
ú0~000$0()0 

3:il00$000 

r;s~ 2l:.1 :OOO$Ooo 

En, l'l'ladio no ~X1'l·1: ic:io tu'1l1•rí<11· o Gn\'1•1·110 J'cz uma pro
llu:>lu pc<lindo o uugmc nlo do U.2.0:l3:0'55$88:'.I. 

Pct· Estados n~ 1invmdni; c~tüo o.ssim dividitlai>, siio !ovando 
cm ~011!11 111:1 de vr\lem gc1·11l: · 

i\[ tn n~ '-:1i~t·u,l~ .. . . ..... .. ....... . , t •• • , • , . , , 

8. ,1in·;.110 • • • . • . . .• ..••••• .• : . • .•••• • ••• • · 
ni~ i.!'icl.rJ Fetlt1•1tl • . . . . . . . . . . • .. • . . . • . . • • •• 
San:.u r.aLhnt•ina .. .... . . .. ....... . . .. .. : ..• 
l>cL'lU\n1bcc(} • • • ••••••••.•••••••••••••••• 

~ 1 • 2UO: 00-0~000 
20.500:000$000 

·i . OõO: QOOlllOOlt 
2.000:000$000 
1 • õOO: 000$000 
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" Estnclo do Rio ................ · .......... . 
Amazonn.s .......... . . . • . . . ... ..... 
Ba!iia . . . .... .. . . .. .. . .. .. . ........ . ... . 
l1:::J!.'1\ .• • •. • . .. . . . ..... • ... ... • • · • • • • • · • • • • • • 
:.ti:spiril<: Sant.c . . •. ....•.•.. .. .... . . • ....• 
Ül)y07.. .•• ••,· •• ••.• • •• • ••.•.•••••. • • • •. •. • 
tPat:u1:l • . •. . . . .. .... . .• . · . . .. .•• : .•... . ; • . 
Al:igons . . . . . . .. . .... .............. . . ~ .. . 
!li<' Grande do Norte ......... . . .... ~ . . .. . 
M:.ltto Gros~o . . . ...• . .. .... .... · ....... . . 
l\lara.nh::ío . . • ....... . ...........•.. . . ... 
Acre • . .. -. . . .. ...... .. .............. . . 

'rolai ..... ... .. .. ... .. . 
Emcmr.las para !'ervit:o8 m~rae!': .. ..... . 

Total gC'ral ..... . .. • . 

f . 020: 000800()1 
. 1.000:00~~000 

737:000$000 
1!25 ;000$000 

. 'lºº : 0'00$000 
3i0:000$000 
200: 000~$000 
160:000$000 
100: 00-0$00!: 

. 1 00 : ooosooo 
60:000$001) 
55:0~000 

!33. 909:000$000 
'• . 303 : 600$000 . 

58.2{2:600$0'00 
Decompondo P:ÜP. total pelos scrvi~~os rcdnmados nas di

ve;'!;t\S zonas qu(! Srs. Dcpu l.ndas representam legitimamcnt.e, 
vt~-!;C c1ue : 

Para r.cnsknrcão de est.r.adns de forro: 
~.l!r.as Geracs pNle ..... • .. ....... .. · ... , .. 
~ . Paulo pede . . . . ... ... ................. . 
~::u·.ta Cnl.hnrina pede ...... · .... •• .... · .. .. . 
·Pará pcd~ ••••••. , .••.. _. . . ••• ••. ... . · . ·~ • . 

20. 83(}: 000$().0!) 
20 . 000:000$0()0 

2. 000 :(l()0$0()f) 
lí00:000$'(l00 

'1."otal p:m1 cst:-a.das • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3. 230: 000$000 
Para construcção de linnns tclegraphicas: 

~- Pau1o pede ••..•.• .• .. •. .••....•.•••.. 
Goyaz pede ..•• . •..... .•• • .• .• •. ••. .••.. 
·Maranhão pede ...•.•..•. . ....... ; ...... . 
Alagoas · pede . : ... . .. ... .. ...... ....... . 
!'\finas Gcraes __ pede •• • •.• .•••. ....•••...• . • . 

Tot.nl • • • . ..... . ..• . ..•. . . .. . ..... . .. . 
An::;mento <le ord<im . geral ....•.. . .....•. 

ToLnI .. para c:onstruccão . de linhas . .... : ..•• 
Para construcc!ío de edtt'icios: 

Àernamb11co pede . . .......... . . · .. , . .. .... .. 
F.1n~24?nasi:: pede ......... ...... ............ , 
·~l~p1:r1t~ ,_ a.cto pede ............ . ........ . 
]i 'lnns eraes pede . . ••...•.•.•............ 
~si.ado do Rio pede •••... • •••..•.••. • ..'.. • • . 

To tal . , ......•. . .. ~ . ..........• ~ ......... . 
.,,. Pnrn port.os. rios e canaes: 
~st1n.do do .JUo pede .. ...••.•••.•• · ••..••.. · 
'::>t\ 11lR peçf f't , •••• , , •• 1 , , ....... , .. , , , ~ , ••• , • ~ 

500 : 000..'S-OOO 
310':000$000 

62 :{}00$000 
60:000$000 
3'>:00~000 

9ºG2; 000.$'000 
1.501>:000$000 

2. ~62 :MO$-OOO 

i.500:000SOOO 
f . ººº :000$000 

Ji.00 : 001)$000 
60:00$(100 

20:000$000 

2.980:000$000 . 

soo:oooiooo 
737 :OOUfOOQ . 
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Minns Getàes pede ..... '. ............... . 
Pnrnnti pede ....•.............••.......... 
Rio Grande do N.9,!je pede .................. . 
MaU.o Grosso pede ..................... . 

370:000$000 
2'{)0: 000$00fl 
100: 000$000 
t00:000$000 

Aere pede ...... · .....•.......••.......... 
Pará pede ....................•......... 

Total . . .•.........................•.... 
Em• 1<10. geral ........ ,. .................. . 

r:rotal gern. I ......•...................... 
Para. agua: 

O Districto Federal ped~ ............•..... 
Para esgottos : 

O Dist.rfoto Federal pede ..•• ; .•••..•.•••. 
Para o Aero-Club ............. -. ...... ,~ .. ·. 

Pnra subvenção á navega~ão: 

55:000$000 
25:00-0$000 

2.387:000$000 
500:001)$000 

2.8$7:000$000 

3.700:000$00-0 

300:000$000 
50:000$000 

A lagoas ped,,e . • . . • • . • .. . . ... . • • .. . • • • • • • . • . 1 00 : 000$()00 
Para alugu~l de casa..................... 3 :6~$000 

Comparando estes augmentos com os pedidos pelo Go
Yerno na Rua proposta, veremo~ que: 

Pnrn. construccão de estradas : 
Propostn do Governo, augmento de. . . . . . . . 39. 734 :700$000 
Proposta dos Srs. Deputados, augmento de 43. 230:000$000 

/n1gmon to total . . .................... . 82,9M:700$000 
Pnra agua n:a. Capital Federal: 

PropôSla do Governo, augmento de ... ".. •... 
Propostn dos Srs. Deputados, augmento .. . 

Augmento total ........................ . 
!>ara construcção de edifícios : . 

ProposL11 do Governo, sem augmenlo ..... . 
.Proposln cios Srs. Deputados, nugmento d~ 

Para portos, rios e canaes: 
l'ropo~la dn Governo, augment.o de ... · ..... 
P1•t1Jl11}lln rins Srs. Deputados, nugmento de 

'l.'otnl ........... : •• .................... 
P1u•11 conducção de malns: 

Í'l'Gposl.n r:lo Governo. augmento ~o ....... . 
J•ropoHtn do$ Srs. Deputados. :mgmento de , 

'!'oi.ai . .. ............................... . 
JJn1•n com.truccão de linhas telegraphicus: 

'Jl1•oposlu tio Governo, :iugmcnto de." .... ." .. 
Propo!'lfu 1los Srs. Deputados, 'aügmenlo de. 

Toto.I • • ..•..... ·>- •••••••••• •.• ••••••• :. 

Mt5 :®0$000 
3., 700: 000$000 

. /1. 3 'i 5: 9-00$-001'} 

2.980:000$000 

2.020:416$000 
·2 , 8S'? : 000$000 

4. 007: 416$()00 

300:ooosooa 
2.500:000$0011 

2.800:000$000 

200 :000$00(; 
2:462:000~00(' 

2.6W2:000$000 



C~ara aos Dept.taaos - lmiresso em 24J06/2015 10:40- Pãgína 27 ae 143 

I · · sr.:sÉIÃo EM 4 nE sErEmRo t>E °f 920 

. Pam e;gottos da ~pital Federal: 
Proposta do Governo, nada consigna .. . ... . 
.Pt•oposta dos Srs. Deputados. augmenlo de 

Para subvenção á navegacão : 
J)roposta do Governo, a.ugmento de ......• 
Proposta dos Srs. Deputados, augmento .de 

rrotal . · . ........ ,.. .•..•.... •. . .. . ......• . 
Para subvenção ao Aero-'Club: 

·Proposta do ·Governo (em branco) ... . .... . 
Proposta dos Srs( Deputados,- augmento de 

Para InspectOria de Navegação : 
Proposta .do Governo, augmento de ... · .. . .. 
Proposta dos · Srs •. Deputados, augmento de 

'Jotal . .• • .. . . · ..... ... ~ ........•. · •........ 
Recapitulando: 

Augmentos · pedidos na pl'oposla do Gf>veroo 
Augmentos pedidos nar:; emendas dos Depu-

. tados . . . : .......... . ......... , ... . 

300:000$000 

200:000$000. 
100:000$000 

30(} :000$000 

50_:000$000 

24:155$000 
3:600$000 

27:755$000 

t>2:933:9'5'5iss3 

58.212:600$000 

Augmento tôtal deste orca.menta, si a Ca
mara attender ás solfoitac<Jes dos Depu-
tados e do Governo. : ... ·. . . . . . . . . . . . . i21 :H6 ;555$883 

Ante a premencia da situação financeira claro é que 
eiote grande augmento de despeza não póde· ser suslent.ado e 
f1 Commissão de Finanças a quem cabe est.udar os orçamen
tos comparados uns éom outros, impõe-se a ob'rigaQão d.e um··se
vcro e:came dos augmentos _propostos, afim de aconselhar á _ 
Gnmara.. com sinceridade e patriotismo. dentro do estricto 
dever de seu mandato, o melhor caminho a seguir. 

O Relator perdeu tempo e teve trabalho em· alinhar as 
ci (ras acima para de~ar bem clara a s ituacfio do orçamento 
que lhe cabe. impedeitamente examinar, porqle ·os algaris
mos não mnntem e o seu resultado 6 impressionador . 

O Poder Executivo e o -Congresso Nacional tern de cedm.· 
ws reclamos de ·Uma situação .. especial, em ·que o deficit é 
rnuüo grande e exige promptas providencias. , 

Todas as emendas apresentadas a este orc:.amento são 
dii;nas do apreç.o como digna de apreco é tamberil a proposta 
•fo Pnd~r Executivo. 

Visam. as me_Q_idas wlicitndas. o intoressP. publico e ca
i·act.er/cloltoral só nellas descobr1rá qucxn as examine. qorn 
rn:mifest.n má vontape. Sãó apenas .· os .iustos reclamos da~ 
\'t'.i:iüeR l"(trn os Srs. Deputados representam e que lhes cabP 
rlcfender, cm virtude do mandato que lhes foi/ outorgado, no 
cumpL'imC\nto de um legitimo dever . . · . . ! 
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E só clles potlcm isi'o fazer. r>ot'(\tlc são os VP-hicnlos na-
1.nracs dos llÜclc~os e.la popular:5o '? nf:' conhecedores r Ra<>s dos 
inLPressr.s das r<~giõcs . 

Todas ellas dt•safiam um c:.amc mo~iculoso o desse 
ex-ame rcsulta1'á j uizo in-lcir ameute f.avoravel :'Is inLe-ni;.üei; 
do~ Sra . I'-Opresentanlcs . . 

. · Mas, será pr.eciso cede.r deante do deficit. 
P oder Executivo e Congi•esso devem dar as mãos para 

· cvita.r todas as d.cspezas adi.ave.is, . e que não <ligam rf\spr.ito 
no surto economico <lo paiz. 

O Presi<lenl.c da Ropuhlíca está. <lisposf.o a fazer essos 
c-0rt.es -sc-m vacillaçúes. na parte- que lhe .cJi?; r e.spcii.o, rclc
g:mclo para as possibilidades de lancn.r mr..o do cr.edi.to a t-xc
cução de obra·s no.v·a.s <lc maJ01· \~u.lito, que .não pi•P.tend~ cm
tenr p elos recursos ·da rece1ta . orainaria. 

E' ncc:cssario que o Cougr eesso Nacional acompa.:nhc :o 
Governo n essP.s bons .propositos e reduza lambem a de.speza. 
não pleiteando· omc.ndas pa1·a obras a·diaveis, sobretudo a~ 
que exi·sh'-em maiores sommas (]C <linheiro. 

As -emendas qnc .m:üor augmento acar re tam a C·SLc orÇa
mento sã·o :í.1;· relo.tivas ú. viacli.o-fcrr'!~. 

Essas -Obras nií.o podem .nem <levem se.r cu·stNi.<las pela 
rr.reik"l. commum. por co.nt.<l ·da. qual devia ser . feit.o apenas 
o i;11rvico de •divida cont.rahida. para tal fim. . 

São obras . .cJe vult,o, exigindo grandes capita.e!;. cu,jo , pa
gamento não póci'c ·nem deve $Cr feito em um unico exerci
cin e mui.to me.nos por conta. <le impost-0s inclirecLos ,. como 
o. irracionu:I imposto· <J:e t)onsu.mo. . . 

O Relator ·nao se ali:?.f.a na c.scofa dos aue entendem que 
s.e eleve paralysar constr ucções de estradas de ferr os e .portos 

· e .n.a<la mais faz <lo _qne sei;"Uil' a escola -O·c seu t>~rtido noli
tico, que ·1enlende se.r inutil 'to<lo o e-sforco si formos a espe
rar, em um pai.z de regimen commum deficit.a-rio. por. saldos 
.01·amenl.arfos p ara const.ruir ci;t.radas . . · 

D.eYcmos <lar clasticida<le :i receita, r eformando o rP.gi
tnen l.ribuLario e sacr.ar contr a e• fni.uro sem vacH!a~ür.s e 
sNn fomores. · · 

. E a prova mai.s evi<l'cnt,e <le que <l"cvnmos ·fazer constru
cl}ões, r eside no facto çle est.arem as nações àn Europn. sahidai:: 
d1.1 ultima guerra c·om ns fín::rnt:as ayal'iadas, seguindo pol' 
f'S!in t~-:t.minho ce>m ioda a r,oragern. 

Ora, o · nosso Brasil. nação robusta e ch1lia <l·e· vida. :!U.i o 
H6lo guarda ain<)a riquezas incx·plo·ra-das, cu.io sub-sólo cn
i~er·.ra , prcciC>Sos 0Lhcsouros, cu.ias fiuancas oe<lem o.·penas me
dida.e; .cJo Ol'dem e rc~imen. · não pódc n.cm d eve cl'uznr os brn
r;os e ·fi car d e olhos no .chão, pcn~aLivo, ú mnr;:!'em rln. es-1..rndn. 
esperando que o esforco ·ela Providencia. venha sulvnl-n. 
quando no>1 SP.l.\S proi;>rio::; hrncos. na suo. pt'O{>ri:i. forcn. nn 
~<.>u proprio l!P.rebro ~Ui.o o!'\ meio~ de 'QUC! ilovo \:ú1c;:ir mão 
pa1•a CaJ11111lH\t', l):-tl':.t l'P.l\.!;Ji r, para . ?!'l!gredir, . 
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Nesta ordem de · idP.as est.á tambem o Presidont!l d::i 
nc,publica, cujo animo forte não se entibia com a r>er~pectiva 
de um deficit remcwivcl nor medidas de economia e de in-
cremento ás 1orcas vivns ·aa Nacão. , 

Nunca, porém, faremos estancar de subito o snnE;un no 
organismo do Paiz, porque isso ser ia até um crime. . · 

O Governo tinha vasto plano de construci:õe.~ de e!'tra-
das -de ferro. · 

Ante a s ituação desiste de gastar, pBla receita . r.om
n~um, os 66. 034 :700$ que havia proposto n::i. varoa 16ª dest.o 
orr.amento reduzindo v. 16 . 1U.:H: 700$ a sua proposta . . · 

Não quer po1·ém, desde logo, acceitar a hypo t.lrno:o d~ 
não podermos recorrer ao credito para consf.ruir em 1921 e 
por tal prevê tambem obras de estrad:i.s dr fi:>t·ro a fazer nm· 
meio d r. operar;.õM de credito no valor <le 23 .SO()~{)OO!\l. ohras 
.CJU-O fará si tacs opc-racões forem Tea.Uzaveis. 

·Examinemos agora os algarismos a que! ficará redu
zido est.e orçamento si for segu ido pP.la Camura o consr.lho dn 
Crmmissão de Finanças . 

Auam.entos feitos pelos Deputados 

Emenda n . 3 · - Conducção de maias do 
Correio 

Emenda n. 14 · _: Í>a~a · iúiii~~ · ~le~;j,hi: 30Õ:000$000 

cas • • • • .••.. ..•.•• ..• •. •.•..•. .. 
Emenda n . . 24 - Para estt"::J.<'las ·de ferro . · 
F;tnênda 'º· :'li - J>ara estradas de ferr-o ... 
Emenda n. 34 - Para estradas de !'etr-0 •. . 
Emenda n. 44 - Para drílgagem ..• ... .. 
Emenda n . 56 __:.. Ptira canal . .... ~ ..... . 
Emenda n. 58 - Para snbvenção á navega-

ção . . . . . .... .... . .• .. . · • . , . .... . . .. . 
Emenda n . !l9 - Para a1u!nle1 -de casa .. . 
Emenda n . 64 - Para estu'C:!os de 1 estirada 

d~ ferro . . . . ... · .... .............. · 
Emenda n. 65 - Subvencã.o ao Aero-Club 
F.menda n .. 67 - Ag1.1a do Distrfoto Fe-

·deral ~ . ....... .. .. ... · • ... · ... . 

' 

600:000$000 
2 . 000 :000$'000 
4.000 : 000$000 
i .OOO:OOOSOOO 

500 :000$000 
500:000$000 

100:000$000 
3:600$000 

. ~00:000$000 
50:000*ººº 

2.~40:000$000 

ft . 59:-1:600$000 

Sornn'nm r.~s~!! :iu~mrnffls: H. n!'l:-? :600$ Pm clinheirfl e p or 
f".Onf.:t <I<! receil.a ~ommtim,. 

PrPl.rm'rlido TIP.ln Cnm:ir:i . . . . . . • . . • . . . . . . . nR.21~:()00$000 
li;Ponomi:t rfa f"Jnma·r:t • . • • . . • • . • • . • . • . . . . 46. r.rn: noo.~ooo 

So.crifiM ni;sim n Camaro. . . pl\t.riotinnmPnf.P.. ·n sua ini~in
t.iva n(''l-::1:.l :w\l\farfa imprwt:mr.in, par;i não f!fo!l,'1'1\\'(l l' !l silnn
~ 1'jo 'fimmce ir1.1 
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E tal augmento seria tão mais íne:icequivel, quando o or-
1~amento não está definitivo o a OommJssão de Financas tem 
da . nelle incluir avultacla importancia pal:'a porcetangens pro--
visorias e nugm:ent.os·de diarias aos jornaleiros. · 

As emendas da Commi.ssão de Fjnan.ças serão as seguin
~es: 

.4 Ygmcnto~ d.a Commissão de Finanças 

Para Correios . . . .. . ........ . '. .... · ... •.. 
·}'.Iara T~legrapho . . . ... ..... ....... : ... . 
:Para ·r~stradas de Ferro ... .... ........ .. . 
Para riorcent,agens provisorfas .... ...... . 

·Para diariàs provisorias na Central •..... . 
Para pubieaçi"íes . . • . . . . • . . ......... . .. 

Somma em dir:.heiro •. .. ......... . ' .. 

755:677$500 
i.!92:000$000 
6.520:909$000 

13.850:000$000 
9.'6183:680$000 

!00:000$00() 

32.102:266$500 

n., augmento- pedido :pela Commissão, 23 . 533 :680$ cor
rc.c::pon.'.!em ao augmento de vencimentos feito no fim da le
gisl:i.lu1•a passada e cinco mil contos são <lest.inados a reforcar 
a ve.rbn de carvão para a E sf,rada de Ferro ·Central do Brasil,: 
que é proposta de 25. 000 :000$, quando oste anno já gastamos . 
30. 000 contos . 
. . Os demais augtnentos são para: necessidades prementes 
d(l servi1:0, !.'1olicitados "Pelo Governo. 

Operaçdes de credito 
\ . 

· Respeiúindo o principio da un~versàlidade do orcament~. 
à Commissão <le Finanças resolveu tambem nelle incluir, em 
tabeila especial, as seguintes import~ncias: 
Par.a obras contra as se~cas' <no exercieió 

dP. 192:!1 ............ ................ . 
U>al'n . Mnstn1cr,.ãQ dP. ~s\;radà·• de !erro ... . . 
Pnrn ndificio!! df\ Çorreios e Telegraphos .. . 

~. 
40.000:000$000 
25.600:000$00(> 

S.000 : 000$000 

'.r•)tl.tl • . .. . .. ..• . . , •. . . .•.•. ·" ..... 74.-G00:00.0$<lOO 

Esf.a!': ohras nãn sr.rão eonst,ruidas pelos recursos du re
c:ei ln 12'1'1'~ 1 e ~im por outros. qunndo o Governo julgar oppor-
tuno 1nn'!nl' mão do c.\'<?dito': . · · 

D~ix:mdo. poi!!. <fo p:irt.e est.a ultima cifra. · os aua-mento~ 
Jcit.o!! são os seguintes : 
P ela Cnmarn . . . ...••..••... , . ... . . • . . . . • i 1. 593 :600.'JlOon 
.PP.ln ~omm1~s1ío de Finnncn~ . ... . . . . . . . . . . :12.10.2:266$500 

Total 43. 695:8(3<)$500 
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Rerlucr;úr.s propostas pe1.o G()verno 

J~m construocão de estrada de ferro .. .... . 
Na Estrarla de Ferzo central do Brasil ... . 

40.000 000$000 
500 000$000 
500 ººº'°ºº . 885 000$000 

?'l() Teleçapho .. · .... ... ... .. .... ..... . . 
Na .Repartição de . ortos . . . .... ... . . ... . . 
Na Tht!rezopolis ... · ....... . •..•....... 850 -i30$000 

Total .. ..... . -...... - .. -· ....... . . 42.735 :430$00(} 

Balanceando, agora, estes '.lados, teremos: 
,1\1.1gmc.ntgs fcitoii. pela Camara · e pela Com-
. missao de Finanças . . • . . . .. . • . . . • .• . 43.695:866!6500 
R~ducs;ão feita pelo Governo em sua pro-

p0sta . . . . . ..... ... .... ... '. . . . . . . • . . i42 . 0'35 : 430$000 

At:gmento feno sobre a proposta. . . . . 960 :436$500 

Si f<'ir, pois, approvado o parecer da Commissão de Fi
nanças t.al e qual está elaborado, o orçamento da Viação pas
s:ir:í. :í 3• discussão -com as segllintes cifras: 

ORÇAMENTO .DA <VIAÇXO PAM i921 

(2• discus·são) 

DF:'sp~:r.a .'ourn . . . . • . . . . . . . . . . • ..• . . . . . . . 14. 69'8'. :5/ili$462 
Jli:>!'pe:w. ·papel . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 272 . 476 :031$503 

Crimpârando i!Slc l)rçámento com o de 19?.0, obte-remos o . 
SP~u_inl.i:- result.nao: . · · · . 
nr(:amnnto ouro l)nra 'Hl20 . . . . . . . . . . . . . . Hl.46ff:50&.i:is:5 

· Orçanwnro omo. pal'n: 1!121 . . . . . . . . . . . . . . H:698:541~$1t62 

fü>ciUCl}ãO cm i92i . ... ·.... . . . . . . . . 3 . 767 :961$903 . 

0ri:nmimlo· pri.pcl rinro; Hl2.0. inclusive cre.-
. di f.os nbert.os até cst.n data . . . . . . . . . . 243. 3H :6t3$020 . 
Or1):i mt>nto pap~l J>il.rn i!l2t . . .... ~ . . . . . . ·272·. ·i'i6 :03i~503 

.T..1iff~r<'nçn . parn mnis . . . . . . . . . . . . . . 29 .164 :liiS~ ·'i S:J 

E~tr. :mgnwnlo rln ~!:> ; 1M:lt18$-'iS3 1~ compensado y1eln'> 
.~r•;;uinf n obrafi no\"ll!l nm• dr.n1m ~~L' feitas cm Hl2.l, pop 
1·111~1 a rln .J'"ce:if a nrd inarin: ' · 
E~lradas dú· ferro .. ·.... . •.... ... . . . . . . . . 23 . 034 :7005000 
J,inhns tclegraphicas .. . .• . ; . . . . . . . . . . . . . iOO :000$000 
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ã\'Pde. de agua do DísLrict.-0 Federal . . . . . . . . : 2. 240 :000$000 
Obras novas na Central • . . • . . . . . . . . . . . . . . 7 .400 :000$000 

•rolai 33. 37 4-:700$000 

Citamos apElnas as obras mais import.ante:;. 
Devomcs lambem fazer resaltar que o trafego das csLra-

11n-i do forro da União absorve 13õ.OOO :OOO$ e que é uma des
r•:za industrial, cu.ia renrla imrá de 108.·000:000$ em 192'L 

O servic;o dl?. Correios o Telcgraphos absorve tambcm 
!í3. 000 contos. dando renda. bem como o de portos, o de 
ag-uas e outros. · . 

Si tompuLassr.mos a verba cm apoiices, da pt·oposta cio 
(to\·crno, para const.ruccão de rstradas de ferro, a rcduc<:.ão 
1Jc 'JospP.za sPrá de mais. de !). 000 :000$000. · 

Cremos ter assim dado á Camara todas as informhcõcs dr: 
que ella necessita para. resolver .sobre este imp-0rt.anLe orça
m1mf.o, fact.cr rclcvanle da vida economica do paíz e quasi 
todo l'\ie d esLinado n despezas de natureza reproductivn; si

·não directa,. indirccla, . mas nem .por isso, ·m'P.nos cfficaz. 

Passemos Uf:ora a formular as emenda:; da Commissão d~ 
Finan•:as. que devem ser Yoladas cm · prim.'t!iro togar, nu 
fMma regimental: 



camara aos DepLtaaos. Impresso em 24/06/201 5 10 • O· P~gina 33 ae 143 

N. i 
Verba 2• - Cot•reios: 
Aug:rncntn~sc . esta · verba de · - 750 co11t-0s - sendn 

;;ci :G00$, pa1·a corrr.io!õ ambul:mLcs; :.wo :000~~ pat•a. ma~ct·ial 
d~sf.inado a recebimento, il'ansporle. processo r, disLribui11ão 
de corrcspondenr.ia e m:ilas, e 4.00 :000$, pan1. alusuel ue câsa 
e conscrvacao de casas, ele. 

Justifú:açúo 

O Gov1m10, fa:i:enclv uma i·cvisão das verbas pedidas, 
11r.nsa ~crcm t>lla~ insufficientcs e po1· la! motivo a Commi.s
são julgou accrlamcntc i·efor1;a1-as, pa1·a evitar oi; u1·or1 itos . 
supplementa1·cs.· 

N. 2 

Verba 2ª - Correios - :':as :i;cncias d11 t' ch"o.:e · ·. 
A11;,"lllontc-lõi.~ dr. 5 :677~soo na1·a pes~oal da ~senê ia. ·de 

::iOt'Ol.)abana, no Esf,ado d·~ S. Paulo. 

J.rtsli(icat;ãO 

B:;lc au~mr.nlo destina-se a dous carteiros <' a uni sr.r
\'Nllc e é :lOliciLado p~io Governo, pot• ler 11avido t1m cn
:.:ano <IP. impressão na proposl~'l . Os dous cartcil·o~ l\ os scr
\'r.n t·r. já existem e nl'r.ea~ario ó r.ousignar a ·verba ommittida, 
~cl.l pena cio ter de soffre1· o s~rvico jtí. alli feito. . · . .. 

N. 3 

V~l'bn 3ª 
Aui.·11wnle-s!' ·a wrlm lil' ·l. H•2:5110$, ~l'nllo ::!.i :Ot>O*· · 

11am n,iuda$ do custo o vnntagonM l'OlnJlnmcnlercs; 200 :00.0*, 
p:in1 alugue;s dn caso. ··ele.: 20 :OOOS. para transporte, s r.
i:11n1. e tc.: iOO :000$. com matN'inl do Cormulas impressas; 
:!lJ :dJO$, para. cons!'r\'nc;:.iiC\ o transformaciío do olt.-cLrogcncos, 
P 8:!5:590$, 1rnrn allendcr ás ne~cssidndos dos dil!trictos tc
lci;1·aI,hicos, Unlnis o cstnQõcs do todo o Brasil. 

Ju3ti/icação 

l'nt·u a~ primeiras verbas já vot.amos este anuo c1·edilo 
·~1 ppl~mcntn1· e a Commíssão de Finan<;as já resolveu, quando 
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concedeu c.~sc aug-mcnto incluíl-o no orcaménlo de 1921 ,lim·::i. 
cvil.a1· o mab 110ssivcl c~tês . pedido:;. Por outro laúo us dis
lriclos telegraphicos te.cm úecessidades Iircmentes, para que o 
:iervico não .soffra, repulando o Governo neccssario csso an
t::'lncnto de verba, aliás cm parte compensado pela reducção 
que 'Pl'oporcmos em ouLra emenda. 

N. -i 

· Ver1J:i._ ~ · - Sullvencõcs: 
Tran~porte-se a subvenção a , inst.iluir;úcs inlcrnacionac::;, 

no q:Jor de -i ::'ítH$·í.H, ouro, e subYenç.ão ao cabo· nuvial do 
Arna~onas, 110 de 152 :~.Z2.'f:222. ouro, para a verba.· 4.•; mcdifi
::r.ndo o titulo para «Subvencue!!:i., de um u1ouo gm·aL 

J·ustif icação 

E' apenas uma medida de ordem, não aHei-a~ndo a iu1-
porlancia da proposta do Governo, e integrando tut!as as sub
venções cm uma verba ·unica. 

N •. 5 

AccrcscenLc-se a!õ seguintes importancias nn. verba 6': 
I. _ Est.rada de Ferro Cénttal .do B\•a_síl - 5-619:500~, 

~sendo 5:0001000$, -para. .:ombustivel, e 619 :500$, para aLtendcr 
o ocsenvolví~·ento do tl'aíego em 1921..- . 

IV. Rede de Viacão Cearense - · i37 :700$, para trafc:;o 
t.lc novas linhas da. rêde. · . · · · 
· VI. -:- Estrada de Ferro Theresopolis - Reduz-se a · 
V{)< llu de 850 :-'i30$, :::u!JstiLuindo-sc a tabc!la du. proposta. pela 
seguimc: 

. NaLurcza da despeza 

y - gflTRADA DE li'BlU\O 
TllEl\EZOPoLlS 

ConsC'MJ~áo e 
custeio 

Administraoão Central 
Pessoal ..... -•..... 
!'tlateriul .. ... : . . ... 

Locomoçílo 
Pessoal ... . ....... . 
Material .......... . 

Por sub
consi
gnacões 

:1.20:000$ 
10:000$ 

96:000$ 
25o:oooi 

Por con
signa
ções 

130:000$ 

346:000$ 

Papel 

/ 
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Via ~ermanente 

Pessoal ......... - - . 
l\fateria.t :· .. ~ ...... _ 

Trafego 

l)essoal •... · .•• ..... 
1\1aterial .•••• • • •.•. 

50:00üS 
40 :000$ 

8S:OOO$ 
12:000$ , 

Service marítimo · ; 
:Pessoal . . . . . . . . . . . . 72: 000$ 
Materilll . . . . . . . . . . . 100 :'0-00$ 

Outros serviç9s 

i~cquisição de mate
rial rodante, mon
,tagem de uma offi
cina. e acquisição 
de ferram e n tas, 
etc., · para ,machi
nas, servico de dra
gagem do e a n a l, 
obras, substituição 
de trilhos, .. eonstru
cção e renovação de 

. ;poD;tes, · consolida
ção da Iinha;-... con
struccão do prolon
garrtento p ·a r a a 
Varzea. - . . .. . · 

J':ventuaes ... • ~ 

Dotaoão da .verhá. 
:Votada .P.ara 1920. _ 

90 :000·$ 

\ 
:. 

100:000$ 

172:000$ S~8:000$0UO 

'/. :.: 

1 ... 492 :370$ 
225:630$ 1.7~8:000$000 

2.556:000$000 
i.800:000$000 

A emenda· compõe-se . de tres partes. 
Na primeira são pedidos 5. 000: 000$ para augmentar ou 

j•cíorcar a verba de combusLivel, or-0ada na proposta . em 
~rí.OOO:OOú$, qu:mdo Já votámos este anno 30 .000:000$ para 
1 ai fim . Os 619 : 50()$. são destina.dos a. ?rover as necessidades 
.-10 trafego da estrada, julgando a administração nooes!:tario 
c-~se reforco ·de vema para as novas linhas e o augmento 
d1) trafego que se possa dar no anno vindouro. 

Na segunda parte são pedidos 137. 700$ para o _tra:fego <:tas · 
novas linhas da l\êde Cearense. Já foram incorporados ao 
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trafego os 'trechos Lavras-Riacho FundÓ e Riacho F.unao- . 
Aurora, na extensão de . 26 kilometros; José Alencar-Ãgua 
r'ria, no ramal de foó, e Soure-Arara, :no ramal <lc Itapipoca, 
na extensão' de 3:> kilomctros; e <levem ser i\1corporados breve 
o ,t.recllo Aurora-Ingazeiras, .na extensão ·<1c 25 kHo.meLros, 
sinda .na. Estrada ele .Ferro Baturité. : · 

O servioo csLá sendo feito e .tem de sei; feito no auno 
vindouro, convindo, poi:;, JicaL· prcvísLo no orl)amento pai:a 
cvi Lar crcditos supplemcntares. · ,, 

A rcducção ~a. !crceira pat•Lo está. jusLlficada. no parecet· 
dai.lo .pela. Commissão de Finano:as quando analysou a proposta 
do Governo. · . 

Por c::1La emenda . ha: 

Roduc(jã.o t.Io dcspe1.a · <le. ; .. • . ..... •. . _ .. .. . 
AugmenLo <le dospcz11 de ......•.......... . . 

Rcducção liquida . . ... . ............ .. . . ... . 

Emrmdr.i iL 6 

850:4.30$000 
757:200$000 

93:23\1$000 

Substilmt-se a tal.lella da :verba 9• - Inspeélorfa de Por.:. 
f.os, Rios e Canacs - pela seguinte, rcdu~indo-se u verba da 
proposta da 885 :0000$000: . 
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. Não . lia. absolutamente modii'icacáo do pessoal na t.a-
hclla; cu.ia. rmpurtancia total é deduzida da proposta do Go-
veriio de 885 :U00$0QO. , 

A. vantagem da subslitui1:ão reside no facto de reunir o 
i;essoal e maLcrial, ele accôrdo com a natureza dos serviços a 
que. estão obrigados. 

Assim: 
O 1• quadro reune o pessoal e o material da Inspectol'ia. 
O 2" 'quadro reune os dos portos arrendado:>. • 
O 3º quadro i:eune os dos portos de concessão. 

·O ·iº reune os das commissõcs de estudos e obras . 
O seguinte 'quadt•o elucida a proposta . da Commissão em 

comparação com a tabella · proposLa pelo Governo . 

. TABt;!..L.'\ DA PHOPOS'l'A DO GOVERNO 

,\dminisl..rn1;ão üenlraL 
l\fanaos . • 
Pará .... . . 
Jlahia ... · .. 
Victol'ia.. . . 
8antos . . . . . . ; . 
Rio Grande do Sul. 

.1\faraniJão . ·• . . 
Paranaguá ..... 
nccif'c. . . . . • . 
Hio de Janeiro • . 

.: Amarração .. . . . 
·~~cará.. . . . • . : 
;'l;atal ••••. • •• 
Cabedello . . . . 
Aracajú ... . . . 
t:anta catha.rina 

. . 
' 

Corisolidada 
·Í66: 390$000 

40:460$000 
40:460$000 
f.12:660$000 
40 :460$000 
40:460$000 

"120:260$000 
:18:000$000 
55:460$000 

:195.:.260$000 
1~:9: 050$000 

9 :600$000 
32:400$000 
.15 :000$000 
.H) :800~000 
19:200$000 
71 :400$000 

Varia1Jel' 

1.197 :000$000 
19:540$000 
83 :M0$000 
79:34.0$000 
21:340$000 
16:540$000 

1.'15:740$000 
$ 

24:540$000 
1. 360 : 7 50$000 
1. ll~6 :3;>0$00() 

215:400$000 
125:600$000 
585:000$000 
310 :600$000 

20:800$000 
'1.300 :000$000 

1 •. H)G :320$000' . 7 .102 ::!80$000 

N. 7. 

Verba 11 • - Inspccl.oria Federal dns .Estradas: 
Eleve-se a verba .de 763 :700$000. 

J1t,~tific:açdo 

· Esln <'m<'nda l~m TJOl' fim inc;luir na. T.nspcctoria úat; E~
lrn•.las a dc:;pC'ia o. fazr.r t:om ndminislrar.:ão e Lt·afo:;o de e~
(rada::; dn forw que passul'am pará c~im rcparti1;5.o e 11ue o::i 
ltr\·am :;cndo allondidas pelas verbas do trafego pi·ovisôi•io e 
cons(,ruccão. ' .t . .. ;, .~.'.\·· . 

c.- ·vot. vn.. 23 
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ANNAl.>S llA CAMAl\A 

N. 8 

A l:.lbella da verba. i()• deve ser sül.Jstit,uida ~ela;; duas 
seguintes, contendo todas as despezas a . sm·em 1eitas com 
obras e serviços extraordinarios, quer por conte da receita 
ordinaria, quer por conta de operações de credito: · . 

' 
Natureza da despe:.a 

•Verba i6•: 

Obras e serviços extraor
dinaríos ; A pagar 
pela receita geral ; . 

- Construccão e admi
nistração de est.radas 
de ferro: · 

Prcilofl.,~mento das estra-· 
· das de ferro de Ba
. turité e Sobral. ràmal 

de .ft.apipóca, linha de 
" · ligação de Fol;'taleza a 

Sobl'al, ramal de Icó 
- Pessoal e material 

· EsLrada de Ferro de São 
Luiz a Caxias - Pes
soal e material . • . . 

E::itrada de Ferro · Central 
do Piauhy - . · Pe.ssoal 
e :material. . . 

Estl'ada· de Ferro para Ca
jazeiras - Pessoal e 
material. . . . . . . . . 

Estrada de Fel'ro Petro
lina a Therezina ~ 
Pessoal e material .. 

Estrada · de Ferro Cruz 
Alta P. Lucena. -
Pessoal e material .. 

Estl'ada. de Ferro Santa' 
Gatharina - Pessoal 

. e material . . · . . . . . . 
l!:stra.da de Ferro Goyaz 

- Pessoal e material 
Estrada de Ferl'o Tubarão 

a Araranguá, linha · da 
Barra Bonita ao Rio 
do Peixe, ramal de 
Paranápanema e pro
,longamento · de Ouri
a.hos, ramal de Urus-

Varia"V.el 

2.000:000$000 

2.500 :000$000 

2.000:000$000 

z.ooo:o<lO$O-OO 

3 .000 :000$000 

534:700$0'10 

400:000$000 

600:000$000 

Total 

·. 
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Natureza da .. despeza Variavai Tolal 

sanga e ramal de 
Muss1ambú Pes-
goal e material - . . . s.ooo:oooiooo i6 .03i:700$000 

II - Augn:ientos províso
rios: 

Porcentagens provisorias 
mandadas pagar a 
runccíonarios d e LS t e 
mioisterio, de aecôr
do oom o decreto Ie-

.. gisla.tivo n. 14. 097 de 
15 de mareo de i920 i 3 . 850 :000$000 

Diarias mandadas PaPr 
provisori a m e n t e ao 
pessoal da E. F. Ceµ
tral do Brasil · pelo 
decreto n : 3 .988 de 
2 de janeiro de i920 · 9.683:680$000 23.533:~80$000 

m - .Publicacões extra
ordinarias ; 

Para publicações de esta
tisticas, e outros tra
balhos urgentes, que 
não possam ser . feitos 
p ela Imprensa Nacio
nal com brevidade e 
cujo . atrazo ptejudi
que a boa marcha dos 
~etviCQs industr-iaes, 
como estradas de fer
ro, J)6rtos, etc. . . 

Verba 17ª : 

Obras novas - .Por ope
rações de 'Cr~dito, que 
o Governo fará quan
do julgar opportuno. 

l - Construcção de estra.
das de terro: 

l11·01ongamento das estra-
. das de ferro de Ba-

0

100:000$000 

·, . " 

i00:000$000 

39. 668:3801000 
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!\'alu.ri:;;a da de~ pc:w. 
turító e Sobral. ramal 
de Itapipoca, linha d.e 
Iigaçãó de Fortaleza a 
Sobral, · ramal de Icó 
- Pessoal e material · 

Estl'ada de Ferro ' de São 
Luiz a Caxias - Pes
soal e material . . . . 

EsLrada de Ferro Central . 
do Piauhy - Pessoal 
o . material · . . . . . • · .. 

EsLrada d~ Ferro para 
Cajazeiras - Pessoal 
e material.. . • . • .• 

E:strada de Ferro de Pe
trolina a Therezina. -
Pessoal e material 

E::it.rada de Ferro Crui 
.Alta a Porto Lucena 
- Pessoal e material 

Estrada de Ferro Goyaz -
Pessoal e material 

Estrada de Ferro Tubarão 
n Araranguá, linha da. 
Barra Donila ao rio 
do Pei:s:e, ramàl de 
Parauápanema e· pro
longamento de Ouri
nhos, ramal de Urus
sanga e tamal do 
Massiambú - Pessoal 
e material ....... . 

l3azilio a Jagunrão, S. Pe
dro de Alcant.ar~ a 
1Jbcraba, S. Sebastião 
ao Livi·amonto, Ale
m-cte n . Quarahym, 
Maricá e S. Pedro a 
S . .Borja - Pessoal e 
material. . . . . . . . . 

li - Obras conl1'a as Scc
cas: 

Quantia a despender no 
cxercioio. de ucoúrdo 
com n lei n. 3.095, de 

· 25 do dezembro de 

7'olal 

1.800:000$000 

2.000 :000$000 

1.000 :000$000 

2.000:000$000 

3.000:000$000 

400 :00\\$000 

600 :nü0$000 .~ 

l ·· l 

3.00Q:000$000 

10 .000 :000$000 23 . 800 :000$0()0 

1019. • . • • • • .. qQ .• 000 :000$000 40.QOO :OOO$tl00 

63.800:C00$000 
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(?:rplicação elas tabell.as 

Estas tabellas substituem toda a verba i6 1 e nella es
t.ão incluidas :is seguintes despezas: 

Para estradas -de ferro: 

Em dinheiro de receiLa geral......... . .. i6 . 034 ;700$000 
Em recursos especiaes . . . . . . . . . . . . . . . . .. 23. 80-0 : OOOt;OOI) 

Total. ......................... - 39. 834 :7Q0$00.0 

Para percentagens n funccionnrios e dia-
ristas ...•......... . . .. .. . . ........ 

Para obras contra as -seecas ...... .. . .... . 
Para 1puhlica~~es dos servii;.os ini:luskiaes .. 

23.533~680$000 
1io. 000 :000$000 

101):00-0$000 

A .primeira <lotação subsULUA a verba pedid:i. pelo Go
verno e devido os recursos :necessarios ó. consLrucção de no
v:is estradas de ferro em duas pa~tes, uma em dinheiro, pe
dida ao orçament.o ôrdinario l! outra, dependente de recursos 
qne o Governo possa obter r-om operações de credito iµter 
nas ou externas, conforme as condições do mercado-em 1921. 

A segunda dot.acão corL·espoude a pagamentos extraordi
narios, que> ostão determinados em lei e que durarão em
quanto persistir a carestin dn vida, nos termos dos decretos 
lr.gislal.ivos que determinaram esses pagamentos. Nàda fa
iendo prevêt" que esses ipagamentos cessem em 192'1, visto 
não ser provavel que no anno vindouro e vida. se torne tão 
barata que possa dispensar o Thesouro desse onus, convém 
consii?;nal-o em bem da verdade oroamentaría. 

A terceira dotação corresponde a incluir no orcamenLo 
uma <lespeza autorizada em lei especial. com dispendio certo 
e determinado no exercicio de 1'92:l . . 

A quarta dotacão de 100 :000$ tem por fim permitt_ir a 
publicação de estntisticas de estradas de ferro e portos. tão 
necessarfas. postas em dia. Essas f'statistfoas assim publica

- <las darão margem a tornar-se passivei tomar medidas admi
nistraLivM que removam cl i ffi~ulclades, que porventura · .s& 
tomem evidentes. 

Sabe bem a Camara, e excusado é _ insistir, o valor im
ri~rhmtjssimo que represent:tm as P.statisti~as para a admi
n1stracao. 

Somma t.oda a verba, em conjunto: 

Pela receita. commum . . . . • .. . . . . . .. . . 39.668:3808000 
Por mP.io de recurso~ •• · • ... . • • • . . . . . . . . . 63.ao-O:OO~SOOO 

Somma ........ . ...... .. ..... 103.468:38 $000 

• 
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Tendo o Governo proposto para a tabella i_S• _outra ver-
11a, comparamoI-a com a pt·oposta. pela Comm1sa!lO: 

. Verba 16ª - Administração e constru-
coão de estradas -de ferro: 

Em dinheiro . . . . . . • . . . . . . . . . . . • • . . . . . . 55 .034 :700$000 
· Pela :proposta da Commissão de Fina~ças . . 16;03q :700$000 

Dii'ferenca para menos 40.000:000$000 

. Em recursos: 
Proposta do· Governo . . . . . . . . . . . . . . . . 10. 000 :000$000 
Proposta da Commissã6 de Finanças. . . . . . 23 :800 :000$000 

Augmento ......••.. . ... . :-..... t3.800:000$000 

As demais parceÍlas não figuravam na proposta do Go-· 
verno. 

N. 9 
Reduzam-se as seguintes· verbas: 
3ª - Teleiraphos - Material para o <iistricto radio-te

legrapliico do Amazonas, em vez -de i. 000 :000$, diga-se 
500 :000$000. 

6• -.:- :Estrada de Ferro Central do Br asil - Transporte
sc a verba destinada a obras nov.as para a tabella da verba 
16", reduzindo-se a parte <il!!>tinada a melhoramentos na li
nha de 2. 000 :000$ para. i. 500:000$ e mudando a redacção da 
primeira. dotação de 2 . 70-0 :000$ ;para a seguinte _.:... Acqui
sieão de trilhos para reparacão em diversos tr~hos. da linha 

m6ntida a verba de 2. 700:000$000 . 

Juatif icaçlJ.o 

As aGquisições de material para o serviço radio-tele
grnphico de Matto-Grosso ao Amazonas :podem eier !eitas Só 
r.m parte •neste- eixercici~ ''i1tio a. necessidade de :reduzi!r 
despens. . . -

Os melhoramentos da linha do. Central oo<iem ser tam
hem adiados. em parte, de modo n permíttir reduzir a verba 
de 500:000$000. 

A novo redncçiio da primelrn importancia consignada na 
proposta para obras novas nà CenLral do Brasil . visa apena~ 
deixar bem claro a que essa verba . se destina, m:n:imc 
quando clln vne ser u.pphcadn em toda n linha. <ia estrada. 
cu.i as trilhos preci sam ser urgentemente substtluidos em vn
ri~?S ~pontos, dado o perigo quú rir.corre dessa não ~uhsli
L111çao. . 



Cânara dos Depli:ados + Impresso em 24/06/2015 10:40+ Página4 3 de 143 

smssio EM: 4 DE SETEMBRO DE i 920 

. N'. to 

· A-ccrescente-se os seguintes artigos : 
Art. Terão livre transito no paiz nas emprezas de. 

tt•aüsporLe ·administradas pelo Gpverno da União os funceio..: 
narios publicos que viajarem em servico, consideradas como 
de servü;o todas as viagens que fizerem os membros do Go
verno e do Poder Legislativo e os delegados das estradas dlil 
ferro que entre si tenham trafego mutuo, medianle contracto. 

Art.. Os 0iperarios federacs terão os mesmos abati~ 
mcnLos que os da Estrada de Ferro Central do Brasil, nos 
f,rcns dessa esttnda dos suburbios e de pequeno percurso. 

'-
Ju.sti(ica\:iia 

Esl.as don.~ al.-f,igcii'l con;:.t.rt'm na· lri cm:amcntnría em vigor, 
C'Otn os mL :}8, '59 e 60. 

'.l'rnt:i-sc dr. rf'vig'Ol·nl-0!4, 1;orn oul.ra rer.!acr;ão. 

N. :1.1 

A:;:t. Fica o Governo autorizadet: 
I. A prol'ogn.r por mais cinco annos o prazo constante do 

decreto n. 7.US, de S·Je outubro de 1908, para·a Companhia 
.Mogyana cic Estrada de .Fel'ro e Navegação, conatruir o pro
longamento. do sua Jinh:i. al{'. ~ cidad-e e "QOtt<1 c!e Santos. 
observadas as mesmas d1spos1çoes. do allud1do decreto nu- · 
mero 7. f48. sup;ra citado. (revigorado as~nm o art. 2~, nu-
mero XXII da lei dà desp_e:r.a de 1.919). . l 

TI. A organizar com os ucdidos lechnicos comm1ssões 
paro. pro-<:edêrcm :.i. es~udos que forem julgados uleis e ne-
1~ossarios, sem outras van~agens além das que tiverem c0mo 
uddidos, ex:cP.pfo diarias, (revigorado assim o n. rx do art. 53 
(ia lei n. 3.tl91. de 5 de janeiro de 1920). · 

· III. A fa7.et• ,aos Estados que ri?quererem concessão para 
u r.onsirncoãu e i:nelhoramentos de ptirtos situados nas respe
ctivas cost.as () rios: navega:í,•eil-1, do clomihio da União, com 
M onus e vantagens da lei n .. ~ . <H6, de i 3 de outubro de 
l.RGO, decretos ns. 3.314. de fG de outubro de 1886, 6.36~. 
dr 14 de fevor()ii'o l!c HlO'I, e mais leis e decretos em vigor 
(n, X. da l~i acima citada\. 

IV. A adriuirir, adap!:ir ou construir predlos para Cor.
tí.'ios e Tcl~g-rnphos, onde for necessnrio ou conveniente, em 
\'irfudc 1ie E-levados alup;ueis. podendc fa1.er para isso opera
c;õrs de Ct"edHo nté s'.óno :000!!\ (n. XXXIX, co art. 53 da 
\'it ndn ki. mNlificndn p~ra limitar b credito)_ 

V. :\ di'spenrler o saldo. do credit,o de 4·02:000$, autori-
7.ado polo art. 53, n. XLL da l0i n. 3.991, de 5 de janeiro
r!r! :l.920, de~tinndo n concluir n c>dificio iniciado pelo Lloyd 
HP:isi!d1·0, na rua Visconde de Itaborahy, na cidade do Rio dr: 



C~ara dosOeplJ:ados. tmi:resso em 24/06/2015 10 40· Pttgina44 de 143 

360 ANNl\ES DA CA:r.1A.M 
1 

Janeiro (revigora-se assim o artigo citado, pois, é possivel 
que a obra não esteja concluida ant.es do -encerramento do 
€Xt)C'Cicio). . . 

VI. A enlrnr . em accôrdo com as companhias contl'a
ct.antes do sorvico de esgoLos· e illuminacão do Dist,riet.o Fe
r.IClral para lransferir C3S8S servioos á Prefeitura do mesmo 
DisLríelo . · 

vn. A entrar í!m accõrdo com a Prefeitu.ra do Districto 
.FP.der:il part4 · Lrnnsferir para sua adminístrnc.iío os Sérvíc;.os 
a que se rP.farc o numero :interior, bem como o de Aguas. 

VIH. A despender nw·a quantia de 5.Ó00:000$, por eon!a 
'fo deposito feilo cm virtude do decreto n. · 7 .87i, de 28 de 
fe\'P.reiro de 1010, na construcc;;iio da Est.rada· de Ferro Goyal'., 
'11) Roncador em oireccúo a Goyaz. 

IX. A incorporar '1 e Me · ferro-viaria nrrendada ao E si.ado 
<lo Rio Grande do Sul. o trecho de linha de Cruz-Alta •a Santo 
Angclo. e os outros das linhas Cruz-Ali.a Porto Lucena, San
tiago a S. Borja, S. Luiz, Alegrete. n Quaraby, D . Pedrito, 

· S.. Reba~tião-Lh'l'ament.o, B:rzilio n Jaguarão, a medida qu& 
t'orE>rn semJo conclui.dos. · 

Onde con\'.iCr: 
N; 12 · 

Arl.. Da verba material annualmenle con·signada para 
0<; serviço!' da Estrada de Fcrz-.o Central do Brasil, vint.e pol' 
cr•nlo serão, de ora em -Oeanle, disl.ribuidoe á t.hesouraria da 
mesma esLra©, afim· de que a1 rcspecLiva direet.oria, exerci
i..ando a aLLribuição (J\lc lhe· é confet'ida pelo art. .J• § li" do 
1•f'gnlnmen.to ~m vii:tor na mesma estrada, possa adquirir -o..~ 
mat.ttdaes de caracte1• urgente e indispénsaveis ao re.gulat• 
an-Oamento dos · serviços do trafego, dá locomocão e da vin-
pr:rmanente. · .. · ' ' 

Fica entendido que tnes acriuisições se·rão feitas sempre 
mcdiimf.e eoncurr:e!l~ia <publióa, .a praw curLo o para enfrega 
imnw,liat.a ou administrativas. 

(Qualquer que se.ia o regnnen de qompra adoptado fi
e.ará se-mpre dependente da approvniio do Ministro da '.vio.-
i,:iio " Obra~ Ptlhlieas.) · · . 

N. t2 A 
ArL. Fica o Gover.no au.t.ori:mdo a mandar . pro,ieo 

t}ma linha fcrrea. de bitola de 1m,G()1, destinada a ligar a ea
t.u1•iiC> ele Santa Crnz. na E stTa<la -Oe Ferro Cenf.ral do Brasil. 
:i 'linlln do cent1•0 da mosma estrada de ferl'o, nns pro'ltitnl• 
·dndP.~ <ln esla('ii.O de B~lém nu do QLteimados. ,.,, . . ..:4 .,_. 1 

. - ·, maxune . 
· · · ·(ti\ estrncin. AnnPxo parri mqil ienr a emenda n. :11, "OOs t~m vn-

l'P.nlf' á Esf.rnôa ... de ~erro ~IP. Goymr.. . . uiio :-;uhsli-
Deeretn n. , .87 1. i)p ~R cfo f1were1ro de, 

',). ernissii.o cic 1.itnlog de jlll'O ele 4 % para pa · 
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halllos de construccão, contractados. com a Companhia Estrada. 
de Ferro de Goyaz: . 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, 
usando da ~utorízação contida no art. 18, n. 6, tia lei nu
lllero 2. 22 t, de .'lO de dr,7.etn hro de 19:1. 9, decreta: · 

. Al'L. 1. • Fica o Ministro da Fazenda. au!.orb.ado a fazer 
a emissão CP. t.Hulos. ntü n. somrna de 100· milhões df'~ francos. 
uo ,)uro de '1 .%, ouro, no anno, e amortização de i [2 %. ao 
::nino, para pagamenf.o dos trabalhos contro.ctados com a. Com
panhia Estrada do Ferro Goya:z, de construcr;ão das linhas 
de Formiga a Goyaz, passando pelo municipio. de Catalão e 
que partindo de Araguar-y vá se encontrar com aquclla, no 
ponto rriais conveniente, no mesmo município de Catalão, nos 
termos das clausulas approvndas pelo decreto n, 7. 562, de 
30 dl'l setembro d e 1909.. · 

· § :1.º Os Litnlos a. cmiLlir serão do valor nominai· de 500 
francos e juros semestTaes de 10 francos, equivalentes a 4 o/o 
Juro, om•o, ao atino; {)Om a amortizar,üo accumul::it:iva de 1.]2 % 
:w ahno, a começar r.m 1912. 

§ 2. 0 O pagamento dos juros .será offectuado no Rio de 
.T:ln"eiro, em Paris e em Londres,. pela fórma que for deter
minada pelo MinisLerio c!a Fazenda. 

§ 3. º .A emissão do~ títulos será feita alú o mo.ximo ele 
23-0 titulas P?r kilometr.J de linha a construir . 

. § 4. º E' facultado ú Companhia Estrada de Ferro de 
Goyaz depositar á .disposição do Governo dos Estados Unidos 
do Brasil, em bancos da pra1;a da P!l.ris e no Banco do Brasil, 
nesta praça, a imporl.ancín correspondente a 32 :000$, ouro. 
po-r cada 230 titulas emit.tidos, p11ra o pagamento em dinheiro 
dos trabalhos de const.mcçiio. pl![n fórmn. indico.da nos dect'et.os 
ns. 7. 562, do 30 de setembro do 1900, e 7 .878, de 28 de 
l'l'vcreir'o r.orrente. 

§ 5. ª A differenÇn QUI' se verificnr entre n imporL:mcia 
da .illro;; ria conta r.orrcnt.e " os de 1 % corre,,.pondente aoP 
titulas emil.tidos. correr1i. por contn dn Compnnhin '.Eslradn de 
J~erro rlc Goyaz. iJOd!lnclo .n. rl'spect.ivn imporlancin ser pelo 
Gnverno 1•0Hdn no ThMourn Nnr.iánal, dos pngamenf.os re.la-
1.ivn;;i ·nnil t.rnhnlho~ rxec11t.ndo1:1 peln compnnhit\ nn i:;emest.re. 

~ 6, º Os pll~nml'nfM rlni; Lrnbnlhos executados pela r.om-
pnnhin s!"rl[n effecfundos em dinhoirn, mediante nutori?.a~ão' 

• 1~ • • ·1over"'n. 
j;Ui 1.s .,l . . -.;r, · . . - t · , 11 arl:i lr.i. n-. 'lnvognm-im n;;1 d1!!po1:11~0/\l'l om r.nn rnrrn, 

V· A Of'"tl· · "8 1 f . . d i9J() 89• d I d ~.;ido pr.lo nrt.. rte1ro, ~ .r e evero~ro e · .. , a n epen-
'~'' rn2n. rlMlina· Repnhhr.a. Nrlo Per;anha. "leopoü:lo de 
t.:r·a~ilr.iro, nn r11 



Annexo para e1plicar a renda. das esl.radas em i9il, · n. que sc refere o par6C6r: ~ 

Orçaménlo pt-ovarnl das t'Cccitas o dcspezas das estradas de fcl·ro em trafego, administrad~s direClt&-
mcotc pelo Governo. . · 

.1 
Estradas Recoita or•;a. fa l Despeza: orçada Saldo Deficit 

! 
-

S. Luiz a Caxias ....•.. 800: 000800(): i. 61l> ~0008000 - . 87~: ººº~ººº· Viação Ccareruic • . •.... 4. ooo: ooosooo· 3.0i1i:8218400 IJ54 : l 728600 
Central do Piauhy •.... 60i000$000 ·400: 0008000 - ~o:ooosooo 
ílici füande do Nol'te. :. 450:000SOOO i . 100:0008000 - 61i0:0008000 . 
Central· do Brasil.. ... .. 90.000:000$000 9Z.83t:3ã2S000 - 2.83l:35JIOOO · 
Rio d'lJuro ••••.• . .•. · •• ' 2'.10:000$000 877:0003000 - 6~T:OOOJOOO 
Thereropoli5 .••... . ...• 700:000$000 . 838: ooosooo - iaa:ooogooo 
Oe&to de Minas .• .. ...• 5. 000:0008'000 l0.õ9( :371í$!í00 - 5.6~1:3758500 
Lorena. a Piquete .....• 3'J:oooiooo !8J:0008000 _ , it.6:0008000 
Noroeste do llL'asil . • .•. 5.000:000SOOO ia.53~:980Sooo - f0 . li3i: 9808000 
Goyaz, .• ••••••. . · . . . . • 1.300:000$000 i.200:0008000 -10o:ooosooo 
Santa Cathariua ..... .. · 390: ooosooo 399:74-18500 - 9:7US500 
Cruz Alta a P. Luccua. 100:000$000 10: ooosooo· so:ooosooo 

108.089:000$000 l J 28. 85t: 2.76SicÓó i. 084: i 72$600 ~1.846 : 4-495000 

fü~cil das estl·a.das de Cerrn administradas pela. Uuiào 20. 7G2:276Sio0. 
A Central do Bmsil 11ão dará deficit, tigurartdo na sua dcspeza 7.900:001)$ para obras novas, que mais 

propriamente deviam ser consignadas na vel'b~ :1.ó~ •. . 

> z z 
> 
:'1 
rn 
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.-
N: 1 

. Para me.lhoria do servico de co.nduccão de malas do Cor-
reio, no Estado do Rio de Janeiro, 200: 000$000. 

Sala. das sessões, 3 de agosto de 1920. - Lengruber 
Jí'ilko. 

Parecer 
A Com missão não acceit.a. à emenda. 
O servic.o de Correios, em gerai, está se resentindQ de 

uma reforma comp letn, como toda ·a gente reconhece e nesse 
sentido o Governo vae a:;iiT, propondo á Gamara medidas <lo 
conjunoio, que interessarão a todo o territorio nacional. 

N. ~ 

Accrescentc.:se á verba destinada aos correios ma's réis 
2. 000: 0-00$ par ri o servi o de conduccão de mala.s. · 

Justificação 
Lo;ares ha, na Republica que sã.o servidos por um cor

reio <!e oito em oito. 15 em 15 e até de 30 em 30 dias. Ora, 
il melhor n.!!_o ter correio, dp q1~e ser assim mal servido, ape-
1.0.r da Uniao <l~spender dmhe1ro, no caso em pura perd:i.. 
Augme-nt.ada a veTba e re.partido ·proporcionalmente pelos <li.., 
versos Estados esse nugmento, .<le accôrdo com os seus gas
[.os anteriores, ~ nattiraI se consiga melhorar bast.ante o ser-· 
'vico. tornnnçfo-se producrl.ivo e vanta.joso 1) r espectivo àis
pcndio. 

Sala das sessões da Camara, 3 de agosto de t 920. - Al- . 
l•e1·tino Drummond. 

Parecer 

A Commissão não acceita a emenda:, . 
A verba de 2. 000 contos pa'!'n melhorar o serviço de 

ccmducc:ão de malo.s é muito grande e melhor será esperar 
:t propostn ele rP.formn ireral do · scrvico. para distribuir to
das as verbas de accôrdo com as .mais orement.e~ necessi
dades 

N. 3 
<:ondncoão d11 mnlas. em ve?. <lo cinco 

<li~a-~c cinr:o mil " quinhcntol' nont.m: 
;, , rioo:OOO~OOO). ' 

mil duzl:'ntos. 
de ró is ( r1fü 

Sala d11s se~~õcs. !:? de ngo~to de 1 !l20. - Mr.llo F1·rrnco . 
. - · li ntcro Botdho. ,--- F. Prwf.iclln. - Mm•efra Brnndão. -
·:tmm•it.•a T..011c.~. - Erf(Jardo da· Cm1ha. - Btt11enio Tcn.trin1w. 
·-. Raul Al't•cs. - Alaor Pro.ta. 
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Parece'l' . 

A Commiss-ão aee.eifa a emerida. 
Convem reforca'I' da importancia de 3-00 :OOÔ$ a verba 

para conducção de mnlas. impor.tancia que é julgada como 
eslrictnml!nte ncce9!rorra, 1)ela administração, para attender 
a novo~ . l'TU:argos cr eaoos com o <le.senvolvimento do ·serviço. 

Verba 2•: 
N .. 4 

Pnra occiol'rer as des-pezas com a const:rucicão do predio 
dec>Linado ri Repar.Lição Geral dos Correios do Estado de Per
nambuco, no ·lot.c <la letf:ra. J\{ <los terr.eno!; do cáes do port.o 
da cídridc de fiec ife. capiLal do indicado Estado. ·reservado 
r.nkc o pi'ojecLado prcdio e o da Reparticão de Fi.scal\zaoão 
da~ Obras do r eferido porLo .. iá construido, um espa~o de iü 
mPLro::: dr. rnri;rnra. t. ooo ;000$000. 

Ju.stificaroo 

O cdificio cm que fu:ncciona a . Repartição Geral dos 
Correios <lo Est.D.do dL' .Pernambuco. rl!sidenel::i. dos inspeclo
re!'- do antigo Arsenal de !\farinha, alóm de oondemnai:lo á de
molíção pP.(o projed.o das Obras do Porto de Recife, é in
s\1ffícientr! e ele t.nda sorl.e inadequado no respectivo serviço, 
pr.lo . quE' exige :l coni:Lrnccii.o tl·e um .predio em condições . 

.Snln <ias soosõcs. 4 de ngoslo de 1920. - João Elysio. -
Gonznua · Mar arihlJo. - E!ltncio Caim,bra. - ltdio de }fella~ 
- Al'11ald() Bastas. - /.,, Ct)'rr /Ja àe Brito. Ale:z:a'lidrino 
Rorh.a. · 

Pa?'ecer 

A Commi ~sllo não accP.ita a ~mcnda. 
~ão pnrecc n Commi·ssão que seja inadinvel· esta provi:.. 

clcincin. muxim() qunndo hn ne<:t>1'sidnd" dõ) construir m\lilos 
pr1>dió.c; "[X1ra t'Orrl'ioo " tele.jl'ra.phos. ~m vnrios Ei'ltndM no 
:Rrnsil. · 

Reputando, por(lm, ei<~t\!; ~ons!~·ncr,õP;i <lc r11111 nl.ilidadc. 
n r.ommisf'-iío for.nm111rá uma nmC\nda nulorizando o Govnrno 
n f:lzr.r npl'rnc\í«'!'1 dP. r.rr.dilo nl{o !í.000 rontM d(> rfü!l, pnrn 
in ici11r ohi·a~ ' '"' lnl n:lf.t1re?.n t>m Hl21. l'Onfol'ml\ ni:: pos!libllí
dn1los dl' J('\'nr a !'ffeil-0 tneti Gper11cüoi1 naquolll' l'Xl'rckin. 

N. 5 
Verha~ ·2' ~ :i•: 
Ao orr.nmeonto da Viucno. ondt> r.onvil)r, MrrP.llMntp~i:io :· 
§ Con~ti·ncciio m 1 noqnisição de um prf'dio pnra eor~ 

r·e io e t.elf>gi.•ni)h n dí' Htn ·hn r.<'nn, '.\finn!I - .G0 : 000$000 . 
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Jus t·if icaçú.n 
. ~\cl ualmcnte o 'l'hc,;om·o <lespcuclc <:c1·ca <lc ·'• :~00$ t:o111 

<1l 11r;u.ct dos . pr(ft.J ios onclt! so acli am j w;tallados naquella e i 
rlu1fo e mal alnjauu;; o concio e o t.cl cgraphu. t:onstruindo-f>I! 
~1m prcdio ou adqull'indo-i>ti algum f!UC pos:;a i;c1· convcnicn
f emente adaplaclo. cessaria aquclla dcspcia. com a vantagem 
<lc r1odcr a inda installnt·-se ncllo a Collc,:Lol'ia Fcdcrnl, r•c
part!l}ão arrel!adadora de ;;t·andc movimento. u ficar a ·união 
com mah< nm proprio accrcscido ao scn pal.rimonio. 

Sala dus scssõc~ da Camara doi; Deputados, -'.! de agosLo 
de 1{l20 •. ._, Sanna Fi/,Jueiredo. . . 

Pm•ecer 

. A Commisi:ào não acccil.n a emenda. 
As razões ~ão a:; mesmas dadas para a recusa da ~rncuda 

ahlcrior. 
N. G 

Ao al'L. l.º, n.s. 2 e 3: 
Accresc<.mlc-sc: inclusive 400 :000$, pa1·a. a conslrnc<,:ão 

de um cdificio destina.rio it Admi nist1·açito do::; Go1Tcios e á 
Hcpartir;ão dos '!'clegraphos do Victoria (Espit•itn Santo). 

Sala das sessões, 3 de a.gosto de H>:.!0. ~ lldto1· rlfJ Sou::a. 
- Ubaldo. Ramalhete. · · 

Pm·ecer 

,\ Gonuni~:oiio mio acc:cilu a ciucu<la. pela~ razücs dauus 
parn r ccuf!ar u emenda n. 4. 

· Vci·ha :;•: . 
N._ ·7 

4:Paru occor1·c1· ás llespcias com n cotrsl1·11ctão de um cdi
J leio d1!ttlinado ti Hr.11tn·Li1;iío Geral tios 'l'olcgraphos na cidade 
du !\ceife. ca1)il.ul do E~tatlo de ·.Pcmambuco, 110 que for suí-
1 icichlo uo lut e da kt.tra O dos lct'l'l'llllS do cá~s do_ porLo da 
t'•!forida cidade, 500 :0008000. 

Ju~lifica(:üo 

A llcpul'! iriio Gc1·u 1 tios 'l'clci.;raphus no l!:i:;tauu \lc Pur
uambucn 1'uncéiu11n t•m um cclifo:_iu ulo,jado, sem as comii1;üc:s 
1wccssnriu:1 uu rc:.11rnd.ivo scrvi1:0. pdo que ~ inadiavcl a con-
slruc<,:iiu 111~ um p1·cdit1 bem aclequaclo. · 

~alu dn~ ~cs~ô1!:::. -~ d;~ n:;oslo tk lU2U. - Juüo Elusio. -
L. r.:uN1?a de Br·ito . - Alcxan1il'i1w lrovhu. - Gv11:.a(Ja Mo
nwllií.o. ·-· ,t1•1wlclo IJaslus. - lt~tnt:io Ooimbi·a . - Ju.liú de 
Metto .. 
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Parecef' ~ . 

. ~ Commi$são não acc:cita a emenda,· ~elas raz.õcs dada." · 
para · recusar a emenda n . -1. 

ff 
N. 8 

Verba :_:i• - «Correios~, inclua-se a quant ia de 1.000:000$ 
para cónsLrncr,ão de um cdificid para r a Administração clotl 
·aonllins e Estação Rndio-telegraphica .de Manáos, no Estado 
<.lo Amazonas. . · . . 

,,. . ~ .. . 
Sal:i. das ~GSSÕGS, 2 de o.gosto de 1()20 . · - Ephigcnio de 

Sall.as. -- Dorvai Porto . - Antonio r.;ogv.eira. - Montei ro 
<le. Souzn. 

Pare~er 
A Comn1issão não acceHa a omenda, pelas razõe~ dadas 

piu·a recusar a emenda n. 4. 

N. 9 
· V()rba 3•: 
Para a est.ncão tc!egraph ica de . Mai;ré, Estado do Rio de 

J uneiro, 20: 000$, l:'eparação do ed ificio. 
Sala das sessões, 3 de agosLo de 1920. - Lemqruber 

Filho. . 
Parecer 

A Commissão nã.o ucceitu a emenda. 
As razões de sua rec:usa são as mesmas dadas para acon

selhar a não approvaçi1o da emenda n. 4. 

:N.. 10 . 

Pela i•11brica T olegraphos - Verba a• do orcame~ ·da 
'Via~ilú e Obras Publicas - i::ejam concedidos sessenta contl)s. 
dt' réi~. (00 :ú00$000), para o prolon8'Qmcnto da linha tele
grepi1ir.a da cida.do de Bnti·inhos, Estado da Bahia, a Palma. 
Éstallo de Goya~ .• passando por Santa Maria de Taguatiilfia e 
.Arra~·a. 

Snla dnF ses!:ões. 3 de agosto de iWO. - A.vres da S\Lva. 
Olc~r..1·~0 Pinto. -- Ramos Caiado. - Tulo NostiHo Ja:ume . 

Jfomo1•ial .i1tsti.fict1ti'1,•o 

Prolongamento da linha telegra.phica da cidade de Bar
reiras (Estado da Bahia) · ái .cidade de Palma (Esta.do ~ 
Goyazi , passando por Santa Maria de Taguatinga e AJ:royos. 
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-A falt.a. de vias de comrnunlc:\ção com o l'esto do paiz 
tem sido õ p~·incipal atra.zo do Estado de Goya;::, especialmento 
a zon~ do Norte, que não tem merecido dos governos suc-
cessivos o devido carin ho. · 

Ainda c~tá na memoria de lotià a Nação, bem viva e im-
. 11res~ionantc, a tragedia desenrolada no inunicipios de São 

Jc:;ó <!o Dul'o, da qual se tirou a lição amarga de que a falta 
de communicações com a administração publica foi o prin
cipal factor do desenr"olm· dos tristes successos que agitaram 
a ol)iniáo publica pol' algum tempo, dando em resultado o 
~b:m~ono por parle do Governo goyano de uma zona. riquis-
1»ima. enlt'egue hoj;} á inse;;ur:mça e ' a anarchia, .. e o-nde o 
band!!ismo continuará u campear infrene si providencias 
:ú:crtadas não vierem. a tempo de restabelecer a ordem e fazer 

.voltai· aos seus lares de;o;e.nz.s de . familias banidas dos seus 
i1cnaLes pelos trabucos dos canganceiros desenfreados. 

Esse trecllo do Estado de Goyaz, que conta centenas de 
leguas, banhado cm quasi toda a sua extencao pelos dous cau
daloso:; rios Tocantins e ·.Araguaya e seus numerosos af.fluen-
1.cs, que encerra matlas. extensas e terras fertilissimas pro
prias a lodo gene1•0 de lavoura, que contém no seu subsólQ, 
,jazida~ riquissimas de varias metae:3 preciosos, que cria nos 
seus campos innumeraveis rebanhos de . bovinos, avaliados 
•!m dezenas de milhares, .que possue ~ande numero de ei
rlades, vil~as e pcvoacões, prosperas umas, em decadencias, 
uutras, que se limitam com os importantes Estados da. Bahfa., 
J1 i:rnhy. Maranhão; Pará e Matto Grosso, .que · possue terras 
1:apazes. de . contei.' . cm seu sl'ib quasi toda a população do 
Brasil, jaz lancado aõ esqt1ccimenlo, ludibriado, escarnecido, 
não sendo rara a men>iagem dos presidentes de Goyaz, que 
niítl l;:1ncem em rost.o a. pequena arrecadação dessa zona,. como 
~i 'l culpa fosse toda de set1.:; 1ilhos, que (honra lhes ~a 
t'dlu) t\ão C1'$Sâm de pedir m.~n·.n.ramentos materiaes, mas que 
nunca lhes sã.a dados. · ' .· 

A;; legislaturas se· succed:\rn e os representantes da 1'6-
;,:i;io do norte de Goyaz quer E:lltadual, quer: federal, debalde 

·se é~fori;.am pa.rn obterem os melhoramentos -neeessarios, mas 
1\ncoraram :;;f'imprr: a~ portas <'4'rradas ao·s seus justos·11edidos. 

~:a sessão par!amontar. co · proximo anno passado, foi 
;qill"o·•~ido um projecto .iá cr..nvertido em lei do paiz auto
rir.:m.~o o Governo F l;'.f.let·al prolongar a linha telegraphlca de 
B. Jl1s~ úo Tocantins até encom1 ~r-so em Porto Nacional oom 
o prnlnnsamenfo da de ·Boa Vi~ta do Tooantins.· cm direcção 
t!a n'ei<ma. cidade de Porto N'uricnal. 

Conseg\1ido esse desiàeratum muito já se teria feito 
1.·111 hcnr~ficio dn Y.01:a do novtc. que aotualmcnte só conta oom 
:i 1ddude de B/\a· Vista. servida pelo tclegrapho, ficando fecha- · 
di.1 o iJÍl·cuil.o G<iya:z~Maranb.V.o. 

Uml\ ontl'a liulm que faca enti·oncamento nessa Vlré. 
ainda mnis facilitar ns communicacões, - queremos oos re~ 
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forir á linha. 'lclcg1:a.phica. ela zona oeste do Es!,ado da ~ahía, 
cujo i>onto Lcrmílla!. é actm;,imenLe a cidade de · Barrsiras, 
ecnlr~ commereial imporla1•tissimo, situado á margem di-
1·cila. do Rio G1·andc, affluevt.e do rio São Francisco, e· cm-
porio de t;<"ande parte da iona nortensc goyana. · 

.A cidade dé> Barreiras, sit.uadà em local privilegiado. tem 
prospct·aào assombrosamenfo de 20 annos a esta parte, !:Ondo 

. \'m cen.tro mu1lo . desenvolvido de criação e agl'.icultul'a e. e 
o loci11 ·mais proximo da fronteira oriental do· .h."slado de 
Goy:v:. da qual dist.a cerca d" 200 'ldlomei.t'os; Ahi faz: ponto 
terminal a linha te!cgraphi~à vinda ·da cidade d'a ·B'arra do 
·Rio Gi·:mde, e cogita-se ·na · sua ligação com a linha cte Ca
rinh:;nhas, situa(}a á margem esquerda do magestoso S. Fran
cisco. O ptolongainento da lín·b.a. telegraphica. da · cidade de 
Bar:·~iras em rumo ao pot:ntc em direcoã.o ao iEstado de 
Gaya:1; . é uma necessidade, pois virá em parte resolver o Pl'O
hlcma das comrnunicações C'Om grande parte de cidade:, e 
\'illas situadas na fronteira deste Estado, lrgando-se por 
mci'J do telegrapllo ao:; centros civilisados·., A abertura Jas 
picad&s ser:.t faclfüma, pois de Barreiras . â fronteil"t G" 

.,,Goya'7.. axiStem e:.xtensos campos geraes, onde · a vista póde cx-
1.cndcr-:.:-e indefinid:uncnte; os ribeirões e banhados cxistenles 
ncssl'l trecho, pnderão facilmente tet' transr;orte por m13io de 
cst.iva<:. ~ 'POntilbõe-,, sendo abundante a ,madeira. em roda.; 
os po<:tes serão mab: ·difficeis de obter-se, mas mesmo Msim 
serão consegujdc;s sem grandl' sacrificio. 

O clima d1s @lCrat's P. cxcellente, especialmente na estacão 
:;ccca · as aguas. · sãc· abundantes. saborosas. e . crystamnas; 
11cs~:i ·wna não !! conhecido o impaludismo e é·procurada co1l'\ . 
:;analorio pàra .os doentes convalescentes e depauperados.: 
A primeira localidade que se ·éncontra ao atrav$sear a fron
teira goyana vindo em linha roota de Barreiras é a villa 
de '!'agua tinga, bem situada e prospera, séde de um · munici ... 
pio rico cm briacão de gado e possuidora de excelleintes ~
tascni; e boas mattas para a la.voura; o. municipio oonsta de 
~2 .000 habitantes e está em lisongeiras condicões de prospe-
1·idadc e o ~eu commercio activo se faz com o munioi;s>ío de 
Barreiras po-r meío de tropas; exporta gado em pé, eouros, 
cune secca, solas e b01rracha de mangabeira. · 
· 'raguatinga fica distante da cidade de Arrayas oeroa de 
'120 kilometros, de Conceicão do Norte a mesma distancia, de 
S. Jos6 do Duro 180 kilometros, de S. Domingos iSO e do 
Cbapéo 160 e 12,0 para Palma. .· . · 

Chegan<lo a linha telegraphica ã' Taguatinga será· faoil ô 
a;eu entroncamento em Arrayás ou Conceioão com a CJU& de 
S. Josó do Tocantins vae em demanda do Porto Naoional, re-

. chando-sc assim o circuito Babia-Goya:t; OQBO se proJonsue 
~ara o norte, marginando a. fronteira oriental de Goyaz, a 
huha que actualmente está estaoionarla .em aanta Luzia, 
terá que fazer cm TaguaLinga o seu cntronoamento com a 
me.sma· .linha de Barrcit'as, fechando de no:vo ~ circuito Qoyaz-
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" Bahia· se de 'l'aguati11·•a for pni!ongadu. a dil.a liul.la mu dire-
t.i:ã.o ~o uorLc lcr:i t1uo"' pa:;Sal' _en~ ::; . Josê! do Du~·o,_ Na.qviJa<le, 
indo cllkon1:ar- ::le em l~ot·l.o .Nuc1onal com a rcicrn.la lmha de 
B. J o~~ do 'l'ocan Lin:,;. · 

Si o p·.cojecto acima csbova<lo fot' írau~1·ol·ma<lo cm rea
iit!u<le, ficará lodo o norte goyano ligado ao resto do paiz pela 
tl~lcgl'UJ>hi:i. e cnlão sut•girá para cllo uma: nova éru. de paz e 
proi;re:;so e deixará d& ::;ci- . uesprezado e deixado ao abandono 
l\(•mo até aqui. · 

Pódc-sc avaliai· a popula1;ãe> <los munic:ip10s que · fica;rão 
:::c1·vitlos pela. linha telc;;mphic:a acima esboçada cm cerc<l 
de 80 .ooo lrnbit.antes e '' sua l'iqueza cm pccuarla· em ma.is 
de 50() mil cnbc1;as de ;;ado bovino e 1:quino ; não e, portanto, 
uma zona desp1•ezivel c muito poderá 'lOocorrer para o fu
lm·o, pa-ra a riqueza do E stado, recolhendo -ao crario muitas 
deze'J>as d e co n Los de réis . . 

Calculamo::; que as dcspP.:tas a set·em fciLCLs com a mcu
ciouaúa linha lelegra.pllica não excederão de GO coutes de 
réis, convindo uccrescc_nl.ar que os postes do lado do tcrriLo~ 
rio i;oyuno serão obtidoi:; com ·a. maxim:i. facilidade, pois, que 
:ião muito abundantes as madeiras de lei pessa iona. 

nealizado esse beneficio em pró! da zona no.i·tc goyana, 
11ão s6 lucmt'á. o Estado como a União e a scsurança. e tran
quilidade voltarão ao sei'() das papula\,\Õ<Js ordeiras e labot•io
::\a::s, que só esperam o amparo dos poderes publicos, a.fim de 
~e cllkogarem confiantes ao IJt'abafüo que disnifica e que ó o 
principal facto1• da grandeza e da prospel'idade dos povos. 

Parecer 

A Commissão não acceita a emenda. 
O Governo cm gua· proposta augmentou a verba para 

com;trucção do nova~ linhas de 200 :000$ e o. Conunissüo p.re-
1.endc pre>pür um augmcnto aiuda maiot·. Convém ser votada 
a vci·bn de um modo geral. afim de que a Direcloria Geral dos 
Telegra.phos a.Llcnda. aos postos mais necessitados, uma vez 
t!U•: não é posi;ivel conslrufr .todas as linhas que so tol'nam 
11cccssnl-ins t!m todo o Ilt'nsil, um um só exi3 t'Cicio. 

Dentro da verba sera! podem ser alteudidos os inLuitos da 
emenda. 

N. H 
Vcrbn. 3•: 
J1ara p1·010111-:amcmto du linha t.clogruphioa da cidudo de 

f•p1;n11hn ,(rio 'l.'olc~rapho Nnciomil ) no di!!i1•ioto do &tl\A.> An
l(•nlo rln. FiJ.:"twiru, l'll1 Minns. 30:000$000, 

.'Justifica-se um prolc.ini,ru.monlu oomo de neaossidade da 
~n pôr cm communioe.cão :facil o npluu u l)idade do .Peçanba 
c~n! a unica csl.acilo. do vla-fo1'ron oxistonto naqueIIe muni
c1p10 , a da sédo do d1stricto de Santo Antonio da Figu9ira, da 

o.- Yol. vn. 2• 
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E. de F. Victoria à Minas, e l.ambem com o commercii:> da se 
pôr o mesmo . municipio em communicacão mais directa 
com a praça ·da Victoria (no E. Santo), com a qual mantem. 
avultadas transacções oommerciaes. · 

Sala das sessões, 6- de agosto de :1920. - Edgardb d4 
Cunha~ 

Parecer 
' 

A Commissão não acceita a emenda, pelas razões dadas 
pa:ra recusar a emenda anterior. 

N. t~ 

Verba 3• - Telegraphus: ~ugmente-se_: 
Para a c.onclusão da linha cuja construccão foi determi

nada pelo n. 3, do art. 52, da lei n. 3.991, de 5 de jancil'o 
de 1920, 62:000$000 . 

• 
Justificação 

' Tratá-se de uma· linha: destinada a servir a cidades u 
villas do muita im'Portancia commercial do alto serLão do 
Maranhão. A construccão já foi iniciada, tendo a importanci:t 
.consignada sahido da verba destinada á fisealizacão do porto 
do S. Lui~, como foi explicado no atino passado, A rcducçilo. 
nesta verba que é permanenle, deve ser cmpr~gada.na conclu
são de tão importante e indispensavel melhoramento para o 
.,;erlão maranhense-. Basta fazer umJ cm;ifronto entre as de;spc
zas que a TJn1ã-O tem com a fiscalizacãõ <los portos cuja con
C("Ssão foi feita aos governos estaduaes, eonforme se verifir~i 
na l_>roposta orçamentaria para 1921, para se patentear a 
just1oa deste. emenda. 

Maranhão .. 
'l'arana.guã ... 

\. . ....................... - ........... . i.S:000$0-00 
so :.000$000 

O porto de S. Luiz jú está em construccão. a.o passo qLrn 
o de Parnnaguá, cuja concessão é anterior, ainda não foi ini
c:iado, gastando-se rro entanto, annualmentc a quantia de S!I 
contos com fiscaU:;riçüo, na qual está incluido pessoal cx!raor
dinai·io e material, pcu·n um porLo que, presenL~mcnt.e. n;in 
tem SL~r.vico. Do intéirn justic:a é, pot'~anto n applil:acúo tia 
differcncn entre as duas imporLanr.ias em melhoramentos n11 
E~tado, <1Ue assim allivia os encargos da Uniúo. 

Acc1•esce ain<la a circumstancio. de vir a linha cm con
lltrucc:i.o fechar o circuito telographi<-..o do Maran·híio, c.u.ia 
grande parle foi con.slruide ai cusla <!o governo estadual, on-
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treganrlo-a dcpoi~ ao Federal, eonfórnw jú o disso o Lalc-n Loso 
Deputado mat•anhl!nsc Luiz Dominguea no sci;uinLc topico: 

O Sr. Lui;; Dominl}ues - E depois, como muito 1.Jcm 
lembra o qu.crido ·couega, I! umn justissim::i. com:pcn~ai;ão aos 
dinheit·os já dispcnsadol> pdo Estado ru1; con:>LL'Ul'Cão de 
(:\'rande pa1·tc das linha!!. . 

A Gamara va.e ve1·. 1!~1·a da respon3abilidauc polfü<;a cio 
i;lorio::;o brasileiro que foi Benodicto Leite o Governo do meu 
Estado quando este dispensou, de seu, com a construcçáo 

·<fossas linhas, as segUintes quantias: 
illc C.:axiB:3 a Picos . . . ........... : . .... . ... . 
De Engenho Central a Vianna . . .... . ..•.... 
Do Dar!'a da Corda a Gra.iahú ......... .. .... . 
De Via mia a Pinhéiro .. . , .. .. ....... . .. .. • .. 
De S. Bento a Macapú . ; ........ ............ . 
De Engenho Central a Imperatriz . . . . ...... . 
I>e Anil a S. J-osé de Iliba.mar ........... .... . 

Sommado tudo . . . . . ............... . 

1,3 : 000$000 
50:000$000 
!H : 500$000 

9 :ü'00$000 
1:998$500 

G0:000$000 
2:000$000 

258:008$500 

(I>iai'io do Con(J1•esso, de 5 de novembro de 191!}). 
Sala das sessões, 31 de julho de 1020. - l!vtlrirruc~ tl!a

ârnào. - Arthui· Co1la1·es !llorefra. - Ct~nhu !Jlachado. 
L·1tiz D<1minuues. 

LEI· N. 3 .!>tll. DE 5 UI> J.\.:-.:ElllO Dt:; l !l:!.íl 

«Aus-m-cntada de 6.2 :000$ para o inicio da 1:onsL1·u1·1;:1u <fo 
uma linha telcgraphica, p~nt.indo tlc Bcnctli1:Lo LciLc. 11 0 1\la
rnnhfül, defronLc de Urussuby1 no Pia.uhy, scl'vida: !>l'lo lclc
grapho, a Loreto, Balsas, ll.ibéirúo, Caroliua e Porto Franco.> 

Parecer 

A Commissão não acccita a cmcmla. 11clo~ fu11Jauic11l<Je 
~a recusa da cinenda n . 10. 

N. 13 

P~l::i verba Telcgrnphos: 
. Sejam contedidos HíO :000~ para o prolo11gan11:nln tia linha 

Lclcgraphica de Camcl'á i\ Cou<;ci1;fu1 d11 Arni;uayu, 11a::isando 
por B:i.ião, ·A!cobaca. l\Jnl'abá, S. João, atú Conccic,;ito dti ;\l'll·
guayn. • , .,, ,.. ; ,.j 

Sala das sesEOõe's, 3 de agol\to de t u~o. - J•'. 1iv1·cs da. 
S'ilva. - Sou:a Castro. - Prado LUJJCli, - ()Li.:r1ttriu l'i11tv . 
DiQnysio Be11tC1i. - Rumos Cail1LW. - TuUo lloi;tilio Ju11mc. 
- Ben.(o de Mirat1da. 
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A li1.1ha tclegL'apilÍca que ~alviLra a emenda, soui·c servir 
ans iuLcrcs:;.cs'Cle uma Y.Ona central do Brasil, virá mais tarde, 
e rrcr.f.ivat!o o fechamento do cireuíto pelo ceulro do p:iit tor
nar-s.~ a vc1·dadüiru, linha d(! comn'lllnicaçõcs telcgraphfoas llo 
sul coi.n a Ama;,,onia. ::;:.ibiuo qué\ a. linha da coi:;ta est.íi ::;uj r!ila 
a inultipla!:' ·causas de iutcnupc;.ão e de mais onerosa e-0nscL·
Vit\ào. Po1· oull·q lado a consLruc1~ão · dessa linha u~11t .rat se 
lorna r•~lativ:mwnlu mais cconon)ica grat.:as a, fauilídauc~ ox-
1.raor:dinal'ia da obtenção -ck• postes, conhecido que toda a unia 
é -:;c1·vid.i. ele mal ta:; riqnissimüs cm madl•iras do ki. Si. 1 •uii:;, 
o ~et·vic-0 fom.b1·ado pela emcoda, inicialmmlln póclc 11ar1!i.11r 
um iw,•lhcll'amenlo tlc i 11Lcr0ssc i·cgional, ·d1.1 facf.o ser:\ uma 
obl'a de .utilidadn naóioual. pui~ que .coopcrat•ú l)t\l'a o grande 
t ~ h'(·uil.o lelc~ t·aphico llork-~ml do Brasil. pelo c!.!nlro; alifü;, 
ele intHsct1lh'cl vantagem. · · 

Pa1'ecer 

.. A Com:mi:::s[in :;ão :11~cnita a 1mll'ntla. pi~ los mosmo.s mo
tivos porque não acom:clha a appl'ovaçã-0 da de u. 1 O. 

N. H 

A' \'Ct·ba :3• - Tdc;;t•aphos: 
Aug-rrwnlai.li' · de 111ais, 1 .500 :<XJ!l$ a 1.·c.specliva i:lo[acão. 

appfa~ando-~'~ cxdu~ivumcnte ao sc1·vii,;o de· t.iOuslruc!}ão de 
linhas novM . 

histificação 

Paiz novo, ele c~ca:>i!OS meios de transporte. possuindo 
nucl<!OS c!e popular·.ão, e!Cpalha~os e separados . domalJiada
mr.ntc urn; do~ out1~os, 1! imprescindivcl nromova o B1·a::;il a 
sua app1·oxima1,;ão dos cenl.ros mais imp01•tantcs, ao menos 
p~lo tclcgrapho, meio_ mais rapido e menu::; dispendioso. 

O Uongrc~~o não rccu:;anl o augmenlo com esse destino. 

Sala da::; i,iéssões, ~ :~ de agosto de 1920. - A.Zõcrtino 
fJrummoml . 

Parecer 

A Commh;são ncccila. a emenda modificada. 

A verba lH'd ida. ck mais 1 . 500 : 000$ .l: mnil.o :;eamlc r. 
n:ío ~ possivl'I cm um !:H) ext1rcicio ga.sla1· c~sa irnpo1·tancia P 
a à~ !200 :000~. proposla pelo Governo. uma VC:6 11uc não são 
só essas as necessidades da Repartição Gero.! dos 'l'clcgraphos. 

A Commissiio pr·opõc a seguinte 
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Sub-em.cn.cla 

Em vn?. dr 1 • r>OO : 00<!:$ d iga-sc !500 : OOOBOOO . 

VC'rhn 3": 
N. 15 

~u~tnl'nl n-:<I' º". 500: 000$ a verba rl'fativa ú consl.ruccão 
de lrnhttl' lr•lf'Kl'Dplucni;. sendo csf.c augmenl.o destinado aC> 
a.eisr.nfonwnln !11.• um fio com !í m/m <le diamel.1•0 en:.re São 
Pnnlo " Pr1rlo Ale!-;t'P., pnra. o serviço omnihus. · 

~o ln 1111~ .-11•:-;.~úcf', r. <.lc agosto de 1920. - Francisco Fer
reir" IJ1'nf1n . 

ClllGIJ l'l'O S. J'>AUúO-Pôl\TO ALF.GRE, 3• CONOUCTOR • 

lttstificação 

Dentro os serviços levados a effeito reeenlcmenle. de$ .. 
t.aeam-~e n constt·uccão do 3º conductor entre Pon La Gr'ossa r.. 
C11rif.yb11 e o nss(\nlnmento do li" fio desde Curit.yba ató 
Campo Lnrgo. 

Vicrnm r.ll~ns novas linhas facilitar a continuidade d<1 
t.rnfego pelo circuil.o interior, visto serem destinadas ao 1>or- . 

. víco inl.crmodinrio. 
lProlongnndo, porém. como consequencia o 1i• ·fio até 

Pontn G1·0Asn,. impõe-se outro · import.ante melhoramento. islo 
1-i. o nl'!scnlnnwnt.n do ~· com 5 mfm de dfamet.ro. cnLrc São 
Pnulo e !'0!'111 Alegre. para o serviço omnibus. 

DC'to l'nrl1•, nK (foui:: prímeiros fios serviriam r.xclusiva
menl <' no h•n fci:o geral enlre as referida~ capi taes r. Curyt iba . 

Jlnrn ll'li!O, porém. se faz mist.r.r dispP,.,lldrr cerca de r~.i!'. 
t>OO: 000$, n.~111 m cfü1crim"inados: 

~OLC'riu l • , •.•..•.•.. ." .. · ...... . .. . : . . . . . 
!'ltih1 li" nhrr\ . . .... . . ... . ..• . ... . ... · .... . 
'J'rnn~po r · t r. rili-1.r ihnidio do me,tr.rial <' evPn-

lnnl·~ ......... .. , ...... . ...... : ...... . 

'J'(ll~fl .... ..... ... .. ............ . . . 

400:000$000 
!)0:000$000 

50:000$000 

!í00:000$1l00 

Snln dn11 M!'~~üPs, 20 dP. agost.o de 11120. - Frnnr.üco Fcr-
1·eira JJl'flf/fl • 

Pare cá 

/\ r.ommi11Ai10 não neccitn a <'tnend:.i. pPlos fnndamrntof.t 
C'.Otn qlm 1·P1•Ul'fClll n r.11' n. 10. 

N . 11.> 

:\u 111'1. f " - Vc•1·1'la :i• - 'I'l'h.1g·raph 1'!l: Na rnbrira o:Con
i·lm.iio ,, 1•1\11l<lr111•1:fi() tfo nov:i.i; . linhn:; 1~ rccou~lr1.1r,c~i5e~ ne-
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ccssarias:o, e:Pcssoat e m:lLeriah>, nccresccnlc-s~: incl usi"e o· 
prolon:;nmcnto da 1 inha . tele.graphica, da cidade de · Jaguury 
a de Cambuhy, no :Egtado de Mirn1s. · 

Sala d:>.s sessões, 2 de :igosto de 1920. - .Uoreira Bran
dão . - Ribairo -Jlmqitcira.- - 1llaor Prata. - Antero Bo-· 

. telho. · 
Pa1·cce1' 

A }::omrriíS"são não ncceita. a emenda, pelos fundamentos 
c-om ci.ue recusou a de n ·. iO . 

N. 1.7 
Verba 3": 
Da verba destinada ti conclusão e · construccão. de nov:i~ 

linhas telegraphicas, destaque-se a impor!aircin. ,necessnri~. 
pnrn · lavar o teleg-ra pho ás cidades de Pratn e Fructnl, em 
l\flnas. 

Sala da~ s<!ssõC!'t. 4 d-e agosto de 1920. 7 .4.laar f>rnla. 
V117domiro de Maualhães. - F. Paoliello. 

Parecer _ 

A Cornmissão não a'Cceita (l emenda, pelas. l'llZÕt\S dadas 
quando aconselhou :.í Camara que rejeitasse a errienrin nu~ 
mero. 10. 

N. iS 
Verba 3": 
Consigne-se a -somma de 60 ~000$. destacatia da vet'bt\. 

dest.inada á constrnccão e reconstracºção das linh_as telegrà
phicns p:lra proJongnmentfJ das linhas de J>nnedo :d.é Pins
sahu!lstí. ·P orto Real do t:oIIeg"io. S . Braz e d.- Pão rle Assncar 

-n Rcllo Monte, nssim· cdmo a de J>o-rlo C\\lvo· a Lco-poldinn, 
S. José da T~nge, Porf.o de Pedras, Uni5o e de Victoria a Yi" 
cosa, no Estado de Alagoas. 

Sala das sessõ~s, '1 de agosto de t 920. N. Camboim .-

Parecer 

A Commissão não acceila a. emenda. incidindo no caso 
as. mesmas razões dadas para recusar a de n : :l{). 

N. 19 -

Pcfa rubricl'l -- 'T'elegraphot<. verba 3º. se.iam destinndog 
r.1Jm c_ontos. nTI exercfoin dP- 192i . pnra cumnrimenf.o do 111111 
dcl.nrniinn n lei n . - li.0\<l, de 13 de janeiro do corrent" :mnn. 

Sala. dn~ ~r!"~Õ(':!", B "" n:,msf,c de Hl20. - J\1rres dri. SitN1. 
- Ola[lm-io Pinto . - llamos Caiodo. - f'ullo H os tmo J <nJme, 
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A lei n. q, MO, de 13 de janeiro ce · 1 O:?I) a que se re
porta a emenda está concebida nestes lcrmC1s : 
. Art. 1. • Fica . o Presidcnt.e da R.r.•publicn aulot'i:r.ado ·a 

mandar c.onstruir, di:nti:_o- da vcrbR P..arn 1.elei;t·aphos, do or
çamento geral da Viaoao da Republica. uma linhn t.elegro
phica que partindo de Porto Franco, .Esl.ado do Marn.nhfio 
e passando por Caralonima, Pedro Affonso. Pc-rlo Nacional é 
outras cidades do centro do paiz, Yá a S . .rosé do Tocantins. 
Estado de Goyaz _ · 

Art. 2. • Revogam-se as disposições em contrario. 

Parecer· / 

A Commissãe> não acceita a émenda, -pelas razões dadas 
ti reeusa da emenda n. 10. 

N. 20 . 

Ao n. ô - 1 (E. F. Central), augmente-se para rói~ 
83:546$652, sendo 500:000$ para continun~-ão das obras rio 

· i•nmal de Juiz de Fóra e Bom Jardim. 
Sala das sessões, 30 de ,junho de 1920.-· fi'r11nci.s i:,1 Vfll

lodares. 

Pm'ec61' 

A Commissão não. acceita a emenda . 
P-retende a Commissão nttencler a al~unns cmenrtas ~o

bre construccão de esf:radas de ferro P.. ym.rn isso. ouviu a 
n<1ministração que julga adiavel a obra proposl.a na emenda. 

N. 2i 

Aocreseente-se á verba e• (E. F. Central do Brasil) 
Obras Novas: 

Para· c.ontinuno!i.o da linha do Centro, aláin Pirap~rn. 
2.000:000$000 . 

Augmentnda dess:i importancia a verba Obras Novas. 
Sala das sessões, 30 de junho de 1920.- Francisco Val

lndM'es. 

Parcce.r 

A Commissão não acceita a emenda p Pl:1 razf1n dl\da 11ara· 
niio 1'consel hnr i C:imara a appt•ovnção da emenda ant.erior . 
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N. 22 . 

A' verba 6" - N. I - (Estrada de Ferro Central <!o 
Brasil), accrescenle-se (Obras Novas). 500:000$, para o pro
long-amento da linlla do Cr.ntro dll Entre füos, :'i cdd:ide de 
Leoºpo1dirrn. _ 

Sala d:is st>sõcll. 2 de agosto de 1920 _ - Fra:ncisco l' nl-
lfUirlres. · 

Parecer 

!1.. Commissiío n5o acéeil:i a élnendn, pelas razões dadas 
r,iarn rer.u ~ar a P.menda 3t)f.crior. 

N. 23 . 
Verba 6ª: 
Para o prolongamanto da ·Estrada de Ferro Gcnt.ral do 

Hro.sil. alc!m de Pírapórn, 2. 000 :000$000 . . 
Sala dns sessões, 31 de julho de 1920 .- - Alaor Prata .. 

- MeUo Franco. - · Riml Sá. - Va.ldom.iro .Magalhães. 
Camillo Prates. 

Parecer 

A emenda não deve ser approvada, por estar. nas mr.smai:: 
condic;õcs da de n. 2L 

N. 2-'.i 
Verba 6ª: 
.Pat·a a continuação da construccilo dos ramaes de. !\fon

tes C!al'Os e PónLc 'Nova a Mari<anna na Estrada. <le Ferro 
CPn~ral do Brasil, 1.1_000 ~000$, sen<lo metade para cada um. 

Sala dns sessões. 31 de julho de 19~0. - Camillo Prate.~. 
A.lao1· P1·ata. --, MeUo F·ranco. - Raul Sá. - Valdom.iro 

de Ma(}allW.es . 
Parecer 

' 
A Commissáo acceita. á emenda. 
" Pndn-se urna verba de 4.000: 000$ para a construcção dos 

.ramaes de -Monte-Claros e de Maú:mna a Ponte Nova. 
Tt·aLa-se-, rcalmenLe. de obras urgentes, e reclamalias no 

int.nr(!SSP. nacional . Sol>re ellns foram apresanladas Lr~~ 
mnt'ndai; irl~ntioas neste oi·camcnto e ainda o eminente- mes
t.ru da ongenhari:i nac:ional. o Sr. Paulo de FronLin. ,jul-
1-."Ullclo-as por demais urg1mles, apees<?nl.ou. crn sc,;são desta 
CanHll'a, tlr 2~-1 rln o1_•on·cnf.c me:1. <lP ni;osLo. um pro,incto dP. 
ki. pN!indo \'l.'l'lla pal'a csf,1' cx<:'rl'icín. projC"cLn cr1w ,j:\ tf.!\'l~ 
1H11·ccf.lr l'avornvel do Coinmissão dC' FiIHmç.n~. 
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O ramal de Montes-Claros é destinado a · fazer · 11 ligação 
·das linhas <la Eslrada d e· F erro Centml do. Brasil com as d~1. 
1·êde de Via~5.o Geral da Bahia. . 

O .ponto terminal será em Tremenda!. onde virão ter o 
prolongamento da Daihia a .:\tinas n do ramal de Machado 
POL'Lella. 

O ramal d e i\faríanna a Ponte ~ova deve ser concluído. 
pol'quc ha um cn()urlamenLo de · percurso, beneficiando a zomi 
productora que atravessa. o ligan<lo varios impor~antci; mu-
nicipios. · 

1Como, :porém, ·:>, obra deste ultimo ramal não é t,ão re
levante como a do d~ ?.fontes-CJ:l'ros, e P.m facrJ de círcumstan
c:as <ie momen Lo, a Comm1ssilo acceita apenas a primeira 
parte -da emenda. para incluir n. segunda parte. nas t>h ras a 
construir: por operações de. credito, com a verba de eoo 
cont.os de réis . 

N. 25 
Verba 6•: 
·Para a. conclusão das obras do trecho de estrada dr. ferro 

nntrc Patrocinio · e Monte Oarmello, 1. 000 :000$000 . 
. ·Sala das sessões, li <le agosto de 19'20. - Alaor Prata.. 

VaUtomfro J.llaoaUtães. - Mello Franco. - F. Paolir:llo. -
Os serviços de terraplanagem e obras de arte oeorreotes 

j:\ foram execu!JQ<los· no trecho rei'erido, que vae do km. 
35G.368 ao km. 469,871, ou sejam 113 kms. 503. Com a verba 
pedida, pretende-se r ealizar a conclusão elas obras. o assen
t~1rnento de trilhos, a construcçii.o <lc estações, etc. · 
. De conformidade com o contracto da Companhia Goyaz. 

que •consignava o custo kilometrico de 3:l :500<$, ouro, esso. 
l rccho deveria custar 3. 5í5 :3'l4$SOO, ouro. Para a sua con
dusã.o foi fixada em 19 16 a importancia de 1.3711 :095$227. 
ouro. Conclue- se, --pottanto, quP. .lá o Governo nelle havia 
de1'pendido 2. 20i :2-i9$2i3. ouro, o que. considera<ias as con
dições do emprestimo de Hl10, corr~sponrle. de facf,o, ao des-
1~mbolso de 2. 793 :388$237, <mro. 

Com. 1.0Q(}:OOO-$, 1p·apel. ou talvez menos, a Oeste de Mi
nas evitará o desperdício dessa alta sornma e t;oõerá trafe
gar até a prospera c1<lade de .M'onte Co.rmello . 

Não é demais chamar a · aUencão d a illush'C' Commisgão 
''e Finan~.as P. da Camara para f'S~·~ ponto. 

PCLrer.e1· 

A Con\missiío não accP.itia a emenda. 
Tendo ~ido 'af~igido o maximo _ CJll" SCI poclcr:1 con-;. 

rr.<lr.l' lli'SI~ Ol'l::lmcnt.o para eongt.r ncr:ao d ~ C'l'l.rnd:ii- de forl'O 
" :<t>mlo n obra nrliavel. a Commissfío uiio póde nconsc.'lh:lr a 
appt'O\'aCãO du. emenda. . 
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N. 26 
Verba 6\ n. 1: 

,, Para continuacão das obras de construcçãé> da Estrada 
<le Ferl:'o de P iquete a Uajul:lá, duran_te o e::i::ercicio, réi~ 
3 . 000 : 000$000. . 

Sala das sessões, .31 de julho. de t920. - Arnotpho Aze
vedo. - Raul · S<i. - Ataor Prata. - CamiUo Prates. 

· Parece'!' 
A Commissã.ô não aooeita a et;Óenda, pelas razões por que 

deu opio.ião contraria á emenda. anterior . · 

N·: .27 

Ao art. 1• verba n. 6 : 
'.Augmente-se a verba 6 - I (Estrada de Ferro Central 

do :Brasil) da import.ancia de 3 . 000 : 000$ (papel) · para a 
continuação das obras do ramal de Montes· Claros . · 

Sala das sessões, 31 de julho de Hl20. - .'flonorato Al-
1H:s. . __:_ Ed(Jardo da Cu.nha . · 

'Parecer 
A Commissão não acceita a emenda, por estar 1prejudi· 

cada em vi.sta do parecer · sobre a de n . '24. 

N{ 28 
A' rubrica n. 6" n. I - Estrada do Ferto Central do Bra-

~il - accrescente-se: · · 
~LOOO cont'os para as obras do ramal de Montes Claros; 
2 . 000 contos para as obra sdo r amal de M'adunna a 

l'ont r. Nova;· 
2. 000 contos para o 1Jt'Olongamento dê Pirapora a ·~a-

lém do Pará. · · 
Sala das sessões, St de julho de f920. - Mello Franco. 

Parecer 

A emenda está .prejudicada pela de n . 24 . 

N. 29 

A' rubrica 6• - Estrada. de Fel'l'CJ CenLral do Brasil nu
g-mcnte-::ie a quantia de dous mil contos p:irn n constr\1C()ão 
do ramal de Mariannn n P onte Nova. · 

Snla tia;: se~:::Õl)s. 31 de ,iulho ele 1920. - LandulphÔ de 
M!11111lh iil!s. - .Tnsé TJonifa.do. - A11wric11 Lu7>r?!<, - Gomes 
Lrm!J.. · 
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Parecer 

A emenda está pre.iudicada pela ·de n. 24. 

N. 30 
A' verba 6" - Estrada de Ferro Cen~ral· do Brasil: 
Augmente-se a quantia de 400 contos p::ira. a construcção 

de ramal ferreo da bitola Jarg:a. de Camapoan á cidndl! de 
Entre Rios. 

Sala das. sessões, e.gosto de 1920. - José Bor.ifacio. 

Parecei· 
A emenda não deve ser acceita 'Pelas razões expoetas 

para :rnonselhar a rejeição da,de n. 25. 

N. 3t 
A' verba 6•. Estrada de Ferro Central do Brasil, consl

gnação Obras Novas, accrescente-se in-finf!: · , 
Dublicacilo da linha entre Barra do Pirahy 

e Cruzf:liro . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . í 4. 000 ~ Ô00$000 
, Duplicacão da ilnha entre Mogy das Cruzes 

e Niorte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 000 :000$000 

Justificação 
Quanto d primeira dessas despezas- o denscnvolvimento 

da produccão de todo o sul de Minas está Sl'l nugmentando em 
r.xtraordinarias p,roporcões. Essa producr,ão vem ter á Es
iação de Cruzeiro. da Estrada de F~rrn r.eniral, para ser 
t.r·ansportada ao R.io <.le .Taneitô il a S. P~1110. A capti.eid'adn 
<ln linha Rio-S. Pn.nlo cst.á quasi aWm::idn •'rn linha .simr>lns. 
Não hRvcmos de esperar o· encalhe Pm C:ru:rnior ria :produ
ccão tra.nsporf~da pl'.'!l:t vnst.a r~de iml-minrdr:1. parn. só en
t.ão pl~ovidencial'mos sobre dnrilicn(:ãn rin linhR. para o porto 
do· Rio de Janeiro. pelo menos. 

Quanto d serrurzda dessas despe:a.s - n r.npaoidade norm:'l.I 
dn linha· simples entre· s, Pauto e Mocy d1rn Oruze8 .1·á. esM 
at.tingiào, f' mesmo excedida, ao ponto da ~irculaoão -0(19 trr.nl'I 
não se p6df.l faz1>r com tode ee~ranQa.. Al~m disso, si hou
ver necessidade inesperada de fn:r.er passar :üli um trElm quP. 
seja n maif' do que os que correm ncl,nnlmrmt.[l. nl'in srl'ti. 
isso possivel. 

Sala da~ _sessões. 3 de folho d~ 1.9W. - C1nr.irrato BNl(ln. 

P11reccr 
A l>ml'ncln d1Jv<' ~or nc1rnit.n. 11m1nln à ~l'll!'nnrln pnrl.P Rfl!l~ 

nnl'l. rl'rh1?.i11rlo a v1•r•h11. nrirn Ji.nnn :onn~ n•'~l 1• ~xr•r'1'í" io ~ Mn
!>1'!.mnnrln mo ii: 2. Oníl: OOO!!l nn~ nhrn ~ n 1111~t.l'nr por mrin tlr• 
opcra.çue~ do credito. 
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A pro-posta~ de 20.QOO:OOO$, ve1'ba por demais elevada 
para figurar 11:i. do «Obras novas~. já. consignado avultada im
porf~ancia para um unico e~orci'C.io. 

Si a Commiseã.o propõe a approvar,ã.o da par te r elativa 
á. <luplícaç1i:o <la linha ent re •i\1-0gy das Cl'Uz"Cs e Norte a obra 
é inadiavel, pois ~cm olla o tra!ego da Estrada de Ferro 
Gent.ral do Brasil não .poderá ser feiLo com r-f}f;'ularidade, 
:icarret.ando faso sérios ·preJulzos ao magnifico progresso do 
Estado de S. Paulo. . 

O limite de capacidade <lo tr ooh.o Norte-Mogy é deter
m inado .pela disf.ancia que ·medeia enire n·s esf.ações de If.a
quera e Guayauoa. 10,313 k ms., vi;;to co.mo essa é a secção 
critica ;pot" ser a <lc .menor .cle::;carga. O t~mpo médio neces
s:il'io para o percurso dos t'rens <fc carga nessa secção é do 
25 minutos para ~ ascendentes e 26 para os dcscend'Cnte!'. . 

Ap.pl icn.ndo a fur-mula que dá -0 rnumero ·d~ trens, uire
mm:: 

. N = T = iUO · :1440 ., .. 
tt + t

1 
+ 2 i 25 + 26 {2 X 3) = 57° = , ~;> 

T é o numero de minutas contidas .em 2~ horas; 
tl é o maior tempo, em minutos, empregado aô pe1·curso em um 

sentido. · 
t1 é o maior ternpo, orn . minutos, empregado no percurso cm 

outro sentido. 
i 6 o tempo ne.cessa.rio á. .coaces.são de licença, cruza.manto na 

estação e etc. 
Pelo resultado obtido concluímos que o •numero maximo 

theorico de t rens que a l'inha comporL:l, por dia, cm cada 
sr.nt,ido, comprehendido o trafego nocturno, é de 25 . 

-Recorrendo ao horari'<1 actual verifica-se. riue, com
putando toda-s as tabcllas de trens de carga. snbu·rbios, mix
tos. e)..-prP..860.S, rapidos. clre-ulam actualmant.c 1 !l t:r r.ns r.m 
.sent,ido e 23 em out.ro, o 11uc indica estar a r.apaciclnd•! 
tt.nor ica pr-aticamcnte. d·e um modo comp!P.l.o, vi!>IA) romo, 
sendo os horarios dos trens de passnl:f!iros orJ;:anizadM l'm 
ohcdienci~ n determinado~~ i nl.crcs;oes <.ln pnblfro. i1ün i'• lWil
sivnl intarcnlar os trens dP. t'argn em mm1rro cxnclo no~ in-
Jr.rvrulkls, como a th,1orln pt•isuppõc. . 

IDurant.e a s.afrn i-ão ut.ili7.ndas t.odns ns t.11b1!lln;; tio~ trrm~ 
de canga conEttantos d o hornrio. 'PP.lo fltlll ficn n Estrndn ck• 
F erro Centrnl tio Bra!!lil impo~sibllitadn. àP.!ISP. •mrnfo. rio n11-
gITlf'n1ar a. snn capncid11dl' de f.l'am1pn1•f.I', pot• 1lnfi1• i('nri :i 
1willcmt.o d" razão dn linhn. por oslnr P.!lgolt.nclo o ul1.imr1 rl'-
11u1·sn cina1üo aO!I <ln t rnccli-n. rP.col'rendl() fü• loromol ivas 
J\.f:i llPI., t.li> maiot• l'tlpa1\irlnd11 dl' 1•nb0fft1C. 

· Or.cnl'!'I' t amlH'm n C'.mp1·"A'º drs.iln.~ lnPnmf.i vni;, nlilm dn 
iJno1•orH·ío. no rn~n '"<'l' l<'nlJ'. ~"h n pon·l.n <l•' vis.ta lf'<• lrn i<'n. 
rio11t1t11' no:-; li·<'rho!-: d•~ nivr•I " Ptn r.onf.ra-rrimpa Mir1 p11d1?rn 
Hll:\>' 1ir~f'n\'C~lvn1· vrlocidadr.• superior a '.!iJ kilonrnl.ro~ por 
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hora, cm vil'Lu<lc Lln conclít:ór!S d1) con:;L1•w:r.~ão, :úncla n:ic> :m
J.1sJ'a:i: a tiolw;;fo tio lH'obimna, porque. si de uu1 lado •t'1!b•11;am 
tün\!lai1;Nm · ,n~a.iol', do outro, pol·a dimi11ui 1;5.ú tJOL'l'·C~l' :'ln<:!en Lc~ 
dr~ :;ua vdoc1üad1! u 1;ouscquettlú cio · l.c:mpo no p1~ L't:U L'sv enti·1! 
n~ c:;f.anõc~s, 'reduzem a capacidad•! do trafego da llnlta. Ro
i.:t-himo~ no ca~o ::mL1!l'ÍOr, 

Bsla l'.-. :i. si·Lua..:-ão qnanlu · ao ·Lranspol'tc de rncL'cadodus. 
~n.io m1l\H!t'u de tmwladas c i·c!WC, de modo .not,a.vcl. <lia a Jia. 
nrw ti l!llllu tJUSsivcl fai nr qualquet· Pl'l!ViôÜO { l t!\'i(!i) ao ines
perado au;;mcnLo que ás Ye:r.r~s ap1·cscnta rlcnl·r·o de pciJ.UCfl(l 
. •.'~lJa(:o de tempo. 

O -cfo,;cuvolvimenL1.1 ext.L'ao1·dinal'io que Lt:!vP. o l.i·a.fogo <lc 
.pa:;sa;;cit·os entre Mog;r e Nor~o levou a:; admi11isl.L'ai;.ões tla 
J<~,,(.rarla u crcar1ú11 n·o t1·01:ho a11011Lad1J t.r~n;; th: i;uburbios , 
.c11.Í1) nu u1c1't1 corrLir~ua:mrml.c ci·c.;.;cnLc !;C eleva acLuu·lmcnt.n 
.,, J O. Pot· oufro lado o suq)l•ehendenl.c tlcscuvolvinwnto <la 
)'lfla <mpito.I pau li::;ta fo~ t:Om <JUc ·pat'Lc de · sua popula1;ão, 
.eomo n -do füo -de .Janeü·o. procúrns.sc 1·csidcncia nos arredo
i·c:; úcscnvolvcndo-se a~im as localida.dü.;; servidas pelos· 
,L1·cus tlc sulm rbi-0s. . 

Hoj t1, o dcscnvolvimcn!At uc::isu~ t nca l illacll'~ j ;\ -Olt ~~gOll . n 
nrn ·Í:;t°:i.ci de t al ordem 0qnr. uovamcnLo é pnici.;o augrnoul.at' 
1) num1~l'l' Lle t1•cns. o que não 1J possivut co111 ri r~ l:'-g0Lam1:.nt.o 1Ja 
tap:wi<la<lc de f.rafog:o. 

Para U•l:l'l;l'avm· mais n :;ituai,:ão impur!-'Sn a llL~Ssidad•• 
d1 ~ fo.~.c-1· c!t'n1lar mai~ urn trnm r:i.pitlo ti iut·110 ú out.ro no
.1•.!.111·tw, mn cada srntido. entre c s La Cn'PlLa l e· S . .Pswlo, afím 
•li. clnt• no publico clcm cnLar confor~o nns v!agcn:i. poi-s 
~t:1m1lm1mtc muitos a fazem a.IA de .pé. . 

Esl.e,s n ovos t rens, .devendo parat· pouco. e em v1l'f;ude 
ria prl'f••rcn~in qne Lerão sobt·c os demai s. virão ainda por
lm'blll' mahi n circulação acLttal. obr.if;'and-o 09 outros· l:rcm 
n dt\morns maiores 11a'5 estac-Ors. Já n ão fallamos nos Lr1m~ 
'"~'J>t•c incs que foL>m <le circular_ 

D1wcimos tamhem fovar ~m conta os lastros. com nrn.(.n
r la<>s da via 'pl'rmanc-nfo. e o lcmpo nccessul' io á i•cpat'a!;ÜCI 
riu 1 il'tha. · 

.'1. obl'a é. pois. urgente. 
F:' ~.nmhr>m reconhecídaimcnLc .p1·oductiva. 
!\c\:l.<'s 11lt i.mos s('i-& :rnnos a r ccciLa da~ 1'61.a\;i'it>.S com-

ni ·t•hf'·n<lidn~ 1•ntr" Mo:,n• das Crm:P.s ~ Not·Lc duplicou. 
F.m ·IPH f<ii <ln ~.-105:~66$'!1'56. · 
l·~m í!'l'Hl foi de 4 .002 : G.ií$71,;, . 
No cxcrcicio de 1920 · calcula-se• a l'C<' C' i 1 a 1·111 

1~.11fü) :oooi::ooo . 
Sã(\. portnn l.n. 1 ~o:000$ . pm· k i lor11t•f.1·0. o q lH! p1·0\'a fi·a -

lal' - ~f' dl' Un1ll OUS linhas lfl' f.i•ttf('~r) lllai ~ intl'l\Sf) rio fla i r. . . :t 
1111:1! a f'i1·i.:ulal!:Ío cJp frPnS n:lo i::n p1~<lf' fm:or nnrn Ioda u sr.
:.:111·mw11. actunlnrnnf.r\ devido a :iua írntia · cnnncidadc «fo ka
rc~n-

ParMe te-r, :.i.ssim, a Conuni$siio ele Financas justificado 
J'llunumentc n rnzl'io por quo opina. pela. a.pprovaçúo dn cmen-
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da "11a 11:tl'i<·\ referente ao .i;r·cdilo <J1:c;am1mlut·l11, r!c. ·': .t)l)n c·11:: ·· 
tos paru c~fü m·:;cnGe e .i·cproductiva 11!.11·a, r ie1xan~lo ccrns1-

. J:'natio~ º"' '.:t .(}Qff:OOO$ reslant.es na,; ohl'as ;1 cun:;tru1t com o·-: 
l'«\ClH'>'•>s d~ 0J)ê1'at)õcs de· credito. ..-

"\ Comniiss:iio resolveu ar.ceilar o al\·iLrri 1woph~ lo · !'l 'I" 
;:;r . 8~\mpaio Cor!'êa de acedi.ar-se t:::n111Jcm :L i • p~u·L<: 1i:L 
cm1.mda. na razão de . 7. 000 :000$00-0 . . . . . 

A Commis:;:ão concordou, mas, par·o. figurar na Ycrba ·17". 

N. 32 
Vc1·ba t\•. o. 1: 

§ C.ontinuacão dos trabalhos do prolougamcul.o <fa l!:::-
ll'ada de ferro de Palmyra a Py1·anga, rarhal da Geút i':ll, a 
parl..il· de Mercês. 50~}:00-0$000. 

Justifica~ii.o 

O anuo passado api:ei:entamos ao O:'~amcnto da Viar:fir1 
11ma cm~1da consignando vel"ba para a continuacãn do p1·n
lon.~amento da estrada de ferro âe Pa.ltnyra a Py1·1.mg u. ra
mni ·da Central, a partir de Mercõs, a qual não logrou pare
cer favorave! da digna. Commissão de Finanças. qnn opinou 
i1olo adiamento da medida em questão. · 

flcproduúmos agora a emenda. pct.lindti a vc'rb:.i annuul 
Jtecessatia i~ara o proseguimcnt.o üos trahalho:; •faquellc 1·a
mal. satisfazendo :i justa uspiração daque!la ;;on::i . ~fio tc111l"~ 
<n 1 ~1·0 intuito, si não o de servir t\ uma zo:nt~ popu losn, i;rn n-
dm1)enLe prolluctora ti sem meios de . transporte;:. e osco:• ·· 
rncnto <la gt·ande quantidade de s~us produelos. Di~Lancio <!e:~ 
mercados e estaçõ~s fonoviarias (Central ·~ J.oopo!tiinn.). e o 
~ransporLc do sua produccão feito penosamente por tropas e 
l"nrros de bois. retardando, dest.'arte o descnvolvim~nto da 
fc1·lil :wna, cujos productos chegam aos mercados sobrccnr
rcg-ados tle fol'tes despezas, accrescid:is do custo da produ -
ccao. -

O ..maior · dosenvolvimento desta está dci:icndcudo...-+lo f'!U!! 
:;o facilitem os meios de transporte e esse ó o objectivo · ela 
emcntja, cu.ia adopcão se soij.cita. e espera . 

SaJ;i· das sessõ.es àa Camara rios ·Dcp11tnclos, r, d<l ag-1n;I•• 
d t; Hl20_ - s,,nna Jt'iuuciredo. - · A11tcrico TJOj)r!S. - Landul
~1ho de Mngalhãcs. - Gomes Eima. 

·/... Com:nil>..::úO não acceila a cmem.la, nelas ruzi)Cs aprc
scnt.a.das quando examinou a emendo. n.. 25. 
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N .. 33 
A~ . \'nl'l::\ ti", ti. l - l·:~Lrndil dl.l F•llºl'o G1:u\.l':ll .lln Dra,;i\ 
~ J n l.1!1'ial d:1 5" Divisão: 
A11;.:m1~11i.c-~•! a quan~ia '11! ~t)O colltfl!:i uc 1·rHs para rc1i a

J'aliiÍO e· mclhorãincnt~ l lti c::;tac:1o de Bu1·bacena. 
Sal:l. das srssõqs, de agosl.o de t!l:W. ~ osé /Joniftwio. 

Pa1·eci:·1· 

A Conimissão não accciLa a. ·emenda, polos 1'undam<JnL(1s 
Cl~m· que opinou contra a emenda n. ~6. 

N. 34 
Verba' 6• : 
§ Para conclusão da ponte sobre o rio S. Francisco, 

em Pirapora, .Minas Gcraes. i. 000 :0-00$000. 

Sala das sessões da Cqroara dos Deputados, 4 de agosto 
de HJ20. - Senna Fiúueiredo. - Ameri<:o Lopes. - Moreira. 
JJrandiJ.o. - 1". Paoliello. - Aurrusto de Lim.n. - Manoel 
l •'1'la"cncio . :_ Gomes Lima. - LandJu.lpho de Mayalhücs. -
Matta Machado. - José Gonçalves.-Camillo 1'1·0.tcs. - Raul 
Sá. - Albertino Drummorid. 

Pa1·ucc1• 

A Commissão acccita a emenda. 
Trata-se de uma obra de incliscutivcl u f. ilitlatlf! . .ii lendo 

11 Thcl;Ollro Nocional dispcudido elevada somma na acriuisi-
1;fíu de mutcriacs e· na cxecucão de !rabulhos foitos, cuj1: 
a!Ja111.lono não se justificnrin . 

O pt·olonc;nm·~nt..o da. linha do Cui;Lt'íJ, tla .Est.rutln. <lc Fct'-
1·0 Ccn_lral cio Brasil já se :wlla estudado em quasi toda a sua 
1•xlcusuo. 

A primeira obra a faze• é a pon t e a que se t'cfcrc u. 
r~meuda. 

As obras dessa ponl.c for·o.rn iniciadas cm 19'18 e tiveram 
re:gular andumcnt9 cm Hl19. 

N. 35 
A' vcrbn G', n. r - Est.rada de Fot'l'O Ccnt:ral <lo Brasil 
~laLcrial da 5' Divisão: 
Accl't•Sccntc-!'0. a qua11tla de 200 coulos rlc réis J'nl'a. am

pf iac::io e 1•eparac-ão un cslac-iio do Palm~Ta do motlo a melhOl' 
:d.tl~ndct· ti~ 1wccssidadcs do sct'\'ii,:o. 

Sula dus scll:iõcs, :i.i;osto de rn~o ·. - José lJonÚacio.' 

l'arc1:1·r 

A Cummissúu nüo acedi.a. a emenda, pelos fundamcn!.os 
•Jllc Ulll'e8cnlou ao roj eilal' a oroenda n. 25 . 
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N. 3·6 

J>a1·a a conclusão das obl'as do ra1nal tli:~ A1Jaet1:. na Es
LL"ada dt• J'N·1·0 O~.;, lo de Minas, ~ilO :'0'00$000. 

Sa l,1 da:; ~1:s~ifos. -'i ()e a;;oslo d11 ('\Jj(). - ,1lho1• l'r11.ta. -
\'r1üio111il·u .llor111lhlivS. - Ndlu J'ram:o. 

A C1.1rmnis•i:1n niio twi:dta a cmcuua, veios f:nidam1inio:; 
1;1)m que nfio acn•iLuu .a. emondtt n. :?G. 

N. 37 
\" et'ba O", 11. ::: : 

Parn a euHliuua1·ã1; uns obras do ramal d r~ ~\ t1c::1·a dos 
R•~i~ a H:it•t'l\ Mam;u - da 'EsLrada dl\ ·E erre. Oc::;le de~ ~lrna~. 
:>OO: (lt,!ú$'J0(}. 

Jtts.tificaçúo 

.Faltam apenas quatro OLl ,;oi: kilomcLI'ft$ para im·mina
r;.:ln c!r.~sL' t•amal que põe em communica(;ào o :t~sluclu lf·c~ Mi
na:; Cr•i•:ws ·L~om o podo de Angm; nesso caso nada juslifica
l'ia ab:md~niai· oo> sc1•vi1;os J:.í fe.ilos e não 1ion~inuar a,; ob1·~~ 
i nd ispcnsavcis áquella lig·açãc. 

Sala das· seSSÜ<'S. 3 e.e agosto de 19ZQ. - Antero Botelhn. 
- Tei.'Ceii·a Brandão·. 

A Commissão U<;ceita a emenda. i)ar:t incluir a impLlJ'.:. 
üwcia d() 2 .1000: 000$ nas construcçües a faz~r por meio dr 
(lucra~Oes dG credito. 

• A verba de 500 •Nmtos pedida na emenda de nada ndcan
,tat•ia parN e; neces:>al'io andamenlo dessa ünpot·t.anle obt·u. 

Do Alto da Scrm u Angra dos Reis ha cerna de 35 kilo
mcl.ros, e ·do Alto da Serrti. a Capivai-y. 15 kilometro~. 

bos 3!"i kilometl'os 15 estão com a linha assentada. j(~ eom 
os tl'ilhos. e 10 estão preparadof'. 

O o.bundono dessa ob1·a. informa a a1;hninistt·a<:üo. scwia 
pr~judicial porque L'Ol'l'csponcleria a perder muito trabalho 
feito, dada a difficil conserva1:.fio. Vrrba para esta set'ia d1•. 
s~r ,:rancll'. ilada a natureza accidenlada. · 

A Commissfo p1·orü(~, nols. a sL'guinLe substitutiva: 
'ral'~\ 1.•nntinua<:ílo d2s ob1·as <lo rumrtl dP ,\ 11~1·a do~ fl i' i~ 

a nar1·a Mansa, inclua-se na ll\hcll:t llns obms · u construir 
por meio de recursos, 2 .000 :OOO!liOOO. 
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N. ·38 
.\.' rubrica 11. ü-H-li:sti·ac!a t.lc Fcr1·0 Oco;le de M.inus: 
A\:c·rcsccnLc-so a quantia de :>00 conlos para a ~-0nclusão 

do l'amal de lJarbaccna. · · 
Sala das sessões, 31 de ,iulho c!c :J.!)20 . - José Boni(a.cio. 

- Mello Franco. 
<I 

Parcce1· 

A Commissão ILi'io acccfü~ a emcn'da. pelas mesmas l'Uzõcs· 
11uc apz-escntou para rejciLar a de n. 25 . 

. N. 39 
â ' verba 11 . U - Estrada de Fen·o Oeste de Minas : ·,_ 
Aci:rescculc- E<c ao malerial rfa 1~· divisão nti sub-cousi

gnai;.ão .ro neccs~àt'io á divisão <lesta õsLt'adal), a quantia de 
30 con~os para a c:onslrucção da . csta1_!ãO e casa uo a;r.uLc nu 
loga.1· Ponte No''ª• elo ramal de Barbacena. 

Sala das sessões, agosto de 1920. - José Banifaciu. 

Pa1•e.cer 
A Commi:isão uão :i.~ceita. a emenda, pela i·aião 

não acocilar a de n. 25. · 
dada .pal'a 

N. 4'.0 
Repartição de Aguas: 
Da consig-jlaç?.io · destinada ú r·evisão d:t rMe, ua impor-

1..ancia cc 1. 300 :000$, de:staque-se a quanLia de 20Q :000$ 
para acquisitão ºde um manancial ~m Guaratiba (Capital Fe- · 
1.leral) e subsequente canalizaÇão de aguas para os b-airros de 
i\fcllo Ali.o, Monteko,- Mag-an.co e Sanla Clara, no referido dis
tl'icto. 

Sala das sessões, 2 de agosto de 1920. - Raul Barroso. 

Parecer 
A Commissão não acceita .á. emf:nda. · 
Quando· f,ralát' da emenda n. 67, a Commissão propor:i 

nnia verba de Ol'dem geral para melhoral' o serviço ele ·aguas 
da Capital :Federl\l, ficando ai::sim attcndídos ·os intuiLos dcsLa 
cm1mda. -

N . .U 
Vct·ba o•: 

· Augmcnl.uda de 500 con(o~ \Jtit'U as .obrns ner.1~s~l\.l·ins 
)1ara a drai;as·cm do . por Lo do Cannavicil·as. do modo a tornai' 
inah; fur. il a entrada dos vapores e a defesa das culturas mnr
s in:l!is do 1•io Jequitinhonha, no municipio de Belmonte. Es-

o.:.... vo1. VII. 2~ 
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tucl19 tia 13ah ia, roeg-ular'iza.ndo as suas margens, e 1':ncndn :is 
obl'a8 de . dcicsa e desob6trucr;ão de seus arnu~ntcs, podendo 
abriI: os neccssarios crerlit.os. 

J'l.l.3.tificação 

A kanscripcão a.baixo, da carta do Syndicato dos Ai;i·i
cu !Lores de Cacáo, da c1dade de Belmonte, ~or si só basta 
pal'u justificar a necessidade da medida que se solicita na 
presente emenda. . · 

· Bahia. 10 de julho de 19~0 - Exmo. Sr. Dr. Alfredo .Ru~' 
Barbosa, M'.. D . Deputado Federal - Rio de Janeiro . · 

O S~;ndicato dos Agricultores de Oacáo, successor da As
SO'Cia<:ão dos Agricultores de Cacáo, vem imoeLrar o · valioso 
patrocínio de V. Ex .. pãra o asswnpto presente . 

. Como sabe V. Ex ., cm janeiro e fevereiro de 1914), ma
nifestou-se, no rio Jequitinhonha, inundações successivas, at .. 
t ingindo as aguas ao nível · não observado pela geração actual. 
Devido a ·demora das aguas e a grande extensão. de terra'> 
inundadas. houve, como era: de esperar, grandes prejuízos. 
pelo deslllol'onamento de propriedades, bemfeitoria.s, cercas e 
a morte de mais de um milhão de pés de cacáo e de animaes 
de trabalho. · Os damnos da inundação foram muito elevados 
devido as obstrucções de diversos affluentes de Jequitinho
uha. O Governo F'ederal de então, attendendo ás nossas soli
citações, designou o Dr. L. Zebnter para estudar os meios 
e indicar as medidas necessarias para evitar os prejuízos re
sultantes ' das inundações. 

Este funccionario desempenhou-se êa commissão, aprr.
sentando um importante relatorio. ao Ministro da ·Agricul
tura, illustrado com às respectivas photographias que se 
acham impressas no nosso relatorio do anno findo. 

Depois deste i·elatorio varias reclamat,;ões teem sido leva
rias ao Governo. Federal, que allega não ter autorizar,ão legis
laliva · para effectuar :i.s obras necessarias. Entretanto, de
vido lis enchentes annuaes, os prejuízos augment.am para o~ 
lavradores que não dis.Põem dp, recursos para obras de lnl 
vulto. nem conhecimentos para uma boa applfcacão dos senR 
'fracos recursos .por isso vem o Syndicato· do3 Agricultores dii 
.CaOOo pedir n V. Ex., parn apresentar na Camara dos Sr~. 
Deput.ados. um project.o de lei, ou, caso julgue preforiwl 
fazer incluir no · orç:ur.ento da Viação uma vertia rfo 
i. 000: 000$ (mil contos) . para e:tecur,âo das obras que forr.ni 
.iulgadns necessarias tí. defesa das culturas marginaes do l'in 
,Tcquil inhonha. com a regularizaçl\o dns suas mari;cns, obra~ 
de defesa e dosobsf.ruccão do.o: sew afflur.ntes. Ainda que nãíl 
esteja dentro do nosso ohjectivo. pensamos chamar n ntton
cão do V. Ex . -para a cidade de Belmonte. que annunlmcnl~ 
se .v<; reduzida, <!cv ido á~ inundações, predestinada a desap
parecer, si provid~ncias não forem tomadas em . sua 'defesa. 
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ncücrnndn o~ · iwof.estos de nossa elevada c~f.imu. (\ conror
l'fcracão-, . no~ i;tJhscrevemos, de V. E:; ., compatricios. -
na1·melwu!~ l:Jstcvcs. de Assis, presidente . - Dr. DemOC'l'Í(O 
Calazans. 

Pa:rccer 
A Commis~ão não acccita a emenda. 
O serviço do dragagem 11ão seria. fcHo fll'l'icienl.cmenla 

com tão pequtma verba e. em laes obras, não asi-c~urtw :\. 
continuidade, é dispcnder inuLilmentc. 

Por illSCl' a Commíssão r.ret.ende m elhorar a verba i;cr.al 
da inspectoria e t·cunil-a, ele modo n. poder altcndc:t• o Go
vcmo (~ obras urgent1>s, sem ficar preso a dcic1·mi11ados e 
cepcci.ficados servicos, ás vezes inexequivcis no momento em 
virfode de phenomenos na·~uracs. 

N. 42 
Verb:-. !J•: 
Para i!sLudos e u11c10 de. trabalhos de dcsobsLr-uc\:.ãO <lo 

1·io Grandt•. de Ja;;nará p:ll'(I. baixo. cm pequenos treohos que 
llic inipcd1:m a· ttú.vegacão. 150 ~oo·o$OOO. · 

. :=iala elas sessões, 4 de agosto de Hl20. - A.loot- Pratr.t. ........; 
\'aldomfro Ma(Jalhãcs. Mello Fr·o.nc:o. - F. Paoiiallo. 

Parece'!' 
A . Commissão não acceita a emenda, pelas razões cladus 

J)arn r e.icitar a emenda anterior. 

N. -13 
V(\rba ga: 

Aui;menlc-sc de 1 QO contos de réis :i . vc1·ba dl)slJnada :í" 
Tn~poet.oria de Portos, Rios e Canacs. para o fim especial <lo 
~N'<'lll ·est11ddas e começadas a executar a !,( ohra~ necossarias 
an~ forl.ci; de Macau e Arefa .Branca. no Estado do Rio Orand'e 
1!0 Norte. 1 

$ala das sessões, S \\e a!;i>>-lo í.lc 1 no. - José Att{lttsto. 

Ju.stif icaçâo· 
:tm Macau e A1·c ia. B1·anca estão cnc1•avadas as melhores 

,, mais ricus l'O.!inas dó Brasil quo trazem com o seu pl'oduct.o 
11mn grnncic contribuição ~l economia nacinunl e uma fonte àc 
1•rccile. :í Unifio, que uHingc annualmcntc t\ uli;uus mil l'Ollt,o-; 
dri yéis. ' . . 

Ol! !'avio;; qu1~ fazem o >1crv1co de c!lrrci;amonlo do s,nl. 
~!'ln ohr1itnd0s n f1cnr. <'m <1Utt!qt1cr dos dom; portos, mu1f.o 
10 11;0 dl} lr.r1·a, o flUC · ncar1·ela grnnr.lcs dcspazas pnrn l'S cnr
r1:1;ndorcs, que srw forc:.idos a lnva1· o producto cm pequenas 
embarcações até muito f6ra da barra. 
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Tudo i!;rn . se eleve ao abanfümo· cm qnc. até ho,il) tem fi
cado aq1w~lcs portos, onde nunca os governos fizeram quacs
qucr :::crv1r.os . 

En lre l:intçi, obras de pc~1ueno vulto facilitariam . o ac
c<'!s!!o d~s 11a;iwi:;, com vantagens grandes e evidentes para n 

. .ccono1ma. pr1v::ula e pura o ínlf)rcssc pnhl ico. · 
O mo.llogrado engenheiro Souza Bandeira, em l.rabalhll 

muilo intcrcssanfc. sobt•c oi; ·pequenos portos mariUmos elo 
T.lrasil. de publicaçfu) nMthnma, salienta a. iní(Ju idadc que i·t~
prc$rn f.a o abandono dos don~. porto,; d Lados, '1UCI mereNwam 
oi:; sm·vir;os 'l\lC Ol'n para cllo!:l pedimos, pNs dão renda :w 
paiz de nifo pequena monta. . 

Pa1·ecer 
A C:ommissão nãr o.êccita a emoncla, pelas razões dalla~ 

para r c,jc.ílar a cmen<la n. .41 . 

N. H 
Vr.1·ba !l (TnspP.cloria Fcdcra.1 ·de Por los, Rios e Canac~J. 

( H' rv i1;oi; ei:pcciacs) : · · . 
Aul.!'nwnt.:11fa de 500 :OOOS a v~l'lm cfoslintldu i'i «acquisi-

~ão a coMct·\•ar:ão . do rnaterfal dé cfragai;cm>. , 
Suln. du:; ~essõc,;, cm ai:wsto_ de 10.20. Bento Miranda. 

J.71,stirica~ão 

Sendo lH~n~u11wnlo «lo Govt'rno, de accôrdo com a twkn~ 
ta~ilo da . Tnspecfol'ia l'cderal do Porto:::. n1os e Canacs, reun i ~ 
em diffet·etílcs poulos do nosso liltoral, maLorial . de. dra~a
G'Cm s11ftiMr:nto para ·acudir a esse gencro àc serv1co nos lu
f;ar cs •1UC\ 11niis m·gcnl.cmcntc o rcclaniarom, juslirica-sc '' 
reforço' dcsla V~l'ba pai:a ucqui::iiçüo de maLcrinl em razo:i.vcis 
condi<;õcs de t•fíiciencia e coni;ervação c'.\:islcnte no c:s:L.rcmu 
no1·Lc <la. Republica. · 

Parecer 
A Commi;;srí.o accciltt a emenda. 
Conv1!m rcfmT:Íl' a verba tl~i;Linada ao male.t·í:ll dr. d1·a

ga~cm para uf.Lcmdin· aos rPclamos de ~·a1·ia:s regiões. du~ l(tmc ~ 
são legitimo 6t:o as emendas ,iue estao. se 1·elala11do. 

!'i. '15 
A' verba n•: 
An~mr.nl.c-;·.c de J 00: 000$ parn auxilio an E!'l~iclo 01~ 

Minas <~~!r;t•~s. ptu'a. as olm1s de ílc~obskucçfio rio rio Ptu-ahy -
1,una. cm Juiz do Fór.:i . 

Sala das sessões, 30 de junho de 1920. - Frandsco Yal • 
Zadare3. 
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Esto.s obrar;;, ,iá iniciadas com o auxilio da Urii.ão, consti
luem CO·J?1vromisso assumido pelo Governo Frderal, tendo se 
reconhec1po que o lr·echo da .Er>trada de Fcrrn Central, infel'
pondo-se cntrr? a cidade e o rio, concorre pura ai,; inunda~õ·~s 
;mr>üttes ja cidade de Juiz de Fóra. 

Isso foi solemnemente t•cconlwci<lo por vn-rios M inistro.s 
da Viação, entre elles o Dr·. Lauro Müllt'lr, votando~se enf.ão 
t~ma. verba de 700 :000$, qUI'. não foi ntilizada. 

Depois disso, diVersof: auxilios lhes ·foram consignados. 
não tendo o Estado r i>cebido sináo a imporJancia d1:1. 100 :OOll* 
por não ·terem sido pagas as rest.antes. Com o auxilio or::i. 
suggcrido na emenda, nodcrão ser as obras conLin11a<las, como 
t.:mt.o convém. ·. 

. Parecer 
A Commissão não ar.ceita, a emenda. pelas rnzurs daclns 

para rejeitar a emenda n. 41. 
N. 4G 

Vül'ba 0' (Tn::1pectoria Federal de Porto:;, Rios e CnanC1s). 
n. TI (Fiscalizaoão do Porto do JP:irá) : 

Augmcntadn <ln 25 :OOO!f; pura n conclLlRiio <IM t•sLudo~ 
hyrlrographicos d9 canal' central de lihracão dos r.ins Arary e 
Arapixy, na· ilha de Mam.ió, .iá muito adianl.acJor.;. . 

Sala das sessões, em agosto de 1 \l20. - Rcnf.o JiH.rmula. 

Justi}'icaçllo 

J'tlstifica-se esta peqnena verba para ultimar os estudos 
1111c· hrevement.e d1w~m ser aprosentadm; pela Commrssão re
spectiva :1 Inspectoria Federal d~ Porf.os, Rios 1~ Canaes. 

Estes estudos deverão servir de base para o ll'acado de 
11m projecfo do cnal cenlfal da ilha. r:om o rim rk :;olncionar 
" duplo' problema da navegação 'n dn dl'en~gi.>m P. irdg1\çfio ~r~ · 
rn ilharhi;; c1o h~ckire~ de campn~ inaprnveif:'l(lns. vPlhrt asp1-
ra\:iio daqtwl las rrgiõe>:. 

Pm·ccer 
A Commis!'!ão niln aec~it.u n PmPnda, p~lns razuris dada~ 

1rn1'a re,kifar a cmcmda n. '~ l. 

'N. 47 
Vrrha 9": 
Onde r,onvicr: 
.'\.llgmnnt.e-sc a vcrbn de. 200: ooo~. para cle\>,nh~l.rurci'in 

d1)~ i·ios íg-nassú C' Nt>µ-~'o. 11() El'lfri<l11 cio Prn•nn:"t. 

brnli.fiaaçrio 

() ri~I ígnasr-:ú r.oml.iltH". para toda n io_r~a rib1dr,inhn: si
l.11nrla. 1>nl.rri Pot'1o Amazonas r Pnr1n fia {ffl1:1n da V1t'lol'L!l, D 
111·in1· i pai lllf'io ili~ rnmrnu·n i''rtÇ'fio ,. df! l l·ansporl.e. 
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Dos terrenos ferteis por elle banhados e riue se prestam !l 
t~do genoro de cullurti, · são exportados, cm grandes propor
çoes, os cereaes de t.oda a nalure:r;a e ;;obroluào r. 11erva. mnJtu 
o n madeira·. 

Entret.:mlo, n nav~gabilidade do rio I;;ntissú nesse ex· 
fonso Lrecho está. dependendo do faclor impr.•escindivcl do~ 
gramlrR _volumes de agua e a menor vasant.c impede logo a~ 
eommumcaçiJf!s !'!nl.M º" principaes cimt.ros p!'oductorcs ri~ 
beirinlrns e os mercados consumidores. 

· T3l faclo verifica-se porque alguns .trechos do rio sii•) 
obslenidos por diversas causas. fa'lti.lmentc L'crnoviveis, pdn
cipalmcnl<~· por grnndt:!e:: clepo'1itos de pedras. 

Assim. J)ara o clesenvolvimcnto :mai@ fo.ril dessas 1,onas. 
conn\m, com a maxirna urgcncia, proceder-se à' desohsl..ru
cc:ão · de!lses dous rins.. nos trecho~ em que C'sAe serviço s0 
torna nccessario. . . 

A rcali7.ac;.ão de tacs 1 rabal hos. facilit.ando ns transporte~. 
c~oncorrcr:í para a ma.ior prosp8ridadc do E:::lnrlo r.lo Paraná. e 
c:onscr)l1enteml)nf.e t.:lmbem para o augmento das rendas q1w 
o Governo da Onião alli arrecada. · 

Sala das.!:'essões. lt de agosto de 1020.-Jnffo Pcrri.etta.-· 
TAt i:z. B art h.olomeu . 

Parece?' 
A Commissão não acce'ita a emenda, pt>lns r:'.l:r;ões darfa;; 

para re,jcit.ar a emenda n. 41. · 

:N. 4.8 
Na verba !)• - Inspectoria Federal de Portos Rios e Ca

n:tes - e na ><Ub-t'onsig!rneão «Administracãc· Central -- · 
Acquisíção r con<Jcrvacão do material de dragagem, pessoal e 
mate-..'ial» · - :ir.cvo<;cr,•nte-sc -- incluindo o s~rviçn de dr~gfl., 
~cm ~o porto d0 C:unocim. Ceará.. 

Jnstificação 

E' indispe;i,,av".!l. innc1ia,·el mesmo esse f;erv]ço, pois qu~ 
o 11orto de Camocim. no Ceará. está ameacado de ser obstruido. 
Sem à'm:i. dr~.ga~em -<)l)porhma e convenit"nlr, que remo\•n 
fl<; haixios nelle existentes. denlro em pouco os navios de ca
lmLar,em~ mesmo cl11 P!'QllNW calado, não J)Odl;'rão mai~ 1.f'1' 

rtcr.c!."~n ao porü• . .l'ir:ant:lo' o mesmo feclmdc· n <1u11lquer navc
g':J.(.'Üo. Em um J~stado. como o Cear:'(. de i:osLa cxtensis~imt• o 
sem llm vort.o ou nncoradouro favoravel. ou ao menos em 
l!On,jiCÕf"s·. rl'gn!::no!<. ~ <>hslrnccão do pnrlo do Gamoc1m 1: 
nwlh0r qirn alli e."\'.il'lle. ·~onf'l.Huirá uma vrrda<lcira calnmi
llaà!'.': Que, acrQditamos. cs rodercs publicos quC'rerão e pn.!::
rão evitar com ·.ima provi,1Hicia tão :ohnpl('~. como a da. .d•·:i
g-agem e com uma rlr!;peza Ião dimiri·ula quanto a que .1etet··· 
mina a sua exccuçiio. Releva notar que a emenda. nã'.l> uu-



C!mar.i aos Deplfa<IOS- lm?"'SSO em 24/06/2015 1ct40- Pàgina 75 de 143 

~mci.Í~:i ·o (/1tantu111 da propC',,.fn. íll'(:On1P11ln1·i:1. :t q1.1nl e•·~ti
nuc. l! $('.!' jlc ! _ 1100 :000$()00 

Sn1n elas ses:.õcs. lt de ngoslo de 1920 _ - T lwmuz P.Jd·l'i
!/11r.s . - Q.~O?•i•, de Paiva. - 'i'lw ·m;fl~ .'lr.cinltf . ' 

Pa1•r:r.r.r 

A ecmmi~,,iío não acceita a emen<ln , p t!l:ts rn7.ücs ·hda,,1 
na Pmendll. 1•1. 

•N . 49 
/ 

Par-:i. dosobstruccao elirnt>o?.a dos r ios l'óss<:. Cayu::lha. 
Sayáo, Bot:i'~ .<tté dcsnsu:u· no Tg:11~sst'1. no m·u 11 ic:ip iri dL' Tgua!'!u, 
l~slado do Rio de Janeiro, accresc'cnte- sr! :?00 :ílOO';Ollfl. . 

~ala d~s ses:ii>es. 6 rJe agosto d P. 1.9~0. - · :lflt11ncl p,, fr ·· 
' -- ' 

Jt~stificfl.i;ão 

O Governo Fed~ral, r;1Jr nutcriiaoão legislativa, m:ind1)u 
limpar os r eferidos rioti, t•a :uinos passados: trndo sido msur
.fi~icntc- a 'VCrba ...-~tada. foi e serviço inter1·ompido . . ;ori1 (! 

creflirl') ora Pedido, ficar;í complet.o o .~ervir,o rfo d1>sobst.ru-
1:c;iic: dos rios P6sse, Cayuaba. SaYão é Botas é incnlculaveis os 
brmi'fiCio~ 6''s r.io;:>ulaç&!s r.oidadas · p'elli.e· fr>hres e out~~<i 
mt1les decorrentes do estado em <UlE' se encontram P.Sses pe
qurnoz ' rio!. 

Sala das sessões, 6 de agosto · de i 920. - Manoel Rei3. 

ParMer 
}\ Co-mrniss;to n'ão al'cP.íta n emenda, pel:is rn7.õP.s cia~as 

na rrr ~nda 41 . 

Vel'bo. 9•: 
r~a rubrica - Material - Em vez de t3:000S, redija-~c: 

50 :-0(/(,$0()0 . 

O l\Cct'escimo <ie 37 :OOC•$ será cxc.lu!'.ivamente appli~a·'lo 
tí~ ~1J~r11s do m <'lhoraml"nto d:i harrn do rio JoanMs, no mu-
111c1p :·o d(\ AhrnntP.s, Estncln da nahin. i.nrnando navegn.vcl o 

. mN·mr. rio crn · sua fo:r. na cosL'l rirennicn. rr.aliznnclo-se •"!~f.o 
~•" t'\'t(; f, r.om n P<>o~O'.ll dn -In;;r1(\cf.1win '(i'P.1lH:tl ri<~ Pm·t.o~. n10 ;; 
1• r.11rtll~!-\. ' 

Crt1nnr::r. !r 1ir · ng-o~I o <lC' i !l?O. - Pirn.~ cfo Car1ir.:l/1.11, 

Prrrnce,,. 
/1. 11c-mmi~!oõ::0 nfio acceib 11, r.mcndn, pP.lt\.s rnzifo1; un.d'\s 

11undn nconscllton ::t ro,jeii;1io cln emenda n . H . 
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Verba 9': 
:N. 51 

rur-a a desob:otrl1c(:fio 61 r.ro s; João, no municiph de 
Rart>a de S. João, Esfadc <lo nio l.lc Janeiro 1()10:000$0úu. 

$ala das sessões, ;> de ap:ostc de 1920. - Lenurt.bf!r 
Filho. 

· Parecer 
A Commissao não acccita a· emenda, pelas razões dadas 

para rojeHar a emenda n. ·H. 

N. 52 
Verba. 9-: 
Onda convier: 

1 • 

Como auxilio n.o Est.ado de ;intto Grasso, para a df.'sob;-.!:.ru. 
cçãn do rio Cuyabá, a quantia de 100 :000$000. 

Cumara dos D·~pulados, 2 de agosto de 1!\20. - Dep11ta;to 
Perdrn Lqite. . 

Parecer 1 

A Commissão não acceil::i. a emenda, pela!>. razões dadas 
p:ii:u nconsr.lhar u re,icicão da émenda n. 41. 

N. 53 
verba 9•: 
J\ ugmente..;se a verba d<'" 30 ·000$. para a desobstrucção 

1fo. 1 li' Xapnry, no Terr!t.01,'io Feder.ai do Acr_e. 
,::ala dns sP.ssõcs. G de '!gosto de HIZO. - Jr>sé Augusto. 

Parecer 
A Commissão não acceita a emenda, pelas razões dada.$ 

para rl'.ieiçao da <'menda n. 41. 

:N. 5-i 
Yi:!rba 9": 
•\ugmentri::~e a verba 2:;: :COO$ para a desobsLrucc;:io 

do 1'io 1'ur:i.unct'í. n0. Tl':-ritorio Federal do Acre. 
S:il:i das ~11Rs<i"~• !\ <ln :igosto de Hl20. - José Au17ust?. 

P(lrP.cer 
A Gr.mmi!'.~rvJ nilo acr.eHa a emn.rida, pelas razõe~ 11'.1'Ja,; 

par:i rif'.n nronsel h:w a adop<::ío da e.ml'nt.fa n. 41. 
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iN. 55 

1'~ vct'hn !J• · - Acr.res~-entc- se: 
P::ira tlr>sobslruir o r io Sar~lo Antonio d:i Praia cl:l l'\fi,;:"n, 

na ~•w foz. no rio Dccr., a té SP.lc Cachoeira~, 120 : 000$000. 

J11 .. ~tifica,ção 

.. ~ tixploracão dos :::-ios nilvegaveis merece amplo aux1;!0 
e.lo~ pod1~rés publir,os, ma:idm(.,' si se t:rata daquelles que. como 
o ri0 Doce e Santo Antonio, l igam dous EsLados prospero.:; e 
que ::wc.c.isnm dP.s nr.volYe1·, -tt"brntudo o . seu intercambio cüm
merc-~al . O rio Dc-ce <' o se11 tributnrio Santo Antonio ~l!"!m 
volume de agua bastante para uma navegação regular e ape
nas algumas cc1-r'3deiras impedeui r:ue alli transitem o.> b3~·
cos ~~<' qnalquer em preza. 

,; Cnmãra. na sua n!f.a ;mbedorii1. deve mandnt• fazer es·,·e 
tr~l1a!ho. mediaute au torização no Governo, conformo a 
P.menda. 

Sala dns sessões, 3 de <l!"Y!!to de ~ !120 . - Albertino 1>mm-
m.oru1. · 

Parecer 

A Ccmmissão não acr.eit9. n emenda. pelos fundamentos 
qnc r1prostnlou para ar.on~~lbar a re,iE>iNfo da emenda n , /i1. 

N . 56 

· Ao art. i º, verba 9º, accrescente-se : 
Augmcntada de .500 : 000$ :para· continuação <los serviços 

do melhoramenl.o do canal de M:teahé a. Campos, no ÉsLado do 
filo de Janeiro. · 

Sala das sessões, de agosto · de 1920. - Veríssimo de 
Mello. 

Parecer 

A Commissão acceita a emenda. 
Em HH.8 foi apresentnàa no c>t·camento da Viaoã.o uma 

~roenda consignando o. verba de 270 :000$ para. o Governo, s1 
,inlgasse conveniente, mandar desobst.rulr o cano! di> Macahé 
a Campos. 

A Commissão de F inancn.s acccilou a emenda por en
tender <que t..razia vantagens a exí!c ur:ão desse melhora.-
lnf'nto, sendo dn necessidade o sm·vicn~. . 

Em 8 de j ulho dfl :l!HS o Governo usou da. au Lor izacão, 
nhriu o credito de 270 :000$ e nrnndon proceder n estudos e 
:"t 1 impcza do canal. ' . · 

Terminados 
0

t•st.es estudos e submot.tidos á a.p.p1•ovaç!í:o do 
l.':overno. foi cnião cous ignndu no Cll'çunwnio do cori.·enlt• anno 
11mn vfJrbn de üOO :O(}("'\\ para os s111·v i~~os dt~ fin ilivos. · 



Cânara dos Depli:ados + Impresso em 24/06/2015 10:40+ Pág ina 78 de 143 

O Governo e o Congresso teem P.ntendidci que se traLa de 
uma obni de t·eal inter.e;;se. 

Destina-se ella a dal' transporte por agua a uma região 
onde a agricultura é intensa e cheia de futuro. 

· Passa. pelo districto de Q"issamã, onde ('Stão situados 
os t,'"l'andcs engenhos de, assucal", e sua· navegabilidade des
congestionará a producção, que actualmente enche as esta
ções da Leopoldina, a espera <le transQorie. 

E' tambem uma obra de saneamento da fertillissima zona 
at1·avcssada pelo canal. Com a drenàgem dos terrenos mar
ginaes, as zonas inundadas, onde o paludismo é endemico; vol
tarão ao seu primitivo esfado, fa~endo desapparecer as fe
bres e ns·it.ando a vida. das p°'pulações daquella região. 

Com a <lesobstrução do canal, as e:tceUentes zonas mar
ginaes adquirirão o seu verda{]eiro valor econonüco. pois, o 
saneamento permittirú. que o trabalho humano allí se de
senvolva normalmente.· 

A adminisfracão, ouvida a resp-eito, declara que fará 
intensificar a obra desde que o orçamento de 19'21 consigne 
a verba pedida na emenda, por ficar assim assegurada a su['. 
continuidade. · 

N. 57 
· . D"'l"taque~se da verb'a - Inspectoria Federal de. Portos, 

Rios e Canaes - 200 :000$, para dragagem e melhoramentos 
do rio Jaguaripe, no Estado -da Bahia. 

Sala das sessões, 2 de agasto de 1920. - .Leoncio Gr.tl.rão. 
Pacheco Mendes. - Raul Alves. - José Ma:ria. - Euoe

nio Tmwínho. 

J-ustificaçrlo~ 

O rio Jaguaribe é navegavel desde a sua i'óz no oceano 
alé a cidade de Nazareth, em cujas proximidades os vapores 
da Navegacão Bahianct e cmbarcac-ões que transportam passa
geiros e merca<loria~ correm o perir;o de encat.he nas mil.rés 
pequenas, só podendo Lrafognr nas cheias das marés. o quo 
t'; ele grandes pl'ejui-zos, ·porque n cidado de Naznreth é o 
unico dep,).sito da cnpi lal r. dns cid:ufos C\ muniéipios da 
:r.onn l'iquiss1mn. qun n.Lrn·vc:,1gn o vnlle do Jcquiricã ri parte do 
Rio dll Co;1tas. se1·vindo n municipios importantes como Santo 
i.i.nLonio de Jesui:;, .&. Miguel, Amarimsu, Lnge, .lequirii;-0, 
Aroeiu, .Tequié. !'llarnc:ín. Po~Ocs, C:nn(J11í~ta aló Foi-1.nl~za, em 
1\1 inns. conlrlls commcrciaos e producLores d\:J café, fumo. ca·
c:ío, nl,i;wrlíío, ucl'eac!l " i;ndo, que são lrnnsportndoÁ peln cs
t.rnd~ de forro nt,; a cl1!.n t:idacle, dn ond<• para n cnpitnl só 
purlom sri· conduzidos por mn1· e os hnixio!:I do rio dif1'icultani 
1! rruusi impedem n nnvrgnção. · 

Parecer 

A Oommissão não· acccil.n a emenda. pelas rai;;JP.s dadas 
para aconselhar u rejeição da de n. 41. 
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N. 58. 

Considerando CJUe a navei;acão elo B::dixo S. Francisco ·é 
serviço de müure:r.a federal por !'a?.er :parte integrante do 
syst~ma <le comrnunic:icão cs!.abelecido pela :mstrnda de Ferro 
'Paulo Affnn50 que liga o Alto S. Fl'Uncic.r·n r.om as rcgiüc::' 
que i'icarn· nQucm da zona encachocirada: 

Considerando que as mercadorias· tr~nsportadns de Jn-
.. tob{1 - ponl.o terminal, ·no Alto S. Flrancisco da ferro via
Poulo Affonso, proccdent0s <las zonas ,prodm:Loras dos centro~ 
<l~ Pem:imbuco, ·Bahia. Alagoas e Sergip~, para Piranhas, 
ponto inicial da mesma cst.rada dr" forro, uhi ffoari:im sem 
sahida p:11' a o littm·al, si não fosse o servir;o de n~veg-ação u. 
·vapor que se i'U~, por subv1:mçfüi do Governo Federal desde 
t i!mpos remotos;, 

Considerando que o au~mento de ,produccão <los generos 
que se. cultivam naquellas zonas. se i'fli no momento sentir 
valiosamenle pelo íncremenlo do!'; preços- remunerados que 
encontram em todos os mercados consumidores; porém. que 
n deficiencia de transporte inutili7:a o esforco do producor, 
visto a situacão precaria do sysLema de viaç1io limiLado ape
nas ao pequeno trecho oa v1a-ferera de Paulo Affonso - e o 
servico da navego(:ão a vapor que ;::e fa?. de Piranhas até 
Penedo; 

Considerando a necessidade urgen~issima de dar maior 
desenvolvimento ó-navegação do Baixo S. Francisco para que, 
con,iuntamcnte com tl Estrada de Ferro Paulo Ai1onso. possa 
dar vasão á produccão scrtane,ia elas zonas supra referidas.: 

Consíclernndo o encarecimento superlativo dos materiaes 
mechanioos e de construcçfio naval em todos os centros dl\ 
produccão industrial; 

Comidernndo que. a Commissão de Finnncas, em substi
tutivo :i r>menda apresentada ao pro,ierfo n. 78 A, de 1918, 
nutorizou a rev!são do contracto do Serviço de Navegacfio do 
Baixo -S. Francisco, elevando a subvenção até 10() contos, e 
t{'ndo-se reali7:ado a referida revisão do contracto este tinno, 
proponho a seguinte emenda: 

Consigne-se a· verba tje iOO :000$ para occorrer ás <les
ipezas em consP.quencia do contract.o celebrado. no corrente 
nnno com a Ernpreza ôe Navflg-ação Fluvial do Bttil".o Süo 
Francisco. · 

Sllla das se~sões, 2 de agosto de Hl20. N. Camboim. 

Parecer 
A Commissiio acce.i~a t1. emenda. 
E' mnteria. do conLrncto foil.o 0 a despeza tem drl ser 

paga nó exeroic.ío de 1!J2f .. 
N. 59 

VPd1n ·I '.?" -- Jnspcct.oria Federal de Navr.g:u:ãn. 
M::i!Nial -· A!uirnrl de c,nsn: !1 :GOO$ cm Vi~7. de: G :000$ 

lliffl'1•0ni;a Llc- 3:<300$ que é o augmento proposto. 
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J?t stificativa 

A. Pmenda 0.nnr,cdc a verba necessaria para o pagamenLo 
n.ffocf1vo clü aluguol do rrredio em que funcciona a Tnsp<!etm·ia 
l~l'dl'ral de.Nnvn~nç.:ío. que o propriP.tario pa-ssou <le 500$ tn!P.n
s:v~,:; ou so_1s c!onf.os de r4is por anno. para 800$ mensacs. o 
qno fa7. !) :GOO$ annua.Iment.e . · 

. Es(p au:;:meTif.o . deixou dfl ~C'r incluído na tabclla. explica- , 
f1_va. porqun t.eve Jogar quando a t.abella confeccionada ,j(i. f,inha 
R11'1o r'11110U.!da para o llfin is l<:!rio àa Fazenda. · 

r.nmara rloi: lh~putarlos, 3 de agosto de 1920 . -- ArmJ:mdo 
Bm·7.ririuu1t1.i. · 

Parecer 

A Commisa1l.o acceita a elli:'enda. 
'T'ral.a-~e do aluguel de casa que t.em de snr. pngo. 

N. 60 
fh ver·ba rn• dPstaque"'7se a quantia de 3. ooo :00(}$ para o 

nrolongamcnt.o ria F.l't.rada dn Perro Centrnl <lo Brasil. de S. 
na1·hn:-a ai.é rtabira do Matto Dentro . 

J~stif ica-se 

A construcção j;í ~Ói inir.inda e o serviço feit9 e..<;tá sof
írr.nrlo. <'ada YP.7. maís. a accão demolidora do f.empo. O t.recho. 
Ci l.Í :l eonstrnc.ção -ae perle. d<'manda a 7.0ni:i. do maior deposito 
de fcrr'J existente no paiz e é- alli que se vae re_solver o pro
blcmll. principal da phase actual do nosso progresso - a si
derm•gia_ Não é naf.ural e nem é justo que, · apenas pelo. fnlla 
'''~ GO kilnmetros <lc c·strnda. sr. deixe de collocar esse\' ccnt.rn 
cm 1•ontaC'.to com a capital da Rep;ublica. 

I"r<rro. ouro, madeiras, tcrr.a:s fcrtilissimas. tudo se encon-
1.rn nlli - ontrP- Conceição. Itabíra, Ferros, Guanhães. l'c<:a
nha n Ant.oniCI Dins, de maneira abudanLissima P.- ao la<lo d·~ 
nnmm·osas e possan-tc~. quedas dagua_ :A; zona dcsaSia. pelo !:Hm 
v~lor cr.rmomico, a aLtcnção do lc.gislo.dor rcpulJlic'llno 4lUO nfío 
J1líde :Jcixal-n no abandono a <Jlle vem sendo voLn<ln. de~d1~ 
muito. 1 • · •.• · 

A rmcnda: j:í. foi t.ransformacla cm l<:!i divcrsn~ vc~7.l'R, pot• 
l!xomplr.1, nm HH 5 e. i!ll·9, nos ort~nn~~nLos pnm oi:: nnno8 1·0R-
1w.ctiv>tmnnlc' !\ngu intcl' ~ l'S3:\ approva.c;ão ó sufficim1tfl pnm 
dc~m:on;;!:rnt• 11uc tamhcm :ii;ro1·a" Goni;resso não dcvn 1·u.i1!itnl-:t. 
A consf.rlH~t~fíc) J1Üdc Scl' adiada µor falta <le <Jonllêcimento da 
~mm. m::is n anl.1.1rizar;fío nilo dev~ ser 1•r,cu!:\arln 1wlo Porl1•1· 
l .1~g-islat.ivo . 

' ~ala das ~r.!;SÕ0:~ lia Cninnra. 31 tln jlll.11-0 dn HJ2íl. - .'\llwr-
1 iuo l•'e1·1·r.i.1'l1. D1·1m1.m.oml. -- mt<1m·do dtr Cunhu . - Mal ltl 
Mur.hado . - lf!Nli Ú0?11,'alt•cs. -- Auu11.8to de l . .i?rw. 
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l'w·ece1· 

A Ctnnrnissão nü.o acecHa n. emenda, pela razão dada tml'a 
não ar.ccilar a de n. 25. 

N. 61 
A' verba: i 6~ : 

llarnol de l\lassiamlní da EsL1·aclo. de Feno D. '.1.'liut•c;:a 
Cltt•i:'Lina. 

Eleve-si~ a LOOO;OOO* a verba. pal'a o fim de !Wt' JH'l)
lnngadn o mc$nJO rarri1al :it6 J) u nt~1 elo co.•1Lincntc. irnmLci1·0 a 
l"lorianopoli:;;. 

H io de Jancírn. 5 de ageislo de)020 .. - Pmilv úv 1"runtü1. 

Parecer 

A Cnrnmis~ãu 1fo l''intm(;as aul!Gilu a emenda, vara irwtui1• 
11\l Vl!l'ba fj•. 

N. 62 
Vc·rba. rn~: 

Pura a conclusão uas obras do ramal de S. Pcdt•o ele •Al
cantai·a a UhP.raba, :.U')00:000$00{). 

Sala dtt~ sessõf~s. 3 de agosto de 1!120. - 11lriu1· Pr.ita .. 
Nello P1·ri1wo. · - Valdomiro M.aaalhães. - Va: llt: Mcllo. 
Ji'. fJaQlfrllo. - Jayrn,~ Gomes. 

A nee4!S~id~tdc da MitsLru<.:(;iiu d1~:::.s1.• !,1·1~c ho dt! 1!-SLt'ada dt<. 
fonn vnm ~L·ndo pt•m·lamada de~dc muiLo lompo. 

Sob 0 U1ovct•no ]'t'O\'ÍSOl'io. u dl'l~\'('LO 1L l:lt\:.!., de) l Li d•~ OU-· 
lul.J1·11 d1~ J~!W , 1°C'rc1·e1Hlado 11clo illusL1·e esta.dista, que foi u 
saudoso general .li'rancisco GlyMrio, a conccdh1• a conslrueçã11 
<l:.t~ 1•si.,·a1fa~ de fl)rro nci;e.ssu1•i:1.-; ao «:csto.bcledmenLu de uw 
~y:;lmna ·de viac:ãn gcrnl:i>, a C'llc.~ refcriu-~o l)Xprcssanwnt1~. fa
~rnmJu-o lilll'l.t' ua cmw~~~sã-0 obULla pcln Gompanhia clu. Est.rada 
dl' l•'ct•t•o 1:fo OcslLl •le Minas. 

l\his !.ni·dc, NHlucando essa c:r>ncessãü. 1·uappa1·r).l.!<' a ~!•Jll-· 
~tr111:•:1" .1lu r:uual l'Pfrrido corno uuu~ das oln·iga1;:.õei-i da <.:01H-
111rnlliu J 1;~l1•a1! . 1fa V1•1·1·0 dc~ Guynz, enl cu.ios sucoct->sivo~ N111-
lraclu~ 1h:ul',•1;, lnic~iníl~l~ ti~ ~ua:-: obms nm rnl•l. nslat·ia ••Ili! 
lw,i" ,:111 plPni.1 Lt•afegn, .~mlisfazenclo a!Los iutcrc.n;~c3 uacinuacs. 
lHin 1'1\rn it \am1•nln''"l 1.\t'~lclin, ~i tl rpw 11u:lhor 1in1ue tcnh:i. 
1'nm 'ltll' udu l•llu 1•rnnpa11 lda cnc.:ur·ou us comµt•omit\sui::. qw~ lho 
Íl\l'UllllliUrn • 

1:u:1Lrncl.ad1ls a~ linlm~ tia l~:,.;l1•ndn dn Ff'l'l'O dl' noya~ an 
lll'f'!~l' tfo :11 :i:>OO$. omo, t>Or kilomeLro, e sendo de 273kms,:.rn:1 
~1 d!'!:'l'llvolvlrn1!1llo do llw.:u.du aàupLauo pal'a es;;e rnnml. " :,;i.nt 
<.'l l >'(.11 tola! oshwa urc:ado cm pouco m:.1.is de S. GOO :000~, ou1'1\ • 
• l{L 11in~111~ni cont.csln. <iuc esse pt-cco cm muitissim(1 elova-Oo, 
<levcndo d;n· ú, comp:i.nl'lin. gr:i.nclcs lucros.· ' 
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ANNAES DA CAMAM 

Atacarias as obras fio ramal l)ffi h11.1, enmn j(i accr~utu:ímn~. 
:.wraslal'an1-:;c cllas morosamonl.e, poi· enLL'C as dift'kulllade\; 
que a· pmp1·ia empreza se foi ereaiido, Llc ·rurma qu.c, 1Hn '1 \H li 
quando jú. devio.m eslar terminadas. ao p1·ocedl!r-sc a ulthnt~ . 
rcvisãv conLracLu·a1. a sua situação era a sci;uintc, u partir de 
S. Pcrlt·o de AilcanLara : · 
'l'r.ccho com leilo prompto . . . . . . . . . • . • • • • . . . . 24.kn1s.572 
Trecho com a consb·ucção por comcçat' . . . . . . . 35kro~.-í7 ti 
Trecho com leito prom:Pto ...... -···· ... . . . . . . . . 63kms,108 
Trecho com a con.>trucoão por começ.ar . . . . . . . . :t5kms.32~ 
'rrcelw com leito prompto . . . . . . . . . . . . ... . . . . . 'Hlkms.t>7rí 
Trecho com t:rHhos assentes •..•.. : . . . . . . . •.. . . 55kms,o.oo 

2731mus,31.i·3 

Apenas., em 50 . kilometl'ós uão 11aviam· sido cxeculad·os os 
serviços de lerraplenagero e obras d'artc corrente. 

Se~un~o infprmacões ministradas pela Inspcctori:l . l"e
dcral de Estradas, pelos trabalhos realizados já a .companhia 
havia r·ecebido, por essa época, ·a quantia de 4. !>29 :Ot\0$:)33, 
ouro, que, na realidade, .levadas em conta as condiçúcs do cm
prcs lüll'o de mm, representam novo dispcndio, por .parle da 
União, <1e bem m\j.is de 6 . 00-0 :000$, ouro. 

Quer dizer que em i9i6 já se tiuham g:isLo mais de 50 % 
do custo 01·oado. Por isso, o contracto desse 1.umo ubl'igarú a 
compaohia a ultimar a const,ruccão pelo Ilrcco global do 
3.701 :000$, ouro, em que ficariam 'inoluidos, naturalmente, o 
material r-0dante e quasi tC>da a 'Vir. permanente. 

Já r.gora, porém, depois <le declarada, em boa hora. a cadu
cidade do conll·acto da Companhia Estrada de Fer1·0 de Goyaz, 
oú.o ha que Lo mar em consideração preços tão elevados. Com 
cerca do 3. 500 :OOOS1 papel, a União poderá ter cm trafego os 
2i3 kilom\!lt•os de~se ramal . 

A f!UesUio p6dc, pois, vc1· cullocad-n. 110 st.ricLo Let•1·eno da 
C'L:onomin: com :J. õOü :000$, 11apcL, p.,.eteru/.1:-~c cvita:r r)uc lw.
jam •iao otttto1 em .imra perda mais de G. 000 :000$, ouro. 

Num Sll dign que mnis conviria ir-so ucst.acando para csso 
l'irn \'Cl'J)u unnual mc11or . A!> obras 50 fizeram cm lodn a cx-
1.nnsfio do t•umol. só existindo, rim dous ll'llchus. 5U kilomctros 
.~r·rn ullut!. A~ círcumstanoins impõem, pol'Lnnlo, f}Ue a con-
1·.111siio uo rnmul ac roaliz:i o mois promplllmeuLe possivel, do 
fot•mo u ~·~ nílo nvol11m11rem uindu mnis os gasLos noooss.arios 
o 1·1~porn1:0cR, 

Ah.lm due1su pun!.leros1~ t'U7ÂiO dr. Peonomin. oult'a:> ha quo 
impõ1~m o upt·oveitamenlo <las obrus realiztidás nesse rnmnl. 

Do un) luuu, a cstacüo de 11guus medicinaes do Araxt\, cujo 
1·cnomo n!i.o <'slú por fazer-se, niío pódo continuar de difficil 
nccoo30. E' l'lla, sem a menor duvida, uma ft'us mnis im110r
l:inles ~ ful\lrosas do Brasil, sinão da .Amerlca. i;i não se pódo 
c1:1quccm· que os hygienistas andam a proclamar diariamc.-.nl,o 
()Ue devemos empregar o maximo cuidado í:)ffi zelar pela suudc 

· do nosso P.O:V.O. 
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D1~ <·ul.1•1> !ado; não pndeino:; ser i nd il'1'1·t·e11 t. nH aos i nl c•i·c.; .. . 
~"~ d1 ~ ci;tl'adas riu fo1•1·0 cujos serviços 8ãn 1:usf.(~àt:l1>.~ rwia 
União: tl. Oci;tt• (IL• Minas n a Centi·al Jn•ecisam sei· llcfondida:; 
-:> l~nlPL'C que, Sl!lJI vantascos pura os intcL·csses collediv-0, e:s
tradas parl.iculat'eS possam subtrair ao seu lrnfogo sc1n ~on
i;urren.cía prnciosas c;OnLribuicões. - Alaoi· Pr(J.taL 

Parecer 
A Conituissi'io acceit.a a emenda, po1· sei· uma obt·a cuja 

c1.msl,1·uct~ão jú. preoccµpa o Govemo. 
Gomo porém, ella nã.o pócte ser feil~ com o:; recm·::ios or

c;amcnturios, dada a amplitude que, Já tem a verba para -0b1·a.s 
uova.s, incluiremos o credilo pedido na ve1·bu 'li ' - nas que 
scl'ãO feitas por meio de operações de credill1. 

N . 63 
At·t . . i." Ve1·ba ·iü•, accrescente .in-finc: inclusive a uon

s(.i·ucçã-0 do trecho comp1·ehendido enLre Pal1·ocinío 1~ Al'a-
;;uay, no Estado de Miru:s Geraes. · 

Sala <las .soosões, 31 de julho de t9~U . - Jaymc Gomes. 
Jt'. Paoliello. - ldorefra Brandão. 

Parecer 

A úommissã.o _ não ~ceita a emendu, vehi.s r~u~s dadas 
quando teve de opinar pela emenda n. 25. 

N. 64 

~\ccrcscentc-se a v erba 1 o• (Adminislra<:;fo e cunsw·uc:i,:ãu 
ti~ Estrada de Ferro) . 

q_uaLrocctüos conl.os de réis para: . 
. a"f' l'CCO~hccimcnlo geral UU. J';E;trad~t d1• l i' ll l'l'U, qm\, }H\l'-

1 in1lo do ponl/J prefol'ivcl da. ES>Lrndu tlt• 1"1~1·1·n el e 1 :ragatia . 
nc• E sLadu do P:uá, aLnwcssc o !lio Cui·uriy 1:(1 ponto mais 
crmvenienl,o o vá cntroucat• na EsLrrtdlt de 1~'c1· 1·0 S. Luiz a 
Caxias, complotaudo ass im a ligacü.o do;; dnw; I!:~ta1.h'J,; bru-. 
:;ilciros <io cxtrnmo n or te . da Republica: 

b ) csf.udos complot.os o de fini t ivos Llu Ln~e lio l! Olllfll'L'IH' ll • 
d ido entre o ponto prcforivo.! . da Estradu do Ferro de Bra~ 
r::unca e v aio Gu:upy. · 

Jiutificai;iú> 

Ao ospi»ílD Julgador ' do Con;::-1•e:;~u Nuciottttl i111põ1•1n-s1! 
a adopi,:ão dcsLa mouida que ~e sente ampnrad a pur 11tol.i\'u." 
altos do interesso nacional. A commu11 i<:1u.;.ãu r itpida <HIL l'f• o~ 
Estados do " l' andc 1'cdcl'aCilo rcpublici~na quo somos deve 
prcoccupar Ô palriotico espit'iLo do Congresso. ' 



Cânara dos Depli:ados + Impresso em 24/06/2015 10:40+ Pág ina 84 de 143 

ANNAES DA CAM:AM . .. ... , 
A viela dos EsLados <lo -extremo uorLe da. Ilcpnblica. rcccu

fo-.so do i.sola.menw pela <lisl..ancia quo os se.para do c•:!lllt'o 
.àe vida bt•asileira. e :ma ligac:io POL' viação ferrea se lol'lla 
.p1·ecisa e ncccssaria. 

A construccão já. feita, e em trafego, de 395 kilomeLr'OS 
.Jt:. li:strada de l!'c.1-ro de Bragança çlirigido para o sul f~m ·pro
cura do Estado visinho do Maranhão, conslruidos cm épuca. 
d.,.· prosperidade ·rinanceira, ú. ·custa do Estado do .Pari!, e um 
.ai.testado vivo do quanto os paraenses presam a conservacão 
d:i grande. unidade nacional. A i·egião onde a estrada se en
contra uber1·ima e sadia e o attest:l.do está na renda ca :1 
vc:r. maior do h'ecllo construido e cm trafego, cu.ias marge.n~ 
:\ população se adense cm nucleo.s rrro~pcros, e offel.'ece pro
ducr:fto que cada anno cresce ausmentando no orçamento do 
Estado as vantagens de renda liquida da Estrada de Ferro d(• 
Bi·agança. 

Não .poderá o paiz, de momento. solucionar Lodo o ;:rrande 
i1roblrma de sua vastíssima rede <le Jigacão entre os Estados, 
rnafl é nccesslll'io que não percamos tempo protelando esfag 
.questões que a necessidade nos' impõe. Fac-amos pois, ca{la 
anno alguma cousa~ Autorize o Congresso a cwitinuar o tra
balho abnBg-a<lo dos !ilhos do extremo .norte- nessa bella ini
J'ial.i va. vofa.ndo o pe.Queno erodi.to pedido; é pequeno, mas 
J10.k faremos os estudos, amanhã ini·ciarilmos a ·construcção 
~ não perdendo Lcmpo breve teremos resolvido por. ligação 
fr1•ro-viaria a mais formosa aspiração de nossa grande pa
.1.l'ia, que é a sua indissoluvel uni d.ade nacional. 

Sala das sessões, 3 de agosto <le Hl20. - Prado Lopes. 
Su1i.::a Castro. - Bento de Mitanda. - Dionysio Bentes. 

Parecer 

"' Comniii:;são ucccit.a· a emenda. 
Conv1'm 1)slt1tlar c::.tL~ Lt·ccho de esil'ada <lei fol'r:o. couror

mu alí.(1;; n <.:ottgn~sso Nacional já autori~ou cm l~i. 

O erL•dilu orçamenla1·io {leve ser dado. 

N. ü:í 

.\ l(•i 1k• cm;arnenlo vi:;rnf,e (n. 3.!lfli, ''" 5 d·c ,;an:,irn tl11 
t\~~0). a1·I. 5:.!. rnhr'Í('<L 17. nnnsip;nou. IL [.íL11l11 d1\ ~ubv1.?t1l)fi11 
ao At·1·n Cl1tb Bi·asil11irn. a riwmt.i11 d1• 50 ;000$0tl0, Na p1·n
pü~l.a d(• Or1::n1w11tn pant n eXtJreil'io d1• lfl:.'.t, o (:uv<~1·nr1, •t11!11-
1r,ndo aqrn•l!a t•nlwicn. omitli11 a eomli>rnnc,:íH> i·1.~~1w:.:t1va 
(50 :000$), ~·or.l'cn·nw se po-Oet1<'t V1!l' no p1·0.iPcl.11 ela cloll t.:i 
Commi~'Sàu lle. Fina111;.as, ora submC'Liido á dr.libcl'aç.úo ·da c:a
m:ixa. 
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As:;im, p::wa. conigi1· a falta que se nob uo pl'OjecLo, of
Jci·ei:-o a seguinlo omenda; 

Onde convier: 
Subvencã-0 ao Aero (;luh Brasileiro (verba va.da.veI, pa

pel), 50 :ooosooo. 
Sa·la das sessões, 29 d~ julho de 1920. __. Au(rusto 'dC'. 

Lirna. 

Parecer 

A Gommissão accúla a emenda, .pa-ra iucorpot•ar es.f..a 
.suôvencão ao titulo geral subvenções. 

O Gove1·uo, em sua proposta, manteve a rubrica desti
nada a esta subvern:.âo, ~em · fixar quan~ia. A emenda limi
.~a-sc a consignar a qu<1.11Lia já .dada para o conente exer
cício. 

O Aer.o-Club merece o e;;t,ilnulo elo üongt·esso Nacional . 
E' uma associação que tem pereonali<iade jurídica. e que 

cnkou; por u.nallimidade n a F~deração Areonaulica (associa
!)ão internacional ), que o conaagra unico .podet· desportivo 
aviatorio no Brasil. . · . . 

Fundou em S. l'aufo uma sucéUl'Sal ~ arL·endou uxn. aero
uromo nest.a u!Lima ddade, i·ooonstituindo alli :?S apparelhos 
Jc aviação, com pessoal e 1natel'ial bt•asileit'o, entre elles o 
bipl"ano h i.;.Lori~o qu e J'ez O pel'~Ul'SO e.las cinco <Ja-pif.a.es da 
Em;opo. antes ~a: guerra. · 

Reabriu na Capital Federal o ha:1i{Ju:1· marit.imo da praia 
<l<~ Saudade, que recebera de Santos Dumont. · _ 

Fundou e manLem u·ma revista, unica deste o-encto e:ds-
f.l.onfo no .Brasil. · 

Provocou de companhias podcL'osa·s. ingleias, t'ra.ncm~a.s 
e itu.I iunn:i. a fundacão de Mcola.s -com vantagens C)l',cepcio-
m·,<!S para 0t; brasileiros. .k_ • 

Organbwu nm archivt1 phol .• 1·aphic:u. 11nia blbliolhcca e 
Ht1f.ro archivo de docum1~nl.os 1·cla·tivos :í aviucão. 

Constilue um verdadeiro biu·cau de informac.óel! pura 
avindore<> r comp1~nhi1li' d1! aviação. 

Ext~u::mdo 1'1 insísf.il• nns va.ntnget1s do Aoro-Club, asso
da1;úo ônnhocida cm todo o BrMil o que tompre merecido o 
:~pr;11)0 d .. to'1t1 n Nncfio, peln;o; sun~ ut.oi~ inici11tivns o sua. 
inf.nlliguntu p ropugunda. , · 

O· ct1sl1..do de t.octo!' º" se\IS lll'n' Íl'll!:l t.cm apanus o auxilio 
dns~u. peqlllm :i snbvr.n1;iío. concot·rnndo º" )!eus sooios com o 
tlohro deosll qu~nt.in. 

O Rdntnr opina 
mant m' a .-;n1J,·r~11cuo 
11111 mr•io in!.pl!igcnlc 
dio mil ilm· l' oilolos 

o.-· Vol. VH . 

pela accoi1.uciio 1fü nmonda, que manda 
concedida. 11 inda porque o Aero-Club 6 
de prcparnr· reservas pam a noss11 :1.vill
partt misteres de 11viaçãc civil, llUe con-

26 
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vêm 1.c1· prümptos. sobreludo JJarn quando tivermos que em~ 
lH'úg:l\' c:,;~m avia<:ão como meio de conducoão de malas, tão 
tttil quanlo prntico em um paiz de táp vasto territorio coino 
o nosso. Em vez de l't!concrmos aos aviadores estrangeiros 
teremos os nossos, br·asilciros capazes. de c~ecutar ·o scx·vi<;(). 

N. 66 

A' verba : InspccLo1'ia. de .Esgotos da Capital Federal:· 
Augmciltc-sc de 300 :000$. papel, para o serviço de esgoto 

ela inia do Governador, inslall:rndo-sc nas mesmas condi!;Õel:l 
do da ilha. de Paciuctá. 

nio de Jauefro. 5 <.!e agosto tlc 1920. - Pattw de 1;·~·ontin. 

A domroissão não accciLa a emenda.. 
A V(~l'b" pam servic,:.o:; de cxgoLtus ai nela niio é . conhecida, 

· 1:io1·q\1e clla depende da reforma da Saudc Publfoa. 
·nemais, a emenda. deve figurar e ser e}l:aminadu. no m·

<;amenLo do Interior, para onde esse scrvico foi ll'ansfcriclo 
poL' lei. · 

· Quando für examinado ci:;se orçamento ou a nova :verba, 
st:rá occasião de tratar-se desta emenda. 

A' vc1·ba s•: 
N •. G7 

Rev i:são da r~de : 
Elcw-sc a vet·lm 1.of al a 5 . 000 :000$, sendo 2. 000 : 000$ 

pa1·a pes1>oal e 3. 000 :000$ para mn.lcrial. afim de estabelecer 
110vas c::malizacõcs Hos l.1ai1·ros. <.lo Lcbloll e Gavca. e nos sub
rn·hios scL·vido~ pela E!'ILL'ada de Fcr1·0 Contl'al do Brasil, Linha 
Auxiliai'. Eslral.la (lc l•\i1·1·0.Rh.> u'Ouro e l!:stt•adu. de Ferro 
Leopoldina. · . 

nio de Janci1·0, :> <.lc ai;oslo de 1!120. - Paulo l.lr.t fo'1•onli11 . 

. Parecer 

A t.:ouunissão accuita a cmcnuu, apenas muui l'icada 
quantó ü imp01·tancia do uugmcnLo e t•cdigida om' Lcl'mo::1 
mafo gcrut•:;. 

Os scrviuos de abastecimento de agua ao Districto l!'c
dc1·al cslão sendo objoclo de esLudo~ aLtcntos e' invc1>Ligac;õc.~ 
cspcciaus ·por pa1·tc do Govorno . 

A emenda é suggc!>tão cxcellenle e autol'izuda, que vem 
nuxiliar a ncoão do podei• 1mblico cm assumpLu <.lc Lotla a 
µ Illl.OJ.~Luni<ladc. 
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Pata. dci~at• u. inüispensavcl amplitude ê1 .mesma aução, 
ficando ao Governo permilt.ido dar ao accroscimo da doLação 
o dest.ino que melhor ,julgue aos ~crvii;os corresfJODlÍentcs, a. 
Commissão propõe uma emenda substitutiva.. em que se não 
disorjminam os looaes. a que :;erá applicado ueterminada
mcnle aquellc accrcsoimo. 

· Enumda substitutiva 

Verva s· - Dii;a,.-se assim: 
Revisão <la rêd~ e 1~xtensão da. mesma L'êde a. bairros não 

abastecidas: Eleve-se a consignação ri~ 2.240 :000$, sendo 
500:000$ para o pessotll e L7q() :OOO$ para o material. , 

Sala elas Commi.ssões, 3 d.e seteinbro de 1920. - (Jar.los 
rlc Carnpos, .Presidente. - Octavio Rocha, Relator. - Oscar 
Soares. - Cincinato Broqa. - Ramiro Braga • .....; 'Sam.pai.o 
Co1•rêa. com 1·cstriccões. - Pacheco Mendes . - Josi:rw de 
Araujo, com resl.ricções quanto á emendt\ n. 12 da· Commis
são e ao pal'eccr sobro as emendas ns.· 26 e . 45. ,.....; Çel$.r;. 
llalJ!na . . -:..., Bal.tltazar. Pereira. . ' 

N. 3t:>t ,_ 1920 

Aut1friza o. emissão ac '[Jlli;el-mocda na.s bases qtCC ·estabelece 

A· Commissão do Finaucas, nos termos da: oxposicão junta, 
foil.a pelo Sr. Carlos de Campos, relativamente li. situação 
economica e financeit·n ào pait, cm face <lo seu acf.ual r~gi
mon monetarjo, o como justifioo.tiva. de um novo systcma t.11: 
t•.mi~sifo de papel-moeda, com last.l·o de om·a ou <ie tituloti. 
ragavcis em ouro, apresenta ao estudo · e voto da Crunà.1·~ dos 
Deputados o soguintc e respectivo: 

O Cong1·csso Nacional l'Csolve·: 

Al't. t. ° Ficn o Pod·cr Executivo autorizado: 
u) a cmiLtir uolas ào 'l'hesouro att\ trcs vct.C?i! o va.loi·. 

ali r.:;.mbio de ~1 dinheiros por mil rfüs, de ouro 11mocdndo n 
1~ Jll bal'l'a <1uc poslôuir o· for adquirindo, com cxclusü.o do q11w 
,i :í f.ivcr t.ido semelhante applicacão cm vil'tude dos docl'ctos 
11:;. 12.U63, de iO de abril, o 3:546, de 2 do outub1·0, ambas 
d!) HH8; 

b) a cmif.tir, 1111 mesma proporcão e ao mnsmo cambio 
~obre o ourQ deoosilado no estrangeiro. á e<onta do TheS-Ouro; 
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e) u. ~miLLfr, na mesma proporção e ao meswo eambio, 
sobre o · ~alor nominal de LiLulos-ouro da .dívida exLema da 
Nai;ão, @e pos:>u1r e íor aqquil·indo, e, bem. assiu1, sobl'C Li
tulos-oU-fo ua di'v·ida publica da Inglaterra, :Fraw;.a, Estaúos 
üniuo~ da Amel'ica do Núl'le e ILalia, que possuir e i'or ad
y,uirinho, vo1· c.onla propl"ia ou lhe forem ctados em ga1·a1.1Lia 
<1e pagamenl-Os que realizar por conta dos governos das t•efe
x·ída!; nações. 

§ 1; • Si essa garanLia cessar pela solução da opera1{10, a 
imvorL<mcia clahi rc.!:iultanle, que i;erã em espellie, fícu.1~ in
co1·porada ao funcio de gat·antia como lastro da emissão feita. 

§ 2. º Da imp.Qrtaucia dos .i\ll'os-ouro que \leucei:em os 
tilulos-ouro a que se refere a letka e, 113 será iucorporadv 
ao fundo de garantia, 1l3 applicado á incineracão de pape!
mowúa e il3 á ~ompra de titulos-ouro da divida publica. 

§ 3. º Semp1·e que forem feito.:; saques conti•a os funt.lo:; 
conslantes da lettra b, serão incineradas notas no triplo do 
.valor correspondente ao saque. · 

§ 4. º Da importaucia do saldo que annualmente se vel'i
i'ical' na a~recadar,ão dos impostos em 'ouro, de<luzida a quau
tiu. precisa para resgate das notas da Caixa de Cenversão e 
para uniformização das emissões sobre lastro-ou1·0 na p110-
pol'cão ora estabele.çida, - 113 será· .tarobem incorporado ao 
fundo de garantia, i 13 a.ppllca.do á . incinera(lão c!o pa.pel
moeda e 1[3 á compra de titules-ouro da divida publica . 

§ G. • Toda e qualquer renda-ouro extra orcam~nt.al'ia, 
íJUe J'ot· ai•recndada será incorporada ao fundo de garanlia. 

§ li." Desde que o papel-'moeda circulante corresponda ao 
ll'lplo do seu last.ro metaUico, ·as quotas que são destinadas á 
suu lncineracão - §'§ 2° e .4• ~ serão applicadas, oomo rc-' 
ÍOl'CO, ao · mesmo lastro. · 

Art. 2. º O outo amoedado Óu em barra,· existente no pai:.1. 
(]ue se1·vir de lastro i emissão. de notas do 'rhesouro, não po
derá Ler oulra · npplicacão, sob pe-na de responsabilidadu do 
,J..,rcsidcntc da Republica. e· Ministro da .!fazenda que a. deter
minarem e ,,;olJ pena de dem issão e p1·qcusso criminal do fun
c:c il)llUL'io ou funcciona.rios que a executarem. 

Art. ;; .º Serão oo.avc1·siveis em espcclc a:; no.Las .do '!'111~
suuro, quauáo o fundo de garantias con·e!:1poudcr ú. toi'ca P:J:l'Lll 
da emh;s1io circulan le. ou antes, si assim o detl'rm luar o Gu·~ 
voi·no. 

Ai·L. ·l. u .l•odcr:i o (iovernô avplhmr ú cunhagom ue LllOC
tlu;; qc quiubenlo8, mil e dous mil réi:o u. p1·u.1~~ quo pos~ui1· 1~ 
for adquirindo, sendo o servico feito na <.:asa du Mocila. 

§ l . • A do8peza. com acquisição de ·prata vara csso J'in1 
:>erá oscripluruda sob o titulo 4:Conversilo de especie:t. 
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~. 2. ºA moeda subsidiaria .guie fflr curihada só. será posta 
C!Jl circuiacão, d!!POis .que tive!' sido incinerada igual quan-
tia em papel-moeda. . · 

Art. 5. º Poderá o Govérno, com os recursos advindos da 
pr~sente lei, autorizar emp{'.estimos até a í[Üa.ntia de cinco,ent.a 
mil contos de réis. papel. para. por intcrmedio do Ba.nco do 
Br.asil, acudir· ás necessidades do commercio, por motivo da 
crise excepcional. · . · . 

Sala das Commissões, 3 de setembro de i920. - Carlos 
de Campos, Presidente e Relator. - C?°'ltciruzto Brana. -
Haltlu:uar Pereira. - Pach.Cco MP.nr/,es. - Sampaio Carr~a. 
- Josino de krattio. - Rami'1'o Bra(Ja. - Sowr;a Cabral. 
Octavio Jfanuabeira. Octavio Rocha. - Oscar Soares. 
Celso Ba11ma. 

O Sr. Carlos de Campos declarou que 6 desnecessario pe
dir a attern::.ão de seus collegas sobre a situação rnonetaria do 
nniz P. sobre o pheoomeno que ora se observa, t".om relação ao 
nfé fl' n outros ~lmeros da· prodne<:ão nacional, cuja.. baixa 
:ir,arreta paro. o Br:i.sil 1mormes prejuíz.Os, ao passo que au-
ginent(I. n margem de lncros ào estrangeiro que com esses ar-· . • 
f,i~s faz grande commercio. · · 

Reconhece que não é facil. legislar sobre essa materia. 
N" tocante ao café. por exemplo, a controversia começa desde 
logo. quanto á proprin origem do racto, que se está verifi
cando, entendendo uns qUe elle decorre simplesmente da .io
f:'ntina represcnf.nda por desordenadas operacões a termo, e 
q\1e: ~ohibià:is estn,,, o producto estllrin liberto do mal que 
o !JCommotte: ao -passo que outros acreditam qUe, si tal jo
gatina e:tP.rce ínfinencie. innegavel, o certo é que ella. ad- · 
<n1ir<l mais elementos de vida, no pah e no exterior, preoi
l'-nlnente porque o productcir não tem meios de lhe oppôr re-
1<ist(mcia. ~ não n'os f.em norque n numeral'io nactona.1. exiS· 
lento ~m · cirtmle.Q!í.o .. iá. nlio correFipond~ ás exigencia.s do 
cnormo d<>serwolvimento economico do 'Brasil, nem á oares
fi:.\ dr> t.odo,; os nrtigo8 do séu consumo, elevadels ho.ie M 
rluplo. no triplo, no ('jUadruplo do que custavam out.r'ora, re
r.1 nmnndo. poi•tnnto, maior massa de moeda para as trocas. 

O E"tndo. pelos se\l~ p_oderes competentes, no oasô o Le
~islnf.ivo o o F.:xr>outh·o, t.em d!" ser chamado n conhec!:'r desRe 
pron1r>mn; r parece. que n melhor ~ fa?.e\-o. ouvi~do os Cot!!
pe!.enl e1>. º"' interessarlo~. e est.nbelecendo a média das opi
niões. So,ja como íor, o escopo viMdo deye ser o de instituir 
nm plano do-accão que, resolvcn'do n or1se momentanea, r{'
.rresento t:imhcm a ndopcíio de um t"C'.gimen que de um modo 
pC'rmirne:nt~ e un~forrne, regulariza a situação monetaria na-
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cion:il. Será um grande passo :i. . real iznc.ão desse i;ystema, qur., 
no mesmo tempo. permit.tindô ' attcndnr ú normalidade dn. 
cxistcncia do po.iz, no que ~oncerne :ís necessidades de sun 
circulação fiduciaria, faculte os meios de enfrentar as cri
ses qne. inevitavelmente. se Icem de dar em na~ões novas. 
como o Brasil, e .que af.r:ivessam um pct-iodÓ de cxpan!>ão cx
.cepcional. período, por isso mesmo, exposto a muil.a.s ·perl.ut·- . 
bações, em tal ou qual inst.anLe. e ah! rcsultanf.es ·dos pt:o-
prios .surtos da nossa m·ospcridade. , · . 

Não haver!\, certo, a pretencãc;> de que o syst.ema, assim 
vicf.orioso, seja sempre o infallívelmente capaz de reS-Olver 
toda e qualquer r.1•isc que se apresente. de fuLuro: pódc a 
grnvidnde ·do phenomeno ~er de tal .ordem que obrigue o 
poder publico a l:rn9ar mã.-0 a.inda de outros r ecur,c;os occa
síonaes e '!e . major enorgía,' do mesmo modo qu~ pr:üiea o 
medico, nos casos em que a molestfa se reveste de caract.nrrs 
m:tis agudos ou f1ira. do c()mn:mm; mas. a)nda ahi. t) evídent~ 
<1uc, si o mec::m~smo · tiver sido acertadamente oonstit,1)ido, cm 
mlli!o attc~uará. pelo menos. os ·males qu e se poderiam pro
dm.ir e comportará quaesquer novas providencias, dado CJU" 
o seu sysLema não as excluc e antes · as antecipa. 

Com relacão propriamente ú questão de m1merario, a 
()no logo no comeco; o.Iludiu, recorda as Ot>iniões ex:Lremad:t!-: 
- a dos que Jwlgam não ser mais possível r.mittir, por est.o.r 
o pair. sobrecarregado de papel-moeda, o a dos que pcn~nm 
Q\Hl a emissão - ainda l)ura e simples ou sem l:t.stro de cs
pecie alguma -- se .imtificn perfeif.amen~e .• sempre que tenha 
por objcctivo assegurar, dilat.ar ê defender a producção, cujas 
unicas nr.cessidades constituirão o nati.tral limito de umn Cal 
faculdade emi$sora. 

No csboco que· !..•.ne offerecer á considerncão de sous col- · 
lngas, pi'Ocurou, de accurdo com o parecor de muilós compc
t.entcs no nssumpto, ficar em uin termo médio. E desde logo 
põe em relevo que r.sse projccto palcntcai·{1 o inicio de uin 
systema, que, nn.lurnlmente, porlcrá ser, ma.is tarde, alterado, 
em tal on qunl ponl.o, confor.mQ o indicnr a. experi.cnf,ia: e. 
com p,sso plano, 11110 bnsca cClnsorcfar ns dun..c; correntes· a Qur. 
foz rcfr.rencia, o Congresso t.rará ainda {L Nacão, cert.o f!cs
nfogo, pela evidencia de que os 8e\1S clirigontes f'S1.1io . cnca-
1·nndo, como lhes cumpre. n rclcvanl.e quest.iio. 

· DesS(! modo. às productores d'c varios artigos brasileiros 
- i;obrepnjando o café - ho.ic obrigados n entregar po.i.· v il 
preco o r·csnlt:ulo d~ S<!u nrduo trabalho. !ll'lltirão (Jlll'· nflo 
1\sl.iio indeft>~os, i11lo é, l.r.rão o!I clem~nto11. rlP. que po~sam cn
rr.~P.r, p:irn uma proficun rcsil)(.cnr.ia. 

Pa;>.snnllo a l\XJ)licaP alr;nn~ pormr.nort:!l'I ilo rngimrn rinn "'º r.onlt!m no projP-til.o, drr.ltn•n. CJtH! cllo ob1?clOl.'.ell ::to inl ui Lo º" 
uniformisnr O!:I lspoi:; 1fo emisilão quo nf(! nqui f'Xistiram ont.r1)· 
11Ó!' . r.cml:n·n 4\lll\ nt.:m do p:ipe! inconvcrsivcl. pnr . occa~ifio 
dl! se modificar. de 15 !)ara 1G dinheiro!\, a tnxa da Caixa de 
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r.onversão, ~m uma .~t>mrrin de 20. 000: OOO!i\, aindn pouco rc
Juzida, o sem depoi'itO co1•respondcntc; por ouL~o Jado, em 
1n1s foi autoriza.da uma emissão, na rnzão de cinco do pnpi!t 
pora' um de ouro e cujos bilhetes circulam no pn'.ii. 

No projeeto se consigna a. proporc5.o, que pódc .sei· co.n
sidcrad:i. classicn. de tres de 'PO.P~l para. um ~~ 0~1ro. As _omis
sões anteriores, de difíerentes basas e· QU~ J"- c1lou, tcrao d~. 
i;Tadualmcnte; cnlra.r nesse mesmo reg1men, o q.u~ ni!.o im 
poderia. fazer ·de chofre, mesmo porque reclamarw . .l._nrgus 
1·eeursos de · que ·o Thesouro, no momento, só p6de iJ.]s1101· 
Jlnr:i. outrns appU.cações legaes . 

Aiuda se autoriza. a. emissão, nem sómente sobre ouro, 
mas sobre o que é · r epresentativo de ouro, como os ,titulo~ 
ouro, do Brasil ou de paizes estl"angeiros que o projeet? mcn
cion:i1 titulo§ p~vcis nessa especie. _r:iuanlo aos JUfos o 
quamo ao capital. . . 

O proj ecto cogita da conveJ:Sibilidade das noí.as que forem 
r.miLLidas bem como das emissões anteriores, e esse é, fól'n. de , 
cluvida um dos seus grandes objectivos. O facto, poi'éDl, é qurt 
:i conversão não poderia. ser decretada desde já, sendo mis
fol', ant.es de tudo, a uniformizacão das enliss00s, a cu.ia dí-
w 1·sida<lc j ú teve ensejo de alludir. . · 

Será. Lalvez, um defeito do _systemn. esse retardo, porquo 
n inconversibilidade ainda terá. de perdurar durante cct·to 
fapso. nias é defeito irremovivel. A esse defeito op;'.>00-s<', 
por outro lado. a vantagem de já se fixai· um tempo parâ n 
'~onvcrsibilidade , após .a uniformização das emissões. 

Pódc haver quem pense que seria, então, preferível 
adaptai: a orientação radical, a ·que ,iá ·se referiu:, ds emissão 
pura e simples; mas tal alvitre - aliás objectavel sempre -
11fto se afiguI'a aconselhavel, porque é fatal .que os seus op
pn!>itorcs lhe creem tropeços e demorem ou obstem u. suu ud
Ofl!JiÍO. quando urge o remedia para o asph}"X.'iante estado l.lo 
ronsas nctunl e que. numa comroum e segura transii;orfoh• 
•lo;; espiritos, se p{ídc e se 'deve conseguir. 

. ·L~n.?o 1 o projccto, ~vidcncià Q inLuito de vnrias dCl sllnA 
<li!;po>11çoes, e, quanto a que falia cm serem cmpregn1lo1i 
50 . 000 : 000~ no a~paro _d:;t priJducção, reconhece que !ta ver{~ 
11u r.n' acrf:'d1tc sel' msuff1ciente essa somma. Não parece. cn
J.1•11l:111t.o, (!U(I se deva ir além, o acha ai.é Que, parn :is criSAS 
~l~r.:id:i.s logo no comeco . .quantia: muito mcno1· .do que essa: 
IO,Jf'C l.'.ld~ nas ptayas ondo se fi.zesso sentir a _n~cessidn.de do 
1111rnernr10. bnsl.nrrn. v. defesa completa <lo proouctó em eausn 
1!U1tl.t•a o ~i:eco bnixo por ·que devesse iaer_ vendido, e por qu~ 
l~!Hl~s~~ .. vn n .ser entregue, tod<? ell e, nao se tomando pi·o
' 11!l'nc1a:" n_clcquadas . . que tnl o rmpci;nm. Acha, repeLti. quo 
~ , •lunntrn 10d1a,ada bastará,• t.:ilvez, atií no cnRo .da hora pre
~u:l;n .. l.an~o i.n:ns qn:ml.o s~ fat•á lnmbom sentir q.uant.o o. elle, 
o dfc1t.o ind1rcr l.o do rcsinntc <la emissão. embora não appli-



Cânara dos Oepli:ados + Impresso em 24/06/2015 10:40+ Pág ina 92 de 143 

ANNAI!:S DA GAMAM, 

cado a esse fim, mas trazendo desa.fogo ge~al, e _!lG.verá ainda 
a. influencia das medidas que os Estados Já estao. pondo em 
·pratica, para, sustentar os seus productos. ·Além ~isso, o .caso 
é de um ·apparelho per~anente de_.defe~a. As crises maiores 
poderão ter t.am_bem maiores providencias. por parte do po-
der pubilico. · . 

Declara que propositalmente. o projecLo não entra em 
pormeoo1·es nesse. 8eu artigo 5°; assim, !lãó se• cteterm.iná si 
o Banco do Brasil haverá emprestar d1reclamente aos E~
tudos para compra 11 venda do produoLIJ, em momento asado 
- como muitos pensam - OU si OS emprestimos deVCl'ãO Sct' 
foito!l a on~ros hancos, medíanto cau~ão dos respectivos f:l
rl.ulos, empr estimos esses o. juro modico, mas com a obriga
çüo - por exemplo - para os estabelecimentos de credito 
11ue os receberem, de fazer a «Warrantagem11 do producto cm 
crise. 

Esses phenomenos anormaes succedem-se; mas nem 
sempre se parecem. Dahi a conveniencia-, para a proprin. 
produccão nacional e seu commercio, de · uma ampla e gen~
rnlizada f6rma de defesa, tal como o pt•oducto faculta. 

Desejaria qu~ os. seus collegas, com a alta auLoridade !(]·UC 
lhes advem da sua compet~ncia P,e~soal, e do seu patrioti!?mo. 
11em como da representaçao politwa que lhes está confiada 
no Congresso, perfilhassem - para que, sem demora, che
gasse ao plenario e alli soffresse as criticas ou modifica~e~. 
,iulgadas necessari_!l& - o projecto alludido - cujas sugp:tls
tí'fos rel?~'esentam, apenas, a ~ase de. un:i eàificio, que se deYe 
const.rmr, em bem da soluç.ao definitiva do problema da 
moeda no Brasil. 

·N. 363 i920 

'1.cteva da prescripção em qrue tenkam incorri.do os ju:ros de 
apolice.~ e outra-s responsabilidades monetarias da União 

O Congresso Nacional tesolve: 
· A~t. 1. º ~ioam revela.d~s da preS\:ripção, cm que lenham 
lncorr1do. os ,Juros de apollces e outras responsabilidades 
monetarias da .União, cujos credores não tenham podido.11sar 
op·portu'name'nl-e rlos se.tls direitos, em consequencii~ da 
guerra u que pôz lei·mu o Tratado de Versailles, de 28 llc 
,junho de :!9'19. 

Parag-rapho u·nico. -Será de um anno a contar da vi
gcncia desta lei, o prazo para a lif!uidncão desse~ rlir~if n~. 

Art. 2." Re\'ogom-s>f' flf' di;;posii:õell (\m conf.rat'io. 

Sala das Comniissõr.s. 3 d~ setembro de rn20. - Cm·los 
de Cam1ios, Pi:esidente. - Celso · Ravma. Relator. - Oscar 
Soares. - Octavi'o /tocha. - Ramiro Brana. - Qi.11ci1wto 
llra(J(l, - Sampnio Co-rrta. - JMf.no de Araujo. 
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SESSÃO EM 4- DE SETEMBRO DE 1920 

.EXPO_SIÇÃO 
0

E PRO.TlWTO 

O eelado de guerra que, desde_ 19U a. i9'!9, conflagrou 
quasi toda a Europa e envolveu varios paizes da Amerrca, en
tre os quaes o Brasil, impediu, durante aquelle periodo, que 
portadores de apoiices da União recêbessem os respectivos 
juros, cahindo em prescripção nãO' só essas importancias, 
como diversas outras liquidas e certas, resultantes de respon
snhillciades do Governo Federal. 

Ao espírito de nosso direito não repugna, como medida 
~quitati'v'a. perfe'itamentei just'ificavel, a relevaçãO' de pTe
scripção ·em que tenham incorrido os titulares desses di
reitos. 

IC!enticas providenoias tem sido estabelecidas por outros 
governos para casos semelhantes. 

E ao Governo brasileiro já foi solicitada a excepção pro
posta, como medida legal para solucionar uma situação e:-::
t1·:i.ordinaria · creada pela guerra. européa. 

1Nestas\ condições a Commissão de Financas propõe â con
siderai;:.ão e voto da Gamara, o seguinte projecto de lei: 

N. 364 - i920 

Jleàac;;ão para di.scusSáfJ especih.t da emenda destacada do 
· 'iJrQjecto n. /21 B, de /9f9. relevando a prescripçãt> em 

Que inr.0'1'1"eu o direito de D. Adeiia Cábral de Olinda 
Ca.mpello, p€lra recttber vencimentos atrasados de seu faf.
lecido marido, com po:reet!f' contrario da Commissão de 
Finanças. 

(Vide · projecto n. 12i B, de i9t9) · 

O Co.ngresso Nacional resolve·: 
Art. t. º Fica ral evada a prescripcão em que incorreu o 

c!jreito de D. Adelia Cabral de Oli.nda Campello_ viuva do 
'capitão do Exercito José de Olinda Campello, para recehel' 
o~ vencimento& ntrasacos de seu marido. . 

Art.. 2, • Revogam-se as disposições em contrario. 

Sn.la das Commissõas, 14 de novembro de f919.'- Buenn 
Tlranddo, Presidente. - OscaT SoaTes. - Bolthazar Pereira. 
- Rodriunes. Al1Jes Filho. - Celso Bavma. - Alberto .'/Jfa
i•anhão. - Raul Cardoso. - Sampaio Correa. - Pacheco 
Mcmles. - Ramiro Braua. ' 
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Em emenda desl.ar.ada, para discussão egpecial, do pro
je<:to n. 121 B, de 1919, mandou-se relevar a prescripção em 
(JUe incorreu o direito de D. Adeli.a Cabral de Olinda Cam
r,ella, para receber os vencimentos atrasados de seu fallecido 
marido, capWío do Exercito .Tosó de Olinda CampeHo. 

Solicitadas informacões do Ministerio da Fazenda e pm· 
c~te ao da Guerra, por officio de 10 de dezembro de 1919, 
pronunciarnm-se ambos esses ministerio contra · a · medida 
ccmsubslanciada na mesmo. emenda. 

De ac-côrdo com esses pareceres e com a orientação ado
y.tncla. pela Commissão de Finanças em casos analogos, Ili) 
cluplo :mio dos interesses do Thcsouro e dos preceitos da Con
-~Lituicão, que autorizam ap·enas o Poder Legislátivo a fazP.r 
leis nfío, porém, a dispensar nellas, pensa a mesma Cornmis-
são 'que a referida emenda deve .ser rejeitada.· . 

Sala da· Commissão de Finanças, setembro dP. 1920. 
r:rrrlos de Campos, Presidento. - losino de Araujo, Refator. 
- Celso Rauma. -:- Cirwiri.ato BMga. - Sampaio Corrl!a. 
Or:im•io Rocha. -· Ramfro Bra(Jn .. - Osem: Soares. ' 

N. Sô5 - 1.920 

~lfrmtia. .wJ1iai-ar 1/a secr;ii.o de Repai•os de Obra,~ da Ca.~a ria 
,11ncrln, a srrç11o de Ekctricidrulc, com. p111•11cer dXJ. .Co111-
rnis,çf10 n'a Fi'J1.fJ71Çns, .~obre a eme11do.· cm 2" disc!tS$1"b r: 
ctnendns de. mcsm.a Comm,issão. 

(Vide projectc; u. 126 À, de 1919) 

A commi~;;üo de Fin~ricas, Lendo de manifestar-s~ scbrc 
a emenda aprerr.ntada a<.> p:o.ioato n. 126-, do corrente anno, 
opina no sentido de ser a ::P.esma destacada para. co~titoh· 
projeclo em se:our:ulo, ouvJndo-se o Governo ·a respeit-0. da 
conv.;,niencia d·" medida que· ella encerra. , 

Por sua vez, a Cnm1nissãe> de Finanças, entende.que ao re~ 
ferido projocl.o dovem ser nugmentadas as seguintes '!mandas'. 

O paragrapho unico do art., i.Q do projecto passar~ a · 
~er ~ 2•. 
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' 
Sé:SSÃO EM <Í DE SE'f'EMBRO DE 1920 

:u 
Accréscente-i:e ao projecto, no art. 1 º, o seguinte § :l º: 

c:Fica fazendo parte <lesta officina n seccão de galvano-plnstia 
l' fllbricacão de galv::mos, MfUalmente pertencendo á officic.a 
dl! impressão.~. 

m; 
Eu!)prima-se o art. 3~ do p:tojecto. 

Sala das Cmnmissões, 2 ôe setembro de' 1920 : - Carlcs de 
Cc.m·1Jos, ·Prosid~nte. - Octavio Rocha. Relator, .,.....- Oscar Soa
res. -Ramiro BrwJa. - Sa.mpaio Oorr~a.. - Balthaza!' 1'e
raira. - Josino A''aujo. - Cincirntto Braaa .. Celso Rayma. .1 

PRO.JECTO N. '126 ~(, DE 1920 

O Congres30 Nacional resolve': 
Art.. Lº Fica separada ds ~ec.;ão de reparos e obras, eia 

C'.lsa ~a. Moeda, a i:eccão de electricidade, que. ficará consti
Lumdc> ·uma officina independente, equiparada as. demais oi' -
ficl:;as, com o pessoal constante da tabella annexa, ficando (\ 
mealro e o ajudante inclu.ióJS no qu~ro dos iuneicona:.-io:: 
lP.ch::.icos. 

·Fara.graphú unfoo. Para. os cargos creados serão a.provci
latio~ os empl'e~âos que ·já veem exercendo a· especialidade 
de electri,,ista.. . · 

ArL 2. • Os empregados que contarem mais de dez annos 
de .~Prvico na Casa da Moeda. não poderão ser demittidos sinão 
mediante inquerito administrativo. em que fique evidenciada 
a ~'la culpabilidade. , · · · 

Art. 3. • Os operarias das offieinas da Câsil. da Moeda não 
podllr:'.o ser affq.;it,ados l)ara outros serviços que não sejam os 
da ~·na especialidade. . 

ArL. oi.º .Fica o Poder Executivo autorizado n. abrir os cre
clito~ necessarfos para a eXE\cUQão da presente lei, revogadas 
~g dispo~ições ern contrario. 

i:lala das se:is:ões, ~O de ,Julho de 1920: ~ Mendtes To."Var.,•s; 

t mi!!'lre • • • . ............ , .••••..• 
t :ijudll.nte . • • . ........ _ .... ! ....•. 
! 0(1erurio espec'.nl a . • " • . • .• " ~ . . • .. 
2 op~i:at·ios de i• classe a •.......••.• 
2 O!'er:\rios dP. i• classP. a . , .........• 
a or·r:rari'Os de '.l• classe a· .. . ........ . 
1
t nr:endizes •le 1 • classe a .. .. , ..• ' . . ' . . 

Diaria 

H.$-000 
{)$500 
7$000 
5$000 
3$000 

Mensal 
550$000 
450$0()1) 
330$0@ 
570$-00() 
420$0P.{) 
1,SOl!lOGO 
360$00(1 
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EMENDA ·,._ QUE SE REFÉR.B O PARECER SUPRA 

Accresconte-se : 
fica creado e..· loga.r d~ enct:..: ,•i;.!!ado g:e1•al do 'cofre rie 

gnl\"<!nos, chà;pas, gravuras, r11atrí7.et, etc., sob a fieealiza~áo 
1io fi~r:'11 de imfJre~são. 

. A ncmeaç'.io será feita .por indicac~o. do fiscal de im
pt'<'!':,fi.:- ao directvr, com app·ovai;;ão do Mm1sterio da Fazenda, 

Aecrescente-se na tabr!Ià: 
·z:~ :~· : 

TTm Cnt,arrAg.'!ldO geral do (~t ifre 
'Ann.ue.1 

6:000$00q 

~:'lla das sessõP.S, 25· :/e a.g-0sto de i920 . ..,.-- Vicente "Pi
raaiiJe. 

Créfl o· car(fo de engenheiro arcMtecto, no Escri,ptorio de O liras 
. do Mi"nisterio da .Tustft;a: com pm·ecei· favora1Jel df/. Oom

mfssão de Finanças. 

(Vide ~oJecto n. 23i, de 19l9} 

O projecto n. 231, de 1919, visa a oreac!io do ca.rgo de en
i;enheiro-architect.o no escriptorio de obras do Minis~rio da 
Justiça. e Obras Publicas com os vencimentos nelle estipu
lados. 

Presentemente o pessoal technico ·no escriptorio de obras 
consta de um en~enheiro-chefe com 18 , contos annuaes, um 
auxiliar do engenheiro com seis contos e um desenhista com 
5 :400$, além de outrog empregados, custando todo pessoal 
57 : 840$ annuaes . · 

A necessidade · de um engenheiro especiálista em archi
te.cf.ul'a é evidente -por outros motivos além dos constantes do 
officio do engenheíro chofe Dr. Armando de Carvalho que 
junto. por cópia, a eatP. parecer. · . · · · 
. A creacão não au~entará -a despeza, porquanto o pro-

. .;e.elo autoriza o aproveitamento de um addido, medida essa 
que o Governo tem tomado na oreo.ção de cargos e:x:igidos pe
los serviços dependentes dt> nlguns ministerios. 

Cnnsultndu a l'P.Rpeit,o a administraoãó é favoravel a 
crea.cão nos t.ermos do pro,iecto. Assim sendo a Commissão 
opina pela nppravacão do pro,iccfo n~ 2!H, de i919, firmade> 
pelo Deputado Annibnl Toledo. · 

Sala da.~ 'Commis!'.ões, 3 de julho de 19.20. - Carros de 
C'am~os._ Presidente. - O.~car Soar~s, Relat.or.-Cel.so Bayma. 
~ Cinci:rzato Brnqa.-Octavio Rocha.--Josino. de Araujo, ven
'tJJdo. - Ramiro Braaa.. - Sampaio Coma: 
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S,ZSSÃO l!:M 4 D1" SE'1'EMBRO \ DE f 920 

Offic:io a que ~e referu u p_«rec:c:r 

. ·Escriptorio de Obras do Ministerio da Justiça e Negocios 
111Lcr1ores, ~3 de julho de 1920. 

Sr. Ministro - Dando cumprimento ao deSIJacho do S:r. 
Jfrector geral da Dilrectoria do interior, exarado no aviso do 
~1· Minhit.ro da :Fazenda, em que este titular requisita para 
~ ~el·".ico ·daqucl~e mfüislerio o eng~nhe~r·!> ÇYJ?r1ano Lemos 
uue, com proveito paira este escr1ptono, aqu1 se ·a.cha em 
io.wmi_ssíio, tenho · '!- i_nJormar-vos o s~uinte ~ desde a. s~ 
creacão sempre extst1ram dou~ tecbnicos nesta repartioao, 
pois de fact<:> a um só não ::seria. possivel att:.endet convenien;_ 
Lemcnte aos multípl-0s sorvicos de projectos, fiscalizacâo de 
1:b1·as, além da pai'te administrativa, · sempre hasta.D.te absqr
~tmLe. Accre.:;ce notat' ainda quo, ;por qualquer· impedimento 
(01·çado, fica.rm o . servü;o sem direccão technica, si não 
prevalecesse a dualidade . suppost.a. .' ~ómex>.~ no Governo 
1.1·au:;acto e devido a aperturas íioauce1ras contemporaneas 
lléi.....:ou de existir durante certo prazo a organização a que me 
venho refel'indo, logo após restabelecida qua.odo · vosso ante-, 
ces:;or, por solicitação minha, requisitou do Miníster10· da 
Agl'icultura o eogenhefro Cypriano ·.Lemos. . 

No · inicio de vossa investidl.l!ra tive ensejo de pedir a 
~·os5a altencão para esta situacão e por vossa ordem redigi 
o lIH;)morial de que vos fiz entrega e de que junto cópia . 

. Julgando, pois, prejud:icial .ã boa organiz&Qão dos servi
oos a meu cargo a retirada . do engenheiro C;nr.iano Lemos, 
-peço a vossa int.ervencão para que se torne sem effeit.o a pre
.stinto ·requisição. . 
· Saude e fraternidade. - O engenheiro ohefe, Armando 
de Carvalho. 

1i de· agosto de :1919. 
Sr. Ministro - Desde o dia em que esta repartiQio foi 

cl'ea;ct~, e~istitL ~o quaclro do se~ pe~soal o cargo de ~üdante, 
au:1:1har lmmediato do engenheiro chefe e seu substituto em 
•Qualquc1• emérgencia. Mais tarde, com o desenvolvimento da 
\;apif:al e a impot'taocia c1·escenté de sua ar.ehitectura. além 
Ul). a,Judante, a pr.esenca ueste esoriptorio de um arohitect.o 
~01 so. t~rnando imperiosa. Com effeito, como sabeis, a esta 
iepa1't1çao compete zela1· pela conservacão do t.odos os im
moveis do. ministe1·io, além do encargo de· projecta:i.- as obras 
ll~va.~, p1'0Jectos esses que por vezes são do notavel ímporLan
i:ia •• Alguns ·dos meus_a.ntcoessores esforçaram-se, poie1. no 
~eut.1do de obter a creacao do logar de engenheiro-8ll:'chiteoto 
·e eu mesmo frequentes vezes insisti Junto de varios dos vos.:.'. 
r.os antecessores para que tal medida !Qsae. adoptada. Bl>.-
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trcLanto, nada consegui e como a situacão do paii fosse poo-
1•ando financeiramente, cm certo momento de crise aguda o· 
meu ajudante foi dispensado; de modo, que vim a pelt"dcr esse 
nuxiliar !.ão necessario e nada obtive quanto á creacão do 
Jogar llão menos indispensavel de engenheiro-architecto. 
Achava-me, pois, ít:iteiramente sól isto é, sem uma pessoa quo 
pudesse substituir-me cm caso ae au:scncia eventual, quando 
me lembrei de obter a requisição de um funccionario addido. 
Os Srs. Drs. P. L. e G. l\L de commum accôrdo dotaram as-
sim o Escriptorío de Obras. do funccionario tantas vezes re
querido·; de modo que tf:nho acLualmente na pessoa. do Si:.: 
Cypriano Lemos um ajudante que é ao mesmo tempo ar:cbi
tCHrl:o. Ora, seria i'ealmente· pa:ra. lamentar, que o funccüona
rio cm questão seja algum dia reclamado pelo Ministerio. a 
que pertence. Parece-me, pois; do meu .dever .solicitar-vos as 
medidas necessarias no sentido de torn,p.r est.avel a permancu
cia do addido, Sr. engenhcirn~architccto Cypriano Lenio~, 
neste escriptorio, et.c. 

·l· (Vide profoctos ns.'-152 A e B, de 1919) 

(Do Senado) 

P~OJECTO· 'N. 231, DE i919 

O Congresso Nacional decreta: 

A1·t. L" Fica crendo o cargo de engenheiro-architecLo 
110 EsCl'ipLorio de Obras do Ministerio da Justiça e NegiJi;ios 
Interiores, com os vencimentos de i2 :000$ por anno, dividi
dos cm 8 :000$ de ordenado e 4 :000$, de graLificacão, dcvcn
(lo ~er aproveitado para sou provimento um addido cruu 
reúna as necessar]as condicõef; de capacidade teclmica. 

ArL. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala. das sessões, 23 de agosto de hlrn. 
7'oZcdo. 

N. 368 - :1920 

~inntb"al dr: 

Mu1liffoa a tlibdla de ·ucncimcntus àos delcyados ac Polici1t tl11 
J)i.~lricfo Pedei•al, etc., com pm·ecer da Commissifo 1/1~ 
Pina11ças confra1•fo ao pro:i,:cto e favoram1l 1w «vaCIJ~ 11ur: 
Uw f/Ji oppQslo pelo Sr. l'rcsidentc da Ilcpublica. 

(Vide p1·ojccLos ns. i.52 A e B, do i\Jfl)) 

{Do Senado) 

· O Sr. 11roi:;ideuto du. Republica, nos termos do m•I;, :J'l. s 1" da Cou::.tituicão da Ropubli1.m, negou sanu1ião á 1·edoluuão 
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ll';;íslaíiva que augmenta. os vencimentos dos delegados, escri
vães, eiicrcvcutcii e oífícíaei:; ele justica da Polícia do Dü;trfoto 
J!'cúePal, c.:0111'orme os motivos da exposição de S. Ex. · 

De lia muito que diver-sas classes de funccionarios da 
União, mormente os da policia, l·eclamavam dos poderes pu
blieo:; augmento de ven1)imentos para attcnder a sempre 
i:t·csccnLe carestia da vída. 

Em r;oecono a esse appello o Cong1·esso deliberou el~va1· 
o~ vencimentos annuaes dos rcfoddos funccíonarios pela se
guinto labclla : 

Delegado auxiliar . • • . . . • . 
Delegado de 3• entrancia • • • • 
Delegado de 2· entrancia. . • • . 
Df!le;ado de 1 • cnttancia . . . • • . 
E~crivão de i.lelcgacia auxiliar . • . . • • 
Escrivão de delegacia de 3" entra.ncia .• 
Esurivão de delegacia de 2• enti·a.ncia •• 
J~~cl'ivão de.' delegacia de i" entrancia •• 
füoroventes . . • . . . • : 
Ofí'fofal de ju:stíça · .•• : :. • • • .. • • • • • • • 

.. •. 

il.i:400$000 
12;000$000 
9:600$000 
7:800$000 

12:000$000 
10:800$000 
8:-100$006 
6:000$000 
4:200$000 
3:3~(}$000 

Presentemente esses aerventuarios percebem os sasuin~ 
lcs vencimentos annuaea: 

Delegado auxiliar .. . • • • • ·• • ·, .. ·• • -
Delegado do 3• enti·ancla • • ·• ,. ·• • 
Delegado Llc 2• ontranoia •• 
Di•lcgado de 1ª cnl.J."ancia . . • •· 
füi.:rivllo de delcgaoia au:s:iliar • • ... • . 
R~cdvito de delegacia de 3' onLraic.ia •• 
E;;ct·ívão do delegacia de 2ª untrancia.. . •• 
1~·~c1•iviio de delegacia do 1 ª entrancia. • • •. 
l::~cruvcnLo e off.icial de justiça • • • • • • 

10:800$00(1 
8:400$000 
7:200$000 
6:000$000 
7:200$000 
6;000$000 
4::800$000 
3:600~000 
2:400$000 

Nu sua c.\XPOSiljâO, o Sr. Presidente da Republioá declara 
11ue o Jlt•ojecto perdeu a 1oua. razilô cte ser em virtude da. lei ' 
n. :moo do 2 .da janeir•o do cortento a.nno. E' 11.ma ref0'1'ma. 
r1rmr, . mw vi:d. precisamente pd1• termo ás dcsinual.dades e in
Jrr~llças crr.ad«IJ po1• leis de can1cter iruJiilidaal. 

A lni u. 3900 110 seu nrt. 2• autoriza o Podei.' Executivo 
r. a11gmc11hu· nu.~ p1•opo1·çõei:; Ltue entonder ruzoav&is, mas que 
n~o podtwfio l~X~\lder do 20 %, os vencimentos dos funcciona
r[o!( cwi,,; (! militares que perceberam annualment.e até nove 
coHlu8 tfo t•éi:.:i. assim como os salarios, ,iornaes, diarias ou 
m<'n~al idatfos dos oparo.1•ios, jornaleiros, trabalhadores, dia
rista~. uu•u;;alit\Lu::; e p'l'ct e :ioldadas dos soldados e ma.ri
nhd1·ul;l du. União. 
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§ L• O augmento eoncedido em virtude desta lei consti
h1 il•ú uma gmtificacão á parte, de caracter transitodo, Que 
não se incOI'.POrará aos vencimentos para effeito algum, seja 
licença, aposentadoria, montepio ou qualquer ouU-o, e que 
poderá ~er reduzido, até ser afinal suppri.mido, logo· que di-

· miiluir a aclual carestia da vida. 
§ 2. • O Governo · abrirá os creditas necessa,,rios para a 

oxecução d~st.a lei'. 
· Em virtude do § 2º do art. 2• o Governo abriu o neces-

1;;:.irio credito que ascendia até 30 de junho do corrente anno 
a :lt. 787 :982$679 di~tribuido pel{)s seguintes minis0rios: 

Via.cão ......... . 
Guerra. 
Fazenda ........ . 
Me.rinhn. . . . . -. . . . . . 
Just.ica . . . . . . . . .-.
Agricultura .. '·" · . • 
Extorior ......... · ••... 

4 4 .•• 

13. 956 :561$100 
5.237:933$874 
4.427:988$307 
3.609:226$996 
3 . 346 : 120$402 
i.157:220$000 

52:932$000 

Em VÍt'lude' da Iei' "3. !l90, 'os . vencimentos. annuaes dos 
d fados fuuccionar'iós soffreram o seguinte augmento: . 

Delegado de 3• · entrancia.. . . . . 
Delegado de 2• entrancia. . . • . . 
Delegado de 1 ª entran<iia. . . . . . 
Escrivão de delegacia .auxiliar •. 
Escrivão de 3ª .entraneia.. . . . .. 
J<:;scrivão de 2• entrancia... . . . . 
Escrivão de 1• entrancia.~ .... 
Escrevente e official de justfça 

10 % 

'° o/o 15 o/o 

10 "º 15 % 
15 o/o 
20·% 
20 % 

840$000 
720$000 
900$000 
720$000 
900$0{)0 
720$000 
720$000 
480$000 

Evidentemente· ·a ·situação desses funccionarios que ·de:. 
dicam toda sua ·actividade aos 3eus cargos com sacrifioio eram 
.mal pagos. Mas ·a ·verdade é· que outras classes soffriarn si
tuação iden.tica e para resolver esse estado de i:Jousas foi dcw 
cretada a lei 3. 990 que itnpondo ao Thesouro o sacrificio de 
t\lgumas dezenas de milhares de contos remediou a situacão 
pondo todas as ~hu•ses reclamantes em igualdade de· :situação, 
evitando excepcões que se tornariam odiosas. 

As razoes do véto opposto :í. resolucão legislativa motivo 
dcsl.ü pat·oeer além do seu fundamento de ordem juridica Lom 
um fmvlo do jusLica tão poculiat• aos aclos do Governo e qu(: 
deverá. calar no seio do Congresso que tem ido sempt·o an 
urnpa1•0 d~1~ :;ervidore!::.I do Estado. e 

.Accre;;c1;1 aluda que pal'a completar essa obra o Cfovcmn 
está. auloriiado, no art. 4: a rever os quadi·os dos funcciow 
'iarios publicas civis, pàra o fi.m de ól.assificar os wgo.res por 
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SESSÃO Ei.t 4 DE SITTl':MJmO. DE 1920 4ii 

i;1J.teoorias, de acr:&tdr> com estas, uniformí.:iar-Lhes os 'l>enci
mentos. 

Para o fim collimado nesse artigo o Governo Já nomeou 
' uma oom'missão que ultima. os seus trabalhos; pondo o func

cionalismo .publico na situação que justamente ambiciona . 
. A Commissão de Finanças por esses motivos e os funda

mentos exarados na exposição annexa do Sr. Presidente da 
nepublica opina pela re,jeição do !Jrojecto e a.pprovação do 
véto, que submette á de!iberacão da Catnal'a. 

Sala das Comtnissões, 3 de .Julho de 1920. .,....... Carlos de 
Campos, Presidente. ___, Oscar Soares, Relatol' .. - Octavio 
Rvcha: - 11.amiro Braqa. ·- BaZthazar Pereira. - Josino de 
Ai'a.tiio. Cincinato Braaa. - Celso Ba11ma. 

(Vide pr.ojecto ,n. 668, de rni9) 

MENSAGEM A QU:S SE REF'ERE O PARECER 

Sr. Vice-Presiàente-· em exercicio, da Camara dos Depu
tados - Nos termO'S do art~ 37, § 1 º da Gonstitui~ão Federal, 
tenho n honra. de devolver á Cl>.mara dos Deputados a reso
lução do Congresso Nacional que augmenta os vencimentos 
rlos. qelegados: e='.cr1váe-sJ escreventes e offic~aes de j,!lSti(ja da 
PoliCla do D1str1cto Federal, á qual neguei sanccao pelos 
motivos constantes da. elqlosição que a esta. a.compa.nha: 

Rio de Janei~o. Hl' de janeiro de i9ZO, 99ª da Ind.epen-
6enda e 32° da Republica. - Epitacio Pessõa. 

EXPOSICÃO DE MOTIVOS 

. O Poder Exeçutivo está autorizado a augmentar ós ven-
01mentos dos ernpregadog · publioos e bem assim a rever os 
Quadro~ rio funccionallsmo civil, c!ilssificando os cargos por 
cate~orrns, e, de a.cc..ôrdo com estas, uniformiiando-lhes os 
'·encimentos (lei n. 3.990, de 2 deste :rnez). . 
. E'. uma tefotmu. ge-r"-\, que viza precisamente pôr termo 
a~ 9cs1A"ualdades e injustiças creadas por leis de caracter in
d1v1dual. 

p projecLo que modifica a tnbella. de vencimentos dos <lc
k;;auos. o~criviíos, ei;cravimtes e officines de justiQa peL'deu 
11 ~ua razao de ser, depois dessa aut01·iZBQÜO e SÓ Viria. ug~ 
~·:war o. situação contra a qual todos reclamam. 

N~go-füe, ~ortanto, o meu assentimento e de nccôt·do 
rDmn ºt dart. 3i, ~ i •, .d~ Çonstituil)ão, devolvo-o â C:imara dos 

entl u Ol!, onde se m1010u. 
flio de J:inefro, i'<}I de janeiro, de 1920, J-9° d l d 

dcucia o 32u da. Repubilica. - Epitacio Pessôa. a n epen-
0.-: Yol.. VII.· 

27 
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PROJECTO N. 152 A, DE i!M9. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. :1.: As vantagens e veneiroentús conferidos aos _fl!,n

ecionarTos da Secretaria da Policia estendem-.se 'a9s ·eser1v~es 
da mesma reparticão, equiparados o~ das delegacias auxilia
res :io sUb-sccretario com 12 :000$, annuaes; os da 3ª entra~
cia aos officiaes,. com 10:800$, annuaes; os da 2"' entranc!a 
aos escripturarios, cóm 8 :4-00$, amiuàes; e os de 1 ".. entrarncrn. 
aos amanuenses, eom 6 :000$000. . . 

ArL 2! Os vencimentos dos escreventes quer sirvam 
nas delegacias au::;::iliares, .quer sirv.am nas d'istrictaes, . serão 
de 4 :200$. e os dos officiaes de ·justiça 3 ;360$0-0(). · 

Art. 3.º Ficam elevados os vencimentos dos , delegados 
auxiliares ::i 18: 000$, dos delegados de 3• ~ntraincia a 14 :400$, 
dos delegados de 2• entrancia a 13 :2'()0$ e dos de 1 ~ entran-
cia a .12 :0-00$, an:nualmenf,e. · · · 

Art. 4." Fica. o Presidente da· Republica autorizado a 
abrir os necessarios creditos. · , 

Art. 5.º Revogam-se as dis~osiçoos em oontra.ria. 
·senado Federal, 8 de agosto de l919 ., - Antonio Fran

cisco de Azeredo, Vice-Presidente. - Manoel de Alencar 
Guiraai·ães, 1° Secretario. - Pedro da Cunha Pedrosa, 2• Se~ 
cretario. · 

:EMENDA DA CAMARA. ACClEl'X'A PELO SENADO 

SuJ:Jstitua-se o art. 3°, pelo séguinte: 
Ficam elevados .os vencimentos dos deleg3dos aux.'iliares 

a. :U:400S; dos de terceira entrancia a 12:.000$; .dos de se
gunda a 9 :600$ e dos de primeira a 7 :8-00$, annualmente. 

Sala àa.s Commissões, 26 de dezernbTo de 19'19·. - .lvsiJ 
Alves. - LandHl1>lio de Jiagal~es .. - Rodri,ques Machado. 

N. 369 - 1920 

Dispensa do -~et"viço, corn metade 'dos vencimentos, o foauista 
dp. Sauàe do Porto do Pa.rd,, A.bel Antonio de Souza; com 
tiarecer da Oom:mi.ssr:l.o de Finanças, contrario ao projcct<> 
e fa.voravel ao véto que lhe foi opposto pelo Sr. Presi
d,ente da Republica 

(Vide projecto n. 668, de· 1919) 

· Devolv!'lndo ã Gamara doil Deputados os autographos <la 
t~Sôlução do ·Congresso Nacional que autorizou o GIOverno a 
<hspensar, com metade dos seus. vencimentos, o foguista das 
lanchas de saude do porto do Estado do Pará, Abel Antonio 
de Souza, o Sr. Presidente da Republica expõe, na inclusa 
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mensagem de 6 de julho do corr&~te anno, as razêks por que 
vetou a. mencionáda resolução. 

A Commissão de Finanças, de ' accôi:-do e-0r;i essas r~ões. 
que são jurídicas e procedenteP. não póde deixar de opinar 
pela approvação do mesmo vétu. · 

Sala da Commissão de Finanças, agosto de i920. ~ 
Crmws de Campos~ · Presidente. - Josino de Araujo, Relator: 
- Celso Bauma. - Oscar. Soares. - Ramiro Braga. -Octa-
vio Rocha.. - Sampaio_ Corréa.. ,......, Cíncínato Bra(fa: · 

Mli:NSAGEM A QUE SE REFERE O PARECEI\ 

Exmo. Sr-. Presidente da Camara. dos Deputados - Ha
:'l·endo ·negado -sanecãQ á resolução do congresso Nacional que 
atltoriza o Governo a .considerar dispensado, com metade de 
seus vencimentos, o foguista das ian.eha.s da. saude do porto 
do Estado do Pará, Abel Antonio de Souza. peló.s motivos 
constanté6 da exposição que a esta acompanha, tenb~ a !lonrà 
d11 <ievolver a V. Ex. dous' dos autographos que fol'81m rece
bidos .com a mensagem n. 100, -de 25 de junho ultimo, do 
Exmo. Sr. -Presidente <lo Senado Federal. . . 

. Rio i:ie Janeiro, 5 de julho <ie 1920, 99" da In.dependencia 
e 32º da. Republica. - Epitacio Pessda. . · . . 

. Raióes do' vdto 

Nego sanÇQão ao projecto, como prejudicial aos intere-S-
se;i naoíonaes. · · · · .. 

!\.. sua materia .já ootá regulada por lei gera!, o decreto 
i1. 3. 7.24) de 15 ·.de· janefr-0 de 1919 que .provê sobre as obri
:;uções ..resultantes dos accidentes de trabalho. O f.ogui$ta de 
quu se:'trata diz-66 victima. de um <:lesastre que o privou da 
capaoidade de trabalhar. · ~ . 

Provado isto · ~ 'resa.l~dos 06 casos de iorça. maior ou 
dó!o, a. União está obrigada a pagar-lhe uma indemnização. 
O decreto citado contém todas as indicações :nooessarias para 
a npuracão <iessa relação juridica - natureza e gravidade 
do a.ccidcnte, 19ua prova, qualidade da vctima, pessoas obri
i;::da6, valor da indemnização, etc. E' só applical-o ao caso 
occurrent.e. · · 

Não ha necessi~ade <ie uma lei pessoal. 
Devolvo, pois, .a resolu~o ' á Gamara dos Deputad~. no~ 

termos do art. . Si, § 1°, da Constitui<;.ão: ·· · 

Rio de Janeiro, 6 de Julho de 1. 920, <JQ• da Independencia 
e 3'.?º da Repub1ica. - Epitacio Pessoa. 
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11120 ANNAES DA CAM.ARA , 

Projecto n. 668, de 1919 

O Cong!"esso Nacional -reS<>lve: 
Art . 1. • Fica o Poder Executivo autoriado a considenr 

tlispensado, com metade dos seus vencimentos, o foguista das 
Junchas da Saude do Porto do Estado do Pará Abel Antonio 

· rl~ Sou?.a, abrindo os necessarioo credit.os. 
· Art. 2. • Revogam-se _as disposições em contrario. · 

Sala das Commissões, 11 de dezembro de 1919. - Bueno 
Brandão, Presi-dente. - Cebo Bayma, Relator. - Pacheco 
Mendes. - Justiniano .de Serpa. - Thomaz RodTigues. -Raul 
Cardoso, vencido, por entender que deveria l.-pplicar ao caso 
a-> disposições dn lei. n. 3.724, de. 15 de janeiro de 1919. -
.Jei de a-ccídent.es no trabalho. - Oscc:r. Soares, de accôrdo 
com o voto dó Sr. Raul Card0$0~ - Antonió Carlos, de ac
côrdo com o v-0-to -do Sr. Raul Cardoso. - Rodrigttes Alves 
Filk<J, de accôrdo com o vot,o do Sl'. Raul Cardoso. 

· E' lülo 'e vae a imprimir da accôrdo com -0 § 3º d.o at'
.Ligo 240, do Regimento e enviado ú. Commi'ssão de Finan<:tts 
o l$esuintc: 

Pl\OJECTO 

N . 362 - 1920 

Çonvcrtt: ent collecto1·ia de Tendas (cderacs a nw.su. tfo ti:ndu~ 
de ltap_emi~·im, 

O Conó'Tésso Nacional <lcci>eta: 
Art. :1 . º Fica · convcl'Litla. em colloot'Oria. de rendas fc

deracs a acLual me6a de rendas de Itapemeriin, IIlO Estado -:h> 
E&piríto Santo. · . · ·. · 

Art. 2." Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessõ·es; 2 de setembro de 1920. ~ Hettor ' fr 

Sou:a. - José Bonifaciá. - Herculano Cesa.r. - . José de ~llv-
1·aes. - Cesar Ver(}'úeiro. - Jtm·cira Brandão; - ManoclFrtl
gcncio. -:-- Vaz .da McUo. - Senna Figueiredo . ..._, Valdomfru . 
:Jll Oflª lliãc8. 

J·ustifica<:ão 

O desenvolvimento <.lol$ &el"Viço~ tla. i~cpnrticí'.lo tle que si~ 
ttraLa. e o au ginento prog1•es.sivo da arrecadação dns renda~ 
.federaes alli, que aité · 1914 era npenas de .6 :000$ por anno 1\ 

que ascende prosentemenw a mais de 25 :ooo.~ justificam 1! 
at:gitimam sobejamente a medida que temos a honra do pl'O
por. 

Accresce ain<la a circumstancia, tambem muito valiost\. 
de que o proje-:ifo visa reparai' uma injustiça 'l'esuHante da 
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desigualdade que ha no regimen -O.a remuneracãe> ~os func
cionarios das i;p.esa;:; de rendas e dos das collector1as, sendo 
a daquelle.s íixa, apezar <l·e ser o accTescimo àa arrecadação 
devido ao seu zelo, e ao destes ultimos, proporcional .a re
l)1~ita effectivamente arrecadada'. 

No caso concre-to bem se caracfodza a reparação que o 
p1•ojecto tambem visa, porqtte o· acL~aJ .. a~ministr.adorr da. 
mesa de rend'aS de Itapemernn, funcc1onar10 que exer~e o 
curgO lia maio de 14 ailUO'S sem O goso de um SÓ dia de licença 
1! sem -0 menor deslise, é que se deve em grande parte, mercé 
ri ,, sua soli.oitude o dcv.otamcnto, o notavel crescimento da 
:i.rrec~ação das rendas federaes. · 

Sala das sessões, 2 de se·t.embr-0 de 1920. - Heitor de 
Som:a. - José Bonifacio. - Hercula.110 Cesar. - Cesar 
\ 1 m·gueiro. ' 

O Sr. Presidente - Está finda a leitura do expediente. 
Acha-se sobre a. Mesa um requerimento que vae ser 

]ido. 
E' lido, apoiado e po!?olo em disr,uss!io o segvintc 

R.EQUERlMENTO 

N. 37 

Requ~iro que seja .publicado no Diario do Conoresso e 
mnet.tido á Commissão àe Legislflc~o Social a carta publi
r.uda. no Correio Paul,i,<:tano, e dirigida pelo Deputado ' J:ooé 
J,cbo sobre a. .;-Participacão dos lucros do Dr. Antonio L-0bo.~. 

Sala <fas sesgões. 4 tle dez~mbro de 1920. - Manritió. de 
Lrrr.crda. · 

Encerrada e adiada u. vOtaçã-0. 

O Sr. Francisco Valladares --' Sr. Presidente, V. Ex. ha. 
~" con,;;cnt,fr oue cu me congratule com o palz pelo acto de 
!tontmn. QO Gov~rno TODUblicano, sanccionando a resolu'Jão. '. 
do Congresso, que manda restituir ú. terra da patria. os des
pojo8 mcrtae~ do lmperado1· Podro Ir, da ImpP.ratríz There?:a 
<:nnstina. e, revog-a o banimeuto da familia quo reinou no 
l31'n •;il. · :. 't· . , "'!-.q 

·\ 1:crimonia do hont('m, no pnlncio do Cattete. constituo 
litll nf.tr.siado n mais <la (}Ot'denlidade cxislcnto entre o povo, 
i1:1 3Wl 1 L'Pl'escntnçiio rrnlori;mda. ali presente, e os governan
'"~. l'm um episoliio foliz na. his(oria contemporanen. O Jor
n11r. do C111nnu~r1~io assim n descreve: ll'ío para que fique cons
l:rndo dm: annnr~: 

«A rrvo~ação do hrinimento aà familia im.pcrial o 
n t r:ins;lnda~fí.o dos l'P.::d.os mort:w.s rlr. Pedro JT e 'Pile-
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reza Christina. :...- Ceremo}lia. da assignatura. do decreto 
Os discursos pr.oíeridos. . . 
Realizou-se hontem. no Pal~cio do Cattete, o acto 

-da as•ii;natura. por pa·rte do Sr. Presidente da Repu
blica, c:lo decreto legislativo r~vogando os arts. i • e 2° 
do decret.o do Governo Provisor io n. 78 A, oo 21 · de 
de2.embro de i8S!l, e autorizando a trasladação para o 
.Bmsil dos despQjos mort.aes do ex-Imlpera.dor D. Pe
dro II, e de .sua esposa D. Thereza Christina. 

·o acto, apezar de não ter havido convítés espeeiac:->, 
r·r.vesti1J-SC de uma t.ocante solemnidade : . 

. Pr~cisamente iís fres horas da. tarde, o official de 
<lia ao Estado-Maior dn Presidencia, Sr. capitão-te
nente .Tosé Maria Ncivn. ddu entrada no salão da Bi
b.liolhcca, onde se acha.varo as pessoa·;; que compareC'·~
!"am a palncio especialm~nw l)nra assistir á ceremonia 
r.: convidou- as a passar no salão dos despachos; 

Tiveram então ingresso n o -salão os Srs. Alfrixlo 
Pessôa Cavalcanti. Cypriano Lagc, Alvaro Paes e Olhou 

'Henriques. mspP.ctivamcntc d irector, têdactor-chefe e 
rcclnclorcs do ves1Jertino A Rua, que promoveu a. sub
~cripc;ão popnlar pa.ra acquisi~ã.o da· caneta e penna de 
uuro offereci-das ao Sr. Presidenle da Republiiea para 
assignat.ura d.o decreto; varios representantes do Côn
si·csso Naci.onal, que aquella :hora se acn a.vam agunr
ctantjo .n audic:a:cia ao3• eongressistas: os membros ela 
A:Cademia Brasileira do. J.ett.ras, Sra. ·Dr. Carlos de.Lset. 
clo~am:bargadores Ataulpho de Paiva; Deputado :Afoides 
i\laia. e Felix Par.lrnco; enadores Mendes de Almeida. Com
missão do Instituto Histori.co .e Geographir.o Brasileiro, 
Srs. cond~ de ·Affonso Celso, barão de R.amiz Galvão, 
barão de Studarl. Dr. Mose Fleuriss. Dr: Jonalhas 
Serrano. Dt•. Antonio Olint.ho, Dr. 'Solidonio Le ite; 
::1 Directoria da Associação Brasile ira de Impt'en;:;a, re
presantn.dá 'pelos Sr!!-. ·· Dr. Raul Pederneiras. tp1·esi
d(·ntG-: ·Paulo Vida!. secretario. e Osmundo Pimentel, 
pro!)urador; conde Ca.ndido Mendes de Almeida, pre!.<i
df!nfo em fl:"i:<'rcicio do. Sociedade de Reverencia. ú. Me
moria de sUa!1 Magesta<les o l_mperador f'l a imperatriz; 
Dt• . ·AlfTr.do F~rrcfrra J,ngc; Dr . J. A. Bnndeim do 
Mollo; coronel Luiz Americano, veterano dn guerra do 
'Pn.raguay, representando os seus camarn.das de S. Paulo. 
Al6m das· pessoas n~inui mencionadas compareceram 
mt1itas outrai;. · ., 

No salão dos despachos estava o Sr . Presidenlo da 
.i:tepull!icn ncnmpanhndo ·do Sr. Ministro da Guerra. do 
Sub-Scr.rni:ir io de> Esl.:ido das Relações Exteriores. Dr. 
llodrigo Oct.nvjo, e 0$ menthr-0s das cal!las c ivil e milit:ir 
ria .Presidf.'ncin.. · 
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Si!:SSÃO EM 4 !>E SETEM°BM tlB 1920 'H3 

D~t(l vt>-nia do C.ne:re cfa l'faoão; o Sr. Dr. l'làul Pc-
4~rneiras .pl'o~eriQ a seguinte dtscurso; 

«0 gesto · sympathieo de V. Er. p1'idind-0 ao Con
gresso a revo@:acãa do hanimentQ da. familia ex:-impe
!·ial encontrou em todo o ;pai11 os melhore;; ap})lausos e 
ns 1nais enthusi:\SfJcàs adhesoer>. 

E o \nt.el'csse ~om que SenaQores e Deputados, in
terprete~: ·das a.sptraéõa::i populares, a.oolheratti ·a íni
eintiva da V. ~., veio demonatTar que a. Republica. no 
pleno espJeQdor . dos seus trinta a1n1os, e:om raízes fiT
mes na oonsrjcncia nacionaJ, não aHment.a mais os te-
· mores das Pt"imeiras horas tavoluclt>narias . 

. Dirigida. e eseripta por um pugHo Qe niocos, cuja·;; 
tõéas d~rn.ocrntioai; não dei:ltam duvidas soh:re a iu
t.rnnsigencin <los ~eus princípios A ]f1,a, .por isso .mesmo 
;:omp:rehendcu quP. faltava ao novo regimen um acto 
de magnanimidade. para com aquelles n quem o povo 
ua sua sabedoria .iá ohama.ra de magnanim<1. · 

O aloance polilioo da. oeremonia. de hoje não tar
dari:r a ·se patentoar, e approveita.nrlo o ensejo .feUz 
para offerecor n V. Ex. a caneta de ouro oom que o 
•l<itual Governo snn~cionará. esse decreto <.lc ouro. sen
Hmo.-nos poi:nmidos dq maio!' jubilo. podenodQ aftirmar 
quo. Ili Rl>publica· ·na. pa.sse de si m·esma, na c\)nsoienciii 
·la sua forca e eostabíhdade, tendo assegurado ao pa-s.

. sa.da, repo.tria 011 rcsto!i de · Podro :n a decreta que não 
ha mais proso1•iptos ein ~rras do Brasil_ · 

Como presidente da Associ!lo&o Brasileira de Illl'
prensa e por de!egaoão dos nossos collesas !i'A Rua. 
passo ás 01~0~ de . V, Ex. a of!erta e ainda agradeço a 
hC1nra de SU::\ acc~itação .> . 

O Sr. Presictentc da Republica agradecendo disse · 
que, sem dar nenhum~ solemni<:lacte ao acto. como l"e
µubJ icano sincero. que é, sentia-se felii e satisfeito com 
.:i sua :tiroprfa -con::;ciencia · ao . assígnar, como Cb.efe 

Sem a eloquencia de José do Patrocínio, mas le
vado de commociio semelhnptc á delle, naquelle mo
menfo qistarkc; nã'o de joelhos, porém, de pé~ como 
deva estar sempre ,. a conscienc1a. de um cidadã~ brasi
leiro; àe p(í; como permanece a fidelidade do meu co
raç~o a antiga himdeirll, embora inteiramente arsst.ada 
de política·, só desejo para a Patrla a plena realização 
do lemrna do seu novo estandarte: ~rdem e Progt'esM 
ao:1>: de pó, como cumpre suardar consta;nt.emsnt:e a 
Justiça e o Direito; peco licen1.:·n para ter a honra. de 
apertar a mão ao Chefe de Estado, vArdadeiro chefe 
nesta OC'.Ct\Sião, da grande familia brasileira : 'Peço li
ceni;a para em ·nome, sP.m duvida ilc todos os presentt>s 
....,.... o lnstituto HistO'rieo, a Academi\l Brasileira d'c 
LeLtras, a imprensa, no de milhões e milhões de com- · 
pntrfoios - ma.is do que isto, ein nome dos nobilissi-
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- mos impulsas do genero humano, bem como no dos 
preclaros septuagenarios, penalizadas com trinta. annos 
de banimento, de seus descendentes, de seus ascedentes, 
os venerandos e gloriosos ex-soberanos involtos todos, 
passado, present.e. e porvir, no mesmo augusto amplexo 
de confraternizacão patriotfoa; peco licença para tet• 
a honra de apertar a mão qne, subscrevendo a leí re
paradora, a nova lei aurea, mostrou, ainda uma ve:r.. 
quão digµa é de dirigir os destinos do· Brasil.». 

Nova salva de palmas se fez ouvir e, est,á finda a 
cerimonia. A' sabida todas as pessoas presentes aprP
sentaram congratulações · ao Sr. Presidente da Repu
blica, pelo seu nobihtante Mto. 

O Deputado Fra.nciscu Valladares, autor do pro
jeeto de revogacão do banimento da e:t-familia .· impe
rial, recebeu o seguinte telegramma da Princczn. 
Isabel: 

«Grata á sua iniciativa e á decisão tomada pelo 
. Brasil para mim e minha familia, á nossa querida Pn
tria sempre desejámos e desejaremos o melhor fn-
turo. ~ · 

O Congresso votándo taes medidas e o Presidente !!anc
oiundo-as interpretaram, resumiram os sentimentos da Na-
ção, conformaram-se com a sua vontade. · 

O acto já tardava: elle era e é de gratidão e reconheri
mcnto aos que serviram ·e amaràr:il a Patria por tantos c lfío 
delatados annos, dando-lhes sepultura e repouso final em 
f.orra <lo Brasil: de ,justiça a uma 'familia de brasileiros di
gnos, cuja conducta, no Governo e J6ra .. dell.e, foi sempre ad
mira.vel; e, ·durante trinta a~nos de e~ili~ _só tiveram para o 
Brasil :p\l.laV1"as de louvor e mteresse, Jáma1s tendo I)roem'lH\o 
contra1•iar a evolução progressista aqui realizada; anf.es a 
awmpanhando com solicitude e desvelos constantes .. (Apoirt-
tltM.) _ 

A ai tif.udr, senhores .. do imperador Pedro tr deanl!• <ln 
C'Wilnção tl'iumphant.e, por o!la despido do.s atLrihulos dn 
11oc!cr. só npoderia ter o neto de Marco Aurelio, como o i:hn
mou Victor Hu,go. A dos seus dcsccndent!)s, n. da sua fa111i
li:i, não ora de e;:perar quo 01Jft·a fosse; tratando-se dr. rnlt ~., 
naseidos e c1•eados no ambiento dP- .dignidade e virtudes i:ino 
foi o desse grande monarcha, 11ma das grandes figuras da his-

, t,oria do mundo -- creatura. do seu !'.angue, o ca.raote1· for
mado sob sua inflncnr.ia, ao influxo do seu grand~ exemplo. 

- 1\ rc~voluçiio cio 89 tirou o poder a Pedrn li, mas nii•" 'l 
porfrwfa rfospir da magesl::ide qúe lhe foi ainda. maior, 8i pos-
fivel. no infortunio o no ·exilio. . 

Vão, afinal, ser rcslituidos á krrn da palria os sr.t1s 
(iespo,!os. para n6s sagrados; vem ellc, afinal. aqni do.tinir 
permanentemente o seu somno derradeiro no sejo desta l.•~1·1·a • 

' . 



Cânara dos Oepl.tados - lm?'esso em 24/00/2015 10:40 - P~glna 109 ele 143 

do Brasil, que elle tanto amou e â qual deu meio seculo de 
t.rabalhor; e dedfoac.ão inciessantes. (Apoiados,) · 

Era tempo, Sr. 'President.c l (Mu.ito bem. ) 
Jm;Líca so lhe faz na voz da Historia, como clle desejou 

e ·previu• . . 
'l'empo P--ra ainda que se não mais ncga.c;se .ent.rad:i. no 

t.errilorio patrio a brasileiros, cuja presenc:a sô nos póde S?.t' 
i,>Tata 11 con\'enient.c -- ligados uns á obra da nossa i;randeza 
passada, corr. gtan<Jes servi!;os ã Nação, outros dignos des
cendentes desses e c.om cll<JS tendo aprendido n ninar e a scr-

..;·]r aõ Brasil. · · 
Senh0rcs1 a · obra ào reparacão e de .iustica ei:;tá cum

prida. Por ella, congratulo-me com a .Nação, feliz de ter po
didC\ para ella concorrer com uma inicial.iva que só teve da 
minha parte o merito da obediencia no momento preciso, aos 
cl~sejos e vot.os do paiz .. · 

E peço licença para deixai· constatado que para ella con
<:crrreu, de modo dec"lsivo, formal. p voto brilhante. o autori:
sndo parecer do· Hlustrc lead11r da representação mineira. 

'Em homenagem justa a s. Ex. "não o relembro sinão 
para render o. preito devido ao povo. altivo e .. dignó que hab_ita 
n grande 'l!;stado central da Republica (m.ttito bem) , a CUJOS 
sentimentos liheraes, a c'Ujos impulsos de .civismo, deve a 
nossa hislorüt muitos dos seus mais altos episodios; de tal 
arto que, ~1mhores, podemos com segurança affirrnar e con
eittir que, si. urn dia, a liberdade pudesS'e ser varrida. -
infortunio que parece definitivamente afastado - dos outros 
rionlos do nosi;::o terrítorío, ella encontraria abrigo · e refugio 
no seio da altiva terra mineira, 110 seio daquello grande e no
bi·e povo :. a\li acolbidl\, acariciada, resgUardada, defendida 
passado o momenw do desvario, restaura.da, prestigiada e for
t:.i.lecfüa, d'alli voltaria a restituir-se a todo o .Brasil. (Mui.to 
bi:m ./ · . . · , 

Scnhore~~ a obra do ropru;~acã'.o e . de ,iustica, estii. con
~umadn-. Devo assignalar, com':> me cümpre, devo attribuil-a 
nn SlHl p:rnndo, em sua maior. parte, ao ChP.fe ela Nacão. 

O Sn . DorwA1. PoR.To - Mui lo l1cm. 

O Sri . FM~msco Vt..t.t .. At>Al\-es - ·Aquiescorrào ao voto do 
Cnngt•osso, não o contrariado, concordando, antes o noonse
ltiando e, afina!, saccionando -, o PNsidento Epit.acio Possõa. 
l1iio :;" n-icstrou apenas avisado interpreto do pensamento o 
a~p irncõcs do povo brasileiro. S. 'Ex. uma vez mnis reve
!111.H~c cm um dos '(!mine.utes aspectos da sua · eminente per
~1111a l idnd1i : - a corag><:m, n. autOl}omin :perfeita de suas re-
,,,,li: \~iies o decisões. · 

· Scnt.inrlo qun .c1·a · chegado o memento ào praticar esse 
i:rrnndl' act.o, nenhuma considet·acão, por valiosa quo pudesse 
pnt'Ccc1\ o demoveu d l'.lle: corajosa, dignamente, o praticou, 
n)1er!1?1:<'n,do :1 inspi rarão de sua conscioncia e dn. .sua vontade. 
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H0nra lhe seja: a S. Ex., pertence a grande, a maior parte, 
ela gloria e das alegrias do dia de hontem. 

Hcspondendo ao orador que lhe offereceu em nome do 
povo a penna com que deveria firmar a resolução, _para con
vertei-a cm lei. o «Presíde;:iLe declarou que se senC.ia feliz e 
satisfeito com a sua propria consciencia, ao assignar, como 
Chefo de ·P.i;tado, o decreto que revoga. o ba.riimento da familia 
imperial do Brnsil. autorizando o Governo a. repatriar os 
r<:stos mort.aes do Imperador D. Pedro e da sua. esposa 
D_ Thereza Christina . · · 

·qQom esse acto, de vo1·dntle.ira reparação historica .e d~ 
jusLica - - concluiu - ficava ainda. uma vez demonstrada a 
soJidr.:r. rias institui<;õr.s rnpublieanas.• 

.l\cto de N~paração o de justiça, disse o Chefe do Estado. 
Sim : e peco licença para accrescentar uma lei. uma 

g-rando lei de apasiguamenlo a. quP. r ecebeu o n~ 4. i20, de 
3 de sci.embro de 1920, Não ha mais proscriptos de torras do 
Brusil 1 · -

A Republica - regímen definitivo - por ella · se integra 
na e5tim;;i, na oonfianca e na gratidão d.e todos os lirasileiros. 
(Mnitt> bem.) . · 

:Della se approxjmam os quo do r·egi:men estavam distan
ciados_ Veem dormi!.• na terra do Brasil os ex-imperantes; o 
aqui serão opJecta de um culto qul;l b~m mereeera.m. _ 

l\liili !l)ais hostilidades. nem prevenções, nem receios ! 
O Sl\. Donv111. :Pom'o ~ Assiiq sente e :pensa. o , Br~sil 

joven. 

O Sa. FRANCIBCo VAtLADAl\E9 - Sem restriccões oppos
t,ag por- ninguem e a niguem - Tegimen rort.aleoido por esta 
prova df! confiant;a em sl mP.smo - apressará. em 1llXl am
biente propicio, ·a obra '1e· civi\isacão que tern de realizar 
deste !:ido do t\tlantico, cumprido-se os destinos cio Brasil. 

Antes de fotminat, S-r. Presidente, "V. Ex- ha de mo 
consentir -que leia as pritneiras prtlavràs de agradecimento da 
Princcza T!!abel, ao paiz - rialaVl'as, como sempre, de do
cura e dn bondade. que outras não sabiram nunca dos labios 
excelsos da R<~de.mptora. ·-

Nn sua gloriosa velhice, elln nos manda diz<"r om um 
· tC'legra.mma: que Livo n. honra de receber li ontem: · 

<Grata fL sua iniciativa e fL deoisão tomada pPlo Brasil 
para mim o minhn. familia, á nossa querida Patria sempro 
<losr.inmos e dllSeJnromos o melhor futuro. - lsa:bel .> 

Sim, o ll\ôlhor futuro, ~ (Jue não p~àa deixar de ter um 
povo gennroso e bom. opefoso e digno, occupando, traba
lhando, ,.,\loriza:ndo a mais formosa terra do mundo ! O Bra
sil, realizando sP.u destino, no· d. ia'i de P::t7. e tranquillidade quo 
S<! Víi.O Seguir\ \)\l~ tl. 0Slll. gta')l.de lei de ,concordia C apasigua
montd,_ anrios o nnnos so sigam de paz e consti-ucção. Conti
nue, prosiga o reglmen nti sua missão reparadora e progrcs-
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sista r Sempre mais fraternidade entre os brasileil'os; ma.is 
solidariec;ade, mais confiarn;a; maior dooura; nem pe1$egui
<los, nem opprimidos, nem segregados, nem banidos. O Go
vel'.'no, aos melhores, aos mais dignos; aspirações :inais al
tas no pensamento, màior vigor na acção Ilara as i'esoluoões 
fecundas e duradouras. A Republica em mal'cha para. o por-~ 
vir, sendo o/ que effeotivamente ãeve ser: a Repuhli_ca - o 
9atrimonio de . .todos, amor e ca1•inho de todos, garantia de to
âos ! (Mdto bem,'. muito bem .. O ora.do"r é cumprim~tado.) 

.O Sr. tausto l'er:raz - Sr. Presidente, depois das pa
trioticas palavras proferidas ipelo honra<lo.· representante de 
Minas Geraes, pondo em relevo o acto de 'justica · bontem 
p1·atica.do pelo digno Chefe. do Estado, permittirá a Gamara. 
que eu aproveite a. opportunidade para, associando-me M 
- bellissimo vaticinio de grandeza. e de prosperidade do Bra
sil, que S. E:.ic. ac:l:ba. de formular interpretar o .peneaw 
menLo da zona do sul de Minas e solicitar á illustre CoIJl
missão de Fina.ncas a sua .preciQsa. attencão para uma. obra. 
que todos reputamos de alto interesse da mencionada. ZOI}.a 
dn Estado que tenho a honra de representar n~ta Cnsa. 

Minas, oomo V. Ex. sabe, tem anceios de. expansã·o eco
nomioa e ~ommercial. Estado encravado no coração do Bra
sil. rodeado de montanhas, quasi · inaccessiveis, esse Estado 
exige, Sr. Presidente, que 1para a sua. irnmensa. producção se 
lhe abram estradas em demanda. de pO\'tos maritimos. E foi 
a~sim quê, no Governo passado, sob ~ direccão do honrado 
ex-Presidente da. Repubhca, a 'Gamara ~os Deputados Iegis
!r·u no sentido <ie ser uma realidade ·s. Estrada de Ferro de 
Ha,lubá a. Piquete~ Obra encetada, em grande parte ,lá. con
cluída, não seria. de bom alvitre que 1'osse pal"!rlisada. Eu, 
portanto, Sr: Presidente, representado os interesses vitaes 
do Estado de Minas naquella. zona, a.proveito-me desto. . op-
11ortunidàde para solicitar da honrada Cõmnliselto de F1inan
-cns, a. sua aoquiesoencia no sentido de. ser dotado o orca
rncnto da Viação do numeraria necessario para qu0 essas 
obras não se.iam paratysadas. Si todos os Estados do Bra
sil teem a felicidade de possuir estrndas liquidas pelos seus 
,,:rnndes rios, e facil communienclio aom todos os Mntfncntes, 
T't'lo ocrano, no Estado de Minas, que tanto lrabalha pela. 
1·ornm1mhlfo nacional, não seria justo que no orcarnen'to da. 
Yinciio se lhe negassll uma verbn, necessaria para o prosegui-
mcnto <las ·obras de Piquete a -It~uJJá. · 
~ Sr. Presidente, quando em nosso paiz, neste· momento, 

nao medimos as despezas para receber com bonra. e gloria. o 
illustre, o bcnemerHo o .heroico rei-soldado da Bel.g-ica, é 
:mtural que para o futuro •Possamos sem mais fortes, mais 

{'-;'ros para receber a todos os bonemeritos da Hurrianidde. E 
'-.iru:·a isso,· ao lado das festas das homenagens justamente 
'JWosta<las nos grandes da humanidade, não nos esquecamos 
;fo que 6 neccssa!'io fazer o Brasil rico e :forte. E para :fa.-
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zel-o precisamos especialmente . dotai-o de estradas para es-
coadouro de suas riqueza~. . · . 

Eu, Sr. Presidente, inler:Pr~tando os sentimentos da
quelles que me distinguiram com o seu voto; que me fizeram 
s1:iu representante, appelo opara. a -digna. Commíssão de Fi
nanças, no sentido de não ser cortada a verba necessaria parri. 
:i completa realização de um projeelo <le estrada -de forro, 
que inconºtesLa.velmente vem trazer para o sul <lo meu Es
tado o.- possibilidade .<le c.xpansão· economico commcrcial. 
(iJ!tt.ito. bem.) · 

. Si tcdos os dias, através da imprensa do. :i:iaiz, .assislí
moa a reclamos urgente~ de vias de commi.micaç.ão, para QUO 
a riqueza. ea.alausurada no centro do Brasil possa vir aos 
mercados consu~idores 'e mesmo ser transportada 1para abas
tecer as nações que -desejam o íntercambio com o nosso pai7.; 
si todos os dias a ímprensa da Nação faz-se éco dessas justas 
rL!Clamações das populações ruraes, é natural que nós, rr.
.presentan'tes ~:!essas classes ruraes, <los Srs. agricultores, to
memos em consideração, no seiQ do Congr'c,sso, a causa ma-
~ima da grandeza. economica do paiz. . . 

E' assim. Sr. Presidente, Que em nome dos intorl'.lssns 
mais ' vitaes do sul <ie Minas solicit.o da honra.da Commiss1in 
de Finanças· e especialmente do nobre e illustre Relator .<lo 
orçamento da Viação que tenham na devida ~onta as Yo
ies reclamant.es daquelles que aqui m e fizeram interprete 
de seus interesses. 

=-O SR. · OcTAv10 •RocHA - V. Ex. sabe a alta consid<'
racão em que o teW.:º· Póde. portanto. l'Sperar do Relator 
toda a hoa vontade no exame da emenda. Quanto, no orca
mento não posso tomar comp!.'omisso algum. po1•qu~ d<>pcmrlt• 
do r.ompnto cnLre_ a Ri.>r.cita. !' a Dt'spe:r.n. • --º Sn. FAUSTO F1mn.-.z - Registro, com 1nuito agrndo, o 
aparte do honrado R.el;i.t.or d:i. Vincüo e espero mesmo quo 
S. E:x . tome na dovida consirlerai;ão os justos Melamos qno 
ncnllo de far.or. Espero que S. Ex .. CO[l}liderando, que não $1~ 
f.rnl.a de dcspe2a improducliva, e, pelo contrario. do um l:l'nsl.o 
reproductivo, qual o de uma csLrado. do .ferro, li8tlndo o uh~r .. 
·loso vnllo de Snpucnhy ú Estrada dfl Forro Conl ral do Bl'll·· 
sil, ha do IJÓr a suo. inl.c\\igencin. e o s~u pa\.riot\smo ao sP.r-
vico duquii!o que é realmente de inteira justii;:.n . · 

o ~R. W ,\J;Dôl\flitô MA01\LHÃES - E depois essa osfrntl:t 
já (~slá quasi concluida. ·· 

O Sn . . l~,,usTo FmmA7. - Falt.nm apenas al~ms kiln-
metros . · 

O Sn. \Y.·úiDOMIRO MA.GALH,4.Es - Seria um erro pârn-
lysur uma est rada nessas condições . · 

. o Sn. FAvSTO FERRAZ - Isso trarja cm r csnll.ado t.al;'. ;: 
economias maiores do que as que se pref.cndcm fazer, ppt'lt'· ·' 
a confinuar . .úo das obrns c·vitarú fnlalmcmto prej uízo maior1-.~ . 
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· · O Sn. WALOO:àm:10 MAú.\Lii:ÃES - Depois, não Si'.! lr·ata 
de ecooomia e sim d!? um inleresse de alta monta para o paiz. 

(l Sn.. FAUSTo FERRAZ - Seria até um desperdicio si 
computassernos a verba já gasta.. , 

Seria <>tê ;um· desperdício e, .si nós co;nputassemos a 
,-crba. j:í gasta em tal serviço, cam ·os prejuízos aca.rret,ados 
pc!a cessacão do mesmo, cbegariamos a um resultado v·erda-
cieirainente absurdo. · · · · 

O Sn. \V ALOOMIR.O r.!AGALHÃES - Depois, o ponlo de ·vis La 
çollimado pela esLrada é que póde trazei- lucro. Ora, si .<;c 
paratysar a consírueoão da estrada, não .. se poderá verificar 
:\ possibilidade. não só de .servir á zona, como de trazer lucro 
pnra. o erari? .Publico. . · .· 

O Sn . .'FAUSTO l"r:nn.\Z :....... Pcrfeit.amenl.c. Pediria licença 
:'1 Gamara para, terminando as brevP.s considerações que :faço 
no t edot• de:ste caso, lembrar que a cessação dessns obras, tão 
<!arinhosamentc amparadas _pelo ex-Presidente da. Republica, 
o Sr. \Venceslau Braz. seria / tomada até como uma descor
!ezia .:lquellC ·que prestou relevantes serviços :!. nação . 

Pondo :.í. margetn todo e qualquer argumento relativa
mente ao lado economíco da questão, que este não precisa .de 
dcmonstracão, o lado mol'al, .p lado politfoo. estes deveriam 
ser tidos em alta relevancia pela hanrada Comrnissão de fi-
nanças e pela 'Clamara dos Srs. Dep\\tados . . 

Todo o mundo sabe. Sr. PresídenLf!. com quanto carinho 
11 desvelo o Sr. Wencesla11 Braz tratou de fazer uma l'Eialid3de 
cl~ssa estrada, que liga a sua cidade, Ua.jubá, t\ Cenkal do 
.Br:t~il • .Seria, pofa, muito desagradavcl à n6s, sul-mineiros. 
:\O E$lado du Minas. que a Commissão de Financas, visando 
llma economia que absolutamente não estaria de a-ccõrdo com 
o proprio object.ivo que tem em vista. cortasse no or~amento 
da Viação a verba necessaria para a completa realização dessa 
e5(l·ada. . .. .· · J 

O SR. FnANctsco VALL\DAJ.\E:s - Não ha ncecssidndc 
nenhuma desse córte. 

O Sn. FAUSTO l?r::nru.z - •.• r c.Pito, com tanl.o carinho l' 
<:nm tant.a solicitude cuidada pelo ex-Pre~idenlo. 

o Sn . F11A-:-.ctsco VALLAnAne~ - A inLerrupcão dessa o 
du outras obras só púdfi Sér prejudicial ú uacüo. Nc1ri lm. 
Ti!f)ito. necessidade alguma de taes córtes. Basto.rã um pouc'fl 
<la ordem na ndministração. bastará a a.rreco.daçii.o daquillo 
qu<'! votamos. O Governo não precisa suspender nenhuma: 
ohra . 

O Sn. FAUSTO l:1'i::nnAz - S<. ;:p~esidente. tenlio cumpripo 
o meu dtwer e o cumprirei sempre, dosassombradamente, loda 
n ''ez que o meu esforço sefo. neccssario no sonlido de colla
l1ornr n~ gr.andeza .~de nos,c:o paiz. Darei, como Deputnd(). o 
me u 'Voto, em fa\'ot· de lodas as \niefa.t.ivas sobre via<;5o rcr - · 
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rea quP. porve.ntura sur,iam trazidas pelos honrados collegas, 
x·epresenta.ntes dos outros Estados da União. 

Estóu convencido, Sr. Presidente, de que o maior mal 
do Brasil é n sua exten:•âo territorial, assim · como estou con
vencido de que, sob todos os aspectos, a nossa grandeza, · a 

·nossa felicidade dependem exclusivamente da viação. 
E Msim, convencido. espero que a alta ori_entacão poli

tica de S_ 'Ex., o Sr. Presidente da Republica, será fornecer 
ao Ura~il elementos, para que eíle possa caminhar desemba
ra~ado pelo grande futuro que o destino lhe reservou. Es
pero, f'inalmente, que o illustre e honrado Relator do orça.-

. ment.o do' Ministerio da Viação será; ,junto da dou ta commís
são de l~inanc.as, o interprete das palavras que aqui profiro, 
em defesa de interesses vitaes do meu Estado. (Muito bem; 
miulo bem.) 

O Sr. Pires de Carvalho (•) - Permitta-me V. Ex., 
s~. Preside·nte, consinta a Gamara. que eu aproveite o tempo 
que resta da hora do expediente . para dal" uma. explicação, 
que julgo do meu dever. · 

~ . Na ordem do dia de hontem figurava o. 'votação do pro-
jecto n . 110 A, do corrente anno, autorizando . o' Governo a 
abrir ·um cr.edito especial de 61 :522$710, 'Correspondente a 

. ;L 3. 644-iS-O, ao canibio ·de :1.4 . 7(32, para o fim de pagar os 
Juros da móra, durante 2:1.9 dias, lapso de. tempo em que dei
xou de pagar, por falta de verba, á The Rio de Janeiro City 
Improvements, as quantias relativas ás . contas referentes ao 
2• semestre do anno de 19:16, pagamento a que estava obri
gacic> por clausula · contm.ctual dentro · do prazo <i'üe tetiúinou · 
em 15 de janeiro de 19:17. . · 

Procedida a votação, verifü:ou-se nã11 oor ' havido nu
mero pa.ra deliberaç.ão . o.obre essa. ma teria. Entretanto, sup
~ondo eu a. Gamara resolvc:;se no momento, sobre esto pro
.iectll referente a.e credito da City Improvements, mandei li 
Mesa. uma declaracão dé voto. E -cpmo etõsa cleolarncií.o, na
qualle instante, .poderia parecer prematura, porquo renlizudn 
a votacão se verificou não haver numero, entendi dar uma 
explicação á Casa, para sdent.ifical-n do motivo por que mau
'1ei á Mesa a minha declaraçü.o de voto. 

Presumia eu, na. sessão de hoje, niio pudesse comparecer, 
e, assim, não tivesse ensejo de opport.unamente fazer deoln
raçõea <lôm attinencia ao meu vot.o·, no que grande empenho 
fazia. 

Vot,ei e voLarei contra esse crecito: l)rimciro, porque, 
pelo debnte travado, me convenci de que, Juridicamente. o 
Podei- Executivo, mesmo com o concUI'SO do . Legl!:!lntivo, núo 
devia resolver uma Questão que esló. na altribuicií.o exclu
siva do J:udiciario. No regimen que adopt.ámos, dentro dos 

r) Este discurso nô'.o foi revisto peltr orador. 
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pl'incipio.s de harmonia. e separação de poderes, nãq ó possi
vel que, ~m se tratazufo <le questão agitada enLre o particular . 
e ~ lí'a:ienda llublica, no pé de uma deliberação firmada. e 
irràtra~ve! do poder publico ~obre a pretencão. de ~ parti-. 
cular, se de, no curso dos tramites legaeà da sua reall.za.ça(), da 
sua . solução, a intervenção quer do . .Executivo, quer do Le-
gislat~vo. (Apoiados;} · . 

A minha opinião, o meu juízo, a minha cottviccãô sobre 
a materia tem seu fundamento na leitura cas diversas pecas, 
dos diversos documentos que instruíram o pedido de credito, 
com a mensagem do St'. Presidenle da Repul:>lica. 

Depois l'a..t.ifiquei o meu conceito~ fundamentei a minha 
opinião ante o de.bate aqu i estabelecioo. · 

Pl'imeir311llente, pelo que apurei, o ci:edito pedido , para. 
pagamenLo da ·pret.encllo da Tbe Rio de Janeiro City Impro
v1:-ments não tem guarida, não tem essencia., não tem base 
w~ leLLra :de .seu contracto com o Governo brasileiro. Em se
gundo togar, -Oos ar.gumentos que aqui sà" desenvolveram, de
p1·ehen<li que .essa empreza, wntractan.te, privilegia.da, no 
i:fosempenho de ·sua ineumhen:cia, tem merooido ou tem pro
voca.do antipathias -geraes. 

A em.preza, dirigindo-se a fUnCGi<>n.ai:'iOIS superiores do 
Governo brasileiI·o; não guardou o 1·ecato, JJ.ão ma.nte-v& o · 
respeito e a. consideração. que, si entre particulares con-..ti
Lue um dever de corte.iia, entre · partioolares a o poder pu
blieo -0 não guardar vae ás ~ai&3 da inst>lencia. (Apôíad<ls; 
mttito bemi.) 

~Mas explic~ões aqui addw;idas; em vista. das impu
gaa1:ões feita'S a esta credito, . ~signalado fica <l<l~ essa com-
1innllia., abroquela<la .no seu contracto, no seu privilegio, no 
tieu monopolio, prate'.fide con.s.t.ituir ... $e neste pa1z um quarto 
potle1-, ÍllLolora.nLe, anl.ipaLnico e merecedor da reaooão · de 
-llH.los <.iuantos considel'am a autoridade <.lo · seu paiz carcada, 
01~volvida, .na aw·eola p.r.opda do respeito <lecorrente de suas 
runuções ::1up6l:'fo1•es, ex:el'cioos dentro da espb.era da lei. 

tlircu·mstancia especial com respeito a este facto, a qual 
não póde, absolutamente eooapar, não á perspioaoia, sinlio á 
utten.9ii9 e oonsid~ra9ãô do Cong~sso Nacional: o illustre 
l.lx-mm1$trO da V1aça.o, nosso emlnente ooHega, cujo nome 
<1'-!mpre profiro com o maior respeito e prazer, o nobre Depu
lt\do por Minas Ge.raes, Sr. Afranio de Mello Franco, inde
J'aiu, · júeti!icando 'P'lenamonte o seu aoto, dentro dos tramj_.,;. 
lcs L1·açados pela legislação, afim de solucionar a questão, 
i:1deferiu, repito, a pretenção dessa companhia. . 

Desde . então, pois fechada e-stava a accão do Poder F::re
cutivo, -e aberta. simples·mente a solução natural, jurídica. I~- · 
gal e di-gna : a audiencia, a decisão do Judicia.rio, unico poder. 
competente para. - depois do despachó 1,>roferido pelo Mi
Ut6tro, em um rc.QU:erimenlo fundado na. mterpretação inte
·resseira de uma clausull\ contractual pela propria. parte -. 
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(julgar.· da .proced-encia, da plausibilidade, da. jusLiça da causa. 
•(Muito bem,) , 

Nesses termos, o pedido de credito cl::u1<licav.a desde sua 
origem, vinha a~eijado ao Parlamento, trazia, na sua.· cssen
cia, mi sua euhstancia, a civa da f-alta de Jundamento. O Po~ 
der Legisla.íivo attendendo, ombora, a injunct;ões do Exe
cutivo, que, ipor esta ou ·;por aqucHa maneira, houvesse mu
dado de opinião · - era prO'Vocado a se· pronunciar quand<l 
o caso não podia, de modo algum, sem :um .pronunciamenLL• 
0 1. Pod~· Judíciario, se~ Que se ti-atasse d_o cumprimento de 
:uma .senten~.a, ser trazido ao no:sGo conhecimento. E o Pode t· 
Legislativo era .;:.hamado ia ·rcso'lver <>obre .o pedi<io du çredito 
pat·a pagamento cm virtude de in terpre-tacão 'parcial e. sus
~)eitosa ;po.rque era a .propr:ia J)arte <iontrac~nte que entendia 
-em seu beneficio "ª clausula. . do contracto . 

O Sn. MATTA i\fACHAOo - Muito bem. Votando -c-sse cr1:
iciH.o, invadimos a espher.a do Poder Judiciario. 

. O SR. PIRES DE ·CARVALHO' - St·. Presidente, àlt!m de:>-
sas circu.mstancias que, -desde logo, calam cm qualquer espi
~·Ho acostumado a lidar com as ma.terias juridicas, ha um mo
tivo de ordem superior, de grande .ponderacã-0 e í.mportanein. 
<J t:l'l..-ez, <la provavel prejuizo par.a o era.rio publico, motivo 
~ue se <te.para a quem aprofundar as :;uas investigações no 
assum.p[o. · · 

Estabelecido est.e p1·ecedentu, de terem direito os contra
dantt.'ll, os credores do Estado aos juros de móra, fóra <las cs-
1f,ipnlacõrs Icgaes - po.rquc os juros <lo móra uão .estão ;°L 
mercô da vontade dos intr..ressados, mas eonst.itucm uma in
~l.it.uicão ;penal e estas Leem de obedecct· ao ril.o legal - ac
oeilo esse precedflnte, .será. elle dos ma:i.s damninhos. 

Si l1ojo a City ImprovoinenLs, pela <lilacã.o do pagamento 
e.I r. sua' prestação, faz jtís aos juros· de móra ·!leios dias de ex
cc\Sso, tunw m·ais direito a"Ssü1to a l:lSSes juroi:. quondo se t.~
tlat• <lo onLl'Os fornecedores, principnlment.o O$ pequenos fol'
nec<l<loros, oi:i que não dispõem de capitaes .pa1·a resistir :i 
'OSpCl' tl, · . 

Erüito, porque só lhes hifo do. sHenciosos, rc.:;ignadO!i, 
ingua1•dn1· o pngumonLo de suas contns, $!1m fazei· essa rcclu
an-a~·ão 1!0 usm-:i o avareza, ·1!s~a oxigencia judaica '! l 

'!'i·n~o;.:, po1· 1:onsequentüa, tri~ ordens <le "consid1!1'a1;ü1•..:. 
(JU~ ll))n1111n o meu esc1•upulo,. a minha 1~xigcuc ia <!<) d11chu·u
i,:.ão 1m'!vin <fo voto, cotrl!'a u coricossão ün credito para o:;P
rmelhn1ün pni::nmrnto. 

. J>rinwirn nrdom dr. conside.mçõi:$. I)~·imeit·a r:i.:1.ão ~ln "''"· 
tpr,1ml'ir11 fnn.dnmL>nto da plausibilidade_: n priori, ,; um c:isn · 
.1~1 vi;ado. donLro da esphern do Podl:'r Executivo .defini-
tivamente. . ' 

Segunda ordcin do consider:icões: é um caso que vem :\ll 
:Po.~lamenl~ _11ggravad-0 p e.Ja <le-i;cortezia, "Pela man1~it'a imµr11-
~)_l'1a, qua.~1 .insolente po1· que 'fOi <t.t·atnua a autol'ill:Hfo s1.11w
ir-1ot· • brns1le1ra. 
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Tet•ceira ordem de considerações: firmado o precedente 
ur, concessão do credito em favor dessa presumido <lireito a 
Jul'Os <le mól-a pelo rof-ardamenio da liquidaã.o das . contas,. 
firmado esse prooc<:iente, digo; para com a City lmprove
ments, a justica, mais do que a equidade, determi
nará . que -eUe. se appliquc a todos aquelloo que e~ 
iden!.icas condicões e igualdade · ed circumstancias f1-
4uein collor!-ados :perante o Governo. E, então, o que devemos 
ú elaborar uma lei geral nesse sentido, dando }()go ao Go
verno autorizucão para, sempre que houver atraso, mesmo <le 
d:as, na· liquidação de contat3, immediatamente outorga;r ao 
1Jr-edor os juros <le rnóra corre.spond-entes. (Muito ()em.) 

Feitas estas consideracões. S.r. Presidente, em respeito 
" V. Ex. e ú Ca,mara, entendo que est<t conseguido o meu 

. intuito, o qual era a.penas. esclarecer a. declaracão de voto q:ue 
préviamente fiz na .sessã-0 .de hon.tem. (llfuito bem; miuto 
bem . . ~ orador é cum.p.rimentado.) 

O Sr. Presidente - Esl.á finda a leitura do expediente • 
. Yae se passar á ordem do dia. (Pausa.) 

Comparecem mais os Srs. Chermont ele l\1ir::md:l. Agrip
pino· 4zevedo, .Toão Cabral, Armando Bu:rlamaquL údefonso 
Albano, Frederico 'Borges, José Augusto. Solou de Lucena, 
Garvasio Fíoravante1 Correia de Britt-0, Esta.cio Coimbra, Tu
riano Cam\)ello, Anstarcho ~pes, · Natalício Cambotm, Luir. 
~ilveira, Deodato Maia, João !Mangabeira, Alfredo Jtuy, Elpi

. dio de Me!!quita, Nicanor Nas~mento. Leugruber Fill10. Aze-
\·edo Soclré. T'hemistocles de Almeida. Ramiro Braga, Veris
~ir110 de Mcllo. Mario de Paula, l\1aul'ic:in de Laem·da. Mat.tn . 
. \la11lrnuo, Ribeiro .Junqueira. L11mounie>1• Godo frcdo, Josino do 
:\1·uujo. Alnor Prata, Yaz de l'llello, lHello F1·anco, b'ol'1•ni1·a. 
Brng!I.. Afüerlo Surrnonto, .J>rud~nfe df1 Mo!'llct-l .Pilho.. Eloy 
Cilnw:,;, Pulmnirn nipppt\ Manoel, :Villaboim. Tullo J,nym1•, 
~ .llit. BarLlw lom1.•u. Celso Buymu, Gome1•ci11uo llilnrn, l\lnn:nl 
d1.• J~scob:n •) Barbosa· Gour,:alvcs ( 4U) . 

Deixam de comparecer os Srs. I•'olix J>a.oheco, Andrad() 
Bl.lzorra, Juvenal Lamartine, Anuibal Toledo,. Epbigonio do 
li,;allcs, Monteiro de Sou:7.ll •. Souza Castro, Abel Chermont, Hét'
culano Parg11 1 Luiz Dominques, ~ermino Barroso, Moreira. da 
Jlocha, Thomai Cavnlenntí, Alb~t'lo Maranhão, ~ntonlo Vi
cenlc, Eduurdo Torrct1, . .Alexandrino da. Roolia, Peteira do 
Lyru, ,Pedro Conêa, Julio do Mollo, Alfredo de Maya, Miguel 
l'almo1rn, Mendonça. Martins, Pedro Lago, Ootn.vio Manga
hcirn., Lauro Villas Bons, Castro Rebello, Mario Hermes, 
1Jllaldin.o de Assis, Arlindo Fragoso, Seabra Filho, AII"lindo 
JJoone, José Maria, To:rquato Moreira, Rodrigues Lima, Manoel 
Mnt\iardim, übatdo ·Ramalhete, :Anlon-io Aguirre Heitor de 
Souza, Ç>c!-avip da Rocha Miranda, Az,ul'ém Furtado, Sal1es Fi
Hw, Arlstldes Caire, Mendes Tavares, Vicente Piragibe. Nori
:va! de Froit.as, José TQlentino, Macedo ~oares, J:{lãQ ,Guima ... 

C.-Vol. VII. 28 
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rães, Bu:.i.rque de Nazarelb, José de Moraes, Francisco l\la.r
condes, Raul Fernandes, Teixeira Brandão, Albertino Drum
mond, $ílveira Brum, Antonio Carlos, Emílio ·Jardim, Ame
.rico Lopes, Senna Figueiredo, Gomes Lima, Odílon de An
crade, Zoroastro Alvarenga, Raul Sá, Francísco Paoliello, 
·Jayme Gomes, Honorato .Alves, Camillo Prates, Manoel Ful
gcncio. Edgardo da Cunha. Salles Junior, José Roberto, :Mar
colino Barreto . . João de Faria, Sampaio Vidal, Pediro .Costa, 
Arnolpho Azevedo, Ramos Caiado, Olegario Pinto, Severiano 
Marques, Costa Marques, Luiz Xavier, Abdon. Baptista, .Pe
reira .de Oliveira, Eugenio Müller, Alvaro. Baptista, Evairisto 
Amaral, João Simplicio, Carlos. Penafiel, Augusto Pestana, 
Alcídes Maya, Nabuco de Gouvêa, Flores da Cunha, Joaquim 
Osorio e Carlos Maximiliano,;.(25). 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente - A lista. de pi:'esent~a accusa o compa-
1·ecime·nto de 113 Srs. Deputados. . 

Vae .se proceder á votação das mate.Tias que se acham 
~obre a mesa e das constantes da ordem do dia., . . 

Peco aos nobres Deputados que occupem as suas cadei-
ras. (Pau.sa.) ~ 

Vae ser consider;11do objecto de delibêração. um projecto., 
E'. lido, conside:rado. objecilo de delibera.cão e enviado ;l 

·Çommissão de Constituição e Justiça. o seguinte 

N. 3G7 -,-- 1920 

Considera d-e ut'ilidade publica a Sociedada Amante: tlri 
lt~tt-ucção 

O Congl'esso ?\acional resol\'e: 
Art,. 1.º E' con~idera.<ln. de utilidade publien u Sociedud·~ 

~\muqLr\ da llt!lt1·uci;ão, desLa Capital; rovogudo.a ai> dispcsi
i;i:ie!:'l cm contral'iu. 

Sala <ln!:! ::ios::;ücic<. ·Í de Sl.llcml>ro do 1\J!!O. - JtmJ JJuni
fr.wio. 

J ustif ica~:ú.u 

A Sociedade Amante dn In~Lt-uccuo, dcs~o l'idadC', e 1Jli" 
manlcm o Asylo João Alves A!fon~o. á rua Ipirangn, com1m
mora a fí do cor1·ont.c o suu. 9i • anniversat'io. São noiuv1~i .~ 
os seu~ serviços aos orphã9s _quo u!li rl!ccbem aga~alho •' 
.llducacao, sondo um dos mais xmporf.antes esl[!..bclcc1mi!nfu> 
de assislcncin ncsl~ C:mital. 
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füconhecel-a. d.e utilidade publica é al'firmat· a sua bc
ncmeréncia, em act.o d<) justiça do l~ode1· Legislativo~ 

o Sr. Presidente - Acha-se sobre á mesa o seguinte 

l\r';QUElllMEl'."TO DE '01\GE~ClA 

fü~qucíro urgencia para n. immrdiata di~cús!!!ií2 e v.ot.a
~rio do projooto n. 2·55 A, de 19'.?0, cm 3" chscmsao. que·, ~e 
i.whn em orde.m do dia. \,, 

Sala das i::essües, 4 de setembro de 19·2-0. -· Costa Reoo. 
Apprm·ado .. 
O Sr. Presidente - Em consequencia do voto da Camara 

wm suhmetter :.í discusskío e a votação o projccto n. 205 A, 
ci1.· · rn.zo. · · , 

3" dis.cussão do p1•ojecto n. 305 A, de Hl20, aui;me~\tando. 
<fo :: . noo: 000$ a vGTba 18• do ad. 52. da lei n. 3. 991, de 5 
do Janeiro de 1920; com parecer favoravel da Commissão de 
Finanças. 

Encerrada e annunciada a vof.ai;ão. 
Approvado ,em 3" discussão e enviado' ú. Commissâo de 

Rcdacf,)5.0 o seguinte 
PRQJ!WTO 

N. 2G5 A~ 19ZO 

O Congresso Nacional decreta.: 
:\1·1 .. 1." Fica augmenf.ada de 2.000:000$ a vcrbn i8" do 

n1·t. ;,z da lei n. 3. 99i. de 5 de janeiro díJ 1920, para. o fim 
de ai lendm· .no 2º semestre do corrente anno ás despczas com 
n 1)on.sl.1•ucção dris ramaes de Montes Claros l' de Mal'ianna a 
Poiiic Nova. da Estrada de Ferro Contrai do Brasil. 

·:\l'l. :!." Revogam-se as <lisposicõcs .cm ·contrario. 
o ~t\. Mer,i.o FRANCO (pela ordem,) requer ·~ obtcm dis

Jll'll":i de ir11pt·(~ssüo da t•edacçiío final do projccto n. 265 B, 
<lc l\l:.!O, afim de ser imm<?diatumcntc discutida e votada.. 

E' lida t'. ~l'ln obsl·n·ar,:üc•s, approvada u :::cguintc 

HJ::i>.H:çÃu 

N. ~GG B ~ 1U~O 

llct/111TilO fitial â<> projecto n, 26ti. de 1920, grte aurrmcnta d.(! . 
2.000:000$ n. Vef'ba 18" do art. 32 d« lei n. 3.'991 de 51 
d1· .i111wiro de ·192(} 

0 Congresso Naoional (.i<!et·eLa: 
Ai:~. 1: .Fica augmen ta<ia. de !.? • 000 : 000$, a v~rba 1 s• 

d,oaa: 53, dfl. lei lL 3.9!li1. de 5 de ,ianeíro de 1~20. :Qal'a o 
fun dil .'.! tlender no 3• semestre do cor.rente anno ás d<'speias 
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com a ~onstruccão dos ramaes de Montes Claros e de ·~riana. 
a Ponte. Nova, da E..;t.rada de Fei:ro Central do Brasil. 

Art. 2." Revogam-se as disposidJes em contrario. 
Sala das Commissões, 1, de setembt·o de· 1920. - Do1·val 

Porto. - PrCtdo Lope11. -. J9sé- Alves. 

o Sr. Presidente - O projecto vae' ao Senado. 
· Votação do requerimento u. 37, de 'rn20, do Sr. lllaU!'í

eio de Lacerda, pedindo a. publicação, no Diario ckJ Cona·resso, 
de um al'tigo do Sr. Deputado José Lobo sohl'c a ques~ão d~ 
~l?articipação <l e lucros:i>. 

HEQ'OERUvIENTO 

N. 37 

lfoqueiro que >'eja publicada no· Diario do Congresso c 
1·emcltica á Cornmissão de Leg,islação Social a carta publi
cuda no Con·eio Paulistano e didgida pelo Deputado Josu 
Loho sob1·r) a «Pat'tíCipaçfio dos lucl'OS», ao Dr. Antonio J,obo. 

Approvado. · 
'• 

Documento a que se refere o requerimento supra, o qual IÍ 
enviado á Gommissão Especial de Legislação Social 

A l'ARTICiPAÇ.\O NOS LUCROS - UMA QUESTÃO l'MPQRTA.NTI·~ D~ 
BATIDA NO SEIO D,A CO'.MMISS.:\o J)E LEGISl.ACÁO SOCIAL 

A JH"oposilo da parlicipacão nos lucros cm favor do~ em• 
1n'<1i;a1fos de cmnmcrcio, questão que se acha affccla ú. Gum
missã(i de Legis1a1:ií.o Social. da Camara Federal, ó iutm·es· 
:;anl.f~ ccnhecer a cal'ta quo em seguida inserimos. 

A exposi<,:.ão contém uma fundamentada defesa. da re!o· 
l'idn (lal'Ucipação JlOs lucro:;, objecto do conl'abulaçõcs cm 
cu.rla~ <lo, D1·. Antonio Lobo, ao Presidente tlaque\lu Com
missão, ~obre não dever ser applicada .á cinure~as d(1 uti
lic!ade pnblica, fl\ll~ realiza1J1 :;;~rvicOll por contracto com as 
nd111iníst1·ar;üuo riublicas n que .l.ecm um limito fixo do 1·c1Hfa. 

E is u. cxposi~ão : 
, · «Hio1 agosto de i 920. - Antonio ·Lobo. - Respondo :ls 

emas u!t1mas cartas que escreveste a propos1to dos trabalho! 
çra Co11'mis~ão d_o Legislação Social, uma pedindo remessa d_os 
1mpl'L'Ssos relal1vos ao cnso dos . empregados no comm0t·c10, 
ou~r:i- . em_ que transmittes observações e impressões sobr~ a 
partic1paçao nos lu~ros, consagradà pela. Commissão alluduln 
cm favor desses empregados. ' 
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Devo; porém, dec!iirar desde. logo que a Commi.Ssão ·por 
emquanto co11sagrou a partic!pncão nos. lucNs apenas a fayor 

· das emprega.dos _ n.o ·c01nrnerc10, ~enha.xn eUea por patrões1 in
<l 1viduos ou socledades commerc1aes. 

A cÍisposição que a esse rospeito figurava no~ ante-pro
)cdi; Augu'sto de Li.ma só a ooncedia aos empregados de so
ciedades mercantis sob n fórrna · anonYmll ou de companhia ... 
limitada, e a Commissão entendeu que essa injusta. restricção 
não devia. prevalecer. ·. 

Da. letra como do esph'Jto do diSI>ositivo adoptado sobre 
ess;i. matetia, não se póde concluir que tenham direitó'• á j)a.r.,. 
ficipac.ão nos lucros todos que trabalham pera sociedai:ies 
~nonymas como empregados, O~l'.arios, etc., inclusive os 
trabalhadores das estcadas de ferro, sejam operarios pro
ril'iamente, sejam emp:regados d~ escriptor.io, funccionarios 
téchnicos, ou de outras natureza, denominação . ou categoria, 
porque não são considerados empregados no commercio, se
gundo a definícão do .· projecto e de accôrdo com 'ª boa. te-
cbnico.. . · 

Entretanto, C'..Omo a Commissão ao se ocoupar do trabalho 
do cmprP.ga<los Mmmerciaes. consagrou e~ prmcipiq a parti- · 
cipnção no::1 lucros, com a promessa <le generalizar sua appli- . 
ca11ão - opportunamente e <!entro das poissibilidades apré
sentndas . pelas outras manifestações da activtàade pl:'oducto 
rn - penso qi_te bem andarão os qlle conhecem o trabalho 

' dM cmprczas, que ·exercem servü:;os publicos, contribuindo 
com sua longa · experiencia e solida cultura para esclarecer 

• tlcvirlnmente a siluacâo, inclusi.ve, .da industria ferrovia.ria, 
atrn"és da administração das companhias que em S. Paulo 
fa7.l!m o serviço de transporte, cont~íhuição Que será apro
,·~iln1ln r.onvenientemenle, dentro dó Uguns dias, quando es
ludnrmo~ o r elatorio e ant.e-projceto. do Sr. Maoricio tie La
cerda. sobre hora~ de trabalfio, salnrio, suas ·garantias, etc. 
P. posso nlcantnr mais Qtie a Con111;ríssão, a Nqu~rimento des
se nr lator, requisitou do Governo do· S. Paulo e possne, for
Mcldns pelo Departamento de Trabalho dahi, in(ormações 
inlo1·"~sautissimns. nlém- dt'I. valiosas, acerca dos tralhos dos 
1erroviurfos e de outras industrias C[l\e prosperam no terri-
torio paul~st.à. · · 

G'111f11rmo commtmiquoi por telegrnmm - a pari.e do!( 
lr11bnlhós da Commissão sobre empregados nu commeroio está 
scnd11 imprf!ssn cm avuso. quo organizei, para. d\sU-ibuicão 
µn.~ i11l1 ! 1'<·~~ndol!. " logo qu<>. 11 hnprnnlltl NM1Clnnl 1'nLros-uc os 
1m(lt'C!l1:1.os farl'i a remessn. 

Qunnto t\s observações e imnr<1ssõc!:I por t.i colhidn!-l r. 
lrnn~m ittirl:ls qunr ncercu. do infiltraml'nlo dn doutrina bo1-
sh~vlRI n. qi1 c1· com ref!:'renc.in no . sc11 reflexo nns ·dl~liberacões 
la. cl.'mmissüo. <rUfl cu tenho n. honra do presidir, e de que se 
111nnta 0omo ··oxamplo a part.icipaciío nos lucros, peço venia.. 
iam avcrbnl-:i.s de injustas e destiluidas · do minimo :tundn-
1onlo. 

\ ' 
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Sem o intuito de dirigir predica aos que tão solidos cstn~ 
dos possuem sobre o momentoso assumpto, devo --.: por teu 
interdmedio, já· que foste o autorizado vebiculo de observa
i:ões alarmistas - demonstrar a verdade desse meu aase.rto. 
E procedendo assim, cumpro apenas a obrigação de .:...... como 
Presídente da Commissão censurada - fazer-lhe a. defesa. 
!"Xplicanào os fundamentos e· o âlcarice da obra de preserva..: 

. r:ão ·social que ella está realizàndo por especial delegação d~ 
i.nn dos ramos do Poder Legislativo Nacional. 

Que1• como Deputados, quer na· qualidade de membros da 
Commissão Parlamentar. estamos sujeitos á critica, devemM 
contas á opinião publica e necessitamos do apoio e autorida
dé desta. para votação e applicacão de. medidas que o mo-
mento social reclama. · 

Reformas da. natureza :daquella que a Commissão da 
Legislação Social está elaborando exigem, para sua victoria, 
consubstanciada em effectiva. execw;:ão, ·u.rr ambiente social 
propicio, que só se fórma por meio de uma opi:nião esclare
recida, sustentada pelo verda<leiro sentimento da necessidalln 
<~ justica de taes reformas. .Só a opiniã.o esclareci.da. possu~ 
a autoridade, e a communica aos orgãos de sua leg-itirna l'c>
presentaçiio. 

Em tal emergencia. - o primeiro dever, que occorre ao 
homem publico, encarreg~do de ·tão elevada missão ·- ~! 
preparar o· ambiente social, eselarecendo a opinião publica 
por meio de uma paciente e adequada propaganda a favor das 
mesmas reformas, col!ocando bern claro o probJem.n nos seus 
i'unds.mflntos e consequencias, e fazendo resalta:r a justi<;a. a. 
necessidade, a urgenc!a das medidas legislativas qne as rea-
lisam. . . · ·. 

Esse dever a Commissã.o tem cu.mprid<> !ie\m~nte nos l'<'
la torios. pareceres, :mte-projecLos, sobre as diversas quesl.õo~ 
a.liinncntcs :'J. organização legal do trabalho, e nas amplas •· 
detidns discussões desenvo1vi-Oas em seu seio, ::io votn.l' cs 
projectos parciaes. 

Nunca fui;imos ao cumprimento de tal dever, e toda vez 
(]UC' as ccinti11gcncias de eo1llroversin o exigem - intervimM, 
fallan<lo ou escrevendo no senlido e com o intuito de e~cl:l
rccer a opiniiio, diimndo - QUP. temos íPHo, como e 1101· nn~ 
tPmos fcilo cm rnatet·iu. dé organizil.çáo do trabalho. 

'Como, pois, nm considerMlão aí]ucllns ob.~er-.•ni;:õcs, pni•n 
ovidi•ncinr n ,;ua in,jnsfü~n e n1mhum fundatnent.o. 

A provitlt'ncin consagI'ando a r~lribui(:llo ao ti•nbnlho do 
r.-mprP.gado éommercfal - parte em 01·denado fixo o pnl'le 
por nwio uc participn.plio nos lucros - não 6 l'csult.anln \lu 
<ioutrimts communistus. bolchevistas ou semelhantes. mn~ a 
ccmseciuencia. do justo n verdadeiro conceiLo da retriú11i1:1ifJ 
oit su/.rffio, concci\.o que - aliás - não é novo, e cujns elaros 
e solidas fui1damentos de ordem cr.onomica; ,iuridica e JilC1!':11. 
não foram fornecidos JlOt nenhuma -Oas ex~remadas cs~olus 
cconomicus, pois a maioria da Commissão inspirou-se na oilmi 
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dos socioJogos· catholicos e no incomparavcl ensinamento do 
.1,eão XIII, J1a Encyclica - Rerum Novarttm. E cs:::as correntes 
f)hilosophicas, quer economicamente, quer .iuridica e moral
mente, não .!)ooem ser suspeiLàs ao ·espjrito conservador da. 
.•ooiodade, e rep·udiam ·qualquer consorcio ou corilplacencia 
com ·o credo bolchevista,. ou communista. 

Que nao se trata de :uin conceito novo, cxado pelas vio
Jni'lt.as tr:msformacões da ultima guerra - . prova-o, sem con-
1 estação possivel, a. · liccão, aliás bem antiga, dos economistas, 
l'P.du:dndo a· tres syst;mas os modos possíveis dn·. rciribuição 
no trabalho ·op!!t'arío: I) o do sa.lario p1•opriamentp, dito, em 
que. se estabelece préviamente . um prP.co fixo :;iara o tra
halho; II) o da pura e simples .parli<;ipação deis lucros, que 
desnatura o conti·acto de trabalho. Lransi'ormando-o de lo
cação cm sociedadP.; III) - o mixt.o ou de 11.nl salario fixo, 
1.0111.pletario por ~tma certa .participação nos luc1·os, systema 
·cujo earacteristico é - garantir ao operario, !'Pmuneração 
r1or meio . de salario fixo, .. ,préviamente convencio!"la<lo, e de 
c1>.da porcentagem sobre os lucros, sem i'azel-o participar <los 
pos~iveis prcjuizos, a que fo;a exposto no seguinte syst.ema. 
- L~ Garriguet - Traité de Sociolo(lic d'apr.es les pr.incipes 
ilc la. théologia catkolique, Regime d1i Travaíl. Tom. 1", pa-
dnas !74'-177. . ·• 
· Esse . ultimo foi o systema que àdo.ptamos para o tra
balho <los empregados commercíaes, pois - corn:iistíncto· em 
uma feliz combinação dos criterios . ex~luslvos de cada. um dos 
s~·stt>m'tl.S anteriores -- en1Jerra as vantagens destes, sem os 
<lei'eiLos decorrentes do exclusivismo que respecLiYameríte 03 
c:iracteriza. · . · • 

Bem ·claro está que · tambem o systema mixto não é 
i!:.cnto <le inconvenineLes, · que; cntrelanlo. não · são de molde 
a uconselhar o" seu repudio; ao contrario. o bnlanco entre seus 
i11conv1mientes P. \.·antage'ns, o .o confronto daqucllcs com ois 
inconvcnientcs ou d~feit-0s dos outr~ dous systemas, justHi
''ªm amplamente a prãfer~ncía que lhe demos. e que 1'11e dão. 
nn hora-presente, varias çorrente~ econchnicas, umas porqun 
o consideram · regimen de prcpàro e transkal) . r.nra o ideal 
tlf'flniLivo, oul.ras como r~g1men dcsLinado a vigorar nindi. 
pnr· longo · tcmtlo .. po1· ser mais suscnptivcil d<1 upcrfeicon'mento, 
fac ilitnndo uma cada ve?. mais larga partici1n1c:1o nos luc1•as. 

'.L'nf's iuconveninntí's, por1!m, imp1·esslonnm ;:.oln . r.nusn 
1init·a de que procP.dom - o <!xamc - po1· pnrt~i .t:!O!< orHn·n1•io~ 
_, lilcro~~ndos - .nos !ivros do csr.ripturacão r ~n,abilidnd<', 
<1trn a~sim ncam expm1los a d·~Vnllsl\s, nllegnm, no!i:oios oppo
~itnr,..s. com perigo pnrn ns Jegtr.irnos segredo~ do commot•c!o 
<! das industrias. 

Dl)stinado simplusmcnt.r. (1 vP.rificne.üo do qurmtrlm. real 
dn!' lucro!'. como effeoíivamcnl<' ,;, esse r~xarno Piio dá mo
!.;\·o p:u·a tamanlio ·alarme, porquanto, crri con!:lrquencfa <1a 
rial'lfoipnção 11os IU<:l'OS, a sorte . do opnra1·io ·fic3, inLima n 
t!it·P.ctumcntc, liga~Ja á prosperidade da industria pnrn a qual 
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trabalha. e assim tem todo interesse em nã-O· prejudicai-a, 
mas fazei-a cada vez mais .prospera, pela parte sP.mpre cre- . 
scente que, .por essa fó['J,na, lhe. eabe nos respecUvos ben.e-
ficios. . 

Dada. essa ocimrriunhão de interesses entre ·patrão e ope
r-ario, só excepcionalmente o exame no·s tivro! poderá occa
sionar algum mal. Ora, em primeiro Jogar, e de a.c~ôrdo com 
a boa Jogica, não se deve argumentar com a ex:cepção, e de
pois esse mal possível será fartamente compensa-do na grande 
roaioria dos casos, não só pelos reaes b,tmeficios que patrões 
11 op'erarios auferem da applicacão do .Systema m\xto, como 
pelo proveito que reverte para .a socíedade, tão fu.ndamente 
intéressada na harmonia entre os fadorés de su:i. produccão 
r: consequente·riqueza.' 

No tocante aos empregados commerciaes, ~ .possibilida.d-0 
do :mal. decorrente do exame na escrípt.uração e contabilidade. 
é, ainda mais restricta, pois que. clles, pela natureza das 
funcções que exercem, quer como .~ncarrega.dos .Ja venda dr~ 
mercadorias, quer <le serviços do eS-Ol'.'iptorio, quer de out,rns 
mistéres, estão a par da situacão do estabelecimento e do 
seu systema de commerciar, dos stocks existentes, do preço 
corrente <las mercadorias, do de custo e de ve.rufa, do movi-· 
monto e da massa de operações realizadas. etc .. conhecendo. 
assim, por dever de officio, os.· elementos ca_pitne<l do ramo 
do negocio explorado. · .· .' 

A nctivida·de .Q'essa classe de trábalhadores se desen
volve e effectiva, assim, em i.tm ambiente em , que a con
fia.nca é requisito indispensavel. E, si atê· a1Jm.-a. e para honrr1 
<l'elles, sem os brneficios da. participação nos 1uc:ros, os. casa~ 
<lc abuso Léem apparecido. entre· n-Os, cm uma· infirna pro
porcão, nilo 6 para t.emer q·ue aq'ginentem, justamc:i.le quando 
<;cus· interesses mais coincidem com os do ·patrão, e com ellct
se harmonizam, E, em taes cfroumstancias só terão necef:
sidade do oxame nos Hvrqs .para a verifiCMãO da imporlauci:i 
<los iucros verificados. · , 
.. 011,alquer que s~a. poré,.m, o . \·aloi; que se attribua ás 

llP,1cccoes <l_uc o systcma m1:do tem :~uscfüi.do. do e--xamc 
dei las !'csultam, desde logo, as seguintes vcrdadet'<: ' 

a) o alludido . srstcm:t não consLitue novidade, creadll 
pelas transformações sociacs. oriundas da grande 1ruet·ra; 

b) n1~nh:i1n <lo" seus 'impugnaçlores e combateu .sob o !un
damento dn Br!r reflexo do bolchevismo: 

e) n~nhum r.-conomisl.ri. ou sociologo o qualifirou àe f'ru
do ou imposicão do holôlwvismo ou c:ommunismo; 

d) í•m l'·pocas d ifforcntcs, -- vultos eminonl íssimos <lr. 
ass.i1,malaua insni;pcicilo ao cspirito e ao sentimento. conscr
V:t(HlrN\ da . ~m\i1;dadt~. ac.t>nselllaram - no· proprio interrss() 

· (la c·nmmunrcladf\ social - a sua consagracão praLica. ,, l 
O Pl'Omnrniamonto de Adam Smil.h, em daL:-. bem i·c~ 

n1nln, :ili:'1~. i'• a,;s.im 1•011r1'11itl<J: J"a ,justice 0xii;c• quo c1JUX 
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qui nourissent, habillent et logcnl. tout lo corps, de la n,ation 
aient da.ris le produit de lcttr vrópre travail, une parte suf

. fisante, pour êLre . euJ.: mômcl! pnssoblnmcnt logós, nourríes 
ct vAtus.> Rwhe$ses dea nt1tim1~, Wtn. t.•, pa~. 108. _ . 

Elle proclama .assim dl' Ju11tlcn n pnrticipaç?io do ope-. 
rario no proqucto do. própl'lu h•nbulho .• E .D limite que põe 
no quantu:1r~ ou ·ú 11xtensl\o 1h:i. ptw\,o que <leve reverter ao 
operaria, longe de infirmul' 11 pl'lncipio, oonslitue, ao con-
1.i·àrio, applicacão inequivocn tl positiva consagração cio 
mosrno. Estas, .. porém, .1·e~ulhlrlln uhida com . maior evidencia, 
si attentarip.os para (.'('(uívnlen~ aorre5il)'ondencia entre. os 

·<lous elementos extremof! do 111·oblemn. según-Oo D enunc1ado
supra transoripto.: a oUmmito, l)estuario e habítaçilo para o 
organismo nacional, fol'ncci<l-0s pelo trabalho ·opel'ario, elle 
faz corresponder. a favot• duslt• ultim(\ - a.iímento, vestuario 
e habitação,. mediante uma. parte surficiente do I\t'oducto do 
:proprio ·trabalho._ · .. 
- Cumpre, entretanto, assignnle.r. completando aquelle enun
ciado - por um ·lado, QUfl nll.o s(1 da cnsn, alimento e ves
tuario, necessita o operaria' o, por out1·0, qu~ o traba-lho deste 
11ão concorre a.p.en35 . para sath1fr..imt• tt~ men{}ion~das necessi
dades da vida social, e f,arnb1m1 tii.u'u a t'orma~ão ~ e11grR.ndec.i
me!1~º de i'ortunas privndnl'l, q!Je ,.n1·0.nt.qm a sati-síti..cão, a!iã;s. 
l·~g1t.1ma, de pt'a:i:eres 1l do outraM n1~CC'.~s1da.des da. vida, e, fi
nalmente pa.ta a creac8o da 1·Jqumm ,. r>ros~cridade pubticas. 

Por essa . fórma, bélm ancarndu í! e11tcndida aquel.la equi
valente corraspondencia !!nl.1·0 r»4 don~ elemenlos do enun
r.iado, desfaz-se a a,pparent" Jlmlto(.'llo. pcrmanecen<lo integro 
e chiro o ·principio da · pn!'llf'lpncRo, 1•omo i ustl) l'l'Ocesso de 
remunora-r o trabalho OPl'rarl"· · 

Essa ó a ...-erdatlolrn lnl1•lllKi'nr.lu da lict;ão do celebre 
economista escossez, ntl'avó.11 clfl coni011mtnrios foi.los a pro
.r.·osito del}a em obras QUO fol'nm lllJjllll'M!ltJ<lo no àecutso do 
tempo, e sempre que agi t.acOoM o l r111111formaçõcs l'ocíaes pu
::.o!'am ~m 'fóco o ·magno probll"mn dn r(lmuneração deVida ao 
trabalho, de tal . arte que aq1,11•l!n nntindado de .'\(:am Smith 
:sotJre a justica. <la part!cirinonn do up1m1l'io nos bens ou be
neficios produzidos por snu 1 r•ulJ111/111, adquiriu o cara<iter e 
:i viriutfo de urna vetdnde sccuh~r. 

l'l'a realidade, um seculn dopnl11 li de mttncil·a mais rx
])licim e adcantnda, Leão XllT, 1111 l~noyclica Rerum Novt1T1t11t, .• 
tt·atando da condicão do!! ope1•n!'ln11 c·nni;ni:rou ·- em nome 
dn eterna. verdade, de c1uo o Sumrno Poni.ifioo é orgão sP.
!!'tlndo a dout.rina dn EgrcJn CnlJH1li1!/l - 11 mesmo princípio 
ele particit>acão nos 1ucros on h1,nf'fir.fn~. 110 lurlo de outt-os 
sobro a digni<l·ade <lo trabnllio " 1wlll'r n v1•rdadcira situação 
do prolotnl'indo: «_L'.eqttité dcmrmdc, ~11~ t'Rtat fasse en so1·te 
qr1.1: de tou.ts les biens que les trm:flill1.mr.ç 1'1'ocm·e:nt (t fo so- · · 
cí1itt! il lcur en re1>ienne tme pni"te r.nrwcnablt! . .. '?>. 

IsoJado e sse ·principio do corpo <ln Enc~·olfoa · nada. pcrdo 
em clare1,a a vigo1\ riermnnecendo ôllmo umn nffirmacão po-
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sitiva 1~ ir1NlUivoca. Estudado, porém, ,po con.iunf.o claquella 
obra mcmorave1, P.llc mais se destaca ainda, .pelo confronto 
com outros pr inci{Jfos Ou' regras, co11selhos ou suggestôes, já 
sobre os attrUmtos e cara{!ierislicos que concorrem para o 
:vcrda<leiro conceito do salario. .iá sobre. a duração do lra
bl\lho, .i:í sobre o d-irP.ito e -i•anLal?'ens _da cssoci:icão como 
f6rrna cffi~az ·de -defesa do .proletariado, .ili sobre mcdií:las de 
hygienc, assisf.encia, previdencia, etc. · ·· 

L. Garr.iguf!t (ap. e tom. citados,' pag. 20ô), rosumindo 
o pensamcn\.o da Escolu. Calholiea s1ibrr. ·o salariato, diz.: q;$cs 
pró1'1k('ncr.s .JJh1s ou moins· avouées seraient., au fond, poti·,, lo 
systêmc d'assodation. Ellc voudrail qu'on cn Tf!Vien:n.e· à un 
regime corporp.tií absolumenl. distinct du regime ancien, it 
un regime s'harmonisant avec les mulLiplus besoins éco
nom iques de l'h('Url' JH'•.\~onfo et sn. pliant a lou,tes lcs 1í:-.:i
gcnces de la .produelion industriellc moderne. Vo\onticrs clli' 
~ouscrirait aux paroles ·do Waldccl<-Rousseau: «On rie trou.
V,!ra. une sol11.tion pacifiqm? ct p1•ogressive de ia q·uestion so
ciale qit'en 11.rneinant les tra111.1illeurs à démande1· la rémuw1-
?'ation· de vmrs effor(.ç de m.oins en. moíns au loua.ae de óU.
Vl'a!/e et de pl11.s en plus à l'assocíaticm.s~. (Dépositions dévant 
lrt Comrnissions des fi4 nom.és pa.r lct Cka:mb1·a des D IJp_ut1fa, 
18821$84)>. 

Depoi1; de indicar as rccnmmeru:ia~,ões da Esc~la Catho
lica, visando me Ili orar o regimen aciual, con()lue ·quanto an 
salariato. «Tncontestablemcnt pcrfecti·ble il se ·transforrn:er:'t 
inscnsiblcmenl, peut.-on preaumer, et se complel.era graducl
lement par une plus lai:ar. P<!l' ticipa.tii<m. attJ: ~enefices . ~ · 

Finalmenté, aceentuando a substancial impcrrtancia óa 
questão do salario, da qual depende esseneialment~ a solu~ão 
(ln questão social~ assim se manifesta o citado autor, repro
duzindo os votos da Escola Cat.hotica, por elle ·.abraçada. e 
defendida. com calor: 4Lorsque la dístrifJuition des bénéfice.~ 
se faf:ra d/une m.aniêrc donnant satisf action a.v:i: légitimes 
reivindication.s de cim:r; qui, à de let.,.es divl!1's, on contribwJ 
i'I. les 'P'l'oditiTe, ou ne -Connait-ra,plus l.'an:taqonisme des clas
ses, le.~ rivalités du travail et dtt capital, les soulevemeint ct 
les m.cnaccs dii pi·olettU:iat, . lc.~ p1Yu.ssées refvoitttionafrcs d'1m 
1j11a.trir)rne état, en un rnot, ces luttes, .ccs c1·ises, r.cs Jtvsti
lités ct cc,ç 11.enrcs qui inqttiétcnt l.es moin.~ pessimiste.~ ct ·(mi 1. 
1·adputf!r, · po1w 1m 1wánir 1woch.ain, lcs pürt?wbaNons p1·n-
fontles . ct lcs pires -renveNP.mcn.t.:i. · 

· Devo consignar ainda uma vez que - para demonstração 
do mou oi;sl"rt.o - recorri <le prefercncia: á fracção modera<la 
<los sociologos caU10li<:os, 11uo adopLou e desenvolveu o p1•0-
.gramma <h~ Loã.o XIII, e <lei:.<:.ei de lado a parte avani;.ada, 
que, de aúCut'do com as chamadas Theses de Haül (conclu
sUes de uma espccie cl·e ~.ongresso intimo. con~tituido por 
sociologos christãos. de naoionalidnd11s diffcrent.cs. e reun ido 
no anno de '1882, cm Haid, Bohemfa, para estudo e soluç1io 
Llos delic~<lc:i; problemas sociaes <ki · quest'ã<> op_nraria), c-oin-
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hala o · sy.'>-LCma de ·remunera.cão pelo salario, · nega. que as 
relações convencionaes entre patrões e opera.rios constituam 
locacão, proclamando que: ~L'a.ssociaton est le seul réuime 
natu.rel · et t,quitable qui puísse reu.ler les 'l'appórt's des iva
trons ct des oucriers:r,; e que «La morale chretienne exi(fe qW! 
le contrat..' entre patrons et. ou.vricrs, j1lsq1t'ici d.Epourvti de 
to11t a1Jpuí im•idiqtu:, dc·l.'icmie im c(m,t1'at de société d<m.~ lc 
sens strict d?t mot~. · 

Mesmo a rraccão moderada. como so 'Vê da c·itacão an
tl"riorronnte feif.a. , admittc o 5ystcma <ia rcmunerar;ão polo sa
Iatio, a que nos referimos, como regímen de Lrnnsiccão, in
t:o-ntesta·velmernite perfectivel, e que, por esse motivo, trans
form.ar- se-ha, completando-se, gradualmente, i101· u.ma '/)urti-
cipal}ão mais larga nos lucros . 011. benefi.cios. . 

Para que a demonstração, que estamos fazendo. seja mais 
~completa, recorreremos ainda a ·uma .outra corrente eco

nom1ca, que tambem repelle qualquer consorcio r.om o bol
chevismo ou commu.nísmo - a da escola positiv!sta. . 

, Elia. não · admitte, em princ1pio, a .oarticipaç§o do pro
l<'f,ario nos lucros, ,por entendel-a contraria. il necessidade 
social <la concentração do capital. Essa opposicão, entretanto, 
l~ meramervte nominal, apparente, ,pois que a mencionada es-
1~ola aconselha um systema. <le remunetar;ão equivalente ao 
votado pela Con'lmissão de Legisação Social, com resultados. e 
ben~ficios identicos, óanqo-lhe, embora, outra denominação e 
outros fundamentos. · 

Tal escola, como· se vé, -do brilhante reatorio - parecer 
<lo Sr. João Pcr.netta sobre o trabalho das muZheres e me
?lO,•es, e <los ftmd~mentos com que - perante a Commissão 
- ,jus Li ficou seu v<>t.o contrario ao art. 3º do projecto Au
::;usto <le Lima,, <liv.ide a remuneracão cm duas partes, uma 
fixa e correspondente ás necessidades do opora.rio. outra mo
Yel, a tititlo de qrati{ic~áo p-ro-labore e proporcional ao pro
âttcto do. actividade de cada um. 

No systema remunerat\1rio que adopt.amos parii o .trabalho 
<los empregados ;n-0 commercio, a gratificacão pro labore é 
rrmrcscnt.ada pf'la participação nos lucros, e o criterip para 
<liYisão destes tl. o forneci<io pelo respectivo orde9ndo, quo é 
nmc<lida. do f'lSforco ou ·actividadc do tralmlhador 'Çommerciat, 
v1~ri·ficando-se .por essa fórma que os dous systemas chegam 
ao;: mesmos resultados, benefioios e garantias. · sendo, entrn
l:mlo, o o.doptado p'ela. Commisão, de mais facil e mais sc
g-nra applica~ão pratica . 

Para justificar, porém, a providencia _;votada pela Col'l'.l
missão do Legislacão o Social - o. faV'or dos cmprega<IQs 
n1-0 commerc.io não se fa7, rnis!.ér recorrer a autoridades es
tranhas. porqm\ em nossa terra, na capital da Republica, em 
local q reunião da maioi· reloYanda. um estadista de int".nn
tesl.avcis valor o autoridade, cujo espírito, sentimento e accão, 
não su1iporlam a influe.ncia. -do bolchevismo e dou.trinas se~ 



Cânara dos Depli:ados + Impresso em 24/06/2015 10:40+ Pág ina 128 de 14 3 

melhantes, vem de consagral-n em termos inequivocos, além 
de calorosos. 

Refiro-mo ao Sr. Presidente Epitacio Pessôa, que, no dis
curso proferido a 15 de maio <lo corrcmte anno, quand.g em 
visita á. Associação Commercial, perante os vulto~ mais r-e
DrcsenLaLivos das nossas classes conservadoras. disse: .i:Ani
mae a.«r in.o:iituiçôr,~ do ensino prof'issional; assoCiac u11t pOllCó 
nos vossos lucros aquelles qne vos (ljudn:rem a (JO.nhai-os, o 
que estimulm•á - por esse interesse - o intere.çse de bem 
servi?'; encamínhae para o com.mercio inteUiaencias de:Jcon
fiadas d~ lá não · CO'Me(llti'l'am. t'(l11tauens e garantias suffi-
cienteS>. · · 

Cnnsignando nrrl. projecto de Je!, que organi7.a o trabalhô 
nacional, a parLicipacao nos lucros e outras medida.s favora~ 
Yeis ao operaria, a Commissiío de Legislação Social eslá rea
lizando obra conservadora, de verdadeira. preservação social, 
porquanto não é resistiu.elo apaixonada e tenazmente, mas ce0 
dendo eom intelligente opportunidade que se evitam as 
subít,as e radicaes perturbações, que caracterizam as trans
formações revoluciona.rias . 

.-:unaliiemos, pois, as gr-ande·a :f:oi:ças e as incontestaveis 
energias <las massas :proletarias, fa2endo a leí· abrir um sulco 
largo o pt-C>fundo o.uc re,~eba e .conservo o direito novo, ex
pressão vigorosa e condição essencial -d-a vida em a .nova ordem 
social. 

A resistencia ás_ reformas, necessarias no momento, nasce 
principalmente da ignoran'cia acerca da reali<lade da Situacã~ 
do trabalho. 

Urge, pois, abrir os ouvi-dos e os olhos dos que :não sabem, 
ou não querem 'çmvir e :ver, esolarecendo e encaminhando a 
opinião. Esse é ó" dever dos homens publicos, a missão ílue 
lhes cabe a.eh.talmente e aue consfüue uma verdadeira. obra 
de humanidade, digna -Oa gra.nd-e e generosa democracia que 
somos. , 

Presidente de um dos ramos de Poder Lehislnlivo.de 'Um 
Esta<lo, que constituo verdadeira na.cão, advogado d~ nota, e 
que assiste ~om seus c:onselhos a vultuosos interesses íerro
viarios, dircctor de associações religiosas, benefici,mtes, artis
ticas e de ensino profissional, lavrador a<lnanta-do que ha . 
muito vem .praticando a parceria. agricola. uom grandes e. re
ieiprocas vantagens para os parceiros, cabe-te uma boa part.r 
nàquella míssi'ío. E esse ~ o motivo de, em resposta. :i carta 
em que l~mbr::u;: M concoit.r.>s ·de 'ho~ns ominentes, submet.tP.r 
:io teu juizo recto e seguro a presente defesa, cuja demasiada 
~~nsíio foi rer.lamada pela ..:r:iaturcza e magnitude do as
sumpto. - José Lobo.~ 

O Sr. Presidente - Passa-se ás votecões constnnteg da 
ordem do dia. 

Votação <!o parecer n. iú, .de !920, devolvendo nos re-
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spect.ivos mirüstet'ios i·equerimentos <le licenoa (vide projecto 
n. 247, de 1920). 

, Approvado. \. 
Votação· <!o projecto n.· :101 li,~ de i920, _a.utorizando a 

execução de obras no leito do rio· Grànde; com parecer fa
voravel da Commissão <le Obras jtublicas e emenda substi
tutiv~ da de Fínancas (i• discussão). 

Approvado lo'!m t • disc1,1ssão o seguin~e 

PROJEC..'TO 

·~. 101 A - i920 .. 
O· Congresso Nacional .resolve: 

· Art. i : ~ Fica o . Gov~rnb autori.r.ado a mandar executar 
as obras necessarias no leito do rio Grande, <!.este a ponte de 
Jaguarão até a fóz do do Paranabyba., de modo a facilitar a 
navega~ão em todo aquelle .percurso. 

A;rt. 2. • A' medida que forem sendo removidos os obsta._'. 
culos navegacão daquelle rio, o Governo o Ii:anqueará a() · 
Uso publico, não podendo conceder nenhum privilegio ou mo-
nopolio. · · 

Art.4 3. º Com este ..serviço o Governo de9pen<forá annual
mente · até a quantia do i 00 : 000$, que será ·consignada nos 
orC3Inentos da Republica. . . 

Art. 4. º Para o mesmo fim, pode1·á o Governo acc'5ita.r 
as cont,ribuições pecuniarias que forem oonccdidas pelos Es
t.adoó! de S_. Paul o e ~finas Geraes, no intuito de ser da.do, 
á obra, ropior desenvolvimento. 

Art. 5. º Sempre . que houv1~r interrupção dos trabalhos, 
. devj<lo ás . enchentes, o Governo occupa1·á a. commissáo de 

obras e seu pessoa.! no .. ~anea:mento· das margens do rio 
Gr:i.nde · e seus affluentes, como medida do ·prophyla..:ia de· 
impaludisnio, de acaôrdo · com o reg1.ilamento sanitario. 

At·L. 6. º Revogam-se as disposições em contrario. 

O Sr. Presidente - O projccto passa · á 2• discussão. 

O Sr. Pires de Carvalho (pela ordem) requer e obtem 
dispeni;a de interstício para o projeoto n . tO:l A, de i020, fi
~'Ut'ar na ordem do dia dn sessão seguinte. 

Votar:iío do projecto n ... HO A, de i920, abrindo o cn~
dilo especial de 61 :522$710, paro. pngamonto a The Rio de 
Jnneiro City- Tmprov.ements; com parecer · favoravcl da Com-
missão de Finanças (2ª discussão). . . 

' . 
O Sr. Sampaio Corrêa (para cntamnikar a votação) ...:.... 

Sr. Presiden!.e, V. Ex. e a Cumara conhecem as discussões 
travadas acerca deste projcçto. · 
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Da primeira vez que me foi dado opportunid.ade do jus
Lificacão da tribuna o modo de. proceder dá Gommissão d L~ 
:F'inancas. com rcf~.rencia nó ai:.!'umpto, dcelarci que. a Com
missâo d~ fórma al!'.'U?n;i, so .Julgaria melindi·apa por uma 
deliberação da Cnma1·a, mn oonfrario ao seu pareecr. 

O 811". Pirms DE CAnyAT,H.o - Mesmo pQrquc não po<lia 
ser essa a nossa intenção. Nós somos collaboradorcs . · · 

O Sn. S,\~rPAJO Co,,n~A - Por is::>o mesmo a Commis
.são recebia como collaboracão · c'f.ficiente, e· qualquer de.libe
ração <la :Cainara. 

Come. JlOrém, a questão esl.il 110 terreno da conLrover
sia, cu solicitaria a· approvarão do projecto, ncsLc turno re
gimental, e pediria fosse a proposição remettida.. <í. Com mis
são c!c ConstituiçãO' ê Justiça, afim de que a respeito emitlir
sP. opinião' antes de uma deliberação definitiva da Camarn. 
(.lluito bem; mu.ito bem.) 

O Sr. ·Paulo ' de Fr~ntin (para encaminha?' a votaçéío) 
- Sr. Presidente. a solução aprcscnt.ada pelo honrado Re:-

1 lator 1la Gommi!!são de Finanças, póde. segundo me parece, 
~,;r1· acceila p(lt' Lodos, quer os que são a favor, quer os con

' t.i•ut·ios :t medida, desde que, no ultimo turno regimental, cada 
mn t!r: nós dará um voto de conscienc.ia. 

XP~tNi termos ~ eomo uma atiencão ao honrado Relato,r. 
mru digno u.miim, o deputado pelo DisLricto Federal, vofal'ei 

. a favor da 2• discussão, reservà.ndo-me para, depois de co
nhe<:cr o parecer da Gommissão ·de .fost.i<;.a, · no tocante ao 
aS!>ll!nplo. a minha op1nião definitiva. · 

O Sr. Presidente - Vou submetter a voto.s o projecto 
n. HO A, de Hl20. 

Approva.dos, successivamentc, em 2ª discussão; os · se-
guintes m·ligos do . 

PílOJECTO 

N.HOA..!....1020 

O Cnn.;:resso Naci011ai' ~lecrc L:l; 
Al'I.. 1. º'Fica n Governo autorí7.arlo a abrir uli1 !!r~diL1 1 

l'Spccial <le IH :5228710, col'respondcnte a · i:: 3.644-18-0, ao 
cambio ·!" 7132, para o fim dé pagar os juros da móra, du
ranto 2Hl dia~. lap~o de tempo, em que deixou de pagar, por 
!alt.a ct" Vl'!'ha, :\ 'l'hc Rio de .Taneiro City Improvemcnts as 
qmrnt.ins !'P.Jaliva$ ;í::: conl.as rcfercaf.cs ao 2º semestre do anno 
dr~. mm, pagamenl.o a que r.~lnva ob1·igado por clausula con
kaclunl denl.ro do prazo que terminou cm 15 de janeiro 
<lr. rnn. · 

· ,\rf.. :: . ~ Ilevog-am-sc as di!:!posiçl>cs .om ·cê.mkario. 
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O Sr. Presid.ente - Ç projecto passa á 3" discussão. 
Votação do roquerimenlo n. 36, de i920, do Sr. Nicanor 

Na'scimcnf.o, pedindo 'informações sobre . recursos destinados á. 
embaixada brasileira juuto aos ,jogos olympicos de Antucrpia. 

TIEQUC:lll::>:l'.ENTO 
' . 

N. 36 

Rcquoiro t<11jam . solicitadas do Governo FedeC'al, por in
formedio .da Mesa da Camara, informações urgcnt.es sobro o · 
scg-uinte: 

ti) qual a realidade sobre o seguinte ldcgramma: 
<:.i\ntuerpía (O Im.ruJrcia.l) - (Retardado ) ·- A embaixada 
e slt~ luctando cnm sé1' ias difficuldades, sendo absoiuta a falta 
da recursos. Dos cem contos pedidos ·pelo Dr . 'l'rompowsky, 
o 1701.1er.no brasileiro sd remctteu. q1uzrenta, que jd foram to
talmenfo consumidos. O chefe da delegacão está disposto a 
<le·vol1.:e1· -a embaixada, caso não receba com urgencia · os rc
~ursos necessarios urgentemente, invadindo o com;ulado b1·a-
11ilciro para· que sejam 1·epatríados o-s nossos jovens pa.- · 
fricios.> 

b} caso se.iam rcaos as clifficuldades nlleb"Udas poia de
lcg-:i.oão brasileira, · qua.es as inunediatas p1:._ovidC1ncias to
madn.s para. evitar o fracasso da dclego.êáo e a consequente 
d<!->mora!ízação paro: o Rarsil. 

Rejeitado. · 

. O Sr. Presidente - Estão findas as votacues. 
Pas:;:i.-se ás matet•ias em discussão. · . 

O Sr. Presidente - Acham-se sobre a mesa duns emen
das que vão ~r.1· lidas. 

São suceessivamenl1~ lida:l. apoiadas e enviadas ú Cotn
mí!:!são de Finan~al:'- us .seguintes 

l~:\Il~ND.\.S .\O PllOJ"BCTO l" . 331. 1>1·: W2U 

(3• discussilo) 

Acci·e!'cente-se onde convier: 
Fica igua.lmcuto autorizado o Governo a u.bl:ir o liL·edito 

cspt-cíal de .\ :300$, pàra pngamonto da difforenca de venci-
111cnlos u Que ttlem direito, por substituicões, diversos fune
cionarios cl~ Secrct.aria da Gamara dos Deputados, sendo a 
um chefe de seção 1 :800$, a partir de 1 de novembro de 
mm a 31 de julho de 1920; a um i• ofi'icial, 500$, a partir de 
l tí de maio a 3! de j_ulho do "corrent.e nnnq ; a um ~· ofíicial, 

1 • 
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500$, tambem a partfr de Í5 de ma,io a 3i de julho do cor
rente; .e a · um amanuense interino i :500$, em igual periodo 
de i5 de maio a 31 de juiho. ' · 

Sala àas sessões, 4 de setembro de 1920. - Costa Rego • . 
Accrei;cente-se·: 
A'rt. ··Fica o Governo autori'zado · a abrir 'Ulna conta. cor-

·... rrinte gar<.:ntida uo Ban!lO do Brasil de duzentos e vinte con
tos de réi!õ (220 :000$/, para· terminar o pagamento da. con,.. 
struci;ão dr. Quartel da. 2• Linha do Ex~rcíto, no Estado do · 
Rio de .J'áneírq, construido no terreno que, para esse fim fo~ 
doado pela Gamara ·Municipal de Nitlieroy, ao ex-commandQ 
da Guàtdã Nacional do Estado do Rio. O resgate desta im
portaneia ·deverá ser feito dentro· de dous annos, ficando o 
edifício · Mmo gar.antia do pagamento dest_e credito: 

. Sala d~s sessões. 3 de setembro de 1920. -. Mendes Ta.
vares~ 

Justificaçii.o 

O pr\;dio · a que se refere a emenda supra é um '/asto e 
solido edif1cio, construido especialmente para a séde do 
Quartel d:i 2• Linha, tendo sido esse serviço iniciado e reali
zado com os maiores sacrifícios pela. distineta officialidadc 
oa 2• Linh~ do Exercito do Estado do Rio. . · 

Concorreram pa!'a essa. obra meri!.ol'ia, capit!llistas, me
dicos, industriaes, proprietarios, etc., não só no Estado do 
Rio, como tambem na Capital Federal, auxilio esse que· orcou 
em cem eontos de réis. 

Não fo:, .porém, dada a sua sumptuosidade o a necessi
dade de corresponder rcnlmento aos seus fins. sufficiente a 
verba arrecadada, fclltaudo ainda. po.ro. con1pletar o po.gamenl.o 
riesss ohrR ~ quantia fli, . duzentos ~ vlnte oontos do nfoi 
(220 :000$000). . ' . 

Dcwo-so nt.tend<'r a que. actualmenJo. um edifioio igual 
não poder::\. ser construido nem por ·coo ~000$, o.tt~ndondo-!4e 
ao custo dt> maforinl o n lei· sido avn.lindó, r:iolos compclcntcl', 
11m mni~ do &DO :0005000. 

:Nollc cstfiu installndas trcs repnrticõos do Minlst01•ío da 
Guerrn. 11 saber: · · 

A 2• Dclogncin do D1.1pnrlnmen1o da 2• Linha do E:cf'l' 
cíl.o. a 2" l:ircmnt1cri]')Olín do R.ecrut.nmento do Exercito 1.~ a 
.lont,n dll JlcviRão o Sorteio Militar do'~ercito, som nenhumtt 
tltlgpeza para os cofres publioos, · 

E' um ndlficio que honrn o Exercito o a iniciativa Jll\
triotica cl% QtH', nbncgadamcnle; · levnrllm, avante sun con
strucclio . 

. O prcdio foi inaugurado am 6 <lo janeiro <lo oori:enlc 
anno, logó após á conclusao d~.suas obras, lendo assii>tído ú. 
inuuguraçito as altas autoridades do p!).ii . 
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)!Jnccn·nda :i :J'' rJ i1;e.u:;Kã~-.1 do prnjc•ct 11 n. ;~:; t. de l D:.W, t' 
adiada <t \'Ol.u1;iín al't.í qu1: a 1·el'P1' ir.la CurnmÍS$ãti dú !JUl'tH:e:a· 
~olH'"· as 1:1nc11tla" of!'ct·rt:iclas. 

a• di:;cu s~üo llo iw.1foc! 1.1 11 . ;j:J2, ti" l!).20. a11l.ol'i:1.auuo a 
alwrlura 1111 t t•,.d ilo ""fH'<:la l li•• :! :úüli$6o7, ou1·0. l.JaL·a pa.:. 
go:;nw11!11 ~u· 1:::ipi!fit) ti'.-' 1•111Tda .\lva t•n llud L'igllc~ de Vu,,;con
ccl!M. 

l~nc r. r1.·ad ll e a 1 nn inei ada a . \ 'O L ai;.ã o. 
App1·ovudu. l'n! 2' dis1;u,,;~ãn. r: envilHlo :'L Co11unissàu de 

l1Cl l•1Cl.:iiO 1) !\l)~U inle 

l'l~OJEC'l'O 

N . 33:! - 10!!0 

1) 1:ongrc·:-:s(1 ~ac:iunal. n':wh·c: 
,\1•t.. 1." Fit:a n i>mlPr J~x1:crnl. i\'tJ uulL>l'Íi'.adn a ubl'il'. 11ela 

)li11isif•t•io da·;: lll'.'ini: 1j1 ~,.: Ol!:xl1•1·i111.·c~ ~. n t:l'Nli{u •~i'lp1ndal d1 : 
:! :1i<PGBüüi. Olll'll. til\ J.: :J00-0 -11. pa1·;1 · 1.11:C(ll'l'PI' an pai;:ttl!IHl[I) 
d•• n11•iiiml idatl1•s de,· ida~ ~tu capilrrn dr: c1wv1•la A!v<11·u IlodL"i
i;ues dt> \0 USl~O!ll:Pl10:; TlO fllill'ÍO rill ti< • fe~' l!l'l' i l'U tlc 1 !J ( t:{ a 31 Uú 
,ia1wil'o d" 1 !l l!I, 111m111! 0 no cat·go i!e nddiclo navlil junto ú Le
i;tt1.:ãn du Bn1,;i 1 um Lúlldt'CS • 

. \i•L. ~." l\Pvogum-se a:> cti::po~ii:ües 1.•m conh·;u· io. 
J' di~\1 :;,.;i"tu 1.111 p1·11.iecl1J 11. :.133, d1.• Hl:!O, au!.o1·i:c::md-0 a 

a l11•1·! urn do 1·1·1 •ililo m;peda! ele l :8V9$6UO. pu1•a 1mi;u1nculc ao 
:•p1:1·a !·io i11ndifl1.1 da Cn:;a tJa illuella, Alfredu Luiz do 'ciou:c:a 
l l~1;.:e1ra. 

E11L~1 .. ·t·atlu e am1t1nciadh a vol.a\;ão. 

Apprurnllu t!lll ;}• di::-cussão e 1·11Yiuuu à Commissão de 
1\t•ilat 1;ãu o seg·uiut1; 

PROJ'ECTO 

N. 333 - l'!l20 
J .. 

( l ~ :11110:1·1 ::-:;;o X:wiorial t.101:rda: 
Al'I. 1 ... l•'i1•n e 1 1 1'1'~id1•11ffl •'la llP)llllilit':i :\llf tll' i l\UUll ;L 

llit1•i1·. rwlo l\IÍ1li...;(1•1•i11 ila 1"n;o;1'tHln. fl t' l't •di( t l l'~\l''t~i;i ( 1(11 

1 ::.;(•!l$1iOO, ílr:<I inado ao 11a~1inw11!11 d,. <11111 ,.; LPrt;u:-: uu salal'io 
d11 11p1'rari11 it1\':tlido iln 1~a:-:a d:i ~!nPtla. rt'lal i \'o :tu a11110 dl' 
1!11 ~. 1• na r1 ·f1 ·nrn d•) t'•'1:rnlar1wnto appe11su au d1•c1·l't<J nucnc~
l'll ( 1. ~ \7. dt' :JO dr• .inllf.'it'O dt' J{)Hi. 

Arl. '.!." 111•,·og-nm-l'<' as di~poskõPs Pm contrario. 
3• tli:-:1: 11s,.:iin do project.o 11. ;)~H. de H1:30 . . auhwi·r.nndo n 

nb1'1·t n 1·a de r:t·!!diLo csp0cial de :?.O :~::l!l$000, pura pagarnonto 
o.-Vol. vn. 29 
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a11 l.>I'. .\u!onio .\ll<J'l'a de Oliveit·a e outros, cm vil'Lud() de 
s1~11 l1~w~a judiciada . 

. IS1:ec1•t•a<lu e annunciada a volu~ão . 
• ~µprovado em 3• discussão e C'nviado á Gommü;silo do 

ncdacçãl> o seguinte 

P~~OJECTO 

N. 3:H - 19~0 

o Cungl'c~~.o Nacional dc0rela: 
A1·1. J." l!'ii:n o P1•1.1sidente ela llepuh!ica aui.ot'i:tadu :t 

nlirir. pelo '.\tfoisl.erio da .Fa:r.cnda. o credito- eSpC'i:;ial ~~u 
:!.O ::nti~(i8(} ao D1·_ Antonio Angra de OiiYcira e de . t'e1s 
t n: t 1 D-~:38tl. à D. F i·ancisea Borges Monteil'O e seus :!'Ilhei~, 
\'iu\'a ·~ fill1us cio .Lk. Cal'lo.s ·Borges Mcnteiro, importanci:~ 
l'Jos .i u1·os de rni1l'a do periodo de 9 maio de HHB a "15 d1J 
f~\.·c1·eiru J~ 1!)1 !l. a que foi a Unlião condemnada na somma 
da:-; pel'cenlagPns devida:; áquelles dou::> prccuradorcs rJ:1 
llrpublü:a. ua liquida~~ão forcada da B,,;ll·ada de Ferro OcsL1) 
d'' Mína:s. 

AI'l. ~-" lle\'ogam-sc as disposí..:õcs cm gontrario. 

:l• cliscussfio do proj(!clü n. 33;), do "19:!0, autori7.ancfo a 
nbrl'lura dO::\ cr<•diLo"' de 96:911$495 e' de :_>.0:116$550, su1JfJle
mE>nl.ar0s a di\'Ct'sa"' vcI"bas do Hospital de S. Scba~Uão. d<: 
O!'!;am~nto vigente. · 

EnccnaJa u adia<la a votação. 
Ariprovado ~m 3" discussão ~ L'n·viado á Cornmissiio d1! 

nedaccãc q seguinte 

Píl.O.T·ECTO 

N. 335 - !1920. 

O Con:;1·es~o Nacional decreta: 
.\rt. J • " FiNi o Podet· Excclllivo aulnrii'.ado a abt'i r. P•'Iº 

Mi11i~Lc1•io l(la .Tu~li1.:a e l'il'!,!'Ocin~ lnlt>t'ío1•es, o:; t'l'Ptlitos ~111'
plernoulart•s ti<! % :0t l*!i05 íL eon:,;iµ'lla.,;ã(l 'lf)ietas para :mo 
do011l 0~» <.' dL' ~o: H li8350 á 1:onsig?11aeão .;Cum;crva1;ão do 11.:1-
l P1·iab tio «l\lalet•ü1hi do llospilal 8. 8Pba~li.ão, da Vürha n-. :.'I 
cio arl .. :2" da J1•i n, 3. !'l!H. d(' 5 de .ianeiru dn~te a11no. 

Arl. :!. " ni~vogam-;;c as dispoBki3•~.s 1.•m conf.1·urio. 
:1• diH·ust'ão dn proJccto n. 33ú, de 19:!0, anLot'izawlo a 

abPJ'I t: 1 · :~ dn ct'NI i lo e~pt•cial de 13 :87Di$9ti7, pa1·u pai;amrnl.o 
<lc \'L~ne1rnentos oo dt~t'cmhargudor Ferun.ndo Lui:t Vicfra Fe1·
rril'~. 

E~c.e1·rada e annuuciada a voLacão. 
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SESS:~O .BM 1 n1• SE'rnMeno l)l:j J ()20 

;\llfll'•JVa<lo •Htl :J" discussão e cnviadu ··~ Gommls~ão de 
J ~1_·t!ui.:cão i::; ~eguin le 

IJ Cun;;n!s su Natiumi.I 1.kcrnlu: 

iu·L. 1.• l•'it;a <i .Poucl' ~xm:ufin1 aul.1.1L· izad0 a :tl:wil·, pdo 
:1Uni~L1;riu da JusLii;a e t\u~ocios lnlt· 1· i L•1·1~>' . 11 c1•cüiLu esp1!1Jial 
d1! J:J :8i0$\Jff7, IJU\'a pu;;umentc- uu iJ1 -,w11warg·;tdul' l'"cruarnlo 
.l.l1 :~ V ic ira Fcr1'1'itTt. dos ,:cncimcaLos t· 0 1Tl\.::vo11J1: 11 Lcs ao Jlt!
l'i•>i.lo tfo 1:; •k ju!lio fintlo a 31 de c.l1~:r.cmlH·u li1!t:l1: a1111u. 

;\1·L. 2 ." H.cvog-unHrn as disposi1:óc::; cm coul1·u1·io . 
E m•tw1·ada a :!• di:;cu:;:;ü.o d o adic;c; uuicl) -tlu v1·oj1:clo nu-

01e1·11 ~ol A, de 1!.l.:!O, aulurfaando a ab1·fr u crcuilo especial 
rJr• 1 :-: :l:lüi!i:, pura va.gamento de dcsl)l'~a.s liu uist1·icto radio
l1•k:;'t'llt>hico uo Anu.i.wnas e anllunciuda a vula1;rw. 

,\ OJH'Ovarlu cm :l" discussão o arli!ô'O uuicu Ui> 

l!ttOJ b'.C'ro 

N. ~01 A - lU~O 

O üon<::t't':i~o i\;1.donal ch!c1·cta: 

,\ l'ligo 1111icn . :E' 11 l'oUPr J!:xl'1·ulil'<: at1LrJ1·izac!o u ai)J'ir 
pt> ln ~linist 1: 1•iú d:t Yiai:ãu 1! <Jbt·us l'u l.Jlil·a ,.;, 11 c 1·1 ·t.lit11 e:iticciai 
il,• l; I : l;;Hi$, d1!i<liua<l9 au pu;;aniH11l11 ,J .. d1'.-;p1 ·y,a.,: J'Pafi:.:aúas 
Ull.< cxl.!1°c ic ics <lê l\.115 I! HHli, JJC lo Di:;t1•ir:l.o lludio Tt•ll!g1-a
l'li ic·o d•> Amaztmas. com u:i >s<!us lt•li •:,{t':rp h i>'ll\t>, u11t'l'l\l'ios 1i 
1'11r!l"L't!d01·1·:;; z ·•~n•gadas a:; dispusii;õcs cm couii-ariv. 

O Sr . Presidente - O projcclo pu.s:;a ':l :.r• <liseussão. 

O Sr. Dorval Porto (pela ordem) t'l!•IUer e oblcm dispcr1sa 
rl1• i11!1•1·sJ i1•i11 parn 11 pri1.it'cto 11. :!F>I .\. de J!l:tú, J'igul'al' ua 
.. 1·rl1•u1 do dia da ::.es~:'.i.11 ::cyuiull.'. · 

.1-:111~1!t·1 ·uda a :!" dis1:u::;são l10 nrl igu u 11icr1 <lo IH'll.icclu nu
ll!"l'l' :! ti A. ffo ·Hl:!O, uc Senado, aut.nl'izawJu a ai.Jrir o crc
d1l1;i 1i1·c1Ji>»:u ·i•> ao 1rni;:urw11lo do uni auxi lial' 110 l>ernll'lanw11-
l11. tlt• 3• Li11lu1 do Exercito; cum pat•ccer fav1)fave da (;om
nussão de Financ.:at' e annunciada. u vo lu1;üo. 
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,\p1wuvudo cm 2• dis<:n~são o tlrligo unico do 

PlloJ· mno 

>N. :.! 1 r A - w~o 

{ Oo S~!'IAUO} 

O Congrcsi;o X acional uc1m:!.a: 
A.rLigu llllí1:0. .Fica o PL'l)S i uetvtr ~ tia ll1~r>ubl ica auLol'itadn 

a abrir. o credito 111•c1·sai·io pa1·a pagai·. uu ccr!'unlo éxurc:icio, 
os ve1win11mlns 110 can;o dl' vupilão auxiliar du De1iarl.a1úent1> 
d~ ;J'. .Linl1U do J::xet•cilC, ;i ~UC S~ rdl'l'I' a lei 1L. ·1. 0.:.rn. de 
to <h~ .ianci1:0 lll' l.!l~D: l'L'\·uga 111-sc a:; dispo1-;ic;õ1.•s e111 1:1111lt'Ul'Ín. 

O .sr. Presidente - O lll'ojcct.ti oassa ú. 3' t.listlussão. 

O Sr. Rodrigues Machado (p<:lu u1•dem) re<1uc1· e obtcm 
ili~twnsa 1fo in!1•1·s li1:iu JJat'a u proj1.•1:l•> 11. :!lt :\ . do l!>:!O, fi
;,;L11·ui· tlll ordt'nl cl11 d ia da ~1 ~.,;sáo sn;;u i n lc . 

Euccn·ada a· ~· discussão tlo aL·Ligo unico úo p rojet;tu 
11. :;:.li>. de i n20. auLorii:uudu a ucdct', nwdianle u1Tc1ttla
m1.•nlo, um Lc n' cno uu füo '.\loLo-Club; cum subsliluli\'u da 

. Cornm1~são de fluan~as (vitlc projllclu u. 08\t, de 1\llU') · o an
uunciada a vofac,:.ão. 

O Sr. Presidente - A este prufoclo a Uonmii:;8ãu de Fi
uau1:as offcrcc:cu o :;eguintc 

t>UBSTl'rUTl,'0 

O Cong1·essu ~acional 1.•usolvo: 
ArL. I." .l.,'ic.u \1 l'ulfot• Expcu li\'(I auJol'izad11 <t Cl\dl!!". nic

diauLe a2·rtHldam1.mt1.1. ao Hio ;\Lolo-Cluh. cl>m .~éde nnsf.a Ct1-
1paa1. uma :'ll'f'U de non md1·os quatlntdns. na explanada do 
morro do . Sr.nado, ou om 11nlro Jo1~u1 que ,i ul:;ur· convenien te. 

l'at':ll;l'll.pho uuico. O preco, prazo e condiéões do arrcn
danwnto ~ r~ riío r!s l.ipuludo~ 110 al:Ln da· cs1~riplura. 

ArL. · :.! • " Rc-vugum-sc as d i spo~ic01·~ Ptn cont.\•at·io . 
. \ppr·ov;ido;.: su1.:ct·s~h·:inw11 f.I' 11:< al't~. 1· e 2· du 1·1•J'e· 

l'ilto :;ubsli t.uLivo t.lu C(lmmí~oão Ul' F1inau<;as t>rcjutlicadu o 
-1.11·ojcdo primitivo. 

O Sr. Presidente - O proJccto pa::;:;:a :i :J• uiscu.,;i;ão. 
,Enccn•ratla a, :.!" discussão ilo~ at·ls. J" e~ :.'." tln p1•1),j1}d•J 

n. 338, de 1\)20. nbt·iudo o credito de 5. 33~:000$, supplc
menla1· á voi•ba 23• do m·cameulu Ja. Fazenda de i \}:30 e a~ 
nuncíada a. votação. ' 
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SESSÃO EM ·~ DE SETEMBno DE 1020 

Approvados successivamente cm 2• discussão os seguin
tes ai· 1.ig-os 

PRO.JEC';.'0 

N. 338 - 1920 

O Congresso Naccional decreta: 
J\rL 1.º Ji'ica o Presidente da ficpublica autorizado a 

:1brír, pelo Ministerio da Faumda, o credilo uc 5.33:0~0~. 
suppJemcnLar á verba ::!3" do Ol'Çamcnto do actual exerclCJO 
df'SSo minisferio, imporLanc10. destinada ao servi"º rfo t•i,qca
l!zat1ão dos imposto,; do u011sumo I' ti·ansportl'. 

J\rt ~:' ft('vogam-!':c a:o disposições cm cont-l'ario. 

o Sr. Presidente - O proJccto passa á 3• discussão. 
:Enccer1·ada a ~· discussão dos arts. 1 • e 2" do projecto 

n. 33!}, de J!)20, abrind.o n c1•ellilo especial de 5-5-0:000~, para 
l'eparo~ no rnalel'inl flucf.uanlr/ da Alfa11d<lga do Rio de .ni.
nP.iro r al!quisiçilo rle um holopllo!P. p:n•n ::i ilha dP. Santa 
JJ:u·bai•tt. r, annunciada a votar;.ão. 

ApproYadof' su~cN;s1vamflnl.r. cm J• discussão os ~egllin~ 
tof. nr!.igos 

PRO.TECTO 

N. 339 - H'l20 

O Congr1'sso Naccional decreta: 

ArL l." Fim1 o Presi<lent.r. da Republica autcrhaào a 
~hrit', pelo yfinisl.<'rio da Faumd:i. o c1·edito espr:-r.íal de 
:níl :000$. qun 8<' destina aos reparos d1' que · c-.arecir. o mnte
rinl flucluanf.c 1fa Alfo.11<.IPg;a do Ril) d1'- .Jnn1~iro. mni~ a eon
~1n1r(;Uo dt' umn, 1:arrrira de embarca(,'~irs I' mon!ag·r.m de um 
l1ntupho!e no. ilha d1~ Santa Barbara. 

At·t. :2."· IWvogam-sr. as (_lispo;:;içõl'~ Pm contrario. 

O Sr. Presidente - O pro.)eclo pa$sa {i 3" discussão. 
l~nei:r1 ·rada a 2" discnsi:;ão do:-: a1·ts. I" P :?" rio [ll'!l.Íc'c!.o 

I!. :Jí(), t.lt• !020. abrind(I O Cl'Pdít.O dr• i!)i :ü2l*1ii. pnrn !'Oll
!:l'l'ill!; ( ~ acqui8içi1n r\0 rnat.m•htr fllwlt1:111IP 11t' (ti\"t•1·f\n:.; nlfan
il,.~as. 1• nnnwwincfa a vnluciin . 

. '\pprm·adm: ~lll!l'"~~ivrimnnle l'lll .:l" ui:--:rt1~i::ão l)"' l'lt'J.ntin
ll's nrl it,!'Ll~ 

l'nOJSC1'0 

;.\. 3'10 - !!1'.?(J 

U G1)n:::T"~"º :'lincf'ionnl unct'1'la: 
.\ rt. I." Fkn n Prr'slrt<•ul u da n~~puhl ica :rnf.1)1•i?.:Jdo n 

al11·it·. pPl iJ ~tirti~Lerín da .FàY.l'f\da. 11 ereditv CJ <ipcdnl dt~ 



Cânara dos Oepli:ados + Impresso em 24/06/2015 10:40 + Pág ina 138 de 14 3 

ANNAE8 DA. CAMARA. 

l!l.7: !3.?J $~77 que se destina a subs!lluicões, reparos e ac
c1·cscimos elo nrnlt~rial de serviço· dr vi:;ilancia tlns nlfandegas 
l: mais algumas obras necessarias ao mosmo fim: 

O credil.o sr.r{r assim dividido: 

Alfandega do Pa!'á . . . ................ . 
~\!J'andcga da Parallybn . . .............. . 
J\ 1 l'andcgn do Cearú. . ................ . 
Alfandega de NaLal . . ................ . 
Alfandega do Rr.cifr. . ....•........ , .. . 
Alf'and~ga de Aracajú • . .............. . 
Alfandega da Bahia .• , .•.•••.......... 
Alt'a1H.le!tá de Pa:rana:;u'á ............ . 
Alfandega dr Flo1·rnnopolis . . . ........ . 
A 11'andl:'gu df" 8. Francii-trrn . . . . ............ . 
:\lfandt!ga do Rio Grandr. ............... . 
Alfandega ele Pelotas ................ . 
Alfandega do Livramento ............. . 
Alfand!:'ga d.e G<n'umbá .............. . 

70:4.3S$857 
1, :000$000 

235 :907$000 
12:000$000 
115:000$000 
60:!J25$000 
32:000$0-00 

124:321$000 
li7 :6H$9.2ft 
25:000$000 
58';855$000 

7 :480$•0()0 
H :000$000 
62:000$000 

Art. 2.º Rrmignm-::;r' as dísJ)osiç:Ü{l8 r:>m ~ontrario. 

O Sr-. Presidente - O pro.iccto passa á 3" discussão. 

Encerrada n ~· discussão dos arts. 1 • e ~·· do pro,iccf,n 
n. 3H. de Hl20. abrindo o credito especial de 375: 317ll\828. 
11uro, pnrn pagamento á Sociét.é de Consh"mJion du Port dn 
J"r'rnnrnhuco; t~ anmmciada a vof.adío. 

Ap'provados succl'gsivamente em <:>• discnsi-tão os seguin
tes artigos 

; PRQ,TECTô 

... v. 3 4:1. - 192<.J 

O Congrl'sso Nacional decreta: 

Art. i." Fica o Presidente du Rr'puhlica nutorir.ndo n 
abrir 110!0 l\!inisf.r'rió· dn F:n:!'..Urln. n rrl'ditn l'spccinl rlr i•1\b 
:r;r-; ;3 t i$8:.?8. ou1·0. qur se d7'Slin11 n .i nsl il'irar. nn hlll:rn~íl 
do '.l'l1Psr1111·0. n f)ngnml'n1.n feito :'t vista dr' f!lnnsuln rle c~on
f r:ll'I n. ::1 ~rwirclndr• f:rm!'-f rucfi nn dn Port. rlr• Pl'rm1mh1wn, im
pnrf anr1 a til' l1·nl1alhM f'Xf'C~ntadns .no~ mrzf'~ Ll1' n1w1•tnhl'll 1) 
d1•?;1,ml1l'n dr• 1!)17. · 

Ai•I, :?.'' Rc\\'ognm~~P. as ctisno.c;içõf'.~ 1'111 ronlrarto. 

O Sr. Presidente - O projrcto passn. :'i .'l" <liscnssi1o. 
Enr>0rrnrla a ~· <li~t·11>:5;fio rlo al'I igo uni1•n do 1wo,irr•f.n n11-

m0ro :l't? .. 1.if' H•20, nh1•indn o Cl'N1i1n r'Sprr·ial rln ~00•:0110$, 
ll~ r·n. dcspr.•r.:i~ d01·_nrre11l1~s dns convcn ins da r.onff'1'1'll{'.i~ dr1 
Lnmtes InLeresladuacs; e annuuciada u vot,acão.. · 
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.l\p):>rovtldo cm 21 discuss1io n u 1·ti ~ r· 1mi1'11 il i! 

PRo.TEC'ro 

N. 342 - 192Ó 

O Congresso Nacional decre ta : 
A'rt. i.• .F\ica o Poder Executirn anlorizado a abrir. 

pelo Minister io da J usLica e ~cgoc ios Inl1~riorns, o cr edito 
n:-:pecial de 200 :000$, destinado a occor1·cr ús desJ>el',aS or iu11-
il:1s dos convenios celebrados nn Confnr l'n(:ia " " I.imil1•,; In- · 
IN·cst.adun.es, r ealiiada este a nno nusta Capil al. 

O St. Presidente - O projedo passa á 3" discussão . 

O Sr. José Lobo (pela ordem ) requer t\ obtcm dispensa. 
1ln intersLicio para o projecto n . ~3.l !?. <h• t !l:!O. l'l~ni'nr na 
11r·dnm. dq dia da sessão ;;eg-u i nll' . : ' 

1• discussão do projecto n . 272 A, de i920, considerando 
de utilidade. publica a Liga Barbacenense contra o Analpba
hetismo; com parecer fa:voravel d~ Commtssã~ de Gonstitui-
c::io n Ju i:; t.íça. . . 

Em~errada o · nnnunciada a vol.ttoil.o _ 
1\t)provado om t• discussão o $oguint.!' · 

PROJEC'r o 

N. 2;2 - 1920 

O ('..ong-rnS:M Nncional r esolvo: 
:\ ri ii;o 1.mico . E' r.onsidor:ida. im titu icão dr. ut ilidade _ 

publir.n n Li~n Bnrbncnnensr r.ontrn n Annlphnh1>l.i ~mo: t'f'
v11;::nda;; n~ cl1 spo:-i1,:õr.~ em contrnrio _ 

O Sr - Presidente - O projecl.o pnssa n 2• discussão. 

O Sr. José Bonifacio (pll la ordem) requcw o oble~m di;;
Jll'n,:a '11• in t1~1·~ l ic:io Jlal'l\ o l' ro.j1~ !'t.o n . '.!7'! .\ . 111' l!l:!O. fi µ- 11 -· 
r:ll' rra 11 1-dpm do d-ia cfo ""!'i~ií11 i-:og·ni nlr .. 

i" discussão do pro,il'.lcto n. 178 A, df'I 1920, :imnlsLiando os 
i 11>ubulh1sos milil.ares: com pn1·ct'Ct' o crnonda da Commissão 
d1· t :rni,:I i l u id io t? Jus~iv:L 

Er11:1!t'1•a1.fa 1l niwunciada n voln1}ii·o. 
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"\ pprovat:lo cm 1 • discussão o seguinte 

N. 178 A - i920 

O Congresso Nn.cional decreta: 
i\rL f.• Ficam ::nnnisUados todos os individuos que, sor

l.cad-0s pnra o scrvioo mili La r. deixaram de se a.prosenl.ar dnn-
tro do pra7.o legal. - · 

. § i . '' º" insübmis~s q_ue _ se acham lH'c.-,os. serão i~~-
dial.amc.•nl-c postos C'm !tberdade . . · 

§ 2.• O quc a.indo niío foram capturados t.ccm um pra7.o 
de snis mczcs para se nnre:::P.nfarem, afim de poclcrcm g.(lsnt• 
do:: fa.vo1·es ·dc.ota lei. 

·. Al't.. 2.· Os in<lividu(\s . nas conc.liçües acimn. ·r i~arão i:.u
jcilos a um anll!l cl11 servioo rnililtu·~ sendo-lhes comput.ado o 
tempo que cstiv~l'am semeio f)rocc:>sados. a C'Ontar da dat.n da 
apt·e . .,c-;>la1:ão ou captura . 

O Sr. Presidente - O pt'o.iecto passa :'i 2.. discussão. 

O Sr. José Bonifacio (pe"la. ordem) requer e obtem dis
pensa d" in!.crstici.o parn o pr-0jeclo n. 1718. A. de rn::W. fíg-nt·m· 
nn nrdNn do dia da sessão scguinl.e. · 

Discussão unica do parecer n. 24, de 1920, indeferindo o 
requerimento em que 'rerra & Irmão pedem releivaçã1> de 
prescripção para receberem quantia a que se julgam com 
direito. ' · · · 

E;rnc-:n·ada. n annunc:iada n vola~âQ . 

Apptoyado. 

_O Sr. Presidente - Nada. mais havendo a tratar, vou 1"
.van!ar a se~ã~. designando para segunda-feira, 6 do cor-
rente, a seguinte , _. 

ORDEM DO DrÃ 

3º discus!.'>ãO do ptojcct.o n . 3'12. de i920, abrindo o cl'o
<lito especial <le: 200 :000$. para despezas decorrentes dos con ... 
vcnios da ConfN'on<:in de Limites Tnterestaduaes; 

::i• dit>.cusgiio do projeclo n. 211 .A, de ·1920, do sénado, 
nulm·\:1.a1Hl(I a uhril' o 1:rntlilo nccessario ao pagamento de um 
auxiliar iio Departamento de 2• Linha do Exercito; com pn.-
l'r.eer f:"1vrn·:iv1!I da Commissüo d1: Financas; . 

:~· diSlr1rnF:uo do pro,iocl.o n . :?.01 A. de 1920. autorizando a 
abrir o c1·cdito cspQciul <lt\ 117 :8Gi$, pal'a p:;.garoenfo de des
peza~ do clis!ricto !-"adio-Lclcgraphic.o do Amazonas; 
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EncoolrMIOI pelo aotual Governo 

Reparti~ 

~'." 

Nota - Nenb"• 11mcclo11>rlo foi ~nd&do addir a os&e mlolst<ll'io. 

-· 
.. d; - J?olog•cl> 

d~· s;~dõ·:: :: : :: : :: 
da Guerr:i . , ... .. 

iar • • • •• . • . .. .• • . . . 
·1, li. Jula de Fór•: . •• • 

!: :1 

•: 
S: 

3: 

Sqvod& s.b-d~ da Coac.büldade ela Goerr•, li& de •SO!tO do l HO. - ''°'"'º Alo•••, l ' o!llci•l. Visto.- Pma, mb-dlroclo<".-. A quOID llll • nique 

AllO&Ot da'C...,a - Vol. VU - Pai. 11.S _; \ • • , 
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i . 1 . 
i Art. i. • E' o Presideuto Publica;_ com 

fl ' ' ' r~503' p1l:'pel 
os serviços de;;ignados· nas 

>' .8 li 
~"' 
li) Cl e ,. 
=~ c--

·Z.g ri 
. 1• 1Secre~a.ri; de Esfl ~Oa$0~0 

2• ~orre1os ••••••• , . ~0?8000 
. 3• lelograpll.:is •••• • IJOOSOOO 

í• Subvenção ás com 
;;• Ga.ranu .. de juros 

6' Estrad:is de Ferro/ 

l-Estrada d~oosooo 
11-F.strada d-.405000 IH-Estrada d~608000 
IV-R~de de v580sooo 
V-Estrada d~ . 

i' Inspect.oria Federa OOl)oOO 
8' fiepart1. ç~o de Agui'2:0SOOO 
9' ln.~pector1a Feder·a13208~0 

lO' lnspectol'ia Geral df. iSãOO U' lnspectoria. Federal 278500 !2' l~spe~torl~ Fadara! 75sooo 
13' F1scahzaçao de sorv 05000 

1 

U• É\'OUtuaes •• : •.••• 
15' Empregados addido · 

, 16' Adm inlstraç:i.o o co 
i !nspl!ctoria. de Esgo1 
1 Subvençà.o ao Aero- · 

Variavel 

Ouro 

300:000SOOO 
5!56:7861)666 

7 .4U: 952S796 

-------
4 .200;000$000 
2 224:395SOOO 

-
2:400$000 
-----
-

Papel 

f37:720SOOO 
H..677:4445000 
i3.676 :47!iSOOO 
3.229:2435*00 
2.094:a57S703 

83.0~6:652$000 
9.440:135$500 

i4.09i :420SOOO 
2.022:367SWO 
:l.406:430SOOO - -
•• ,19:580$000 
7.i02:280SOOO 
2.2fi7:095SOOO 

240:063$500 
H6:000SOOO 
iOO: 000$000 
200:000$000 

2.aoo:boosooo 
' 6 & ; 034: 700$000 

--

52$000 U. 698: 5U$i6'! 228. 81>1: 9638503 

'''""da e ...... . , 

1 

1 
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Jnspectorl3 Fedãrnl de Poric. 1 ata• e canaea 

VF;nRA 9' PAH,\ lV21 

~~ .. lt,. • • \. .. tov, .• ; •. . • • • .. ; •. : : ••• -.: •• ·::.-::::·. ·., • •• .• :.-. :": . ::~.:-~:·.~:-. 
Paro ínipres;ão l1c rclatorio; o C!l&lillie.,s ...•.. : . . .•.... • , , , .•• ..• 

.~cq:ii.;lr,llOs e l'C!•araç.lo J o rnato!"i.11 J e tlr~gagQru •.•..••.•.. . ••... • 

l'i;s.soa( r. 1nAíci·ia.J: 

f ,;t1cd<\' dn tJ01·to'i •. . ... .. • . .•... . .• • ." • •. • .....•.... • ...... . ..•... 

l'c;;Qal o 111alc•ia!: 

Totul rla Administ•açM Co11tra1 •• .-. , ••••..•••.•..•......•.•• 

FIBOALIZAÇÕEB DE PORTOS ARRENDA.DOS 

POl!TO [llJ mo DE Ji\:-iElllO 

no quadro 

l cugcnhoiro cho(e ••. . . ....•.•. • . ••.• . 
2 ~11;enhoir0> do t• clas.so a .... . .... .. . l klt>O!OOO 
! •<>11,luctorcs de I' cluse a..... ... .... 8:~00SOOO 
! Clc'(;tl"icÍ>ta ••.•• •••• • • • ••••• • • • •• • ••• 

Aunao,s da Camara - \"oi. \'Ili - Pag. J iH - t 

t i : (\()()$000 
!8:800SOOO 
16 :800$000 
7:!00$000 

15:000'°~º 
20:000St>OO 

·- ·--- ··- · ---.:.--

i ti6: 3905000 

11 :000SOOO 

97:UIJOSOOO 

l . 000: ooosooo-

IOO:OOOSOOO 

Uo:3UOSOOO i.107:oOOSQOO· 
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/, ~ESS~:\o El\1 u· DP ST:TE~1'.BRO DE i.n2íl 

2• discuss5o do pro,ieoto n. 347. de 1920, alterando a lei 
de licenças; 

2• discussão do project-0 n. 101 A, de Hl20, autorizando a 
execução de obras no leito do rio Grande; com parecer f~
val.'avcl da Cammissão de Obras Publicas e emenda sUbst1-
t11tiva da de Finanças; 

2• disoussão do pro,iecto n. i.78 A, de 1920, amnistiando os 
insubmissos militares; com parecer Í' emenda da Commissão 
de Consfüuicãó e Justioa; 

2' discus&ão do pro.iecto n. 272 A, de 1920, considerando 
de utilidade publica a Liga Barbacenense contra o Analpha
hetistno: com uar0.(:<'r favnravel ou. Commissiio de Constitui~ 
efio e Just.ir,a; . 

l" discussão do projecto n. 158 A, de 1920, estabelecendo 
penas para o homicidio por imp:rudencía, negligencia. ou im
rericiu e dando outras pro·videncia1-1; com pareeer da Com
mi~são de C:onsfüuii;ão n Justiça; 

1• discu1-1são do pro,jecro n. 238 A, de 1920, cre~ndo um 
lo;;ar de carteiro em Patos; · 

Discussão unica do parecer n. 23. de 1920, indefer-in<l<> 
o t'equeriment,o em qne .T. C. Oakenfull pede o pagamento de 
28:000$ por differenca de cambio; 

Discussão unica do parecer da Commissão de .Finanças 
$Ohre a P.menda .offerecida na 3" discussão do projecto. n. 191,, 
ck~ Hl20, abrindo o credito especial de 3 :650$. para paga
t11nnto a Gorinfredo Cava!cant.i da Cunha Vascont}e!los e Je>sé 
Cul'dc~ Gondln: com parecer dn Commissão dl' Fjnancas con
trai'io á emPnda apréS\".ntada (vide pro,if)ct.o n. 1M A, de 
Hl20). 

Levanta-se a l'!~ssão ás H hol"as e 4() minuto$. 

\W ~ESRMJ. F.M r. DF, SETF:MBTió nE r !)~() 

A'" ·1 :1 hnrns romr~nrl'l'<"m M Rr~. rrurno Rrnndiín, :\rf IH ir 
CnlhW1'~ "\ltWf'in1. FP!\x f>nt:h 1•1·0. ;\ndrnr1r Tlr%1'rrn. Cn~lfl 
llPg-o. Oorval l'(wfo. ~nm:n Ca~ll'f1. f)j1111~·!<in Br•nt.rs. Ltd~. nn

·<111ntnw~. ;r\)\'t' Hnrrl'I n. ;\~rippinn Azrn•dn. Rnclri:::'ll t'S ~fo-
1·!1ntln, ,\rmnntln Hrn·lnnwrr11 i. l\!nrinltü il1'. :\!1d1·ralP. Tllnmnz 
l11\>!1•i;::-tll'~. Vi1••1nlP Sn\)n:-•:i. Thnm:n Acrinfy. O~nrit1 dr Pnivn . 
i:1m11n Lima. 0.~1~nr S:n:1r""· fZinwão l.P:il. rfon:r.ng-n ~lnr:rn11fín . 
.Edt.1at·d1, T:warr~;;;. r<'1·rii·:i. t'i1' Lyrn. }-;i:;f:ir:in Cnimhra. A11>4il'l'
~:1•~1!(1. Al'i;:hH·PIH> L11JWi', .111:111 J\T1'1w:1.1 1 ~. !1od1·ig·t11'~ T)nrin. Ma-
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noel Nnhrr., ncodato Mílía, Lconc io Gakiio. Paclwco l\1ende2, 
.Tosó Maria. Haul Alves. Elpidio de Mcsquilu, Rodl'igucs Lima. 
Eug-cnio Tourinho. Le:io Vclloso. Sampa~n Cürrêa. Paulo tfo 
.'FrD1ltin, L1m1i;rubcw Filho. Manoel Reis. Yeri;;sirnó de Mello. 
Fr:.me i,;eo M:ll'coníl1~s. · 'feixcii·a Brandão. Uct'i:lllauo Cr.'sar. 
;Au:,rns!o o:IP Limn. Gomes Lima, Landulphn tl1~ l\lag-alhães. An..: 
i 1.•ro Bote lho, F1•anci."CO .Bt·cssanc, Vaz de Mcllo. l\lanoc\ Ful-
g1mclo. füml Car'dQso. Carlos Ga1•cia. Marcol ino J3arreto. Vcign 
Miranda. Pulmc>fra P.ippcr. José Lobo. llodrigttes Ah·cs FiHrn, 
·~\f::rnocl Yillahoim. Ayres da Silya. Scvm·i:rno l\farr1ucs, .Percir':1 
Lci!.e, OLloni Maciel, João 1Pemef.ta, .-\lva!·n Hant.isla. M.ai·çrd 
rfo R~eúbfü", fJcl.avi(l Rocha f! Carlos Mnximiliano (70). 

• 1 . 

O Sr. Presidente - A lista de presenoa accusa o com~ 
THl1'r.>cimrnlo dr 70 Sl'>'. Dc-pulados. 

Abre,..se u sessão. 

O Sr. Costa Rego (sv.pplente, servindo de .2º Secretario) 
nrocedc á i<•Hura da uctn da ~r-ssiil'> anlf'i'.'r.d•·n!P. n qual 1'" ~r'm 
obsPrvações. npprovnda. 

Ó Sr. Presidente - Passa-se á leitura do üxpediente. 

ó Sr. Andrade Bezerra. ( -1 • Secretario) procede {l leitura 
00 iH!gUÍl11C 

EXPEDTBNTE 
'l'rlpg.-rummas: 

Man:.íos. 5 - P1·esidentn Camnra Rio - Impedidos entrar 
(' llificin ,\~!'ernhlt)a rrqni~ilamos P~c:u Municipal, termos ar-
1 i~o 3º llPi:inwntn TntPrno. ,\ecikdo arts .. '3!1, § 1 • Constitui<.iifo 
E~!arlc• i~ :J". lrltrn n n("idmenl.n Tnf.crnn i1e1·mitLcm apuraçifo 
i!l1'Íc_:i'ín C.nYPrnn.rlnr <'ftrnlrp1rr m1m<'ro DPp'lltados pre!':rtnl.P~. 
lll't'f'('l l1amo::; a11111•ncfíu. r.nllwmin si·~winLc 1·csnllndu; ,Dr. 

\Vortig;,1·n Lni7. F!'rrcinl, dot1R mil sessenta e dous voto~; 
ole~rmh:u·gndor l":o"1 l'ar lki;ro !\fo11f.,irn. mil 8<'(ec,rntos P qua
l'f'lll n r· •d" \'Of ns: m:u·rr.lwl <11·r>:(\rio T!lmtnmh1rgo de Azr--· 
\'•'d". niil 1'Pn(0 ,, d1•znil1·1 ,·nJn-.. Fne~ 1·cs11llndo, p1·ocl:11nnmo>" 
1·IPi!11" 1·1•1•11nlwl'ifl1, 1i11\'Pl'n:i1l111• 'E"ladn pPl'indo 1921 n 'lfl~I. 
Dr. \Yn1·t il:rn1 Ln iz Fro1·1·1• ira. Sn11rl:11.:iiP~. -- .lo.~'' TnpaJir:.. 
l'1•r>:-:id1'ni 1•. ~--··. (~nsl ro ,, Co.~111. 1 • ~l'erri nric.. - Ma rio .\"1'J'!/. 
:.l" S••1•1 '1•t111•i11 .. -Jwitl ('m11m•o. - f.111•i@11 1'1~1·eir11.--:\ 1•J1il.rs 
ll•·1~ifm;1111. -·· .\dri1111n Jo1·•1•~. - VÍt'!tilin Jlaruo.rn. 

:'\f:i11ei"~· !'í -· .. - ;>1·1•"id(•11J.p 1:nm:11·a -- 11 í11 - í:11n1mnnic11 
\'. ·r·:x .. \:.:~i>n1\ll•'•n l'P~i•lnl h·a. rr11nida ~t .. ~sfín "~f!r>1-ial nr
r·•·1·1Jn :1rl :~!'. 11rtr:1.'l'1·arl111 Cnnsl iif 11i\:[í1) K~I nd11 t'< 11111ti11ad. 1 

yír:i•' J)ppnt.:1dn><.q11C' Ynlnrnrn nnminalm1,nt•'.l'PC'Onl1cr1'n (' pr11-
..r:11nn1· Pf Pil" r:1wl'!·nndu1· ,\ ma·1.n11n~ l 11·. \V•Wl iw•rn Ln íz .F111·
r1'ir·n p:\l'a qmdr;imnJn l!l?I a !\•'.:'·\ . ~:rndnr:i\<'~. - Uen1111•1/u 
/111·J1tLJ.'i, P1·1•,,íd1~nl1~ Aso;cmblt'!a. 
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SESSÃO EM 6 DE SEl'.El'v.LBJ\O DE !920 

Mnnáos. 5 ~ Ten ho subida honra 1·oinmL111icar V. Ex., 
A~~rm1hl.Sa. LC'.gisJ:iUva Amazonas, scssã<1 ''"'l'':cio.l, . prcs1~n.C1~s 
vin te I>cpu ludo1'. voHll'am nomiualmontc. 1't'(:onhcc.eu e pt·o
r-Tarnou Senador C<!:\at: do Rego Moilleiro~ O<H:ernodor Es!.odo 
Amazonas quat-rícnnio 'l!l.? ·1 a 19:.11; . Hespi·il.osa s saudações. 
- .4~frcr.'n :lfntla. Prr~sitlrml.c Asscmbléa L eiislaUva.. - Ait
'l'clfrmn Olfreira. 1• Sl'r.r<'larin. - \-Val<i.t?111111• /'~c/1•Mici. 2º Sc-
cralarío. · 

O Sr. Presídente - Esf.á finda . a ·Jeitura do expediente. 

O Sr. Andrade Bezerra - Ha seis :rn11n .~ pr·,~c- ic;;o;::, . 81' . 
!'residente, cm. ti àe sekm.bro de 1!>14. uma vc% ap6s. a dc-
1:!-ar·aci'ío da .grande g1ie1·.1·a, assumin a din•ei;fio ·da Tgreja Ca
lholica -e-. Santidadl' J3onlo XV. Bem curto p C'l·i c1óo e.;;·s.€. S r . 

. Prcsi<lcntc. o àe st•i;; annos; mas bem long·o. " i n medim~ 
através ô ~ d()res, f1s dr•sillusõe~ . .:i ~ miser•ias 1foscncadearta~ 
pi:)(• lrnrrh·ct flagel lo ~ohre o universo int.efro. 

Si compararmo~ n ;;ituaç.il.o actunl do• mundo eom aq,uella. 
1.!m ·~1uc Bento X..IV ini c.davn o seu ~wverno. ilav<'mn;; de notai· 
•·11orme dlfferenca m1Lrr. 1!ssa:;:. duas épocas. 

Quant.as nrg:inizacõcs temporacs. quanta:> i n s(.ih.ii~õe:-:. 
ciuantos i mperios, quanto;; s~nihos de a.mbi~~íto . ~ l~onquisl .a 
nníYcrsql ruir~m por 1-cl'l'a. r!uranlr! n:< di\'ei·sa:.;. phasc.q da 
mla::-1.t·opbe. :-<o omtantn, atravc'.-s toclns <'~Sa~ tl·ansmnt.a1;0es 
•h' valore!:' ~ociac!l •. l!Ó . a aulol'idad1: da l~t·1~.iu :;P 1nanf.t:'\'1~ 
inlrgra. fiC'I e co'hcrente com ·seus -prin c ipi11;. r-l.N·nos, apl'l'
sent:rnd-0 a mesma for talt>i:a dt> todos m: . l -1'-nlpo~. fnrl.:iJe:rn. 
csi'a não derivada c!n. força malcrfal, ma$ ~·xelu;:ivarni>nh• rlt~ 
SP.ll preotigio rnoral. Em nome {JUS 1li'il\.;ip1os ~vangelicos, a 
EgreJ1i'\:ondemna e condemnará a v\ofoucia ~ ini(}ujdade · los 

grandes, como dos pequenos, quer se manifestem nqe de<lcjOs 
<le conqni:>ta. dos dominridores dos povos. •1Uet' nás utopias 
porigosas do anarchi!>~,., contemporaneo. 

A ·vitalidad-:i maravilhosa da Esi·e.ia parece · no;; indiffc
rrntcs um facto de a6sombrosa cxcepcionalidado na llistoria. 
l\ras parn m)':> outros. cntholicos. fiei!' ao preceito de São 
.Paulo. o g1·1mde apost.olo dmc i;r1ntiM. que n1anda. em cou
~a~ d<' .\'(' .- e>1pct'.l\I', !lemprn e apl'za1· d!' iucin.· m~$ffiO t~onl.:n. 
todas n;; rn:r.õri;; dP. f.'~Pt'I'ailc:a - Ptlrn nó:> 1n.1!.ros. catlloli1·,,s. 
•'~síl fnd.o nnàa mnh~ e{ qne 11 r.on ri rmnr;fo do 1winc.ipio t!van
J!'Olicn nsse~urnrlo1· fia prrrnnidnrl•? " inv1•ncibilirladc) dtt 
1".J:(t'f'.Íl\ C:n t.ho 1 iea. 

O (f tHl vemos lto,j11, Sr. PrMidr.nl.I' , i{ o Cftl0 p1•11v!rn ha 
•nais <ln 11m !l<>cttln 11 n·otnve! clai·h"idr.ncin do mn <:!os mtii;; 

<1'!11.ht•(•idn~ •":>1'l'ip!1.l1'•'1õ l'l:i E;.:-t'f'.in, .T1J~!'pl1 111' 1\fo i~ t.re, qunndo 
1h:r.w: · 

iru<lo annuncia niio sri qn~ i;t·nndP 1.midndl' p:tr:i 
a qual ma1·ehamos a la1·g:o.o. pnssos. AI.tingimos {1 maiot· 
das ü.pocns t'l'-ligiosag . . , Pnrocri-me qnc /.orlo vnrcta~ 
lll'Íl'u phi!osopho deve opt.ur cnLrc csLus dua!S hypuH11~-
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ANNAES OA GAMARA 

sc-s: Ou que se vae format· 'uma nova religião, ou que 
o christía.ni&mo rcjuvcnesc{w:i por algum modo ex
traor.dirn1rio.:1> 

Era tambom (} que ha varias dezenas de annos af.Língira 
a previsl'io dr.- um ~rand'e h islori.adot, Rankc: 

<r:Veremos uma nova· exposição do chrísLianismo 
que reunirá todos os christãos e uttrahirá os pro'pr'ios 
increduloo. 

DuranLc esst! periodo de seis annos, quanta injustiça, Sr. 
Prn5ÍdP.nLe, quanta cmlumnia foi atirada por indif.ferenl.cs e 
inimigos a ac<.;-5.o mediadora, sempre superior ·as paixões. de 
S. Santidade Bento XV. A llisLoria Já vae imparcialmente de
monstrando a invcrda-Oe cle:>sas accnsações. O que eHa mos
ti·a é que durante todo esse perfodo de horrore:>, o chefe da. 
ligreja foi incansavcl em dislribulr beneficios de· toda ot·
<lem aos attingidos pe.la caJ:amídade. No desempenho dess::i 
paternal funcçãci evangclic.a nunca fez Bento XV a msn~r 
distincc:ão de nacio~ialidade on sent.ímento rel íg-Loso. Como 
chefe ela Egreja universal, seu affecfo att.ingiu. a lodoo os in
dividuos, sob a condição uníca dn soffrirnento. 

Pagando-se da crunl injusticã. com Que, fôra t.ratado por 
muiLos, consubstanciou S. Santidade, na En~ydfoa Pacem De·1:. 
os ensinament.os da religião. necessarios á obt·ii de pacificação 
dos home;mz e das n-a<;ih•s. a11ós as calam idades deste!i' ultimos 
nnnos. 

Anteriormenl.f>., em· carta aos bispos da AHemanha e ao 
Cardeal Ametle, arcebispo de Paris, delineM'a S. Santidade, 
cm largos traços, o dever dos catholicos nesta hora. sobre
modo grav11. Na ultima. Encyl'!ien o assumpt.n é b·atado tlt• 
motlo definitivo e completo. . 

Da-ndo .i-l\e proprio o P:'\('ll1rlo de• amo1• f'r·atc-!1'110 Pntr·P o~ 
hom~ns. que é J·cgt"a P.~sl'n.:~inl da Mligião. declarou S. Sirn
tidadc ilbrac;:.ar em seu eora<.;iio todos aquelles mesmos riue 
rudemente o calumniaram, e, chamando-os de irmãos, convi
da-o'> a collaborar na obra de pacificação christ.ã da socie~ 
nade, salientando de modo preciso que é dever de todos os 
chris!ãos dar CES<> exemplo (~ti.Mhree.edo.t· de humildade s de 
amor, contribuindo para a npproximação e união dos espiritos. 

Não me fnrto ao desl',io. Sr. Presidente, de referir aqui 
ll!I palavras propheticas do grande nscriptor <Clllholico, que foi 
C• padre Gratry, escrev~ndn r.nmo Re visse os acontecimentos 
uf!.ima.ment.e desenrolados: 

«A comp!P.1a organfaaçáo da sociedade humana so
br~ 0 globo faz ncccssaria a liberdade crescente das 
u~1dndes subordinada:<. individuo, familia, cid~de, pa
lil'ln. ao mesmo tempn que a união crescente de toda!!: 
e~s:ls ro1isn.~ l'nl.n• si 1rn uniflad1' un h·p;·s111 rln g'f'll"''º 



C~ara aos Dept.taaos- lmiresso em 24J06/2015 10.44- Pãgína 5 ae 33 

~61 

humano. Es~a ui tidade llu todo, !lomprc.Jwndei:..o, 1! ·~ 
eondii;ão ncccssada. da pi;1.·fei11fl'O· do:; delúlhe:> e do sen
tido complclo úa;; pU·l'l!~ . .;- . 0' (JOn!-o vh·o e-lemcut111· do 
muudo, o individuo, oi;pc1·u, ·para ser · completo. sua 
vida na unid~de do todo•. 

A.5 uaçóes do ÜH!:õirw modo qut• o.~ ll1l11iens uunea 
aitiugfrão a toda iHHI c:o11sistcncia PL'OfH'tU. a Ioda sua 
g-l'andc:rn e a foda ~un fot·<_;a. ,;e não l'~.'r1• 1 11 l'(!Lemw•1·;1-
dai:; na unídadc do ;;enero huma111). ,'iáo h:i na lii,;lnria 
~inão uma Leul.ali'va úuica 1.!11 soci<·•.fncfo 1.111i\·1!t'i:ml. 
C!1ama-se cita a J11rda Vttt'lwUi·u • . pal:.wr:1 .éP't':,;-a qu1~ 
justa-mente signifiea· (l suc/i.:dad1.• u>1i:t;e1'$al. . "E.~ta so
eicdade suµc1•1JQSta llt! far:lo a l.ouu:> as 1·urus 1: a_ Lorla's 
as naçõr!s, não <ksLt·oc uem stJ·bordina umas ;í..::; outL·us 
a!' 11ações nem as t'm.:as. E' L'fll ,:uu-s 1!:>!or1<1•,; u 1:011[ ra
L'io ·mesmo de toda,; as outi·a!i' tent<.i.li,·us d« unidade. 
Já não se lt'nta. aqui da l'nl'\~U .. •1u1• n)l\'l'U :i ,J11111 .i11u~~;i11 
cm ma1·clla ·pa•·a u. absot·w:-ão. E' a unWad•" lHll'U t1Jdos, 
11u liberdade de eu ela. um. •Jttt! pn~ t ende l.t·ar.1.•1· a lgTej a. 
Elia adúa, não corno uru t1 scentdlw.,' uni ():'pit·ilo. H.mu 
c!Jamurn, que atravcs>a ti :: mus:>as e v s )l.'l'IJJ)ni'- •' i':11,.;c:i1.a 
sobre cada pouto a \'irJu pt'<.\pl'il\, treando a u11idadt• do 
lodo. 

E esle é o pl'opl'iu 1ia1·acl1•1· uo ntundo tto\·n: lilwt·-
. dade du.::; naçô'C8 na uuldatk dn :.;1.m'.!1:11 l11H1nu111. J•~:;t.:'L 
àlii, <.•mfim. · ••stc my~tet'i1J Ü•! Ch1·i:sl1.1. llc.•,.:eo11li1:citl11 das 
;;cl'ações preccdenk~. h0;j1~ L·cvela<lo: as wtc:úes ~iio co-
herdciras, :;;oJ1'Jarias e · conco1·1:wrnes, .· . 

·Rl;!co11hcccm lodos -q.uc um lll'obh!·nia !:>t'm 111ai~ gntY•~ e 
ôil'ficil UO tllll' O d11 dlt'igir a gu1~1' t•a. é O ue 1•1_, ;i!i~ :t(.'iÍIJ . da pa;:. 
na pa;: H•l'dadeíl'a . .:1uc não si: -rcsLl'i11.;,r1! ao c1m,·eucio1mli~ino 
1.lo.~ t.ra.tados. ma,; que »1.! jnf'i1L1·a. duradou!'a <! i111pe:·illsa. 11<.1 
coração dos homens. Si da tremenda tonflagraçãOI não ti
vesse ao menos resultado, como um bom relativo, a. convíccão 
-pa.ra todos os homens de boa vontade, de que acima · das ri-
11uezns e quaesquer vantagens de ordem material, devem 
cmmpuLar-se os valores mornes, a capaci<hidc de dedicação e 
S1\crificio, como base verdadeira do progresso humano, si ao 
menos esta lição não houvesse l'esultad_o para o mundo, en
tão tcl'iam sido cm pu!!"a perda tudos os esforços ·desenvolvi
do:; pela guerra. Pois bem. E' parn essa. obra i>rofundamente 
hutnana, do restabelecimento <la paz clwisLã. que S. SanLi· 
dad~ tem collaborado e continuaru a. col1a.borar, chamando á. 
~lia paternal direccão, sob o· il1fluxo directo dos princípios 
1'n11i;;·cJico8. Lodo~ º"' .I111mrn~ lh:rH "ít1tcndG11t1\!\),; •. \ nin
()Ltein !linão i\qu~lle que em ''1H·dad~ se r>ôde chamar o prin· 
dr1e da paz, pairando em sua, dh·ocçfio ~ispirit.ual, acima do~ 
e~ti·eitos iniei·esses cgoisticos. podia mi.bel' melhot essa gene
rosa funcção de encaminhar as consciencias· paro. u. tl'anquilii
dadc e para a ordern. 
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Não foi em ~ão, Sr-. Presidente, que durant,e a guer-ra, ao 
menos em torno de um principio, touas as rrn.<;õei;, caU10lü:as 
ori acatfü-0licas, se puzeram de a;oo-OL·du, acceitantlo como de
ver imperioso, ao qual nenhuma. fugiu, a a.ssistencia. aos fe
ridos dos exer.<:itos inimigos. Mas em torno de que eDlblema 
.'-'P congregaram as forcas santas da Cruz Vermelha? Em torno 
de uma bandeira onde se vô impressa, mi tinta rubra do san
gue, uma crw.. Será. em t..,,·no desse emblema, a cruz da re
dempção, que se· hão de cong~cgar os povos, movídos pelos 
imperiosos pre'ceitos da jusLioa e da caridade, sem os quaes é 
obra vã e passageira l.oda tentativa do união dos homens e 
'i e progresso social. 

O volo que tenho a houra de submetter á Gamara, de con
gratulações com S. Santidade o Papa, pelo anniv'ers~rio de 
sua coroação, 6 dnciuelles que podem reunir os suffragios de 
todo~ os Srs. Deputados. Para os indiffcrentes, esle voto si
gnificará utna cortezia, na qual não deixa de haver um im
pL1lso de jusLiça xigornsa, pelo reconhecimento que de todos 
ü devido a l3cuto XV pelos extruo1·dimi1·ios ~e1·vii,;os vr·estado..; 
á humanidade sofi'redora. Mas para nós outros, catboltcos, 
cujo numero nesta Casa nê.o posso investigar, mas que nés50 
particular melho:r interpretamos os espon t.aneo.s · sentimentos 
rl'.liigiosos da Nação, essas congratulações teem ainda uma. ra
zão senLitneutal muüo mais profuud:i. i::il.cnifü:a.mlo u muoL' 
tilial e grata obediencia que devemos e alégremente pre;,ta.
nios a.o chefe visível de nossa Igreja, desejando que por lar-
~os e fecundos annos perdure o seu glorioso reinado. · 

Tal é o requerimento que tenho a honra de endereçai-, 
por intermedio de V. Ex., á Camara, certo de que elle con
ta::-:i oom a approva<.;ão uqanime de lodos os collegas :pre
sentes, pedindo licença para, em sua justificativa, nelI& in
cluir, como parte iutegrante, as publicações que envio á Mesa. 
\Muito bem.; muito bem. O orad{)r é <mmpr'imentado.) 

E11lato1A llno1olloa ele $, S. o :Pa,a Banto XV aos patriaroh&s, pri· 
mazH, aro&bi11po1 e cl&ma.l.s oriUurlos em paz e oommunhão oom 
11· S6 A.p~toUoa sob~ & p~Ulo19io ohriatã-Vene?a'l'ais ~l'tiioa, 
aa.'&!e • m~mu. a::poat.oUa. - Motivos !esta En070Uca. 

A p:iz, pr1!ci0!1-Íssima. daidiva de })ou~. di! qU<•, nu dizeL' dn 
Ai;n~1inl"\o, niío lia. entre as cousas morlu1~;;. 11ci1hullla mai.-; 
r.graunwi. m111huma mais desejavel ~ rncllllJr (d•~ Ch· .. P 1·! 
l,, XIX. XT); a paz por ma.is de quatro aurl(IS coin. l-anlu :u'<fo!' 
implorada pelos valos dos bons, pelas. preces dos fieis e pelas 
lagt'imas da·s mães, ('úmrcnu emfim a ln·ilhar <lM JJO\'O.:.:. (', 
por is&n. nós, primeiro que todos, no~ eoinr11·az1•nw~ é' inl.<'n
samentr nos· alegramo:;. Porém inuitais r: mu ij o amar[;~~: Gn
ciedadc8 perturbam cs!.a paterna alegria: vi st.o Ci)]llQ, ~C\ 
de algum modo a guerra <"essou em toda parle •.\ foram as;;it!nu
dos alguns tratados de-paz, todavia. ficam ainda os germcns 
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d1~ aníigas inimir.ado~; fl v1S~ bem comp1·c·lHmueís. ó vr·ne1·a
\'rd~ Tl'niãus, que paz nenh1una p1jd(~ ~1·1· J'il'U)IC nem a·lgmn 
vi~or· crndem ter- os Lratado.s. embora elalior;:.,dos cm longas '~ 
l1•aba!t0.sas conferr.ncias e. solcmrwmcnle sanceirmados. si .Jun
t.ar.rlenLc sr. uão aoai;llem QS odios e a.o; inírnü.a1ks pol' uma. 
recondliaçfio !Jas~ada so!Jre a mutua c:al'idade. · 

Sobre este assumpf.o. rwis. tão import.antc para. o bém 
r.ornrnum, Nós queremos ~nt.1·e~ei·-vos. ü Vene1·av~is Irmãos. ~. 
a1) mesmo lcmpo, chamar a attenç.ão rios ;!OVQ.s que cslão 
r•onfiados aos vossos cuida.dos, 

Com effeíto. Jogo .:iue. pOl' insondavúl con.;e~h-0- ú.l.l DCU>', 
f(}1110S elevados ú alllll'a ;.J~sta, CaUiedrn, nunea ur.ixamo:;. dn
r-anle a forriveJ <:onfla.g·rn1;lía. de cnvidat· todo~ n:-; mei0'3, ari111 
de que. quanto antc-s, todas as riacões do 1111mdo reatas.sem 
entre si cordeaes relaÇõ1~~- Por isso. não ce:;saino,: de insl.~tlr 
i:om supplic!ls. de l'eilet'tll' exhorbH;ôe>; .. d·~ pro1por rncios de ac-
1~Gl'ào, ~~ teutar tudo a!'lna! parn ailll'it' eaminho. com o so<.:-
1:.orro divino, a uma tJa7. Hlsta. honrada e dur-adou-ra. J5nü·C'Lanl1J, 
\'O]Vell10S todo O nosso ll:ltCi;nal euidado a a))l'anúar. em l.uth1 
parte, o accurnulo imrnens0 1.k dOrP.s e toda a soz·tc de 1fo.;:
;raças que acompanhav:irn n imman" tra;;cdia.. Pnis lw111. 1·,íin11) 

dc$de o priil'Cipio do ·No.ss<, arcluo PonU f'lcad(J. l\, 1·a 1·i1Jutk u1• 
.fc:;u:; Ghri;;lo Nos moveu <\. trnhalhat• H1UN' pat•a ,, t't>l•n·no 1l:i 

paz, quer pam mitigat· os horrores da gucn·a. a~i:>im a;;'or:i 
,,,u~ ío\. afina\ concluída uma l'elat.iva p:w. a llll!~ma t:al'itlalln 
nos impellc ti exhorlai· tJ. toda;; o;; Filho~· d12 L::rt>,ia. i>tJ ml'llml' 
~i lodos os homens do mundo. :ifim d'~ (JUC qunil'M?l c!xpuba1· 
ria alma os velhos odios .(! ,\~T lor;:u· no mutuo amor (' :l cou
cordia. 

.\ C.\l\!ll.\()J.;, B . .\SE l;NJt: .. \ I>.\ P.\7. 

Nã:o fa7. mist.é1.· muitn <lt>il1nt•a pal'a 1k·fflt)n~1 rn.1· ,,,, <llW 
1t111tfo a. humanidade iz·ia. tlO 1~nconl1•<.1 d1~~ mui~ ;tt'\\\'1•.; 1io-~a:-;-
1 t't:S, i;j, ap6,; il C~Ollc~lllSIÍCI tia pnz. 1~11111 iill.I ll:'i'('IJI fa l 1•11 !1•;: 1 •llt t·1• 
n, 11ovo,; à 'host.ilidadt' " t~ a~h·•)l':<\\ú. 

Nfin fa,llnrno;: do~ d:111mn:,; tf\I•~ at11·i 1·ia111 a ! uo!11 •\\\1' .~ 
1'1·11i'tn 1fa civilír.n1:f.ío <' fifi' fll'tWTt'"'~' ' · Pnt11" .~:í1.1 t•r1111111<'n·i11 " a 
i1rtlci~t1•i:1:<. ri;: h•llra,- 1.• t1" arl1,~. qu" ;:,í fJ,m·~1·1•r11 no ,:pin 1Jn 
l t'~Jlf!UilJa cunYÍ\'<'rn'ia <ln~ 111n·n~. ~ln" 11 1qu1• 111ai:' i1np11rla 1'.: 
'1111~ i.:-nwr•nwnh' rh-n1::·1 lcsnda a m~~ rnu \"ida do l'1iri~! inn is1110. 
'"·«'l1Í!lal1nen\.t• hw>Piadv .~obr··· a 1~u1·iil:vfo, ~L'ndn eh:ui1ada 
,( l'\'Ull~clho (j,> [)~% ~ H 111\'Srlln J)l'l'(!ar.ün d:1 1"-i u•.' C!ifi,.:ln í Epli. 
YJ, Hí ) .. E de• fado. confont1é Nó::; mnis \'Pt:Cs r·ecot'd:"tmos. 
1·ou»a n<>nl1uma foi Wn frl'.(JU<'t!I(' 1' ffio in~i~Jenll'lll1'nlc i!l't~til('adu 
p1•!n .Divino ~lt·sl.i·e a sou,; disdplo;, qunn1u es(ó prl"~ciLo da 
•'n1·idade fratcn·nal. eorno 1) que comn1·~h<•ndia toclo~ t i;.:. l.1ult·os: 
1~ .T••su~ Chl'isto diamou um lal JIL"<~c·cíto· noco u ~l!u, qut'1·1•ntln 
'!UP- s·~r\'iS$C clc &ignal ele i·eco1ilJcci1nc•11J.() para os cllri.>tão!i. 
n rim de mah• · ful)i!mcn.t.c se distingu iL·em do.s out.ros. Nem 
outro foi o testamento CJUC elk roQlt-rcncto deixou a seus se-
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)1uaz1}~. quandt1 pediu qu1.~ ~" amusscm muLuamuu l1•, '" aman
do-si!, · St! nsJ'o1·çassl'tt1 !>ül' imitai· aqudla unidadt: i1wfTavf'! 
·flU\' :s•! 1•11cot1l1·a na.,; ocssoa~> cfa Sa nt h;t; i1mL T1·iudad1!: « (jul~ ,;c
jam Ludo~ urna sú c:uusu . .. c:umo uma só ec"uoa st11uo~ nó:> ... 
!Jai'l.l qUI' sejam C:OllSUIJ1Íclos llU. unidade» (Juan, .\.\'Ir, :!1-iJ j . 

· c.ú .\.postolos, po1ta11Lt). ;;f•g"uindo as !H'gatlu::; dii Dh·in11 
).t1·,;t1·l!, 1~ i11sLr·uido pelo:> e-nsínanwntns Llt~ ,;ua \'ÍVU ,·u~ . 11u
h·11Leiavam uma admira\'(•! soliciLude t•m cxllorLar desLc Jtwtlu 
'·'"' í'id~: ~"8ub1·et:udo\ pcr1:5cv~rai •ua mu lua cariua;de ~ . 
(J'cLr . IV, S) . «E acima de iudo conservae a car.·idacfo, qu1! ·~ 
\'inc L1lo de pcl'feiçúo,., (Colo.si;. lH. fLí) . « Cad s:..;imu.,;, ame1UIJ
H1Js Llll,; UO>::.! outros ; po1.·que a caridadt• vem dt• Deus» '\Joau. 
IV. 7) . . 

A. cslcs a·d;;os de Jesus •ChrísLo e · tios :\po;;tolo~ ~t·a111 
1.i~111 uuedecido::; o:;; nossos :irmã.os .d'os lemvo~ antigti~. .o.~ 
(Jua1,~. 1~1ulH>l'U p1~1·tL·n1:l~ssem a L!ivi~t·~us 11ac:{11!s. á::; \ '<.'zt>::< 1:111 
h1cla 1:1üre si. ~odada apagando a r ccordaçãn da;.~ discortlias 
com voluulal'Ío e&(JuecimcnLo, v iviam 1~111 pet'J'cita cooc.oriJ iu . 
B. uu vHliadc. ol'a bem patcnfo () contl'nstc enll:v u111a liio 
int.inia uufüo de mente l' curacõos e nquellas tnuJ'LiJ'c!'ag :tios
tilidadcs 'tlUC 1.mlão · havialll estoirado no m eio da so(.: i11da1fo 
11 UIJ1Utla. . 

Ol·a. () -ltuc foi diw attJ aqui vara incutca1" o 1m~ccitu t.la 
Cal'idat.fo. \'Ulc Lambem vat·a· o perdão da:s oi'fensas, impustv . 
}ll'lo Seu ltUl' eom não mc11or suleinnidadc: ~Eu pois vos ·-di;;u : 
A111a1~ a()·~ \'us~os inimigos; fazei l.lc111 aos (]Ut• yo,.,; ocJPiam : e 
(tl'Ul! )101' U( !UUllP..: (}Ut• vos p1;H'SCl;UC1t1 (] \'OS i:ulumniam, afi111 
d1.• qtw se.ias fl!!10.: cl<> \ ' 1>.~so f>rit• (Jll l' 1•slrü 11 11,.: C1\us: o ·tJttal 
fai li_•,·a11la1· seu ~oJ soJJ1·c os maus» (.\Iatl1. V, 4.'l- ·1.5 : . [)a:l!i 
uqul'!Ju ai.Jnweslauão g't'U\'is;o;inm du A1,ostulo ~ . .foii<•: «~J1 11 .. 111 
odeia ti seu irmii.o, é homicida. Vós.sabeis que em t.odo o ho
wit'it/a 11:in pt!rmu1ii·e1~ 11 vidn. et.cron. (I Joan. III. ·15). Fi-
11;dm1•nf1•. Jcsu!\ Gh1•isLo nos 1>n,;i11011 a rogar no Senhor d1i 
r,·,rina q111) pni·u :,1r1•mos 1wrdoad11s 1/1·o:rnetlcmos pcrdoal' ao~ 
oulrns: o1:1>1•1-Uon 1! u.; 111issas dividas. assim como n&s pct·dourno:$ 
:tns 1111s,;ns tl1•\'P1.htr1·~ r .\lu (.lr. VI. I ;,?), 

· .\\• '"'t.Ps r1u.u11do SI' tu1·1111 muit.u arJua e (Hmosa a ubscr
\':111c1u d1•sf.11 lo•i. Jllll'U '"'fü'i'l'lllOS t.odns as di.fCiculdadcs. o m cs
llJOl H1•1/1•rnpfo1• e 11 g·••w•1•11 h 11ma.c10, 4úo · súrrwntc no.;; assisl.1! 
un111 sua 1;1·ncu úi\·:11n. mas túmuem eon\ ,, . seu admim\'1•1 
('X.r•tl\pfo. i1ni~ <nw. <'m11unnl.o 1wndiu. da 1Tl1:i.. tlos1:u\p:w:i ,it111t.1i 
d11 P~ll' :i11~ que !ão in,j u~l11 e iniquo.nwntr~ <' alormPnlav:im. tli~ 
t.N1d11: <!':11\ pPrfloni-lht~. porq111~ não ·sabem o Qti{' 1'axtrnl1• 
(Ltlt'. XXln. :i·í) , Nós, porlantv,. que a 1.odo:; devemo~ pret:cder 

1m1 il01 il:!l' :i rni~1·1 ·irordia " u. bnnigoidude dl' .k1ms Ohl'i~ftr, 
1'111 q11l'111\ :o:••m algum mc1·eciment.o. fa7.emo:; as vezns. p t•rdna
mos sin1 · <.· 1 •1111w111.1~. S!.'guindo seu ~xemplo, a todos r. a cada rnn 
<'li' 110,,:!<os il1i10i~os que consciente ou inconscicntomenl l• vi
tuperaram .r. vitupcram ainda hoje a pessoa e a nossa obt·a 
por Lod{1s o;; inodoõ. e a t.odos a.braça~s com summ:ii cari~ · 
dadc e bcnevolcnoia, não deb::ando nenh·uma occa.sião para 
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l.lcnofidal-os quanto mais pudci·mos. B i:sto nwsnw sfio ol.lri
gnllos a fazer os rhrist.ão.s, vcrdacl~i1•amt•nLr: digr10s dcst~ 11l)
nw. 1Ja1·a r.om aquclles que, durante a ;;ucr1·a. o:> off•mdcmrn .. 

Com offcil.o, a c.aridade christã. não ·;;e \imilt\ sómenl.1• a 
r•ii.o odiar os inin1igos e a amal-oE\ como irmãos. mas cxi~11 
tambcm que. lhes faca.mos algun1 bern; .nis::o lõl'guindo as Pé
;,;''Jllas do nosso Divi--c10 ncdcmptor. que passou ~fazettdo o ht>m 
e t•tn•a'l'ldo a. todos aquellcs oue c1·am vcxad-0s p11lo dcmonio~ 
(. \r.L X , 38), e compl~lou o cul'sn dl! sua vida mot·lal; intei
!'a.mentc dc$péndida em proporcionar beneficios immcnsos aos 
!1'Jmens. derramando poe elles lodo o seu sangirn. Por j~""(l 
:fa!loU S . . · .João: ~POl' Cl:itO i;i:mal l'C<JOn!JCCClllO.'l tL <:al'il.!aú-O dn 
J)tm~. porque elle deu sua vida por nós: n Nós lai11hem dc
n.1mos sacrificar-nos em Pt'ó! dos irmãos. QUl'-m possuir bens 
mundanos, u vendo seu irmão cm necessidade. 1'ccliar i;cu uo
.i·ação ú compaixão -para com cllc: como poderá pci"IDtaneccr 
ne:-isc homem a caridade de Deus? - J\lc-m> filhinhos. não ame
mos ·com palavras nem com. a lingUa, ma:a ·com a obra e eom 
a vcrd!idc:1> (I Joan, III; ~6-iS). · 

Com '.'ffeito, nunca houve ten'lpo cn\ qu1~ rossn mais 1irr
ci~o ...:dilatar os coufius da ca1·idadc:1> como nesses dilts de uui
\"l'\'~l angnslia e trisl-e7.a; nem nunca talvc?. <J ~cllcrn hn
HHlllO vrccisóu da commum IJeaiiiccuuio. que rc:>ttH:i; do ~in
r7'1·0 amot· para com o proxímo o que é -1:heia <11..1 ·<;acriril'io e 
<le iwlo. ·. 

De raot.o, si Jança1·mos os olhares onàe enfureceu a guerra, 
l'l' no.s clcJiara111 á vista immensas regiões <Ir.soladas 0 pa.uprr
rimus, multidões 1·eduzidas a taes extremos que füc:-s faltam o 
pfto. c1 ve::;tido o o U?oto .: viuvas e innumcros orphãos à t'::lJIPt'tt 
d1• n[gum iwrcun·o: emCim, uma imblcnsa n1~.llLi«.l1ío tlc sê1'•'" 
c>11r1°al)neeic1oil." 1'!!pécialment.c criant-as e riwr1i11u.~. •.lUl! p:1!1•n
l1·iam cm seu physli!o combnlldo a airorídad1? dn :;\11!1'l'n .. •. 
qurm1 coaLempla1· este quadro de mi:,;el'ias poi· quo ó opp1·i· 
111idn u humutli-Oado. se lho :i1n·l~~cnl.n csponf.an,,n {t mr•mnl'ia 
a h~tutmm~·a daquo-llo ''in.iot• evung'()lico (T ... uc. X, 30, S<J<J~. o 
1J1!al. indo de Jc1•u.sulc111 n Jorichô. cáhiu nas m:1t1s dos a~.~a.-:
~iiws <rtw. apôs t~l-o despojado o fcr·íuo, 1) uhundouu1·n111 11~ 
1·a111inl10 ~wmi-nrorLo . · 

Os dous . casos pal'c!cr!m-sc ~l'anú1•men te: 1• NJ111n a e~tn 
«1! app~-0ximou t•heío ri1! compaixão o Samaril.ano 11u1.' rip1i:-; 
! <'\· :ilaclo us forida..c;. deM·umnllu ~ol.>1·~.!' dias o a%dle e o vinho. 
n lr~vo11 .parn a 11stalai;r.m1, tomando ..:onla <lt~llc; ni::.~illll pa1·a 
1•u1•ai• a!s :f't!1·idn.'l do ~cnC!ro humano é ncccssndu lll.ll' sob1·n 
1 ·11:.L~ 11oüha ima mão Jcs11!! Christo. dt~ t1ur~m o Snmat•ilatw era 
~nnholicn figura, 'l'al t: nn vnl'Clatlc a obra 1~ o muuu~ que a 
1':~1·~ja J)Hl'a si rr.elanm lHl (luuliclatln de lwrdt!il•a ti ;.(\m1'da tlú 
t~ôJ1irit:o. de .Tc$lrs Ghl'i~to; u, E{!;t•cja, di~cml.'.ls, ci.t,jll. vida 6 t:Ont
Llklameutc cnll'cmcaua po1 mua aumintvcl varii.:uauc uu IJl'llC-
·- e.·- voi. VII. 30 
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AN~AEB DA CA.lllUJ\A 

ficiQs: clla, de faclo, como verdadeira mãe dos chrisLãos possue 
ternuras tacs de amor para cum v pro::cimo que, para tooos os 
multipl'Os males que afrligern a alma p·clo peecado, tem prorn
pl.a toda a sorte de remedios ~; 'POL' isso Lr al.a e ensína. e.0111 
modos pueris os meninos, com f'ortale~a os. nWl,iOS, com ma.u
:sidão os velh-<>s; conforme as qua)idaúcs 11ãó só111enLc . phy.,;i'()ib 
mas tambcm. mol'acs Lle cada um (1G.r. A,ugus!.inus. 1)e ~\:lori-
lJus EccL lib. il, e. 30). ·· 

Estes acLos, pois, de clu·istã betieficen.:ia, ab1·a11danllo u~ 
anímos, são de uma extraordinaria eHit:i'cnda para i·ooondu:r.ir 
os p-0vos :í. Lr·anquillidade. 

ARDEN'l'ES EXI:IORTAÇÕES 

Pol' isso yos rogamos, ó Veneraveb Ir01ãos, o vos pedi
mos com insislencia, ·1)cla ardentissima ca!'idadc de U c,;u,, 
Ch·risto, a envidares tdos os meios não . sómente pum iu-. 
du:dr · o::; fieis a. ,·ós confia.dQ:; a deixarem os odios e a .pet·
doarcm as oHensas, màs tambem a promoverdes com maior 
inLeus.idalle todas a.quellas Obras de bcmeficencia c'hrislã, q11c 
prestem soccono aos neces'3-itados, co~forto a·oo aiI!fo t,o,;. 
presidio nos fracos, ;que levem, e.m summa, multiplo e op
JlOrtu110 auxilio a todos aquellcs .que na g-iJena foram alvo 
das maiores desgraças. 

Desejamos que vús exllol'tei~ de modo e:ipecia.l os vossu~ 
padres, que na qu,alidadc de. ministros de pai $ejarn assidu11,; 
i1cste m.unu:i que ú o compendio essencial ·-0a vi4a cllrisl:i. 
isto é, -inculquem o amor para corn· o p1·oximo em.llora inimiJ!:•i: 
e cfo.zendo-;;e tudo para. Lodo~~ (I Co.r. IX, :t2), precedarn 
aos . outl'os com o l.l~emplo; em toda parte gucn·cimn asr,c
J'awcii Lc a inimizade e o odio, bem cc1·Los uc Ja:ler cousu Ugl'a
clabil:;sit11a ao Córa<;.ü-0 amantlssiwo de .11!,;u ~e a tJUum, e111-
]Joru. intH;;uo, aqui .na terra faz :ouas \'l!Zc~. Pal'a 'l!l>sc fim ,; 
.IH'echo. ouLrosim. caloro:::amcntc oxho1·lal' o 1·ogar uos · .h11·-
11alisUi.s e escriptorus tJal•holicos nl'im ·(fo qull ccomo L•ltd t11.; 
por Deus, santos e amados> queiram 1·ovcstír:-so cde ont1·a-
11hada misericortlia e de benignidade (Cai. IV, 12), putl'u
tcanúo-a 0111 sous oScriplos, abstendo-se uilo sómonLo 1las 
fal~as . o vãs accusacões, mas Lambem do toda inlompera111.:a · 
1; aspe1·cza do linguagem, que, contral'ia ú. lei christã, não fa-

. ria ouL1·n cousa siniio· 1·oabrir as chagas ainda nil.o bom dca
triznda~. tanto mais Quo os a'l.imos j:i. exasperados por 1·1!

ccutes feridas não suppo1·t.am a. roais teve in,iUria . 
O rruc n(ts a l.odos rf.}c.ordamos acerca do dcvor Que Pll•·~ 

icem do praiicar a cat'idadc, ,julgamos <JUC se csLenda W.whi:rn 
(uiucllcs povos ()Un combateram na g·rando. r;uert'a, afim d1~ 
que removic!a, quanto pMsivcl. ioda causa. de discordia '.' 
.salvas nnturalmcnie as razões da. .iust.ica, reatem enLrc ,,, 
amiga.veis relações. Pois que ·nã.o ó nada ~tlferenie :.i l•~ i 
cvangclica ela caridade entre os indivíduos da que deve cxb-
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lir entt·c os Estadós e as nações, send<1 estas apenas o ngru-. 
pumento daquelles. ' . 

Desde que a guei·t·a ces~ou, não s<imento por rooLivos de 
cat·idade, ma~ lambem por uma ta! necessidade de cousas, 
vae-se dellneando uma. oolHgacij.o universal de pov()s, · natu
:·almenf.e impellidos a se teunirem entre si por mutuas ne
ce$Si-dades, além de µ\Utua benevoleucía, mspecialmente agora. 
pelo incremento da cívilizacão e pela lllUitiplicidade admira
vel cas via<" de c':'.l'rnmunicacão. 

Cú:>:Dl.it.:l'.\ 1; .\l.El)W.\S ll.\ SAN'f,\ SJ~ . 

Na ve~'dade, esta Sé Apostolica nunca deixou de, con
rorme mendonamoa, inculcar, durante· :i. guerra, esse per-d.ão 
das offcnsas e a fraternal reconsiliacãD dos povos, segundo a 
b santissiµia de Jesus Chi-isto e aa rs;iroprias e:x:igencias da 
humana sociedade, nem consentiu qu\l estes princípios mo
raes fossem olvidados mc:smo entre o embate .das i•1validades 
e do~ odios, e agora, após os tratados de paz, estes princípios 
os propugna e os proclama ainda mais a.lw; como tem. feito 
lia :pouco tempo na carta aos bispos da Allemanhu (LiLtcrae 
apostollcac Diuturnae, dá.la.e die· XV lulii MüMXlX} u na, ou
t.ra cnderccada ao o.rcebispo de 1P'aris .(:! Epist. Am•)I" ille 
singularis, data die XIl Octobris MC31XIX.\. E yi~to como 
para manter e augmentar essa o::oncordia entre os povos .ch·is 
,·ontribuem n.iío pouco a:s. Visitas qU<~ os chefes. uo::; EstadÔ;; 
11 dos guvcn10s costumam. t1·ocar-se, afi1n de resolver os ne-
1-:<Jcios de maior impol'Lancia. Nós, considerando a.;, mudaua,; 
1.·\1·i;umstanl.)ia:; dos t~mp~•.> e u mat·cha pet·igosa. do~ aconte
~imeolo~. ·nnimaJo pc!.o d~sejo de .cOOIJet·ar a esla fmt.erni
~.ai;ão do:; povos, uúo St~riumos alheio <h:: mitigar de algwn 
111111fo ti t·igut· t.lnqucllu~ Cú!Hli~üe,:, que, após abatido o P.rin
;•ipath> civil Lln ~unlll ~.;, ru1·u.m ju,;1.atnelüi; eslabelecidn;; pelos 
1)11s~o.s Aultwcsso1·<'.'i; ufirn de impedir 11. vinliu. dus prirrnipes 
1::il\1ulic~us u \lnma, em umu. fllrmu mais sokmnc. 
. .\o mMmo lcru pu, porém, proclam11mo::; que QSU\. nos~m 
1111\1;\)nml}lu, ucn11:lellrndu, O'tt melho1· º"igidu;· como. parece, 
1'1•/:J. i;ruvfr!adB c/o,i l.eruirn.s IH'eRcnt{~$, tfo rnotlo nenhum de\·a 
'''l' iulon1\·el1u.lu ~orno uma Lacita. rtmuni:ia de sag1·auo:-; di-
1•1• i!.o!l, como si ·!l suuLu 8-0 l'ica.ssu saLisfcJtu t.lo estado anorrnul 
e111 <lllQ C8lú p1·c:.:.eull'.mrnnlc • . 

Duaul.o dos prof.ustos IJttu nossos Autec~ssorcs fiz.eram 
\'nl'ins vczos, movido:; urm pol' 'bumanos inleresses,' mas pela. 
s:i ll!it.laLfl! tio devet', vara defendei-. isto -é, a dignidade e os · 
ctit··~ilos Ul!sh~ 86 apo~lolica. ·Nós ncsla occasiã.o os reno-va.mo:s, 
!';••lindo itcraUvamunte o rom a maior imisLencia que, tendo 
>li.i•• i.:cincluida a pn:i: ~ntre as uacúe:;, cesse fambcm para. o 
~lide da EgL·e,ía e~la. condi~ão anormal, q.uo grave.mént.e :pl'e
,1111.licada, e [lut· yario~ motivü:>, a mesma kau.quillidaQe do:; 
tio~·os ~LiLterac. Ofü·>'clicae «Ad bcaLissilno>; datae dic i Nov .. 
)l()i\lXI·V) • 
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J,LU.\ )).IS N.\T;ÜL::S 

fü:sl.nhelt·citla=- ai;!!illt as uousu:; e\1n !'ol'me a 01·dern ·'Jrn~ 
••:-dg1i a .iu~li,:a e a clll' idadc. e t·ecoueilli:::<lut1 cnLr': si o:; pll\'(.1 ~ . 
(: ~ata se tfoseja1·, 6 Vc11c1·avcis Irmão$, CJUe todos os Esl.ado:::. 
i'cmo,·iclas n.s mutuas ôc~confian~as, se colliguem em uma su 
-.ocic<lade ou mcll1oi· C111 uma sr:. familia . de povos, que1· pa1·a 
~arauLit· a prnpria indt'J)cndcnciu, <JUe1· para tutelar a ordem 
da sociedade·. . 

E a fcrni:u· esta sociedade das nai;iics. Lorna- sc de csLi
mulo, :,;il.enciando cl))bora. muilas oul ras· consideracõcs. a 
mnsm a lH.'i.:Cilsic!adc ;;ci·a!mcule r econhecida. de rcduzil', nâl> 
::cuuo possivel abolir. as cmwmr.s àcspci\aS milil.ai·cs que não 
podem I)Or mai::.: Lcmpo sei· agucnLadas pelos Estados, afim 
de l'JUC, dcsL'arlc, ~e 1!vitcm pam o futuro guerras tão n~or
ti fcrns e horrorosas, e se :;:u·anta. a. cada povo, mos seus Jus
tos limilcs, a indepcndcucia e a integddade do l)l'Oprio ·tcrri-
tol'io. ~ 

E uma v1•z 11uc e::;lu Ligü das l'in1:ócs se fundar sobre a 
lld chrislã. ~ubrc lu<.!o o qUP. se l't!fit'.a á jusl-i1:a e á éaridau1.·, 
11ãn s~ 1· :i pu1· c111·t.o a Eirl'ejn. que lhe recusará sua valio:;a 
conl.1•ihtiitã11. porqtH.'. ~()J\ c!o l'ila u l,Ypu mais perfeito de so
lfi,~dade uui ver:; ar, por :;ua Jlll.' ::lllla css1!noiu e finalidade, lor
lrn-::;c de uma ma1·uvilhoi;a el'J'icac.:ia lJUl'a frmanae cnlrc !; i u~ 
homens. não sômClll(' ~10 qun diz rcspei Lo á :ma eterna sal
vai; ão, ma~ lamb<'ln a ~1·u b~111 t'~lut• ti:mpornl; conclui-a:; 
nt.rnvés os· b 1rns !1'm1)01·aes. de . modo C]Uc não i)et•cam os 
t'tN'JlO~. 

1'\a VC'l'thi1fo eon hl'Cl'mos c!u hislot·iu, que de:;clc que a 
·Ei=reja p1_•1wt 1·ou ('Olll sim ii:;~)irilo nos 110\'0S anti~o::: e Jmr
J1a1·us da Eur·o1lt1. 1·1•ssiu ·1u11 p1111c11 n pouco as vat'ias . e pru
Iundais ronl~·11da:; 11111! º" ôi\'idinn1. e fod1•rando-sP. cmfim rn1 
u111a iinicn. ,.;111·lNlntlr 11011111gcnl'u, fundaram a Eu·i:·opa ·ch rislii. 
11u1• :<ub a ~.:uiu l' 11 aw•11il'io <la l!:i,;t'<'.in. t>mquanlo cons,.n·nu 
u 1·11<?a nar;it11 ~·~u~ c111·uclcri.tilicos 111·N·ogut iva!1. levantou-a.: 
1•111 11111a un iuud~: cumpac l11, foulorn <l r prospet•idadc e i(,·. 
c: 1·iuid<'za. A e . .; ln t't:~pc ito di :.: he llamr nfr Santo Ago~tinhn: 

cfü;la cidade celcsl.inl. f'lnciuunto nqui na Ll•rt·n vive cxul. 
clturnu os c idailãos <lt~ lodos a'l nncõce, a faz de todos os povi:o~ 
unm .st'o _socicdad1~ pl'1·r.:;ri11nnl1!; não se impodn fios 11ivm .. ·i 
dtu!ns que c"'b!lPm uos t:ollLt1111ci::, .nns k!i~ e uns ins Lilui •~iír". 
' l'lllh1 isso ·- l l'tHlo p•w Iim a co1u1t1islu o a manulcni;iio tia 
pai t e1·i·cn:1, a j~µ-1 '1 ".ill, 1011;.:c tle t't!p t1c!ia1· IJ ll dc!-1Ll'l1i r. z<'lº"ª-
1111•11! e co11s<'l'\.íl: .\'il'l.o con10. 1.•m!Jora vat• ie eon fo1·uw as naci11-
nul idatlc~s. loda\0 h\ ~e: dh•hrn lH\l'n o nw::;mo 'fim 1.l;L paz l"t'·· 
l'nna, coml.ant-o C]\lf' ·nfio lmp a.:r: a o c:tN'c ic io 1fa r elig ião q 1. 1 ,~ 
1.'11sina a adr:war o 11nir: t1. ~Utll t'rw, t.! \' fH'<ladr•it·o Deus~. ( 1 J>1~ 
moribus ]!;cde,,;i:w callt nlit:a<', J, e. :JO). J; o ntC'lll\1(1 .~nnt1° 
Doulor assi111 falia ii l~IH'<'.ilL: ~·ru, us 1: iuadão8. os ponl~ •· 
toà•):i us homens, rc l1~mbrallclo-llw.s a o!'Íg-cm commum. niio 
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~úmcnt,c os unisf.c r.ntrr si. ·mas nincln ·os irm::mns. (Dn Cí- · 
\itnl'!s Dt>.i, LIC .. XIX, e. 17), 

VtlfJMOS f: · t>nEC:!OSOS CONSF.l~Ros 

Nó11, porl.::mto, i·elo1-nanrl1> ao principi.o do llOS!iO discnrso. 
no11 didgilrnw. ::i.f!ecluosnn1entc a ' lodos os nossos filhos e lhl!s 
st!PPI ic:imos, 1>m nome de .Xns;;o .Tcsus Chl'isto, r.squcccrem-~1! 
dns reciprocns offonsns " se abt•ncnrcm com o amplexo da 
r1tri1Jnda christrt. dc:inte d:l. qu:l.l não ha osl.rangciros . . 

l~xhorl:tm(·~ dcmrii;:: Yivamcnle' a l.odas as na~õcs. afim dn 
11110. sol1 o influ'Co <!a bcncvolenllin Chl'istã, se mo\;am n cs
labr.lcc~r cnLre si uma v<'r du.dr.irn po?., e :t se collil;'llr "m umn. 
1111 it;n alli:mcn qur\ t'Ob os auspicins c!n jµs Lir.a, se.ia dura
d1•nra. J<:f!\f1m · aJ)IYnlluroos Dara todos os' homens e povos dn 
1.~ 1·ra afim cfo .que :idhil'nm de alma t> ele corn~ão á. F,grl",i:t 
Calholi~a. e, pot• n1t\io da 'fü;rP.jn, n Christo- RcdC?mplor rio 
J!l'IH' l'll t1U!lll\nO, d(> mo<1(\ QllC lhos possamos dirigi!' r.om tod:i 
v111'<in<.!ci a!' palnvrns de ~ão Pnulo nos Ephcsios: «Ma!> ngor-n 
l)tn .le.~ns Ctr:isla, Yó:> riuc um l.('!mpo csl.n,·eis nfasl.nri<ls, VM 
l.u l'nn~lcs . yiroxinw~. rir.lo sangu~. do mcsm() Christ.o. 

Nn \'Otdnde Ellc ú nossn paz, Ello ·que nn.s duas cousQs fez 
umn i'-.b, :iniqullanclo a parede intormedint·in. de sennrucfo ... 
<lt·~lruincn r.m si' mc~m<: :is inimizarir.s. F. voiu r.v:mgnli~:rr 
:i paz n v6s CJUt> estnvcis clislant.es, e n paz aos proximos. 
\f.1»h. II. 1~ s 99). · 

NNn · menos opportunas são !lquellas palavras que o 
mr~1110 nposl.olo dirigiu nos Cnlossenscs: «Não d igaes menf.i
ra~ um ao outro, lcndn-vo;; dc~pido '(}o velho homem i- de · 
lo1fas as suas ohras. c.> rcvosliclo d') novo, do que Rc tt:forma no 
r1111 hr>cim<'nto, co11rormo:' a ima~om daqur.111? qu~ . o croou. 
nrufl' não ha l):C'ntio ou .iudeu. r,ircumcio ou incircumr,i'Rn, 
Bn1•hnrn ou SC'Ylha esr.rnvo on livrl"': mas r.hri;; lo C'ffi tud(} 
•! r1n fürlr.s . (Cnl. III, 9-11). 

1~:1! r clnn t.o. r.onfiando no patrooinio da Vfrgr.m Ttuma
mlailn. qur ha i1ouco rr:anctamns fosse \\TI\\!Cl'~a\mcnl. o invo- · 
rn1Ja .-llninhn da pai>. coroo tamhcm no dos t.rés novos Snn-
111~ : llllmilclr.mcnlc impl01~::nnos ·o Divino Espirito Santo. 
al'ir;1 dr: qur 41,•onr.eda pro•pfoío ti i;un Bi?rC'jD o rfnm da m1i
•\ad1· r. dn r,ai:1> (Sncrela in Solemn. Corpol'i:' Chri:4i). C', 
1•11n1 l~O\'a rdfu~üo de snn caridade áirigirln :í eommum ~nl
\'a•:fo. renove n fa1:r ria l<'rrn. F.m nu,.nir.io r.IC' fll.n clom 1~1'l1's
li:il. r. r101' siirnnl º" rntm·nnl bcnevoir.ncin. N1nr.('d1•mo~ dl' 
11·1!11 rorni:ão :( y,\~. ,·, Yrnrrn,·ris Irmão~, no '\'n,.i;o r11~1·n i• 

p1\\'n. 'I . hN1(;nnl 'lpo~I olirn. 
lmrln C"m nomn. j11ci11 dr> ~. P11rlro. no.~ ~:l df'I mnifl na 

r".~ l:t ele r"n!.et~nsf.~~. ri~ -1020. !Wxlo :umo rio nosso Pontifi
~:11111, - B1me<lictt1s 'pp, XV.> 
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.i: CARTA ·lm S. S. O PAPA llB."ffO XV AOS IHSPOS !:i"A ALLEMANUA 

Vencr.weis Trroãos. Saudc e Bcnçnm apostol\ca. 
Soou. cmfirn, para a vossa nação o termo de uma longa ü 

Iutuosa iucm·a; conclnida a paz, foi, cmt'im, levantado o blo
queio maritímo que. principalmente entre v68, di~imou u 
vida de tantos cidadãos, que, de modo algum. haviam lo-
mado ·pnrt.c na. luta. . . 

Eis porque Nós, Ve.n&aveis .Irmãos, que, no nosso C?ra
c;fio pal.erno, ahra0ando o;>. b~lhgerantes dos dous _partido~. 
nada descm•amos para P.xtmgu1r tamanha eonflagrac:io e mi
norar-lhe as desgracas, rendemos a Deus Omnipotente, corn
..,·osro '! com· torlo o vosso povo. singulaNS a1:ç()es de' gt'a\.as. 

Urge ugot'a restaurar quanto antes, entre YIÍS, 0$ imme11-
sos damnos da guerra; e como, para essa empN~t:a cansa. al
guma concor1·e com ,tanta effiea.cia como a acção da Egre.j:1 
Catho]ica co.m o socc.orro da graça divina, resolvemos diri
gir-vos a presente carta. 

Antes de tuclo, afim de que ·a. ordem. publica não se.i:L 
pcrturoida na Allemanha. n que a este pail: e a a.l.é à Eurora 
poderia acat'l'etar as ruinas que com. pezar vemos. o.meacarcm 
ouLras na1<õe~. cumpre envidar todos .os esforços para qu•• 
ao pafa não faHc o indispcnsa\•c! no· sustento da vida mat.r•
rial. ·Para isso, Vós, fVienera.veis Irmãos, ;por meio dos paro
chos o outros membros do clero mais direct.amente relacio
nados com o povo, recommendareis aos fieis que moram no~ 
campos, não rer.usem aos habitantes das cidades quanto pu
derem economins nos viveres. E' o que nas extremas necessi
dades actunes precreve u. lei da caridn<te: e si a cat>idade a 
todos, ainda •MS inimigos ahrai;a, de modo particmlat' ~xri1n• 
f!ue amemos os que nos são unidos pelos vinculos do. patrin 
rommum. · - , 

Esperamo!'. 0\1\.rosim que -em i;ocicorrer o vosso povo, t''f>~ 
duzido, como bem sab~mos, á extrema necessidade so apros
>;1~m t.odos os filhos dns nru}õcs civilizada1> e principn.lmP.ni" 
os r.at.holicos, 'movidos não só pelo . temor dos perigos sinfio 
t.:nnhem pnlos ~i·ntimentos da fraternidade humana. e, mni" 
ainda, da caridade christã.. Devemos todos lembrar-mo-no~ 
do que nos brada. o apost"Olo S. Jo!l.o: "a.quelle que .possuindo 
::i~ '.ri'Jll••7.ns t.ll'!!le mundo f! vendo o seu irmilo neccssitud11 f,.
ehnt• n ~f'U coracão. como podcr{1 nrilfo permanecer n rari
dndn llC' Deus? .J<"ilhinhos, niio nmen1os com a lini;:ua ~ ('11111 
palavras rnns r.om ohras e dl' YP.rdnrlc. (L :'!, .!01111. ''· !'li, 
"''. 17, tS' . 

Em seg:uidn r mistf'lr, Vcncrrivci~ Irmllos, QllP. e1irlu 11111 
cli• vós rmprl'guf! 1.orln a autoridade de sen sngrndo minh;lt'
rio ·em sanar ns feridas P-spiriluaes abertas ou exaSflf.\l'nda~ 
pela gl1 ~t·1•a .. A nte!l de Ludo m~mprc fazer desapparecer a. chaga 
4.lO odlo. as~im aos Pst.rangen'o!'.. contra os quaes se cornl1:1 -
lem, como en!.t'Q concidadãos divididos pelãs pni:x:ões de par
t.irto; em logi.lr do odio reanime-se a cal'idqde fraterna, cal'i-
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dade que vem de Jesus Christo e n[o conhi:-1•ú fronteiras de 
novos nem lutas de classes §OCiaes. ~ 

O voto que .ainda ha. pouco cxpt·essavumos no oonsisto
rio, aqui" o renovamos: «que homens e povos de novo se 
unam pelos la e os da caridade chdstã; sem elln scr:i. frus-
trada qualquer unidade de paz». . . 

Cer~amcnt.e., 'V;ctle~aveis 'f•rmãos, como bons pasto1·es, 
l'Orno nnnistl'os do pnz e cnridade. consagrareis a e.sta em
rn·cza ff.ldn a di!ii;encia. todo o vosso zelo,· imploramlo conti
nuamente, cm união com o clero e o povo, a assistencia de 
fleu:> .. . 

Qllanto a nós, não vos desampararemos no pedgo supre
mo de vossa.. putria. Espontaneamente inclina-se o nosso cora-
1;no de pae com mais solicitude para onde maiores são as ne
•:t~~sidades de seus filho~, irnitanào dest'arte o exemplo do 
Divíno1 Redemptor que tanto amou aos homens o que. commo
Yido <la mif'eria da$ mult.idõ.cs exclamou ac1uc!las palavn.t~ Lão 
dignas de lembrança: «'l'enho compaixão das tul'bu~:i.. 

No entretanto, como penhor· das grai;as divinas e como 
1.cslemunho de uma particular benevolenein, a vós .. Venera
veis Irmãos, e ·quantos vos são confiados, concedernr)s · affe
c·.f.uoiamente a Bençam Apostolica ..._ 

Dada em n.oma, junto de S. Pedro, aos 15 d1; ju!h.o de 
1919, no ~nno 5º do nosso Pontificado, - Bento XV, Papa." , 

Tn!WlrOS MAIS Il\IPORT.-\:--TES OA CARTA hi' SOA SANTIDADF. O 
P.\PA DFNTO XV A SU.\ 1'MINF-"-ICIA o CAnn~ r.. A. AMl'1"1'E, 
All(:1·:BISl'O rn; p,\HIS, NA SOLl·;MN~ coxs.11m.\Ç,\O DA B.ISIL!f:A 
no SAGRADO CORAÇÃO DE .n~sus, EM MONT:MARTl\E 

«Dil1'C!O filho, !l:ntdr e benr;:nm ápostolicn - 0 singular 
:iff1'rfo ('Olll que a Sé ApostoJir.a rlistingUi11 !lemp1·c a Franca. 
!t~Ya-nos n1•sl.e momenLo r.m que se approximu n solemnc con
~a~·iu:ão ria nusilicn olcvada c-m 1\fonlmnrf.1•11 an 811µ-r11do Cora-
1:iin do .fosns, n c:onsidrrnr esln snlt>mnidadr~ 1~omci nmn fMtn 
ifn l'umilin: " pc)l' isi:n oui:rnmos <>nviur exprn~snm~nfe nm lo
i;-ado que nessn corimon1a represente a nossa Pesson. Enoarre
!!adn ill'~!a mis!<ilo ir:\ iN· comvci;ro o h()~~n dilccto filho, o 
1•:i1•rlenl Yfro, CJI! 0. yos (lil'ií quncs ~ão n c~t.a fa11~! nsn ncr·t11'!'Pll-

, r·ia os Sl'lll i nwnl n" ro ns Yotos do nosso coração ... 
r.nmn Pst 1~ mn11111rn'nlo dr Montnrnrtrc r.nnwcnrln J)Ol' vc-to 

pHhlino, 110 n1111tos nnnns, rQp1·rscntn n te~tl'mtmho rh1 gl'Ut,i
tlà•) ela Vl'111rca no Curu1;!1n rln Jesus, não f0i sPm consPlh(l da 
i)ivinu Pro\'irleJ1cin <JUC' n sua r:nnsngra.cão fci differidn. nté a.os 
1111»sn~ dia~ 1.'m lJIH' inrllmbl' a vossa patria n d1wer de mani
r11~tar () S(lll rf'l~Onhm1imPnto pnr haver f!ahi(lc- \'icf.oriosa da. 
nmioT' .gttl)t•ra de que se con'serva memoria ... 

Si quiz~rmos pr-N•tar ao Coracuo do Je>ms o culto que lhe 
1; maig aitrndavd excitemos nas no$sas alma8 n dupla caridade 
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parn rcm Deu" e riru'n com os homem; nindn qnando esse~ 
.o;dnm ou lenham sido nossos inimigos. 

LcmlH'<'ID-!;•~ 1.oclos flUn o pcrclã.o de n'ossos peccaP,os nofl. ~; 
off Prrridn rom n r.c11dieiío uc pí't·doarmos os qun no:; orfende
ram. :\fl clr~i·o. p~·incipalmenl.c, incumbe com o exemplo e :t 
pnlnvr;t rct~nmnrnnclnr no povo csle di!Yr.r; fnnto mnis que si 
não sr rbccin"CHiu1·11m ns l'\crn<;ões e ns l)OVo!'l. difficilrnnnlc se 
poi!c>rú c.~riN·(il' com n (]os grandes males p1•odrnddos prl:t 
g•.10r1·n e a c~tnl!ili<.lndc ria pa7.. 

One :Nosso Sr.n her .Jesus Chrislo, Cómo lhe snpf\licamo~. 
(';;f.c>;ia l'rmwni:;eo. cine c<'ll'brnes os hnncfic.ios da Divina Misr.l'i
col'rlia. Que Ellc, pela~ orar:õcs da vossa· compatriota, a :Bcm
nvc>nl urncla !\!a1·gm·ida, a q11cm tão largamen!.r.• dcscohriu as l'i
q11f';:as do )':f'U r.or:itfü\. do allô flef>te magnifico l.cmplo quo c!e
''ª"ir'>" em hom1!nng-<'m ao sm1 amor. abraec e cumule de gra~.u~ 
não só a Fr-ançn, mas todo o gfmfn'o humano, de tal maneira, 
qll" !."l <1nc cntfü~i;ou. n iwudrncio. liumana na Confm·encia li•~ 
\'e1•,:ai11c>:: "-í'.ia apnt'ff'i1.:ondo- o r.oroado llCl::t c:widade Divina. 
<>111 !:llcntmnl'l l'H ! ..• 

Drtrla <'m noma . .iunt.o de S. P11d1·0. aos 7 de outubro. 
n:l. ~ol<•mu,dadl' dn Sanlis::;imo l1o!'.ario da Bemavenüwaeia 
Yirg.-:m :n:u·in. rio nnnl) do Hl!~l. scxf.o do nosso ponlit'ieaúo. 
B<'nf0 XV. l'í1ptl.» 

a: A enc;ycHca a: Pegem. Del. » - A m.êniiàgem ron:ialla da par; 
hi.teru11cloual 

:f 

,; ( Yvcs ri" la Bril're) 

I 

A li n~ f)Pl":::onn li1lnclN1, das mni~ notnvni;;, llâo \cvadn!'i pí!h\ 
(~xnel'i1•1wia nfa11osa dn,. llius l)l'P.<:c>nf.m~ n rrC'onltccer riuc i; 
niwfo. mnis diffi!dl r<'nlizar a pn:t. que eondnr.h' a gu11rra. 

O Vi~ni•io dP .fosus Chrisl.n neubn de dirigir :í. Egi•f'ja 
1;nivnrsal. r' m dnf.n d1~ '.!3 dri maio ull.imo, um:i. Encyr,lit'n q1w 
Jl'mh!'ll an,.;: .. hr<li\'iüun.q e á~ HncCics os principios supl'riorP~. 
a~ l'Oncl i1JH'S ll\!\l'Ul'S •• l'Sp\ritunl.'~ th\ pa:1: VN'dndi>irn Q\W )l.1°1 

Dr~11~. <' não o mundo. J)t1dn dn.r-nos. Plwem D1•i", mnr111,ç 1wt~ 
d1.m'1•iw.Hm. · . 

A donll'inn iln Enryrlie:t l~ Lnmndu du prnprin subsrunria 
do Evnng(•lhn. W n (lonl l'inn da univcrf;al nnlemidade d1i 
Dl"11s 1wl:1 nr"ueiín dn g•enern lrumnno e por nossa arlop1::i11 
1-ohr(•nalnral. E' a clont1·ina dn nnivPrl'nl fl'alf'rnidude do,; 
l:onwns r•n1 .fo~t1s Ghl'i.~lo s<m ll~dl"rnpf.or. l~' o mnmlamr111.o 
110\·o da 1·ai• idndl' 8•)ht'1>nuturnl. do perdão elas in,int'ius r d~1 
am<w elo~ i n imip:o;.:. :\iaw:lamP.nlo novo qne. :sob rc~orvn tla~ 
·~xig"ílncin::i certas Ju .in~Lii,:n e llo tlireit.o, se impfie áqucll1 ·,.: 



Cânara dos Depli:ados + Impresso em 24/06/2015 10:44 +Página 17 de 33 

SESSÃO EM e; DE S.ETE:!VTJ1RO DR rn2n 4-73 

nll'smos riuc. poude armar uns contra os outros o antagonismo 
tt·agico dos povos riv;i.es e das nações cm guerra. Bento XV. 
illuslra t?ssa doutrit1a com uma P.vocação commovente da pa
rahola do Bom Samo.ril.ano; P. vê no papel miscriCôrdioso do 
Hom Samaritano a imagem do papel acfunl <le .Jesus Christo 
1i da Santa 1'~g1'eja ~un J~spos:t pura cu1·ar as chagas sangt·en-
1 as elo grnr.ro lrumnno, rriw~mPnic nssolndo pelas atroci<lruJrs 
ria. s·i·ande guerra. 

Pn1·a. m·omovcr cnl1•11 o;; fi1~is, o l'm vista ele uma pnz 
r~111'(l(joura, nlgnmn lvndcncin seria para o pcrl.dão dús in,i n
rias e para o a.mor elos inimigos, a predicação effica;l'; se1·â n 
dn exemplo. Dcnlo XV, que foi objcdo duranJ," os nnnos· ka
:ticos da gum•rn, de ta11tus calttrnnins, do tanl.ns injul.'ias,. oi-. 
g·amos mesmo ele t.:mlas ingratidões, não deixa. flc dar-nos Asso· 
g1'anilf' cx11mplo, e eis r'm que tormos magnnnimos: ' 

~Nôi1, porl.:mlo, que a todos devemos preceder cm 
imitar n míRCt'icordia e a bcnignidado de ,fesus Chrii;
to, dc quem, sem nlgnm merecimento. fazemos a>i vc
::i.os, pcrdoamos sinccrn1mmtr., segnindo seu exemplo, a 
tocloi;; o a cada um dr no,:8óS inimignf; que conscl<mle 
ou incom;cirntomnntf! vilnpcl':m1m e vH.uperam nind:i. 
bo.iP, por todns o::i modos, n pessoa e n Nossa obra, ~ 
a r.odoF: ahr•acamof.: com summa caridade e hcnevolen- • 
eia, não deb<nndo nenhuma occnsiíio para brmeficial-o~ 
(J11a1J[o mais pudermos. E if1tO 'mesmo r;ão obrigado!'\ a 
fn~r.r o>: chrislãos. vcrdadcirnmonf.e digno.'! desJ.e nomn, 
parn com a41uol1('~ (]UO, clnrnnto a guel'rn, o~ offcm
llr.rnm.:11 

Prl"mC'nfr>il recommnnchlGÕos nr!':sn ~<mUclo sü.o dirigida!\ 
11nr Benro XV a todnl'l n~ cntc~orins dQ r.hrisl.ãos, ~ cnm in
si.·de11r.itt maior rtn ~ mr.mbrm1 t.lo clnro. Um pa1•agrnpho pnr. 
lieiilnl' <·01wl!r110 ao flnvr.r do.~ ·p11hlir.isf.as, do~ homem• fln 
r•f'lmn, rr•!'lpnn1'11vei:4 pr>ln r.iilndo <ll' f'fq1iril.n rine criam mi 
dPspm·nlvP111 nm ~1•11s lt1 ifo1·n~. !\"fin nog 11rnl1•mol'. nhsl-N' dt• 
l'it:ú· n,i; i:ravl'~· 1mlnV·rns do Pnpn: 

~Parn ('!~!'" rim t~ rwNdsn, oulro.~im. l':i.lornilnmrnto 
1·~lw1·t11r '' l'OA.'Hl' nn~ Jorn11lisfn~ e CJsr.riplormi rnfhnli
l!O.~. n rün thi "<1111! .i:con10 rlt1 ilos de neu1;1, santos e nina~ 
cln~1' 11m~irnm rrvl'!'ll.lr-flr cílf' r.nfranlmcla · miscrir.orrlir1 
e:? 4ll' h4'i1ig·nhl11d1•:i-, pnl.rln11•undo-1i •'m ~<:'Uil ef;cwipln::o. 
nllsf 1•111lo~~r· niío .•11jnwnl«' das fnlsus f'l v~1» acc:usa1:11f':'I, 
rnn.~ lnmlwm d!' rncin int11mprrnn,:n <' :ti1Pf1N~;.,u cJ4• Jin
i:nmi.:·r•m. qiw, 1•1lnl 1·n l'/it ú li1 i <~hril.ii, não ful'in onl rn. 
c'OllStl siniio l'eut11·ir nil eling-as ainda não llem drnfri-. 
ztula;:;. l trn~o mni;; •1tH' o:; nn imos ,i:'L 0xa~prrndo~ pot• 
l't1ridns r"l'f'fllllPs não :O:ll[llmrfnrn a mais leve in,íul'in . .-

J~~s'J :tfJPf'/ln foi rorrPsponriidil por mni(os dn(lncllm; n 
rp11>m Ht•ntn X\' tll';:;r,jnvn 111w i'f.'l'Vi~:-;1\ 1inlli 1)01· dinnl.ro de ri'
tn·a no nxcrcit:in do ,.;ua profis8tio de pscrlptores. A 13 do 
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junho ultimo, a Corpo:racão dos Publicistas Christãos1 reuni· 
du em assembléa geral, sob n presidencia. de Rene Baz!n, 
adoptava por unanimidade, do accOrdo com as. conclusões d(I 
relatol'io de Francisco VeuiUot,, o texlo de uma mensQgom 
.respeitosa · ao Soberano Pontifice, a.dherindo com filial sUl>
missã.o ans ensinamentos da Encyclica Pacem Dei o âs t'()-

. commcndacões lLUé visam especialmente os reda.ctorcs de jOl"
nacs u revistas caLholicos. Em data. de · 26 de junho, o O.S.rnr·
valol'c Romano ass]gnalava esse novo tcstemuuho de lealis
mo pontifical dado pela elit.c calliolica dos cscriptori:-s frua
Cl':t.cs. 

Fôra p1·nci;;o, ali:\s, bem mal co-nhl\ccr as li1;ões do EvutL
gelho e a tradição da Egreja para e.xtranna1· o contcu<lo doa 
lt:ncyclica nova d'e Bcul() XV. 

O Evangelho consa.g-ra o amor da pai.ria pelo TH'oVt'iO 
11x.cmpln de 'N'osi;o Senhor Jesus Ghrisf.o, mas rio mesmo modn 
11.os cm1iDa um dever de amor no prox.imo que niio fka rl'.$
frklo aos limi(,cs do. patria. Emquo.nt.o que a. l1!i 011!.iga 1! 

mo$aica cfü.ia e!;)sencialmenl:e respeito a um só pov1.1 r•li!i\o, 
gnardn privilr~giado das ·p1•01tH~S:1-as div inas, u J.,~j 11<1\'tl o 
cht'isUl di:t. essenoialmcnl.e resi:>eito a todos o..s home.i111 u n 
f.odos os· povos· da forra. sem disLincção algumn do .Tudo11 1! 

C:icmtio. de Grego e Barbnro, de hom em livre e esc1·11,·11. •1 
·Evangelho traz essa l.\Iensagem de salvacão n todas 11 .~ ntt-
ções, a todas as c-atcgoria.s humanas. As Epist<>la:; aposLolfou.A, 
e part-icul:irmente as Epistolas de- S. Paulo aos nomull()!4, 110~ 
Ephesios, aos Colossenses, expõem c<>m fo~ e amplltudn o 
m(.'!smo mysterio do amo{' universal do Chl'isLo. quo 'fo!!but•Lla 
todas as frônteiras e barl'eiras antigas . Jesus Christo m1•1·rc~u 
~obre a Cruz por todos 06 homens . E' a todo~ n!4 hnnwnK 
que elle destina a boa nova do rP.ino de Deu:>. E' u 111110~ "~ 
l1om.cns. sem d'ist.inccão nlguma Ôrig!nada <ie cln!!sc svniul o·u 
eia condição humana·, que será offerecida a adop1;ü11 p11!Nt1:11 
de Deus, a fraternidade sobrenatural do Christo. colll clil•t• lt.11 
:í mesma l1eranca divina. · · · 

Não mais o c:tclusivismo .iudaico - on quulriur.1· <H1l1'<•, 
- não mais sep.aracõcs de qualquer ordem. A soc\Nlt\1li1 1ti ,, 
fil~is rh Chl'isto dever:! ser essencialmente uruiYorsul, 1•:11.lu .. 
li<'a. Elia nãC1- I.>ôria orri pr()va sen conr.eito ftlnctnnw11!11 1. 
não br.neficiaria maii; cl1a aecrtn rl\V'ina quo deve cf!il'tümwnt 1· 
opm·at• nella ali!! á consummaQão dos séculos. si p1~rmn1wro1·~1-''' 
a Eg-i•efa · <ic uma prl)vi·nci:i. dP.. uma nncáo. de umn ritcn. cf1• 
uma l!lassr. socinl. ele. uma civilisa\ão particular. El!u ,: u 
Egroja de tO<las os nacões, ~x-tcnsa como o mun<lo t• h•r~a 
como a caridade de Christo. . 

E comhtdo. ha somnre povos distinctos. pai.rias in<l••Pl'll· 
drmt~s. A unidadA espiritual dns almas no catholicismo niio 
supprimfr(t. essa dh•ersidadc legitima, n~oossaria, de oNforn 
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política GU so~ia!, ·n.erri os deveres CS'P·eciaes quo della decor
l'cm para cada um de nós, para com as nossas paLrias par
iiculo.res. Mas a universa!lclade do preceito christão da i:a
ddade fraternal P- sobrcmaiural t.rar:\ como r.onsequencfa ir'
recusavel. aos o!hos dos cr10mtes. dnr uma consa~iw;ão augusta e 
.,sagrada aos deveres mutuos dos povos para com os povos. 
Dever os do respeito· rcC'iprocxi na observação da justi~u. no 
respeito da fé jurada. 1110 re.speíto do bem e do direito de 
outrem. Devcrfls de b1mevol!>ncia mu~ua, cvit:wdo que os povo.,; 
procurrm p1·e.i udicar'-Sfl rei:iprocamente ou destruir-se uns 
aos outros, mas os i-ncl i·nando, ao cont.rario, a presl.ar'em auxilio 
r! "'or.corro uns aos outr·ns, para a maior va.nta:,n~m de toda a 
familia humana, t~J'eada l)Or Deus. l'edimicta JH'1' Ch1·h;Lo. 

A influencia mor•al do cht'ist.iani~rilo, na 1111•didrt rm (]ué 
poMLrar nu coUocLiv.idadc das nações iJ1t1'l1p1•11• lt ·11l"s. h•nderá 
a favorecer as relaçi31~s ·e institni<;õe::; dn o~ic-111 i11l1~1·nacional 
que terão por ob.Jccto salvaguardar os direiln~ " os legit.imos 
intctC'.sscs de c,ad:\ Eslado, e o inf.1•rns~0 c;nmm11n1 du ·hunrn
nirinde in l;eira .p('!a just.iça, pela co1l1'orrlia, \'Pia rnopct·a<:.ilo 
•~ntrc lL•dos os poYos. A univerMI paternid•i1d11 dn Deu~. a 
urtiVQt·~o.I fraternidade dos ltoim'n>:, ser:l umn dnitl.rina :ipla 
:i. faze:• m<'lhor (ou mr-nns mnf) r<'inar n.o m1111cln a lrnrrno
nia o a car·idadc nas rclaçõl's mutuas cl:u1 nn.t.:ÕP>'. 

}'lf'nto XY r('corda que sPmflm inc11!cou. dur:int.r> !" rictrnis · 
ria g1tc1Ta. cssf'::: principios ftmdnmrntnC'S da VP.T'ó':l.df' chri8tã 
an~ cnth•ll'icos do mundo inteiro "• cm pnrl irulnr. no:c de um 
I' 011tr9 gr•u110 de bclligcrnntes. 

II 

Enr.1:intrã-se aqui n p:is~agem mnis notnvel da F.ncyclica, 
a nniea rnc~mo q11i'. foi rP.prnr.lu:dda e c~omrnr.nfucla ;pelo :n:nnr 
1:111n~·r1. <IP jl)rna0s. romn se t,ol'!o n doc•l1ment.o pontificnl Hi 
rr: rl1_1í.i:>~1 1 a !'~t.c ml'ieo pnrn~1;:ir• hú: 

<1:E Yisfo corno para mnn1.cr e nugmentnt' ~e:.~~ c.<m
e1)['(Jin 1~11•frt• n~ ·pnvo~ r:iYi~. r~nnt.rihtiom nün pnrn:n us 
v\~ilns qnr. o~ ~hc-f('S elos F,l'.1.ados r> dni; Governo!> cos
Lomam fr11rnr-s1>. afim de reso!v0r os· no~oc1i0s 1fo 
maior impod.anda, Nô~. ('.onsiderando as mudadas cir
cumi::tancius do tempo e a mnrchn pllri~msa dos nl'on
te0imcntos. animado pP.lo rlese.io dr coopera!' a P!\t.a 
fraf.ernizacão dos povos, não seriamos alhl'io a mi
ti,,.ar de algum modo o rigor daqueHn.s enn<l\~.õi's, 
q1~e. após abatido o Principado civil da Sanl:1 Sr. roram 
justumcnl.c r-stabell'r.ida::. pelos nossnR nnlE•1•.Ps~01·ri;, 
nfim de impcdit· a vinda dos orincip~f' eutholicoi:: a 
11.omn, e!J1 umn f6rmn. mais solemne, l> 
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Tccm-so muito menos c il ado os dous pnragraphos que 
immcdintn.mcnLo se seguem e <\Ut!. nuncn. d~vet'iam vir ~cpa ... 
l'ados da precedente declaração·: 

«Ao mesmo tr.mpo, po1•ém, proclnmamns que cs1.n 
nossa indulgenciei aco.o..selhada, ou melho1', c.xigid-a. 
como pnrecc, pcln g1•:widaclo dos t.cmp.os presentes, de' 
moflo nrmhum deve SflL' jnterpretada como uma· Lacita 
renuncia de sagrados direi-Los, como si a Santa- Sé :fi
casse satisfeita. com o estado ::ioormnl cm que osL:'L 
prcscnl.r.mcnfo. Dc:ml.c rios protestos que nossos ante
ccs!!oros: . iizor:im Yal'ias vczcs, movidos não por hu
mnnos inlcresscs, mas pela sant idade do dever, para 
defcm<l-er a dignirlndr. e· os dirt>itns dosta. Sé n.posLolica, 
~ós, nc!>la occnsHio, os l'Cnovnmos, pedindo iterativa
mente o com a maior insislcncia que, tendo · sido con-
1~luida. a p:iz enlrc as nacõr.s, cesse lambem ·dlara. o 
chefe <la .Egrcr.ia csl,a condii;oão nnormnl, ·que gravc
ln<'nlc prejudica, ll por ynrios moLivC1s, a m esma tran. 
quillidnclo cloi; POVOS. > 

Cumpr11 l.om:ir nol,n clcstn rcivin<licação pcremptoria, 
lanlo e mais ainda do . CJUll da morlificar;ão do prolocollo dns 
audiencins sobernnns no Val.ic:ino. Uma vez mais; declara o 
l)n,{)a qu(\ :.\ !:oíLuaciio po\ít.ien n juridicn. :feíln ú Sanl . .n ' Sé do
pois da 11u1!da <lo poder 1.ompor:ll não . salvaguarda. suf'ficien
temcnl.e n. lih~rt\l)t\'D n n {\ii;nid:Hlo uo Soberano VonLifir.ado. 

i\fas, qual ó, l)QÍS, ~ quoixa que está· na base dos pro
t.c_o.(.o;; da ~anl,n. $1\ sob Pio TX. Lnão XUI, Pio X, Bento XV. 
qu:indo a lei itali:rnn de 13 mail) <1<! 1Sif, con~ídcrnda acLnal
mcn.\.1': como mn vigor, conl(•m oarantia.ç de uma jncont~s
lavcI clareia do indcpcnd~ncia o sobP.rania pcssoacs do .Pon
t ific!! rotn:-tno, ns franquias <lc seu governo religioso e . dn 
liberdade de suM oommunicai:õcs com o unin•l"SO catholico '! 

Sem cnt1'ar em quesl~es de <ktalbe, a queixn essencial, 
capilal, scr;í. que a lei dns garunLias é uma lei itt\liami.. c11jn 
applica1;ão, r.\1ja inlcrpxelaorio dcpon<lc exclusivamente do go
vel'llo italiano, cuja modi'ficnc.ão ou suppressão <lrpende llo 
nnxo rm refluxo das maiorias parlamenlares só~nl.c Ili) 
2·rino da li-alia. 

N~nlmmn snrnntia ele dircilo inlcrnacional cxisLc prc
senLcmcn.Lc, das quaos os Esl.1dos r1uo possuem numerosos lli
i;lndrios calholicos o <1nc tccm um especial interesse na n~a
nntcnção da indoprmdrmcia pontifica l Lenham o meio d o f1 s
caliza1• o t~xcreicio e àe exigir 11 nppliclllt;ão. A libcrd:ido dn 
San La Sú é, !cgalmcnt.c fallando, mn ,nflgocio italiano e nada 
mui~ qnD il.nliano . Niqgnem, i:;i não o Estado iL:tliJno, ú .,íu_i)\ 
{la exLcnsáo e snlvngllnl'da quo olla compol'la. A conr.IJc:in 
r1oli!.ic:\ r:l11 Soh1,,1·nno · PonLifícr. r.sl ú inl.rürnmc·nte :'t mcrú~! <la 
hnn 011 má vonlndr. do nm governo uoico : daquclle mesmo 
q11r em l.Dm)IOS 1! rlc.•pnjnu <lc sr.11 Pnclrr l.llmpornl. Ern Vl!l' -
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tia.ui!, a. c;aran~ia é :Pot· <lemais .pl'ccuria. N[iu 1iúde bastar para 
dar as Sl.)g'll't't\n(.'a~ pcrmancnicti que e:-;:ige a i mpo1·~a1wia Llu 
1.lil'eilo sagrado que lhe dá. c a.uea. 

E ta-1 ~ à razão t:lo ser· fundamcuLal .Uus proLe~tos <la 
::::aula. Sé . 

Em uukos tet·1110:: e 11ualt1uel' que dera .:;c,:1• um úia a 
fot•mula llt'cchm. tlc i>acifica~iio, o Vaticano, in·ocul'a iulcr
nacioualizat• o p1'obli.lm ;t Llü:; ,;,""aranLias Lia inúel)cudencía pou
l 1ficial , cmqnanto o Quirinal ~ a consul ta se obstinam, ai.é •J 
1n·1.•scnlc, :t· ilaliani:-:al- a, a dal'-llie uuia. ~olu!.:àO de lega.li
dado l)uramcnlc it.aliu.na, 1tue o Papadu nã.o poderia Ler co
mo uonnal e saLisf.alUJ•ia. ~\ l!.ucy-clica J.'ui:o1n Dei nv:> uá 
tli::;so um novod.e.slemunho. 

Ape:-:ar ui:::so, . uma a.t.lc11uat;ãu imporLaute é m.lmiLLiúa 
ülll uma <las t•c:;l'aS de ~wotoco'llo inLe1·11aciouaJ pelas quaes 
a ::;aula Sé traduiia seu prnLcst.o '"'·l'Si:3Lcutc contra a. <.:011-
1fí1:fi.o poliLi1.:a. que lho !! foil.a. cm Roma, d~pois da <1uéda do 
put..lei- tcmpo1·al. · 

Nunca os P:.:p:.:.-; accc iLanuu a sil-ull.l;ão rc,;u \~antc da 
ll~U~'l>at;.Üi.> <lc ~-O <iu :scLemb1·0 <lu 1870 e~ da lei i.f.al iana de 
1 :J tlc maio de 187 J. Com um ;;e:; Lo altivo, l'ccu-:;aram a :10-
la1;ão annual ele a . ~55.000 franco:; que ·lhl\:) ntt.ribuia o .lc
c;íslallo1· Haliano. A11 te.> q1w {Jo1· o µé sob1·e o l-~? tTi-Lol'io e c
m p::HfO pelo governo usurpadot' e parelJer com i::iso ucccita!' 
ci J'acLo consummado. os Papas se impu~erarn. tlc~ modo ubso
l11Lo, h a cerca <lc u111 sccu1o, um caplivoi!'o volu11ta1•iu no pa
lac io apoi:: tolieo do Vuticauo. Alli, ao menus. não -:;u exerce 
ne11Jrnma outrit :;ol> ~ran ia. s iuilo a dclle~. . 

Dec idiram. vur ouLr·o" lado. 11uu lllHtlwm d1Cfl! de ~~
lado Pcl'l:Cncenlc á i•cl ig-ião caUio lica :>eria. aumítido ú aulli 
L'm:in do Sobcra110 L>oniifice, :;i não til' inlcL·db;scssc. mc-;n.io 
1•111 noma, de lodo conlndo c om ·a c1'n·l1! e glWe1·uo uo Qui.- . 
r:nnl. Nenhuma l'xccpi.;fo foi aLé hofo aúmiLida, mu;,;1110 en1 
1".1vot· do rei1 Carlos J c P<H'Lu:;al, p1·oxi1110 JXll'CJlle. da c a::a de 
:o-;aboia, nem mc::;mo r.m favo1· do inwcrac..101· 1''·rancisc•l José 
tl:• . \.usl1·ia. quC\ e t'a (oul.rora) o alliauo ·puW.i1~0 do i·cino da 
J l.al ia e dcvctlot· de uma visita offit:iul ao r r i Humbcl'Lo. l!:st.a 

1·1•:;ra p1·olocolla1• foi violudu. <~ Ili !H de nHll'c;u de Hl0-1 , ape
Wl' das prévias ndv1•r-t.cucias <fa Santa Sé. !)OI' Enülio Lonbct, 
Jll'C:!ÍÚ!!nLc da llepublica Francez:i. 4liaudo visiLou. mcsmu 
1·111 Homa. o r·ci Vidm· Manoel. Ma.; '' pi~o(csto r.iúm.;ico tio 
~tm.leul Mcr.t'Y dei Vai, st~e1·etarro de .Ecltucln ô1• Pio· .\, c/1•
Jfoi11 eom elnrr:zti <> punto <lc vislu pímli rid1.1 t' u()11 um e~~ 
p•~t:in l re lrvo Íl arri t•m:t~ão tlot. pl'ineipin,;. O irw idenl.e fo i. 
:i l iii~. n p ritnc? iro uet.o Lia rupl-tll'tt clip lomr!lieu enfrc a Frarn.:a 
ul"l"il'ial e o Va~ieano. · 

Salvo (• :;l.a infol i1. cxt:c'p~ão qur. N111lribll iti . de~ l'(~~r n, 
11ar:\ confkm ur -:i rr.:;rr., os 1~ l1rr1•s tl<'. E::·!ado e priuc.iiw" ca-
1 llo l i~o~ se rcsignal'am unaninv•menl'~ d<'poi.; rle 1870. a 
l\ll\\t;\ a.p pa1·f'er.r l'ffi nomn .,.m via;,rrm o rrit'ial. º'" dt•ntrn 
1!1 1 1·~ 11111~ rP1li1.•am e o(ll.ivrwan1 arnii<'nc ia •"lo Va'l.imuio. eo111<J 
11 l'ei uo::; Dclg·as Lco.polllo U , fo1·am •~ nomu. cm viagem- pri. 
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v;;.da., guaL'<iaudo rigorosamen!.e o · i11coa11ito diplomatico eµi 
re!a.ç.ão a.o Quirina:l e á Córte de Italia. . 

!l>fas deve-se eonfessar que a impossibilidade moral de 
visítar officialmcnte o re.i _da. Italia no Qu.iriua.l .constiluia 
para o.; chefes de Esta-do e .príncipes catllolieos, para o rei 
d~ Hespa.nha e p:i.ra. .o rei dos belgas, para os ;presi~entes ca
thofü:os das republicas la~ina.s, e, no <lia seguinte do .reata
mcu-Lo das refações com o Vati1.:auo, para o presidente da 
Rlpublica franceza, um embaraço dos mais preju-díciaeõ aos 
tratos internacionaes em vista da paz dos Estados ou dos po
vos. A situação presente da Eut'o.pa e do mundo, situação 
perturbadora e ca.rrega,q,i dll.6 peóre.s ameaças, suggerfa. ao 
Pae commum dos fieis ·afastar, Lauto quanui-"Possivel, uma 
c<;usa de mal estar e d e <füficU!lda.des dl.plom{l.ticas, que vi-
1'iam pa.ra os :soberanos catholicos, juntar-se a todas as outras. 

B<'nf.o XV annunpia, -pois. a intenc~.o de · tcmpe,-ar um 
JJOi.u:o n sei·cxiáade das c_ondü;úcs le(Jitim1.unente csta.belec'i.t.la~ 
pm· s1.> its 1)red.ecessorcs. em. scatiic&i. â destr1tiçrio do 1Jode1' tcm-
11,;irol dos solierttnos pontifices, no deseio de t·ornàr possivel as 
·1:isitas ofNo'aes do.< prin_cipMs· catholico.~ ao rei da Italia.. 
De accôrdo com os votos elo governo de Madrid. do irovcri10 
de J::lrnxellas, . e, em ull:imo logar. do governo de Paris; repre
sentado pelo Sr . J oão DoulceL, consentirá d'ora avante o Papa 
cm t'~t:cher no Vaticano <:hefcs de Est.ado e princípes catho-
1 icos que li verem visitado officialmcntc o rei da Italia no 
Quirinnl. Nobilíssimo sacrifício consentido pela causa da paz 
universal e das boas relações inlernaeionaes. . 

As :iudicn cias dos soberanos catholicos ao Vat.icano ser5o 
pro·vaYelmente reguladas pc1o .mesmo protocolo que as . au-· 
<.i iencia.s tlos soberanos não catholicos. Pl'otocolo que aW~~tá 

.a manulcnc;ão ' das reivitHlicai;.õcs ponLific<1es ~que t.raduz c!n 

. ac.lo o profost.o dos Papas cont rn a \tsur paçao da soberania 
le1·1•itor1ul dos antigos Estados da ig1•ejit p~lo reino da Jtalia. 

Nunca é. com cffcito, do Quirinal ou de <1Ualquer- edifício 
occupado pelo Estad'o i\.uliano . (lne os principes não 'ca!.hoH
cos pod0m sahir· para a audicneia do soberano pontificc. Mas 
é-lhc1< preciFo partit· do domicilio orricial de se\t represen-
1.nnlc cliplomatico junt.C1 á Santa $é, si tcem algum, ou, si o 
nt,o tcem. de um cstnbt'lccimenLo. religioso de sua proprin nu·· 
c.ionalidadc, ou mesmo do domicilio officia! de seu t•epresen-
1.nnt.c diplomatico jtinto . ao Qu irltt~l. Consid!'rn-se: IJt!f! n 
chefe de' Estado estrnngc1ro vem de scn proprto territorio a('I 
ptl1ar.io :i.postolico do Vaticano e que ignora (por 1.1mn horu) 
ouc cxi~tP. em n:oma outro per!';onugcm i;Obe1·ano que n!io (• 
i:.npa. O scut.jdo transparente · de um<i, tal f ír.1:5.p ll iplomaLir.a 
nüo pdclc e~capar a riualquer observador ref1ect1do. 

8ob Leão XT11. ni:. rei;ras d e Q\10 acabaa:ios de fallài- _:-1 1~ 
:t))plicaritm . nC?ladnmcntt~ ús _ Li·es .celebres visitas que ft•:t, ao 
Vaticano o impendor nHcmao Gtn\hcrme Il; cm 189~. 18\'lS e 
1 ()03 com o apparat.o 1.Jin pouco thcatral qui: .tanto lhe UJlC
t.ocia'; depois, â vi~ita que f.e:r., ~IXI 1903, o ~1 da Inglat.ort"a 
;Eduardo Vll, coJll o tom mais dlsoreto, propr10 de seu gosto. 
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Sob ~~nto · x,v. o mesmo protocolo se renovou, em i9 W. 
para. a. v1s1t~ fell <L ao Vt<tic;:i.no pelo Sr. Woodrow \Vilsc1n, 
pr·esu:lcn t.Q fedc~ral dos Esl.ados Unidos da .America do Nor!.r.. 
assim como, precedentemente, pat·a u visita do prlncipe du 
Gal.Ics, herdeiro presumpf.ivo da coroa da Grã-Bretanha, e. 
mais rcçentcmentP., para a. v isita do emir Faiçal, filho do rei 
ela Arabta e clienl.c politico da Inglatena . A trad ição vaticana 
do rcgtmen das nudicneias officiaes concedidas aos pL'incipes 
não caLholicos est.ã :f1rmcmonte consagrada. A Bnêycl i~a 
Pacam Dei nos permitte conjecturar que urna tradição ana~ 
lega regulará agora a~ audiencias dos príncip'es catholicos. 

m 
A ul t ima parte do documen~o ponlifioal concerne au 

papel da igreja calholica na grande obra da pai dos povos e 
suggcrc a participa.;.ão effectiva da Sant.a Sé na ot•t;anização 
jndc.lic;i inlernacional,ou para ücsignal-a por seu vocabulo or
ficial, na Liga das ?facões. 

Reduzfr os cnc.arg os mililares, resolver pacifioa rnent.e os 
e.unfliclos entre os povos, àfastar quanto possivel, o roourso f1 
:Corça das armas, E:arantir a. cada Estado suas legitimas fron
teiras (lffi pa?: e segurança, eis o f'irn- invcjavel a que 
deverá tender a organizacã.o jur-idica do · mundo. contempo.tâ
ll C~'· Fim eminenlemerite conforme aos preceitos da moral 
cllri~lã . Escutemos Bnnto XV. descrever a coopera<;ão da bie
rarchia calholic:i nessa cbra perman~nte de pacificação, que 
ame<.l<;:!rão !n12v1ta,-clmente tantas causas humanas de diseordia 
hi lcrnacional·: 

4;)!) uma -vez que esLa Ug-a das Naçl:ícs su· fundal' 
sohrn :i lei christã, sol.u·e Ludo o que se refira á ,iusticu 
e á caridade, oão i;el'á por certo a Esi·eja que lhe re
t•usani: sua valiosa contribuicão, porque, sendo clla u 
l;vpo mah> pcl'fcilo de sociedade u niversal per s ua mes
ma r :-::-:r!ncin e finnlidndc, torna-se d<' uma maravilhosa 
t'ff1cacia para irmanar entre si os homens. w1o s6-
m~n l.c no que diz respeito n sna. eterna salvação; mas 
lam1Jf'01 1:> seu bcm-r.star lcmporal; condul-m: nlraver. os 
bons temporaes de modo que não percam os etei-nos. 

Nn vcrdatfo conhecemos da historia que c.lesde Q llli 
a J~i;r~ja p1~1wtt·ou com _ seu espidto uos povos antigo/, 
e unrh:i.r·c·s da Europa. cessaram, pouco a pouco, :i~ 
varia$ e prol'u?Hlas c.onteudas que os dividiam. e fc· · 

1·_ d1J1•:rndo-,.,e Plllfim cm uma uníca sociedade homogcnea, 
fundaram a Europa christ:i, ciur. sob ~ i;nia e o nuspicin 
1!11 Ei;rc.ia, omquanto conservou a. cada uacão suai; cara-
1•f.Qr i i:;f.kas 1n·1!ro:;ntin1s. lenmfou-11.$ •'m 11m:~ 'Unidade 
t'llt1111ada fadora de pt·ospcridades e de gt·audeza.. 

A ci:sr. r ospeit.o dir. b<>llameutc Sanl.o Ag!lstinho. 
follando ú E~rcja : 4Tu. os éidadãos, os povos e todos Of! 

. . 
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lil111wn::;. rc•fcl\lhnuidu-l hcs a ori;.;·1m1 commum. não 1:1~1-
rn~utc o~ unis! c ctttrc si, ma;; a iu<la. os it•mu1ia.S. » (D<.~ 
Civ-iLate !Dei. Ll'C . XIX . o. i<i1) .~ 

'.t'tH.k' 'dcsign:i. <l graudc ::sociedade 1·cligio::;a de quc ·o J>ou
ti l'ice do Ho1na é e supremo Pa::;to1· 11c::;Lc muni.lo l)Ul'l\, p1·csla1• 
uma collaboracão de ·primefra imporlanr.ia á difficíl o pc1·i
;;·o::;a !"lllprcza dn organi:r.a1· .iuridicamcn(e a paz entre as 11a1;õc;;: 
•!, cm p1·itw!il'o logar, (1 1mrnctc1.· müvcesal e inLcrnar:ional Ll:i •. 
Egn-,;a, é sua doutrina cva11gelir.a de justi i,:.a e caridade, 8iio m; 
UH'llJC1'a\'cis l.fadic.üc~ de sua lenga hi stoda, é o admiravol 
pud<'I" do adapta1~ão qw~ lhe permitLe imprimfr !H'l1fundamcntc 
nn · todos os po,·o::; um 1:un·ho 1•::;1)ir ih1ul, :St'm1n·c rcs1lcilaudo n 
;;t•nío p;:w\.ieulay e n 11hy$ilmomiti di$lindiva tle cada um dcllc~ .. 
}~m nw<ln<lc, 11 ·1111frt1 Internacional qu i.: púdc c:ri.slfr (• b~m u 
•~alho!ieismu. · 

:\o l'lllllc tla hien1.roh iu. <:athoiica existe pt•ecisamcnle c !:isu. 
in"liluii;ão ponl.ific.al que junta ü );li<\ alla p1·e1'0!)ativa r eligiu.,;:1. 
lterdada dr umn im;esti dura divina, o · carac.rer pollt.ico e juri
dic() ela s<:lwraui<t "m fac•• dL• dfreilo internacional. :\lesmo 

· c:N;~tutdo •fo :>c1.· uu1 E~tado, depois da po1·da. de sou · dominio 
tcmúornl e lc1'1' ilol'ia!. a ~aula Sé pL·rmaneec lndllbiLavel
mcntc uma tJotCncia i 1ndcpcndcnle de todo podor . lluma.no, 
1·t~gulurm.::11le 1·1abllita1fa· ::i tratar de .i.g•ual pal'a : '~uai, por \'ia 
'11• 1·eprc'it'nia1;ão díplt:mal k a, com todas a~ outras potencias 
sr.hcrnna~ do m~iv1•t•so. Emquanfo •pci·soualidadc de L1ireilo 
internacim1al. t•JJHJunuto Pol<:tu•in. spb'erana e .illl·idicumcnL•! 
r1~1:011!11~ddo 1:01110 f.al. o Papadc- tlcvl•ria ser couv idado para 
colltlborar nos alicerces pe1·mancntcs da 01.,ganização inte1·na
<.:iona! e do direito da.s gentes. !Elle o mereceria tanto mais 
11unnl1) ~r.•mpr~ üabalhcu. com todas as suas forcas, parn 11 
l'•! i no da .iu.-;ti~\a. tia cal'irlad<!. ela l'a:r. úo lJPUS 1•11!1•t• m; povu,.: 
r• quanto llr>uhuma o ul1·11. potencia htm\aua csl:i. r111 eo11Lli1:úe!I de 
da1· uma con-ll'ibuição· mui:; dfrecla n mais cfficnz, que a su;i., 
;í tarcra t t1mctosa de moralida<J.c in[.1!rnacionul, s~m a qunl 11 

papel <.la :Liga <las Na~~olls ficará pN·fl'.i .lamL'nLo iri·isorio. 
Quaudo. o Conselho <l·as Uga das Nacüc~::; !!.<' 1·cu1: ill ull inm

mc11tc cm lloma, a idéa da partit.:ipa1~iio ponlificin ít>i •'~l'l>Hla
tancanwnlo propol.ila po1· um homem uo J'~,.;tauo :111!{licaiw. n 
J' hilosopho das Fu1111datio11s o( Helicf, o ~r. Al'Lhu1· 1inlfo111'. .d"
Jngado da Grií.-Bt·clanha, .ciuc l"oi r ccrbidp em nudir.n\\i11 w 1 

Vaticano . S~u argtimcnLo era Lira{lo ua c11onnid11tl11 do~ 
· vb8luculos filie ;;e oppõfJUI 1.•m l.t•<los os pu i~t'~ à ob1•a pucif1-
cudol'a da l.iga tias Na1:u(':>, ,. concluiu •'nl lloin di1·dl11 q111: 
llâo s~ PO.dÜ\ prl'scindír lr\'ianam<'11(1• dt~ um c111\1'lll':;n l;i 11 
.pt•ofU11dan1cntu sin1·ct•o e dci:i ntercssudo, <lt' um <'llllCtll'~Ll c! 11 
1 ãu ult~1 vnlot· moral como o do Pottl.i ficc romano . A :-: 11;:-
gc::;tão foi afastada pelo rnp1·csc11f.anlr. da lfu lia. o Si·. .Nif.L1. 
(\ pelo rcpres~n(.auLc da l!'l'atiç.a. o ~r . Léon fioUl'J;cois, pol' 
motivo:; facri8 1.Je comprchcndt'l' e: ouc seria \'n1·µ't111hns <> 1:nn
fm;:m1·. Jfa provavclmcnLe muilas forças nue conlt•lbuem lwj c 
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JJara fazer rci-uu1· euLrn as uai,;uus u respeito <la justiça e dos 
úc>:c~·cs· muLuus da uul'idade. V velho antkler1calismo1 dof; 
dous lados dcs Al_pes, é useiro em taes observações: e é o 
interesse publico, uaciona.l ou internacional, quem lhes 
::offre as desastrosas consequcnei-as. 

Pelo menos; o problema foi introduzido uo at•eopago dos 
;;1:andes da te1·ra. _1os ·dirigentes da opinião cathoiiea em 
i.:ada uma <las nat;vcs do lJlundo toca o.b.ter agora que noàsa. 
rtllvlndicacão dos direitos. da Saut.3 Sá e de sua eollaboracão 
iutura· it~ Orbranização juridica. interuacionai não cáia em es
quecimento, 1,1ue consiga, ao ·conLrario .. adhesões poderosas e 
nao se choque sempre com rim e:-cclusivisrno obtuso, menos 
noci l>·o a.inda á Egreja e ao Papado, que á aa.usa mesma da 
pa.z- internacional . e do senso commuz:n . . . 

Sob que fórma se poderia conceber a parlicipacão da 
Santa Sé ~Liga das Nacões '! Em primeiro Jogar, . uma re
visão discreta do Pacto de Versames deverá .prevcl' a admissão 
eventual de todas as Poter1ic-ias sob~1·a1Tia.s, como Lufa Renault fi
iera declarar nas convencóes de Hãya, ·e uão exc!usivam:ente 
a admissão doa Estados; dos Doniinios e das colonias que p07' 
si · nt~smas se governam, !IJOis que esse!! .tres vocabulos- não 
podem juriôioumen~e · deiügnar o Pa.pMo em sua condição 
J.ll'csente. Mas, em que orga.nismo da Liga. das Nacões seria . 
tlcsejavcl preparar um logar aos representantes da san:ta 
tl6 ? . . 

.Na Assl!mbMa ge1·al das J>oteacias participantes, no Gon
;:i:Jho Supremo, uompost.o de algull5 membi·os àe direito ~ 
üc algutfs motnbros ' clcjlos pela As.senlbléa gcl'al, a. presença 
tlt: uma delega1:5.o da Sautn Sé seria e\·idcntemeMe utlíl ao 
pi·u.:1)..igiu moi·ul da J,ii;a (Jus ,:.in!,'õe.s, AIJf.i'Zar disso, 0 PapaClo 
1a1<lu1•ia :;uffrc1• algum i11cummoclci e p1·~uizo em· se encontrai• 
i111mtl e jt1dt1foum1.•uLc wlida1·io com ·.as eombim1cões poli-
1 irni;, co111 uit · re<J'U f:;i1;üms f1inanceh·a3 ou militares, com as 
11wtlidu:.1 l"l!IH'l!l!lsh•ns uu 1ioorcitivas que dcvéríio ser, cm cer·tos 
i:al'los, adO(lU1dns pela A~~embJéa gcrnl ou iXJlo Conselho Su- · 
111·1mw . •ra1 ou qual mud:idn couvií"ia mnl a homens da Egrcj!l, 
11111· muitus 1·azõcs 1'aceis de cut1·~vei', e, noladam~ntc, prQpte~ 
dr•/11t:tum l;:ni.Jntis , •.• , 

:\Ias o pacto da Liga da.s N.ai,;o~s. f.cnd\mdo a realizar o' 
volo tJua l;onforenci!ls de Ha·yn, contém um artigo 14. assim 
l'CUlfS'ido : . 

«O ConseJl10 é enctlrrogaào da prêpa1•ae um pro
.Jcclr, de corto pot·inanentc do jus!j~.(l inlel'naci9na1 (! 

dr! su}miettoJ-o aos Membro~ da .Socicdado . Esta Cõrlo 
ncm,hecerii. d1) !-Odas as co11t.1·ov~rsias de cai•3cter íntc1·
naciona1 t1ue as p:u·tcs lhe submetterem. Émit tir;l 

' tambem pal'crercs sob1·e toda.. eontraversia. ou pont<> 
cujo conhecimento lhe Jor commettido Pelo Conselho 
ou Assemb~a.> 

c.-:Vo1.· Yll.· 31 
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.rra algunia:;; ::;r~muna;;, o Çonsclho da Liga <l'as I\açües e o 
Scc~i·eLat'iµ<lu <Jcrul damínam rit·ccisanrnnlc a 01·ga11izaoão fu -
·Lura rlcl'l.sa Cúrte .pct·mancnLc de justiça íntcmacion.al o ·o 
mclhorlo segundo o qual sr. po . .,.sa. fazer cnl.rar nclla. a 1nór 
parte dos cli?m.enlos t1ue .iá constituem a. Cürto 'pcnnaucntc 
de arbitt·agem internacional.' estabelecida cm Haya. 
. Nilo seria. no. Côrte de justiça que os delegados pontifioio~ 
encontrariam seu log·ar na tural ? · 

As a tfribukõt•s àcvolvidas •por c::;sa texto <i Côrlc pcrma
rn.:utc ::;e rcpar Liriaur uormalmcnte cm tres categorias, qu1.\ 
con~cspondcd~m >;\ compctenciu de Li-e,; Cama1·as ou Ctnnmi~
:;õcs di:>línctas: julgar e punir as t.rans;rcssões c·!'imiua~i:; uu 
direito das genles, rc8olvcr pot• via de arbitras'(~ll'J. os con
flicíos intcrnn1Jionacs clcfcL·idos :í Curto pelas partes oni li
'Ligio, cniiltir parccores sobre as qu·eslõcs de l)rjucipios e u 
intcrl)rcLat;ão elas n•gl'as ou lci:s intcl'nac ionacs . · · 

Evidcntrrnr.nfo, n. pttr{.icipnc.no dos r cprcscntarilcs <.lo 1>apu 
na ohra de• ,iu~tii;.u rcprcssi va c:onlra t'lS Potencias violadot'as 
d0 dire.ilo e>n~ontraria as m1!smas olJjeci;õcs que a collalloru-
1;ãtl nos lrabal hos · tlo Co.usclho ou da Assembrna. gorai, p1·opt11r 
ilc/ 1.~dum lt:11U11lú; , 1\las. n arbí Li'agem iu.teí•na<>io11al. e m11 i:-: 
ainda. a dc.:Lt~l·rninn{·ão d0Utr!na1·ia ou a interprol..a\.~O equi
tativa dos pt•irncipios juridicos nos casos litigioso.s. eis o quu 
corrcspond<>. de um modo singlllarmenic fcllt., . ao carn.ctc t· 
lfü1Linclivo da nll:l magi:;ilra lura tnorul da Santa Sé de Ro111<! 
1mlt·c as J>olc1rnias soberana~ ; Porque, pois, a I..iga. das Nacücs 
nüo i.,..Jnvi1Jaritl. o Pontifki:i i·oinano a faJ1er.:..sc representar JHll' 
•k•lcgados officlar.s na Cca•lt:\ pr.rJ1Janentc de .i ustica iti.te1·na
tional '! p;or(run p:ois. os llr.le;&ad:os ;pontif.fc.ios aitão 't.Clri:inu 
nssont.o tm 1r.arnaru ou Jn Commissão de arbitragem ·e na Ca
marn. ou nu Commii;i;· o que lem de emiLLir parecer :::obre :1~ 
~tucstõNJ dé <lot1tl'i-nl\ • de prlncipios ? Po!'que-emfim o reprc-
1wnlantn do l'apll. <.'!. razão do pa:rir.1 pacii'icatlor que pct•Le1w1• 
<!sp'ndalmcnlc á Snnt ~é e seu Jogar acima das compcticêí•·.~ 
poliiicas dos Estndoi:i. ão ~residirá de direito •ás Gamaras 011 
C.ommissG1!8 tlr. qun r t.1cipa!isc na 1Côrte rrcrmanentc l(]:i 
Justicu. inlcl'lla1iion11l ? Onde quer que cst.ej:i. acreditado uni 
muwio ttpostolico, uiin 1í cllo .íá quem, plllo mesmo motivo, ri 
:mnprc ó llecanl> ua lo uo corpo diplomatico ? 

fü11 fuvu1· !11~ urn lul modo de pn1·Lic1pncií.o do. Santa S1i 
ml Lii,:11 <lu~ ~Ll\t;:Õ<'~. o:; bons arsum(ll1tos superabundam. 
J)usul'inmo~ quem quer que seja a allcga1· em contrario a 
llll'Ilot' r n:i:ão c.;011f <'.l!t;n"ol. 

E1s :-;ob qu1i 1\\rm:i. moderna ,iul!!'amos conccbiv(\1 a l 'NJ · 
lizncão liO voto quo Jo8cpih' da !viaisll'e formulava. nobtaml.!nLr: 
no capi.[ulo dccimo terceiro do sl:'i;nndo livro Dit Pape: 

~Ou!:!aria crct· quo u 'liLulo de mcdiadtH' 11alo (c111 1 ·~ 
os princiopes chri.:;;lãoi;) etmccdi clo ao Sobct·auo Port
.t ificc :;01·ia de todos os tiLulos o mais ua.tural, o mai~ 
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ma.g11i!'ii;o o o hiais sagrado. .Nada ima10ino ele mais 
bcl!o que seu:; enviados no meio dei loclus esses gran
de~ Co11g1·essos, pedindo a paz ::;cm Le1:em feito a 
gucr1·a1 não tendo que pronuncial' nem a palavra. -
acrruis.tçáu nem 1·estituição cm relação ao Pac com
mutn e nüo !aliando sinão pela Jus~iça, :pela l1umani
dadc u pela L'cligião. Fiatl Fiat/;, 

No ·proximo mei de novembro, C~tle p1·oblema. vae ser 
c.:.tudado pela assembléa de professot•es (\ ~scrintores eatho
J:cos de todas as nações alliadas e <lc todos os páizes ncu
l1·os llo ai.iligo e do Mvo mundo, a l'cunir-sc em Pariz 'pela 
iniu1a.Líva tio ,comitú Catholiquc d'E ' ludcs Intcrnationa.lc~, 
1:om upp1•ovacão i'órmal da Santa Se, com a l>cnevola rcc0U1-
I11ct1dação do cardeal arcebispo de Pari.-; e do cardeal Mcrciet' . 
. f':m matcl'ia de organização jur1dica internacional, os ca'tho
lfooi; são depositado::; de uma doutrina, de umà forca e de 
uma tradi~ão magni'fi<:as. Seria intoleravel -O~iui· os ideo
l•}t;OS sooía1istas ·e maçons acamh\lrcarern este ·domioio :em :Qe-

. tlcficio de suas utopias· desastrosas .. Os Mtb.olicos t.eero o dc
Yc1• de di<:et• bom .alto o quo pensam e de coordena!• frater
na\rncn~e seus esforços para a verdade que liDerta. O mo
yjmcnto leve origém em Friburgo (Suissa), grai;as á sc1JãO 
perseverante do barão de l\iolltenach, mernbro eminente do 
conselho nacional da Confederação HelveLica, asslslído :pol.' 
dous professores francezes da Universidade da mesma. ci-
1lade, os Sr$. Jol'ge Garje1 e. Albedo Chérel. A org.anizacão 
Jlascente· cuja asseml>léa. do prosimo mer. de novembro, em 
Paris, constituirá a primoü·a. manii•esiacáo ·publfoa, faz um 
<'Pt>ello aos catholícos que se oceup~m de estudo'! 1nternacio
naos, os oa Vholicos de todas as Jingua::; e de todos os pail.eB, 
C.ll\Dtanto qu.e sua lJl\tría respecLivl\ faca' jú parto ua L!S'a 
tlas Nacõelô . · 

O ·«ComiLé CatlH1liquc d' E'Lutlcs JnLcrnaLionalca:o tt•aba. 
lha1'ii. pois, cm :;cll moclc1>lo· campo de acr!10, para p1•omov~r 
tis ensinamentos de Bento XV i;obrr. ui,c rl'!gl'llS o gal'unllns 
rhri.sLils da paz rio mundo e sobrll a partlr.ipaçllo dcsejnvcl 
•lo l?ontmcado romano ll.OS Cunduuvmtol\ intN·r.ac.ilma~s uu 
direito das gentes. · 

A conclusüo doult·inaria r1~li;fio1-1u da Erwyclicu Pacem 
.Tlâ. ~t·o fiel das li1,;0ct1 \lu E\'uni,!l~lho. t<.<'l'll que l\Óll niio te
mos nunca o <lirciln dn csciucccr n nom(' tlo :\foslrl! Divino, 
do fiai pacifico, u lJUCm llcvom -'t'l' a LI t'illuido.s Loclos oi; rc
~oHados· utcis e felLws quo forem rC'alí:mdos nn viu. da justa. 
v az cnLt'c os p·ovos. A historia do mundo cst:!. para sempre 
i!ividida cm ·dOU!! lleriodos: antes de Jesus Clrd~\.o e dcpoi::; 
clC' J csus Ohristo. . 

'A.s ~onsequenoias mo1·au:: e sociacs lia mcn:;azem do Evun
J;l'lho, fransmittidas pcln. l!:greja, ,podem lardar ·durnnto lon
~os scuulo:; a attíng1r seu pleno tlcscnvolvimcuLo. Mas :;ua 
~1·igt\U1 não é por is::o mono.s corta_.. · 
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Se a autol'idadc e a liberdade, a riqueza e a pobreza, o 
capilal e () trabalho, o individuo, a familia e .a so<neda.de en
contram, cm alguma medida, . a. conciliacão harmoniosa de 
seus d~vercs respectivos, seremos sempre disso devedores ao 
respei to da lei divina, inscri;p.f.a já na. natureza, mas cscla-
1·ecida pela luz do Evangelho e fecundada pela graça e uncctí.o 
de Cllristo. i · · 

Se a jusLica e a·· caridade ~s relações mutuaes <los po
;vos forem um dia menos inefficazmente salvaguardadas por 
jnüituições tul.elares, essas instituições tirarão seu sentido 
protunao, seu valor util, da universal paternidade de Deus e 
<ic nossa universal fraterni<iade em Jesus (fürislo, cuja men
sagem nos foi trazida. pelo Evangelho da. salvavã.o. 

Durante a guerra atroz que acaba de devastar o mundo 
inteiir~. todos os :povos belligenntes · se sabiam obrigados a 
respeitar uma lei internacional, a Convenção de . Genebra, 
confirmada cm Haya. ,obrü;ando~s a recolher .os feridos ini
migos que -0ahJ.ssem em seu p<>der e a cuidar delles como de 
seus proprios soldados feridos. · 

. De onde vem essa. regra. ? Si o mundo :Pagão durasse 
t:iuda, sua moral nos diria: Este homem é um inimigo, acaba 
(Om ellc 1 Por que pois todos os ·Estados cont~mporancos 
conLl'ahit'am o compromisso sagrado de ·se comportar para 
com · o;; for.ido~ dos exercitos inimigos como queriam que estes 
:;o comportassem com seus proprios nacionaes ? Porque o 
Bvangclho quebrou a taboa dos valores antigos. Porqüé o 
l!\..-angelho, transmittido pela Egreja, ensinou.,.nos o perdão 
das injurias e o amor dos inimigos. Porque Jesus Christo nos 
fez conhecer, em tcda sua commovente grandéza· o preceito 
universal da caridade entre todos os filhos, aliás divididos, 
til iá1:1 culpados, de um mesmo e unico Pae que está nos· céos. 
l>o\•qnc a Mensagem divina do Evangelho atravessou os sc
l'ttloi; e p<>r dma das geracões crentes, alguma cousa de sua 
infl1wncia pcnotra cm muitos homens que já não crêem om_ 
Cht·isto ou ::it'fectam ignorar seu nome. E, em nosso mundo 
laieizndo,. o cmhlema internacionai que symboliza nos campo~ 
de bntalt1a esse ministorio de miser1cordin não é outre> sinão 
o signal snni;rento da. Rcdempcão pol:" Christe>, ·a Cruz Ver
mc!llta, com e!'ll.a divisa que se poderia crer tomada do proprio 
l!:v:mi:clho: cEnt.ro o fracasso das armas, a caridade>, Inter 
u rmo.1· caritas. 

Pois que a mensagem de (füristo e da lj:greja. realizou no 
mundt'I f.nnt.as maravilhas moraes, porque dispensar seu con
cur!JO e porquo desespornr do sua. virtude, qnando se trata tlc 
outras mnravilhns, não menos confomes a seu espírito e pa.m 
as qm1~,; se oriento. a nspiracão legitima dos 'povos oontem-
po1·ancos ? / 

F.' ywla influenrfa de Chdsto e da Egre,ia de Christo qu" 
p odt\l'á i)l'1wulecer , tanto q·uanto o·t pcrmittfrem as paixõc!; 
perversas do g:enero humano, uma organização tutélnr dti 
f.ranquillidàde da ordem entre os povos e os Estados. E' a 
mcu~agem ele Christo . . e da Egreja que historicamente pro-
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metteu á'' sua Roma querida, a cidade das sete collinas: Feita 
capital .do mundo (/'raças á catkedra do ·BenttJ.venfu.rado Pedro,. 
ccerces uma preemine:ncia mai.s extensa pela religião divina 
do qu.e pel,a dominação terréna. Acrescida. por multíplàs victo
i·ia.~, a potencia de teu ·im.perio irradiava sobre terra e mar. 
1lleno'f' é, entreta'l!to,_ o dominio que te adveio de teus em:pre
hendimcntos (l;;.t-rrciro_, do que o que deves· ao reino da Paz 
CJwistã.> . 

Achà-sé sobre a mesa o .seguinte requerimento que vae 
~er Ji<lo. · 

E' lido, apoiado e' posto em discu.ssão o seguinte 

REQUE~I:\1ENTO' 

N. 3$ 

lleqne.iro que sobre o project{) n. 1 fO A, cte 1920, seja 
OHVida :r Commissão de Legisla.cão e Ju6tioa. 

·Sala' das sessões, 4 de setembro <lo :f.920. - Sampaio 
Corr~a. · 

Encernda e adia<ia. :f votacão. 

O Sr. Pr.esidente - Comznuiiíco á Camara que termina 
hnjc o prazo· de tres sessões para o recebimento de emendas 
~m 3n discU6São, .do orcamento do Inte.rior e de '()inco sessões 
pnra o recebiment.n de emendas. em 2• <liscussão, do orca
mcmto <l·:l.· Guerra. Devo commimicar t,ambetrt que, tendo sido 
h>lje füst.ribui<los os avulsos do orca.ment.o da Agricultura. 
ln<lustl'ia n Commercio. ficará o mesmo .sobro :i. mesa, a 
n:i.l'f.ir da µr.oxima 1'-essúo, õurtmte cinco sessões; para rcce
himr.nf.o <ln ént':nd11s em 2· discussão, 

Niío ha mais oradores ÚÍ.scríptos. 
Si mnis nenhum -dos Srs. Deputados cruer usar <lo. pala

wn nn hMa de:::t.inrnda ao expedient.l\ vac se .pa5sar :i ordem 
d11 flia. (Pmr.sa.) · 

C:om)"l:'lrt:11r:-m mnis ns- Srs. Brmf;o df.1 l\firanda, Jõlrlefonw 
.\lhrrnn. 'Frr.dp1·icn Bo1'1tr.s. Arnalcfo Rasto~. Alex:mrlrino da 
llnl'hn. 'J'nrinno Camnl'.''Ho. Naf.'tlicin r,amhnim. .Tnão 1\fan1?n
l11'ir'n .. AlfrNio Rny. SMhrn Fíllló. HP-it.nr d(1 Souza. Themis
irdPP. rfn Alm11ida. Mnrin de Pnula • .Tos'~ Alvns. ,fos.1 Gonçal
vrl'.. Alhr-.l'tino nrummond • .TMó Ronifüdo. JJamcmnir.r Godo
f1wln. l\forein1. Rrandffn, W~ldomiro df' l\In!!ull1ãc~. Fl)l'!'P.ira 
J~rng-:1. Gincinaf.o Br:i.g-a. Cr.sur Vor:.moirn, 'Pruriontc dP- Mo-
1•:11'~ Filho. Pndro Co~ta. r~niz narf.11olomên. Coiso Bnymn, 
.Tr>i'io Simplicio o Doming-os .. J\fnsr.nrenhas (29). 
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Deixam de Mmt:iarecnr os Srs. Fcli:lL Pacheco, .Tuvenal 
Lamart.inn . .Annibal Toledo, Octa'Cilio de Albuqu!JNtUe, Ephi
genio dr. Sallf's, ?.1_onlriro de .Souza. Antonio Nogueira, AbPl 
·Chermonf., Chermonl, dr. Miranda; ·Prado Lopes, Herculnno 
J>nrg-a, Cunha l\Iachndo, .Pires R()bcllo, .João Cabral, Herminn 
Bai•roso, 1\fot'í'ira ila Rocha, 'rl10ma:r. CaYalcanti. José Augusto, 
Alberto Mnranhão. Affonso Barata, Solon dP., · Luci;>,na, Joi'i.o 
Ely~io. BaHhaílar l)m•r.íra, Antonio Vicenlc,. G'~rvasio Fiol'a
'\ianlr, Correia dP Brillo. ·.Pedro Corroa, .Julio de l\Iello, Al
fredo ele Maya, Luiz Silveira, Miguel .Palmeira; Mendonça 
i\lart.ins, Pedro J~ago, OclaYio Mangabeira, Lauro Villas Boas. 
Pit•cs de Carvalho, Castro R®cllo. !\faria ·ncrmcs. Ubnldinn 
d<:1 A~sis, Arlind11 .fragoso. Arlindo Leône. Torquato Mor.eira. 
Manoel Monjarclim, Ubal(}o Ramalhete. .AJn.tonio Aguirre, 
Ocravio <la Rocha Miranda, Az11rt!m Furtado. Nicancir Nasci
ment.o, ·salino; · Filho, Aristi<l~s Caire, · Mrmdes Tavares. Vi
c<'ntC' Piragibf!, Raul Barroso. Norival d<.' Freitas, .Tosü 'l'o
lentino,. Azevedo Sod!'f'.~, Macedo Soarm;, .Toão Guimarães. 
Iluarque de Nazaret.h, Ramiro Braga, ,José . de Moraes, Raul 
Femandes, l\iauric:io de Lacnrda, Mal.ta !llacha·do, Ribeirn 
.Tnnqup.ira~ E;iívP.·ira. Brum, Francisco Valla\}ares, Antonio Car-
10~. Emilio .lardim, Americo Lopes, Senna Figueiredo. Odilon 
1ln Andra<l~. Zoroastro Alvarenga. Josino de ArnUjô, Fnusln 
Fetra:i:, Raul Sú, Franr:isco Paoliello, ,Jayme Gomes, Ala01.· 
Prala. Honorato Alves. Camillo Prat.es, Edgai:do da Cunha, 
l\Ir.Bo lfranco, Sal\c~. Junior. JosP. Robert.o; Albert.o Sarmento, 
B:nTOS Penteado, Eloy Chavrs, .João de Faria, Sampaio Vida!. 
í;arlo;; de Campos, ArnoJpho A:rnYcdo, Ramos Caiado, Oln
gario Pinto. Tu!lo .fayme. Costa i\larques, Luiz Xavier, Abdon 
Bapt.isln, Pcreim de Oliveira, Eugenia Müller, Gomeroindo 
Ribas. 'EVario,:lo Amara.I, Carlos Penafiel, Augusto 1pestb.nn, 
Alcides Maya, Nabuco de Gouvêa, Fioros da Cunha, Barbosa 
Goncn)vPs e Joactuim ·Osorlo (tO!l); 

ORDEM J?O DIA 

O Sr. Presidente - A lista <le presrmi;n. ncousn o com
rnrccim('>nto dr. 90 Srs. Deput.ados. 

Não ha numrro para se iProcrder tis ,·ntncõos dn mn
lP.ria!'. qnc so acham sobre a meso.. 

Pas:::a-sc :\R mal(lria~ em di!"Ctl!l~ão, 

3" lliscussrto elo projecln n. 31i2, de 1920, abrindo o rrr>
rl i ln 0.~pl'r:inl (jj> 20[} :000$, rara despe:r.iu; .decorrenles dos ron
\'f'.Llios dri Gonferenr:ia rir~ .Limil<:>s lntrr-nst adtmf'i::. 

Encl't'l'l.Hla e ndin°da n vota1.:ão. 
3" rlisrnss11o elo pro.iecto .n. 211 A, de 1920, do Sonnrlo, 

:ml.ori~audo a abt'iL'. o ct•cdito nllccssario ao nas-umcnt o (}e um 
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nuxilinr nt> DC?,Partamento :do 2• r ... inha do E:-;ercito; com pa
rnccr fuvoravel da Commissão de Fínnnçn.s. 

Encerra.da e nrlir.cfa n Ycil:ir;ão • 
. 3• discussão do proJr.r.f,o n. 20i A, do '1920, autoriznndo a 

ni:>rn• o cr•1dito cspnelal dn 177: 8G7~, pa1•a pagnmcnt-0 de dcs
,pm:as do dist.riclo radio~tP.lr.g1·aphico <lo .t\mazo11as . 

Ent:cc1·ada e adia<l:i. n votacão . 
Encerrada a 2" di s1mssrío dos nrls. 1°. 2" e :i• do pro,iecto 

n. 3"7, d" rn20, alterando a IC' i do liócnÇn, ficando adiada n 
voLnçüo. 

Enccrr-ada a 2• <fü:c\1ss:ão dos arts . 1". 2•. :::•, '•", 5• e üº 
110 pro,i ccLo n . 10 l A. <lc Hl:?O, au Lori1~nclo a r.xcou9ão d<? 
ouras no leito do rio Grande; com parecer •favoravct da Com
missão .de Obrafl . .Publicas ·e emenda substiLut.ivn, da. de Fi
nnnças, ficnndo adi:t<la a volar;ão. 

2• discussão ào pro.icei.o .o. 178 A. de 1920. nmnisl.i::tndo os 
insubmissos milil.nl'l'S; r.om ,parecer e emondn da Commissão 
,fo Constitui1;ão e .TnsLiç_a . 

Entrb t•m cli;;cwisão p arf.igo unico. 
Q 

O Sr . . Presidente - Achn-sc sobre 11 mes.a, um requnri
mrnto quo vur. ~et• lido. 

E. lido, apoiado ~ noslo cnn,innlamcntr. om di>;r.ussão o 
~".i:,m i nlo 

nJ\Qtri;;n r?.-rn'.\"i'O 1\0 P'l\'O.JECTO N. 118 "· D'F; 1920 . 

Rllqur.iro qun. sem pro:inizo da discussão, o pro.fccto nu
m'.!ro 178 A ní. á Commis~ão do Marinh:i ·e Guerra para qu<> 
· ·~la <liga nu:il ·o reflexo que a. amnistia p ódr ter na or.ganizn-
1.::io dM rori;.as armndns da Rcpubliea . 

~:1 111 das sessões, ·o de setembro de 192t . - Or..tnvio 
nocha . . 

Enr.rrradn a 2• di!'!cus~ão do artigo unir.o cio proJeclo 
n. ·l 7R :\. dP. Hl20. fic'!ndo ndin~u n vot:u:;ão. 

l·~nccn·ndn a 2• discussão do at'f-igo \1nico do pro.ir.~to 
n . !?i2 :\. <l 1~ Hl20, r.on~idernndo d<> n t.ilidn<le publica n Lii-~a · 
ll:whncl'n1•nso conlrn o i\nnlphalrnl.ismo: com par1rner fa.vo
raw·l cln -r.ommissfio dl' r.onstilniçüo " .Tt1!':l.icn: fi cnndo adia<la. 
n volnc,:üo. ' · 

• 1" cli!w11 ,Qsão do pl'o.i<'L~ (o n. 15B A. i:le "l!l20, efl lnbcl()cr.ndo 
1 1 11nn~ pnrn o 1iomi1•.itli11 pm· impl'ttdr.nciu, ncgligonnin. ou im
p1•ril'iri. " cl:mdo ont.rn~ pro,·Ml'nr.in~: com pnL'Ccer dn Com-
1ni ~!'lilo i:ll' Const.il.ni<;ão e .Tnsf.ii,:n . 

EL1r.el'l'ndn " nd ia<la n ·yolai;fio . 
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1• discussão do projeot.o n. 238 A, de i920, creando um 
IogâL' de carteit'o em (Patos. 

Encerrada e adiada a votacão. 
Disr.ussão unica do parecer n. 23, de 1920, indeferindo 

o requerimento em que .T. e. OakenfuH. Dede o pagamento de 
28 :000$ por differenca. de cambio. 

Encerrada e adiada a votação. 
Discussão unk•.a do parecer da Commissãa de Finanças 

sobre a emenda -0fferecida na 3• discu~sií.o do project.o n. i9t1, 
de 1920, a.brindo ·o credito especia.l de 3: 650$, para. paga
mento a GodOfredo Ca.valmmti da Cunha Vasconcellos .J! Jos1\ 
fü1cdcs Goudin~ com parecer da Commissão de Finanças con-
1.rnrio á cmcnaa apresentada (vide projecto n, 194 A, do 
1920). . 

Encerrada e adiada a votação. 

O Sr. Presidente - Esgotadas as matarias em discussão. 
vou levantar a sessão .. designando para quarta-feira, 3 do cor
rente, a segu)nte 

o 
ORDEM DO t>IA 

Votação do projecto n. 350, de 1'920, Codígo do Processo 
Cl"imrinal do Dist.ricto Federal (vide projecto n. 232, de 1918) 
(3ª füscussão); 

Votação do projecto n. 342, de 1920, abrindo o, credito 
especial de 200 :000$. para dcspezas decorrentes dos conve~ 
nios da Conferencia de Limites !nternacionaes (3ª discussão): 

.Votação do prpjecto n, 211 A, de 19.20,, do Senado, au
torizando a abrir o credito necessario ao puga.mento de um 
am:iHar no nepartamento de 2• Linha do Exercito; com pare
cer favoravel da Commissão de Finanças (3' discussão); 

. Votacão do projecto n. 201. A, de 1920, autoriz11ndd n 
obrir o credito especial d~ 177 :867$, 11ara pagamento de de$
pnzn.s do dii;lrioto rudio-t.efograpbico do Amazonas (3ª .dis-
cnss;io) ; ' 

Vot.n~itn do proj ect.o n. 3/i7. do ·1920, nlt.ernndo n. lei do 
li""nl)n!I (2• discnsslio): 

Voln1;üo do pro.i"clo n. 101 A, de t920, aut.oriznndo ;\ 
rX<'<'tll,:i\o dn obl'U~ no lei.lo c\n 1•jo Grllndc: ~com pnrecor Jn
vmuv<'l dn Commlssrin de Obrns P11hlicns e emenda substi
tnli.vn rla Cifl Finnncas (2• discussão); 

Vol.nr:üo do pro.ir.elo n. 178 A, de 1920, amnistiando os 
insnbmiR~os milit.arcs: eom parecer o monda da CommissITo 
de Con[oltil uirão 0 .ruStica; prr,cl'dendo a vnt.n1;1io do requc1•i
mcnt.o <ln Sr. Octnvio Rocha (2• discl)~são); 
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. Votação do prnJecto n. ·· 272 A, de 1920, considerando de 
t1tl}idade publica a Liga :Sarbacenense contra o Analphabe
Usmo: com parecer favoravet da Commissão de . Constituiçáo 
e .Tustiç'a (2' dis'cussão): 

Votat.ão do projeot.o n. i&S,A, de 1920, esta.beleeendo pe
nas . para· o homicidio por imprudencia, ne~ligenoia ou im
pericia e dando . outras providencias; com parecer da Com
missão de Constituição . e Justiça ( 1 ª discussão) ; 

Votacão do . pro.iecto n . 238 A, .de 1920, creando um Jo-
gar d~ cart.eiro em Paros ( 1 • discus$ão} ; . · 

Votação do parecer n . 23, de i 920, indeferindo p reque
it>fn(',n.to em que J . C. Oakenfull pede i o pagamento. de réis 
28 : 000$ por differença de cambio (discussão unica) ; . 

' Votacáo do pro,jecto n. f94, de :1920, abrindo o credit.6 
csriecial de a :650$. para . pagamento a Go~ofredo Cavalcanti 
da Cnnha V$concellos e José Guedes Goudm; com parecer da 
Commissão de Finnnças, contrario . á flmenda apresentada 

. (vide projedo n .. 194 A, de 1920) (3' discussão); 
Votação do requerimento n. 38, .de 19201 do Sr. Sam

paio Corrêa, pedindo a audiencia da Commissão de Constitui
(;ito e Justiç~, sobre o l,)I'oje.c_to n . HO A, de 1920; 

3• discussão do projecto n[ 340, de 1920,· à.brindo o cre
dito especial de 797:62i$ii77, para concertos e acquisi!f<(o de 
material fluctuante de diversas alfandegas; 

3• discussão do projeeto n. 338, de 1920. abrindo o cre
<lilo de 5 .330 :OOM. supplementat á verba 23•· do areamento 
da Fazenda de i 920; · 

2• discussão do p!'o.iecto n . 218, de f 920. estendendo :is 
cmprcizBP ou oompanhies, que se organizlll'em no paiz, para . 
oxploracão da . industria metnllurgica, os favores estabeieeicos 
na lei n. 3.991,- do corrente anno ; ·- . 2• discussão do pro,jc;cto n . 224 A, de i920, do Senado, au-
torizando o .Tookey Club a cont.rahir um P.mprcstimo em oJ:lri
~nções ao portador ai.ó 5. 000 :000$, com parecer f'avor-avol da 
Cornmi~siio de Const.Huicão n Just.ia; 

1" di.~rnssão tio projMto n. 290 l\, de 1920. considerando 
•l~ nlílid::tdP. publica :.t Academia do l:ommt?rcio de Juiz de 
li'1'n'n: com pa1·1~c01· 1'nvnr:iv!!l ria ·commis~fio ele Const.iLu il:ão o 
.l'm1l.i1~a-. 

J.,ovanf.u-so :t srs~río :'lS 1 :t ·h'or::is e 115 minuloS' • .,, 
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490 ' ANNAES DA: CAMAM 

92" SESS.:\.O,. EM 8 DE SETEMBRO DE i920 

pnm~mENC!A DO SR, BUENO llR!\NDAO, PRESlD'ENTF. 

A's 13 horas compar-ec(~m os Srs. Bueno BrAndão, Arthur 
Collarcs iUOL'eii-a, Octncilio de Albuquerque, Ephigenio dn 
Sallcs, Costa Rego. Dot•val 1PorU>, Dionysio Bentcs. Prado 
Lop"s, Cunha Machado. Lni7. Domingues, Rodrigues 1\facbado, 
Armando Burlnmagui, Marinho dr Andrade, Thomaz Rodrigues, 
Osorio. ili' .Pah·a, Trederico Borges, Affonso · Barata, Cunha 
Lima, $iml')âO Leal. .João Elysio. Balthazar P~reira. Gonzaga 
!\·!aranhão, Gcrv::.sió Fio1·avanle, Alexarn:lrino da Rochn, Es~ 
tacio Coimbra, .Tulio dú l\fello, Luiz 'Silveira, Rodrigues Doría, 
Manoel Nobre, OcLIJ.vio Mangabeira, Leoncio Gu.lrão, Pa~heco 
?.lrndcs, João Mangabeira, J'osé Maria,. Raul Alve<;, Torquuto 
l\lol'eira, Elpidio de Mesquita, Rodrigues. Líma, Leão Vclloso. 
P,ampaio Corrêa,. Ni~a·nor ~as_ciment.o, Mendes ~avares, Raul 
Barroso, l\f:mocl Heis, Ver1ssimo de Mello, Mar'lo de Paula, 
Mo.urie.io de Lacerdn .. Tosé Alvé5, José Goncalves, Augusto de 
Lima, Albelrtino Drummond, Francisco Valladares, Zoroastro 
Ah·:1renga. Fi;~ineti~co Bt·essane, 'l\forq_ira Brnndão. Raul S:í, 

. \Vnldomiro de Magalhães, Manoel Fulgencio, l\fo.tlo Franco, 
Carlos Garcia. Feneira Braga, José Rob~rto, Barros Penteado. 
i\fnrcolino. Barreto. Palmeira Ripper, Jo5é Lobo, Rodrigues 
Alves l<'ilho. Arres da Silva, Ot.toni Maciel. Luiz Bartholomeu, 
.J ofw ·Perne"tln. Carlos Penafiel, Mar~al {!e Escobar, Octa.vio 
l1orlm, Barbosa Gontalves e. Carlos Maximi'liano (76). 

O Sr. Presidente - A lista de prl.!sença aceusa o. com4 
;1nrrc~1nw11to <IP iü Sr~. DE~1rnt.ados. 

,\brr.~sc à "'eS$ÜO. 

O. Sr. Ephigenio de Salles '(sttpplente; servindo de .2º Se~ 
f'l'f.•!.m•io) proec<lr ti ldf.tira da aufa da ;;!';:sflo antccP.dcnte. :l 
qun! ,1, ~rm oh~crvacüc~. nppl'C·vacla. 

O Sr. Presidente - Pnssn.,.se á leitur!! do expediente. 

O Sr. Octacilio de Alhuquer<tue ( .f• Secretario, srn'Vi1UlfJ 
d!• 1'·) pr•nc.~~d~1 ú. leit1u•a. do S(•guintc 

EXPEDTEN'TE 
OHicios: 
D<.P ~lini~tcrio elas H,~taçürr- Exteriores, de G no cort'í!nlc, 

rr·,: ia11do ª'' sl'g·ninl r.s 

1!'iPonMAÇÚE!'l 

Sr. 1" F:cr1·1.;l.::u•io da Camarn dos Deputados - Com rcfP.
rcncin no n'-"i~o u. ;?1,2. ,\4•. 20 clt\ . agMt.c proximo pussndo, 
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!3l!SSÃO. F.M R DE Í';ETE:MBRO OE 1920 .~-..· :i9i 

trtlho a honra de" levar ao con•hecimento de V. Ex., tu: se~ · 
/,:uiules respostas ao pedido de informa~õns dtissn. Camara: 

o~ o noi,uril Governo n5o cnccnLrou ncnluim funccionarío 
t1Jd1d1) n cstn 8ccrcf.:iria de Estado: b ) dous . fomm os iunccio-
1inrios quo post6riormnnLn ficàl'am addidos :í m~sma Sccrcl.a
r ia de Es l.ndo. por: lN·em i::ido Rupprimidos os seus cargo~. 
l':t-1;i· do 11', · 1 rJo nrt.. 'l " da.<: ' dispo!liÇôe$ l rnm;itorí:l.s, do de
r.relo n. H . Gfí6, do H dl" ff:wnr eiro ulf.imo e: r: e d ) est.1i.s 
.i~m!> unicos addidos ainda niio ·foi·am aprov1iifadcs l'm rrnal,-. 
quol' , ·aga dPstl" ou de outro Ministcrio. · 

. Aproveit.o n opporlunidade para renovar a V. Ex. o,; 
pi•ctcslos dn minha alta P.sUma e mais disf,incl.a Mnsiderar:ão.: · 
- .4:;;r.i•tJdo Mm•qwM. - A' quem fez .a re(luiRi~iío. . . 

. Do mesmo ·~tinif.fi"!r i o r. fie egual data. r i!ml'i.t.endn o t><!.
g-uinte: 

Sr. 1º Secretario da Cumnra dos Deputados - O :Ministro 
Ph~nipot.rncinrio d~ S. M • . o Rei dos Belgas em nota a. esta 
Ministeric ü•n7. no meu corihecimcnt:o Qllf! o Stmado do seu 
'flni:t., em ses~ão . d" 23 de julho nllimo, accoilou. pot· unanimi
dade. a or.dem do dia propost:i pelo B~rão Orb:m ele XirvrY •. 
8~nnclor da provinéia do Luxemburgo, nos scguinLes termc11: 

<Le Sénat. · dP. Belgique voulant. h la veillc du voyag?C dCl 
lc111·s Mo.jestés, lo Roi ct ·la Reinr., au Brésil. commémor~r. fo 
!<ouvcnir de l':ittif.n<lc prise pai· ce noble p:iys au début de l.a· 
:.:ut:lrrc•, lor;:;que dnm; la sfa11cfl du R aüut. 1914, la . Chambrc des 
)).Jpuf.<:s de .Rio ele .Jan1Jiro á!cva une solenne Jle protestation 
r:rmt,rc ln ·violatlon dn lu noulrnlité bcdge par les arm~es da 
l'füi)piro .allomnnd. ~dr.P.ssr. .à la mition b1·ósilíenne, rApre
~011!.éc par son Parlcmenl. nt ·pcrsoonifiée par son émin-ent. . 
J)résident. l'exprossion de ia ~ntitude do notre pouple, on 
1:nfomu Lcmps quo l'hcmmase rtcs voem;: qu' il ;forme pour la 
pu:spérité de Ja grande Républ!que Sud-américaine. et passe à 
r cràro du jour.>. . 

Tenho n lion.ra de renovnr a V • .Ex. os protestos da minha 
nlla estima e mais · distioef.n con$ídcrncüo. - .A.::cvcdo Mo.r-
11u~s : ~-. Inleirnda. · 

Tclcgrammas : 
flio, 7 de setembro - Presidente Camarn Deputados 

Qnoirn V. Ex. acceitar cordeaes s:i.udn-ç,õe$ e since.ros votó!l 
pela g-rnndcza da nóbre nacão brasileirn. - Manoel Be1·nn.r:
fle~. - Inteirada . 

l3nhia, G - Sr. Presidente C~mnra Deputados F odcrnes 
Congrntulo-m~ com V. F,,x. neta pass.<tgem magnn. data 

~nte i:itembro assignala pritn(,iro passo pur:i. indcpend()icia 

Jnoss5\ querida oa(.ria. Affe<:tuosns saudn1,:.1.íos . . - Seabra. ,_:_ 
ntC!lrada. 
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·. 
ANNAES DA e.AMAM / 

. ~ ·. 

Nitheroy, ·7 Presidente· Camara - Rio - -Tenho honra 
· · apresentar V. Ex. minhas congratuJ3.(".)íe.s · pass~gem dat.a na

cional ,.quo 'ho.le se commemora. -Rau.i Vewa, Pres1dente · 
Estado . - Inteirada . . 

·santa Mária, 7 - Exmo. Sr. Presidente Camara Depu
tados Federal ,;_ rdo-No grande dia unniveri;ario emancipa
ção politica Patria jUl='O metrõ"Pole temos subida honra en
viar vivas congratulações preclahssimo Sen~do ~~d~r:al pelo 
patriotico gesto do qual resultou incorporac.ao defm1t1va re
gaço querida Patria preciosos despoj os D: Pbdro Alcanta.rn 

. e sua virtuosa esposa . bem assim suspensã.o banimento mem
bros .sua gloriosa familia. Saudacões. - General cioct

1
oa.W.o 

Fonseca e officiaes da Õ" brigaàa de inf a!láaria. · - Inte rada. 
Rio. 6 - Presidente Camara Deputados - Rio - Tenho 

hoara convidai-o' sessão Liga -Defesa Nacional realiza-se sete 
sct.cmbro, oito .horas noite, B'ibliofueca Nacional falla.ndo ca
nltão Gregorio Fonseca. Rogamos corriparecimentô Vossencia 
maior brilho solemnida.de • Saudaçoos. - Pela C01':n.lnissã.o 
executiva, Homero Baptista, presidente . - Coelho Netto, se-
~-reta.l'io geral. - Inteirada·. · . 

E' lido e fica sobre a mesa um ·projecto . dó Sr. Mendes 
·Tavares. • . · . 

E' lido e vae a imprimir o seguinte 

PROJ"ECl'O 

N .. 3iD - i920 

App1•ova o acto de Poder E:ucutivo, r>edi11d-O o sum>rim.err.to 
1i E11tr11tla de. Fc'l'rfl Centiat ·do BrasU de l G. 000 :000$000 

. Erri officio . n. 930, . de 8 de maio ultimo. o ·T~ihun.111 'àc 
· C<?n~as t.~·ouxc ~o ~onhocimento q~ Congress<? Nacional que o 

Mmist.ar10 dn V1ucuo e Obra~ Puhhcns em-.'1l.v1so n. i,/1.67, de i8 
de ,itilho de 19it1 pedirá o ·supprimento ü. Eslroida de Fcrr1: 
CcnLrul do Bt•il.sil, nn <\Oníormido.de do art . . 122, n . IV do d"
cr:nto n .. 'i:l .247, dn 23 de oot.ubro de .19i8 do credito dr:. 
H 1 • (1()0: 000$, consignados na. . lei Ol'çnmentnria p111'a.-'"'o exm·
nicio de 19~{) f! desLinados a atten<ler no pagameolo dé cl('i;pczai< 
<lo combusl.1ve l. ucomp'anlmdo dus requi,qi~s foitns 11elo 
~~he!!ot1ro da ~lita c11trnda ao cscriviio da D'ir'eclol"in Gorai d11 
1 !lCROll!'o !\'acwnnl om 2. i.2 n 19 do a.go11to; 2. !J, rn o 2~-f d1• 
si.lembro; 7, 14 e 28 de outubrro, n 4, i8 e 27 de 11ovl'mh1\1 
de HH9, no tol.al do alludi-Oo credito. 

Na fórma do ~ -~·. 'do art . 101 do r egulament.o approvado 
pelo decreto n. i3.868 •. de 12 de novembro de 1'919', o Tri
bun~l de Contas communioou ao Congresso Nacional que em 
seH-'IUO do i2,.de ,janeiro do corrente a.nno r esolvtm nos te1•-
1:1º~ do § umco do nrt. H5· do decreto n. 13·. 868, ord1mar o 
1cg1stro wb protesto da despeza de que se tt-ata visto não 

,. .. 1 
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ha'VCl' o 'I'llcso.uro Nacional remcttido os docuroén.tos_ CUll\-
1a·obaLorios da despeza et'.fe~Lunda por conta Cio aupprunLiuto 
a que aHude o referido aviso. · 

. A' vista das iilforma.Ções junla.s ·p_i:esta.d:i.s 11ela. Est1·a.<l:.i 
de }'erro -Ceulral do Brasil e da . relaçao _da.-; oonta's ~aga.:; 
pela 'l'hesouraria .POl" conta da con~i~açao de 11>.0~ .0l}{l$_ 
pal·a o axercicio de :i9t9. pura acqu1s1cao de combustrvel 11a 
unportancia de 1.5 . 999 :994$9<>4, sendo o sal~o de 5 :09.6$ do 
referido supprimenoo de 1.t:t. ooo :.000$ recolh1<10 a.o '.Cbesour:o 
Nacional em 2 de julho ultimo, Juntan1cnte com o saldo g~
l'a.l da caixa do cítaoo exercicio, o que tudo consta do ~1'fl
do do thcsoureiro da Estr·ada de Ferro Central do · Brasil a.o 
sub-director da · Primeira Divisão, cro 7 de a.gosto sop n. 357, 
a. Commissão de Tomada. <le Contas a:pt:esen.ta. <> seguinte pro-
jecto :· 

O Gonçesso . Nacional decreta: • 
Arl. 1.• Fica ap'provado o acto do Poder E~ecuUvo pe

•lintlo o supprimento a :Estrada de Ferro Central do Brasil do 
1·redilo de :16. 000: C>OO$. consignado na lei oream<inta1•ia pa.i·a 
" exet·cicio de 1911> e destinado a attender no p~amento da 
<l 1~.,p4'!za. -Oc combust.i..,·el, acom.pan.had() <ias l'el)'uíin~oos feitas 
ril'lu thcsourciru dn ditn cstradv. no escríviio . da 'l'hesourarià 
(.<1•\'tü do 'l'bcsouro Nacional em 2., 1~ e Hl de agosto; 2, 9', 16 
1.• .:.!::! de :leLembro; 7, ~4 e 28. <le outubro e 4, 18 e 27 de no
vembro,, tt1dp do :WH> no total do alludido credito, ficando o 
referido U1e!>our0iro s~jei~ á. pre&lal;.iQ das i-esp~ct.ivas 
CLJil l.aS . . . 

At·L . . 2. ~ rrcvogam-se as disposiç6e$ em contl'arfo. 
. Sala das scsõ'csi iS ,de a.r:;osto . de 192'0. - Josr! Lobo, Prc
~JdenLn . .. -..,.. . Ol<~l]ano Pinto, Relator. - Lconcio Ga1:rão. -
J. J. Sca!Jm Filho. - Thoma; Roàrigue$. -

b ;I ra1lii dr. 1<'1!1'l'O Ccn<.ral do :Brnsi\ - Nota explicativa 
..• Ç>. s~1ppt•i11111ritó de_ fundo!! á. thc:;.cur~\'ia da estrada para 
.u 'l•H!l1~·ao rlC' c:nm})ust1Vcl, pOl' Y1n de i·egi•a, é feito por · en-
1:~\t11r~' . ri~. r:onl ns. o que import.a cm. dizr.r que a estrada só 
! •1·;1 1i;1b1lil:uJa quando dlt renda a recolher se póde l.'e.tirar 
.d~um.1 J)nrr.r.Ila parn fozer face a dospozas outras que não ao 
1 1•~~ram.</\lo cl? pe!'.51.oal. Dtmrnte o nono do 1919, em cujos 
1>1 mw1fos i::el<' m<'7.C~. ~" flf!ll grando incremento aos traha~ 
11 1 :·~ d11 <:~11st.rnc.cão cio prolcnt-"amcnto da. bitola larga para" 
ll::~~~~ · ~rorrr.onlc, as .dcspcr.n~ com () p1111;am1.mt.o do 'pessoal cm-· 
!': .'"'·~~º ~~ss~~ ;;:1;rv1co r. no dr) Ll'afcgo ro1•am avultadas (' po,· 
1
1
: ~1.1 ~"\C ·1 n1 poi;s1"r! 1111.rrndel' no pagamr.ml.o d<ls contas de com~ 
:i ;:;l1~·e1. J.;!!l.a ~xpo.o:;i1:,ão Nltít t11o;it1·ando <tue a. estrada.· n'ão re

c•,'h_? 'fundes qu_mi<lo ncccs1:1ita o rr~quisitn Jé sim· quando as con
fl; ~'IJC~ o perm1ttem. 
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' !\i:::> las coudiçõcs, não se sabe ucm ào certo em que dala:-1 
·sri podt-l'ão fazer .os pagamentos e, por isso, não é possi:veI 
prc:i-ilat· as contas ao 'l'hesouro Nat\ional denLro do · prazo de 
·í8 hoi·as, como exige n 'l'ribunal de Contas . 

Cúmo eslá no conhecimento <lc todos os que tl'abalham o-n 
~e iut.eressam pelo serviço fer1·0-viario, a · questão · uo suppri
mca!o de combustiyel nestes ultimes annos tem assumido uni 
:ispc<:t<' verdadeira,mcnLc complicado e exige das · adminisira
•.!6es muita actividade paL·a que não haja perturbação do set·
viço de l.r:i,fcgo. Os fornecedores de · combustivel · tce.m t·e
cusado let·minan!R.rncnte a condic,:ão de serem feitos os rpaga
menf.o!; 110 'l'hesouro !Nacional. allegando que qualquer de-

. mora. complicada. com as oscillações do cambio, ~ausa prc-
jtii'zci:: e L1·at1stornc~ insupera.vcis. · . . · 

Para. a · dircctoria da. estrada sc1·ia mu-ilo mais commodo 
lJ:t<· todas as contas fossem pagas n:o 'l'hesouro Nacional, ·como 
."coulcce com ' os materiaes de ouLra· natureza; mas, diante da 
s iLmu;ão de perLurbacão dos mercados fornecedores de ,com
llm;tivel, e~tamo!; na conLingencia de continuar a pedir supp1•i-
1rnmto para regi:-;Lro posterior no 'l'l'ibunal de Contas,. o quo 
aure8cn~ os inconvflnientes ·. do protesto, mas permiLtc que o 
:i''rvit;O d!! trnuspo1•lc continue a · ser leito cem a iii.dispensavel 
1·~i;ularidade. . 

O officio anncxo do Uiesoureiro da .estrada e a rela(lão da$ 
contai; pagas, firmada pelo escrivão da tbesoura.rill, comI.Jlc
tam as presentes informações. 

.. ....._ · ' 

Estrnda tlc For1·0. Ccnll'lll do }3rasil. ·- N. 357 ·""."':' Rio dti 
J:innit•o, 7 d.e agosto de 1920. 

Junlo \nna i'elução -.las conl.ils pagas por . está Lhcsouraria. 
111n· coo la d:i - consi~nncão de 16. 000:000$, para o oxcrcioio dn 
H•i!I. pnt•a acQui~icüo de combusLivcl, nu. impcrtancia de réis 
1 ;:;. ~t!l9 :\J91.$~H.. o cujo l'egistro foi feito pelo · Trihtmal tln 
Cotilas sob prolcslo, nos fo1·mos do paragrapho uni.co do artigo 
~ 15. do rogulnmenlo que baixou uom o dcc1·cto n . 13.868, do 
1~ de novembro de 1919. 

O saldo de; 5$00G, do rrforido 8Uppl'imento de HJ.000 :000$. 
foi .rc1~olhido ao Th~souro ·Nacional, cm 2 de .iulho pro::timo 

· rH.u:~ado. juntamente com o saldo gc1·al de cu.bca uo' citado 
'exercício. -

Saude e fraternidade. - Antonio C. de Araujo Bastos Ju
uioi', thcsoureiro .. 

Ao Sr. Dr . .sub-direclor da Pl'irueit·a Divisão 
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Rcluçüu rlas im1Jo1•larw~as · ptt{las J)l)1' conlu. dv su11i)ri'111.Lwto de 
·f6. <JOO:OOO$ :soiícita<io do Tlu1sow·1J Nacional 7Jara. 1Ja.
(Jam1mto de com.uustiVel a consiarw.dos -itc.t' lei orr;u:mentai·irt. 
du exercício de ~9./9 ' · 

l'.· S. Nicolsou &. Com1L (CO.l'vão) • . .••••. 
Companhia Nacional de Navegação Co:>Leü·a 

(carvão) .• .. · ...... . ....... . .. ..... . . 
.Produce & Wa.rrants Comoany - (carvão) . . . • 
Croochi & Gravin{l. (carvão) .. ••. .... .. .... 
Augiu Mc:\:icam Petrolcum Company (oleoj 
M. Lopes da Silva & Comp. (lenha) .. ... . 
Oity Lai;o (lenlia) . .... . .. .. .. .. .... ... .. . 
Ciccro Figueil'cdo (lenh~} •. ; . . ....... : . . . . 
Deocleciano <lo Souza Ameno (lenha) .. . ..• 
.José Corrêa. de. Figueiredo (lenha.) .•. • • ... 
Henrique Cerqueira Pereira (lenha) .. .•. •• 
João de Assis Lopes Ma.rLins {ienlia) ..... •. 
D. Maria :beraldo Lopes (lenha) . • •.. ••• : . ••. 
José Augusto de Abreu (lenho.) ... . · .. .•.• • 
Jlotclhos & Oliveira· (lenha) ... ...•. . .... . 
:P .. Canella. & Gomp .. (lenha) ......• •• . .... 
Alceu Barroso (lenha) .. . . ..... ..... .. , ...• 
Antonio. Orlando (lenha) ••.. • • ..•••. •.•. . . 
.Tosé Jorge ·Primo (lenha); . ... . . ,.· •.• . .. .• 
Tsaias Monteiro da Palma (lenha) ••.. . . .••. 
Vil•gilío Machado (lenha) • ••• •..••••. .•• , • 
J..oonidlo Pereira Dutra (lenha) .• •••.. ••• •• 
Passos Vieira ~.;. Comp.. (l~nha) ·;·.: . .. . • . .. . 
Faustino .. Pinto CoHal'C~s (lenhn) ..... . ... . 
.José Leandro Lopl's (lenl1a) .•• •.• . •. . . •. .• 
l~rancisco Xavier Lnrcmo. (lcmho.) ••• . .....• 
T,uJ:r. Francisco de Moracs (lenha) . ... . .. . . 
C: N-mnno dr! Andrade Pinto (lenha) .. . . •. . 
Benjamin Collar·"s (lenha) . .• ,, . . • , ... ... .. . 
Octnvio de Faria Souto (cac·vf10) ••• •••••• • , 

v. 1>06: 3lt7$5!1~ 

~. i05:6~if.6S4 
1:967$0-00 

!!7:990$125 
'! • ·t 92 :876$954 
3.659:173$000 

!JO: 19'1$500 
182:163$100 

80:011$500 
2~-i : i39$000 
2f7 :017$53() 

58 :24<l$00<l 
29: HS.'$000 

lH :()27$0'00 
86:128$125 

1.17:200$000 
f-03 :284$720 
:l.19:62i$7481 

17 ;923f ·7G50 
560$0(}{} 

86:37<.$500 
9 :8S.2$S-00 

H : i'Ol7$800 
9:445$000 

11;063$500 
25 :&'26$240 
43:5i6SOOO 
i6:i32S.200 
rn ·:s62$50o 
61 : 5'i.il$0UO 

'1~. 999 :9!M$90.i 

Supprjmcnf.o • . • • • . . • . . •.• . . . • . • . • • . . . . . • • 16.1J~o:o008ooo 
Dcspeza effcct.uada .. , •. . ••••..•• ..•. ..•• •. 1.5 . ~99:99~$90-'i 

. Saldo . .... . ... . .... .. .. ., , .. . ... . .. - .... · 5$096 

'J'he!:iom·aei::i. da Estrada. de Fe1·ro CenLral do BragiJ, 30 
de julho de '1920. - Geraldo sommer, escl'ivão • 

. O. Sr• J>.resid~nte :-- Está linda a leitura do ~xpedieuW: 
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.. O .sr . ~rancisco Valladares e·) - Sr. Presidente1 a data 
de ho.ic lristcmontc rcc;orda o assas:sinuto. nesla cidade do 
gen<lra l .Pinheiro Machado: - um crime foescu~avcl uni aL
~cnlacl o estupido, de horrivcl perversidade, em qu~ a c;ruu 
icrel.à d~i om matadot-. em um golpe traiçoeiro do punhal, 
~or~ou, mterrompeu em plena gloria a vida fulgurante do 
maior• dos republicanos. · · · . · 

. Chiço amws se passaram sobro o hediondo dclicto - o 
n1a1s rr~puMvo que neste paiz tenha ferido o affrontàdo a 
consc.iencia publica. O t.mpo, a po,uco e pouco · di1:1tancia dos 
conr.cmporaneos a figura intlsquecivcI do inc(yto rio-g1·an-
dense... . / .. · 

O Srt,. ~ÍCANOll "N~\S<;.tMENTO - Cada ve:6 maior". 
O Sn . Fn,mc1sco VALLAi>ARES - ••• para lhe ·aar o re

leve• dcfinWvo a moldura inconfundivel da historia; em que 
terft de permanecei· como n maior,· a mais forte, n ,mais vi
gorosa, a rnais brilhante, a mais formosa, a mais suggesth•a. 
- : a !igura maxima deste cyclo luminoso. que se abre aos 
pe1m•~1ros -damorc!; da propaganda republicana no sul e 
v~rn aqui encerrar-se, inopinadament~, com a sua iniqua. 
v10lenta morte, nesta Cap1tat. . · · 

Todo esLe largo período, senbot•es, que registra o advento 
da Republica, sua imp lanlacâo · em !.erras do Brasil, sua or
ganização. a::; lutas frat1·icidas em que so consolidalll as llovas 
insLftú ições - todo esse áct.ivo periodo é , sobretudo, influ
enciado. dominado, por dous . homens, duas figuras poderosas 
que o .podem resumir ; e cujos n.croes; entre os dos sei-vidQres 
do regimen, irmanados, confündidog e nivelados pelo mesmo 
amor, p~la mesma dedicação, pelo mesmo. es.t'ol:'ço, pelõ seu 
aperfei<;oamento moral e material. enlrelaçadós, desde os 
primeiros instantes, ·com: a nepublica, cada dla ·ci-oseom l\ll. 
estima e no resipeito dos contemporaneos e doe demais sin:. 
gularmente se dest.aoru:n e distanciam .pela extensão de seus 
sr.rviços o efficacia de .ISU8 acção; duas individualidadas ts.s
cinado1·as que elevavam o meio em que. lhes foi dado .agir; e 
que as contingencias da politica ora separam oro. reunem e 
congregam, mas dei urn modo ou de out.ro consorva.m sem
pre á. frente dos acontecimentos e das c'lrt•entes l.lOlXlo si, 
pela predestinação da propiria vida. e exoe!oleneia de suu.s 
vir-tudes, lhes coubesse naturalmente instruir, dirigir, dou
trinar, encaminhar, ou condUzir -a democracia na.soent.e. 

Em uma - Sr . Pr esidente. temos de distinguir o genio 
da palavra ~om todas as suas seducções; em oulf.ra ·a acçao, 
o · genio do cornmando com todo o S.eu podor · .si domina1:.ão. 
Em uma ·a ascendenciada palavr-a, instrumento de saber 1: 
de doutrina. a palavra hltmlilla em que chispam e fulguram 
reminiecencíns ~cenLelha.s · do :Verbo crea-0.or que a irisam; a 
pala:\'.ra que .se torna Jrresitivel quandQ um so.pro do alto 

. e·) Este discurso não foi revisto pel~ orador . . . . . 
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:t faz vib1·;.u·; a. palu. ... -ru. imMumento divino da tran!:õmis::;ão 
üc· .fiell::mm(lJlto e Jas id~aio, .que arta:sta, conveu..:e, seduz. e 
1.Jmpoli;a, IJ'a..usforJii.a trantipo-rta, <lest1·6e ou edifica, eleva -0u 
abate, r~i·~ ou ·acaricia, levanLa ou depdme, mas sempre do~ 
miua., e.noa-minhaudo· oll p~vos e multidõelõ ao seu (iestíno. 

O Sn. MtUlCAL E:;coBAk - M\lito bem. 

. O SR. l!,RA!-1C1~co V:\L.C..>J>Altf:S - lleferiodo-me, senb.01-e.s, 
á11ueHe que •Lem, n~ste pa.ii, no me.is alto gráo o · tailenw da 
11alavra esoripta. e da palav1·a !a1lada; na tribuna, e na im
iJI'cm.sa, na p1·aca publica, no Parlamento, .no joru.e.l, no li
:vro, Dl)S tl'ibunaes, n~ comicio.s: ao nlaio1· dos nossos ora
tlút·es ao maior doo iio.ssos -estyJi51.as, ao maiol' do& uossos 
c:;criplm·~; ao a.üt.w da Con~it.uicão e seu commeut.ado1: 
mats a.utodzado; aQ Jnterprete dat1 leis, ao ·ruestre do di
rlliLo, da. língua. e <l.i e.!oquenoia; ao grande publicista; 1io 
patt·ouo eou~nte do:i ºP.Pfimidos · que não deixou nunca de. 
1mc:irnnr a:; aspirações populares ~ 4e e::;tar ao ia.do oo 
J>llvo; precisarei, senhores, de citar, de nomear o Senador 
lluy Barbosa ? Ruy Barbo!a - que na sua vil'ente na .sua 
:;lodosa maturidade, ~m :ieus momentos de inspirac.ão pro-
11heit.ietl, é a propri.a. vcn da Nação; o s~u oonselb.o, a sua se
gurança ·- õt:u guia, das lio1·as di1'ficeis ·? E, · senhores, pondo 

. th!ant0 dos vossos ol hos a prop1'ia .acção - na sua vigilan
du, uo deu vigot· fj. impet.~ so·bei·ano; todas as virtudes do 
ccrnmnndo, todo:; o~ eutltusiasmvs, ~odas a~ ~ergjas, como 
t.od~ u p1•ul.l~ncia reunidas em um só ·homem, a maior pu..: 
L'<'ze, uin absoluto <le.sint~resse, a maior abeneàgção a maior 
cor11gom, u maiot' despreut.limento1 a maior bonda.de - -to
dos O!'\ ~U .. dl:>ul.oil mora~~ e pbysteoa congi·esad0$ synt.heti
.,;auv.s. um uma iutlhridualldo.de fasofoadora, dando á-. pri-
1116iru vililu. a jmJ>1'e~ií1.> du f1:>rca, da bellesa e da magestade 
- • ull.i•11h indo, ~eÜu?;itldo ernpolb-ando, arra.stando vontades o 
cul'l!.\:l'.ÍUS, Sl)lflpt•o tn~fr~du e côndutida. por um ideal que, pro-
1:1tt'1l o con~ogúa reo.lh:ar na sua. pa.trla; no soenat'io da. po
lit ica - moveud1>-sc duro.nlL' trinta annos, s-em uma falha, 
11111 <losfa!Jooimento, wna liasltaciio; sampre na primeira li-
11hu, lil.ltnPrG nu. í'r<iule, ~erópl·e. o prinleiro, assumindo na., 
1.111.·a~m&nto o comma.ndo po1•que esse naturalmente lhe cabia; 
tcr~i necessidade, senhores, de nomear, de ~pon.tar, .de re
l<:mbx·a1· - Pinheü•o Machado ? 1 

Es,;o. figuro. io.esqu~ivel, !a;;elne.dora, um -golpe t::~i<,;.o
i>iru de punhal nol-a. arl'nbatou, na,,Plena força da vida, no seu 
~l)lllll'io de glorias. Pinheiro Macha-do ! J(~ . o chora.mos nós 
oi111·.oi; seus com_p::mbeiro~. sous amigo~. seus leg!orrnrios, ili 
o chorámos nó:,; ciuh-os, os·· republicn.nos: sobre .o seu tumulo. 
dé'brucadn, -a R~publicn entornou · todas as lagrimai.; do seu 
rl!racão. · · 

Não venho assim carpir o heróe desapparecido; ma:; nest~ 
data, que tristem'Jnte recorda o seu tr~passe. pedir: á reprc
~t:ntacão nàcionaJ·, como interprote do sentimento republicano, 

o.-VoJ. vrr. 3.t 
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a homcua.,em que a dtJn1ucrai.:ia · brlll:!i!eil'a <leve ·au . maior 1fo 
:;cus fíllws, tombado ao. ~eu .serviço. 

E~La lcg-i:;latura 11ão pótfo úissolvct·- ::;c :;cm JH'uvitlimc'iat· 
subrc es:;o prc:-ílo que tem d~ !:a;r, que lhe deve de .ser }Jt·csLàâo . 
. Pinllciro l\Iaellado !. Um nom:.i breve e sonoro, .como um 
LO(JW'.) dtJ clal'im, como um·a baudciL'a que ral)idamenle se ·des
uobra e tremula no Ul!.Ui ! Pinh~iro Machado 1 -0.uas breves, 
·em•ta::: IJalavt'as .. que ::>oam como urn appello :i.s arma$, uma 
vúr. de l!umrnancto, qun. recordam, cvOl!am a mais bclla, .i mais 
1'01·mosi1 fii;ura 1Jo scenario de~ta Republica ! P inlteil'u !\la
clwdo ! - um nome senhores, tltte r esume. que auuunl!ia um 
<lcsLino : - a prcll<!sLiuai;ão das alturas, o ;;ol:ito <lus cousas 
elevadas e :mpel'iorc~, a · maior dais ascençõei;· a que púdc ·as
pirar um homem no seio. de uma demoera~ia, tiara ahi du
ranle trinta annos ticrmanecer, sct'vindo e amando :1. su:i. 
Palt'ia ! Na lula. qu~~' Hv.! ·foi inee~~ante conl.ra os agentes da 
dissoluc;ão, ....., pela -id•':a conscl'va<lot'U; pela idéa nccessa1·iê1 
f.Undamenlal .<.[a ordem, de autoridade e governo -- foi cite 
afinal eolllido e ::acrificado, tombou ferido pot• um· b"Ol•pc 
ccrtcit·o de punlla!: parecctt pela Republica ! · 

Elogios ou · louv.oru3, homenagens ou recompensas, tri
Luto:s e honra!! - l!e nada disso cogitou nunca; nem della:-; 
carece. · l\Ias - ao homotn valoroso e justo, cuja vida foi um 
1~onLinuo combate pelo idéal republicano, o cuja pureza ei:a 
t;il t}Ue DOdia ,n10L'UL' em uma casa de vidro - .deve o regimen 

. um testemunho basLaute alto e duradouro que ao mesmo 
tempo sii,'l1ifique a repro"-ação permanente ao delil)to e á idéa 
nt'gregada que o inspirou e expressa - com a saudade que 
se 11ito cstunea, dos r~publicanos, to<lo ·o reconhecimento da 
democrucla bl'asileira pelo grande cidadão •1ue au.rante tanLns 
anuos, foi o seu intcrpre~e. seu representante mais auU>ri
zado. ~o seu chefe. 

AQUi. nn . mesmo logar em que eHc Lombou, cm plc1t;1. 
ac1.,ão . .na t:apilal da. Republica; nesta cidade que eUe. tan!Al 
amou: .- :\ sua memoria, aos seus tl'ahalhos e serviços, ao 
seu valoe e iis suas virtudes, - ao seu exemplo - deve u 
Bni.~il. eleve a Republica uma consagra~~ão . dofinitivu. 

1~· o quo prop{íc u riro.i eclo de lei que Lenho a honrn d1~ 
:;uomeUer ;í Gamara. Volando~o, senhores, upprovanoo-o, o 
Con~1't!Sso Nut:ional. inlct'prctc 1'h' l do pcusamcnio t!a N1lçfi11. 
- mo!llra1·1í qUP. a H.l•pt1blica sabo distinsuir e amar os q11I' 
a amaram e :;t•r,·irmn : !-<1bc quere1• e honrat' os qU<\ pot· ella 
i>et'l'<!l!.f:lm. 

Scnho1'<!S, no me~mo 1ogat•. "'m que tombou Pinheiro .~l;1-
d1atlo, em qtic r.c~sou d~ pulsnt· o seu grande eoracão vur;.1110 
pela. lamina l.raii:;oi~it·a 1Jo punhal assast:ino - a· ~ua csta(Hn. 
crc-cta em uma ·JH'tti,;a. publica - rce-01.·dará pcnuauentcmnul.•' 
a :::ua imag~m. que se 1~01\funde · t:om n da l\epublir,a; col1ser
va1";í, .para as i;era1.,iõns 1lU1! veem sur:;iudo, a sua , ..irmosa, . v;i ~ 

· rouil figura. 1Jada dia mui~ .viva Ilos corações ropublicanoi; . 
· Estú usSÍUl ci.mcebid~ o 1irojcoto que fonho a. hotll'a tlc 
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aprc:Scnla1· á Camat•a ; ( ~lllilo bl!?n; 11lUilo uc)11. o Ul'Q!Í01' li 
1ímilo 1:UlitJJl'ÜIUJ/lt(ldO,) 

· V'tm1 á me::.a e liúo um 1wojcuLo do Sr.· FruncilOco Val-
laúare$, . 

O Sr. Presidente - O projcdo fica sobre a rnésa até ·ul
lc1·ior ddibc1·a11ão . 

O Sx:. Octavio Rocha - 81·. i.1r+Jsidc11Lc, a C~mat•a c.waba 
de ouvi.!' o b1•il!rnnlc di.:;ci.lrso do eloquente frili\1110 da ban
t.•áda 01iiNit'a, St'. I"rancii:cu Vallaúarei:;. Nada. mais me l'cstal'ia 
acxTcsccnLat· ú. liomcuai;cm IJ<•r S. I!:,x. p1•opusta ã memol'ia dl~ 
;;1•audc e iuolvi<lave! r io-;,;l'al\dcu::>c. cx-:51ma<lo1· Pinheiro Ma
(')1ado-. De~cjava apelltli:! requerer ·a V. Ex . .. :;n di~ri1assc no
meat" uma (,1)mmissão de cinco m1,.'1llbl'O.:; .para rcpl'e8enta1· a 
Camal·a na:;· hom:ma!,;t<ns que a .bancada rio-gt'audem;c 1! o 
t:~r1Lro Civico Pinlieil'o MaclHtdo DI'Omovcm hoje á mllmoL·ia 
t.!o ;;raudc morto. · 

'O. Sr. Presidente - O Sl' . ·Deputado Oct..avio Rocha re
quer se.ia nomeada. uma CommiSsão do cinco membt·os para 
t't'Pl'esental-a na : i:>cssão- dvica em l1ome11agem <Í: mcmot'ia do 
;wei•al PiuJu.: iL•o · l\!nehado·. · 

() Sr. Maurioio de L~cerda - l>c1;0 a palav1·11 pela ol·dum. 

O Sr. Presidente - Est.cs requerinieutos, do aucõr<.lo com 
rJ ncsimcut.o. nãô lüm c.liscussão. V. Ex. 1mllCl'lÍ. flllhH' de~ 
pois do sua vol.ac€io. · 

·o· Sr. Mauricio da Lacerda - Ap1.mas 11uu1·0 tln1• u mou 
\'O~o t!, po1· i:::;iSo, pctli •~ ualavl'u. poln ot•dcm. 

· o Sr. Pr·tisidente - 'l'cm a rmhwru, pclu ot•Jom, o :-31·, 
Deputado J\laul'icio tlc 'Lucc1·du. 

O Sr. Haurioio de Lacerda «5 (pelá ordem) ......; Sl'. Pl'c
~idl'!ll!!, solicitei u palavra l\ V. &x. e insísli p1n· clla !}Ol' 
uma questão J11 ordem. 

Niío dosconhcço qui~ o t•cquel'ismmlo uu Sr . . Dept1 Lado 
Olllavio Ilochu não L\ml dii;cussii.o; d1l '30t•le que, :ocm p!'ctcuder 
cli~eu til-o, quero ap~1ms fazer uma d_eclar_!l~~ão de Vt?tO • . 

Na ordem do d1tt, estas dcclarncvcs sao, de 01·dmar10, eti-
1~1·iplas, a.pós u votação do assumi:>Lo. No expediente, porém, 
não lia no Regimento fórmula prevista e, assim, me pareceu 
nrnlhor pedir a palavra pela ot•dom, p:u·a dar u roeu voto a. 
1•1i~poi to da t11ateria. 

Acabo de ouvil' o dü;t:ur~o üo honra.do rcp·t·csentun\..t\ mi
nei l'o e· logo apót; o n 'quol'imcnlo da b:n1.ca<la l'io-g1·a11dcll:;c •. 
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Não esqueco a sessão em que se commemorou o· pass.a
mcnLo do general Pinheiro - .Machado e, muito menos, o dis
curso nessa sessão ·proferido a meu vêr mais nota.vejmente 
definidor do sel.1 grande perfil politico, que foi o do roeu hon
rado. amigo Sr~ Lui7. Domingues . Dentre tantos discursos se 
poderá d~er que nenhum talhou melhor o molde cpm. que, 
aquella personalidade ·havia de ser definida !tieranté & b1sto
ria, do que o do representante maranhense. 

Conservei-me en~ão, au lado de Pedro :Moacyr, em um 
silencio invulneravel, irrevogavel mesmo, doante das solic1- · 
tacões de alguns amigos que entendiam ser de rara empol
s-ancia, nossa palavra para o velho lidador político. Hoje, po-

. l'óm, passados tantos annos, me 1permittirá o honrado Depu-
. to.do, . cujo cnfüusiasmo excessivo e extemporaneo, pela sua 
fórma, aoaba, de ser externado á Camara, advirta eu, nesta 
Camara, ainda ha . homens que receberaqi aggrav~s e si esses 
podem esqueoel-os nobrcmeptc e votar um pt'oJecLo de es
wLua ao general Pinheiro Machado, a sua maioria por . elle foi 
e umulada de favores- e nã:o lhe i'ica . bem votar semelbante 
Pl'Ofo0.to, In<:SIDO ~m respeito áquella. memoria. . 

Ainda e muito cedo, Sr_ Presiçlente, li)a.ra. Julgar .um 
vulto pálitico, de cUjo e:Ketcito par~idario as t·ectaguardas 
ainda .se encontram aqui com ªi forças · intaetas, com as suas 
paixões, coin os seus homens occupando ·nind~ posioões na 
llepublica. . .. · · -

Sempre achei pl'ecoces. ipreoipitu<las, reprovaveis, as ho
meuasens aos corpos ainda quentes dos nossos grandes ho
mens de Eslado. Elles tiveram · vicios, . attriotos, so!freram 
contumelias, combates, represalias, e as estatuas, no seu Qron-
1.e não perennifir.:un sinão a imagem serena de um juizo his- · 

. torico e nã.o póde i'undir·se nos rescaldos das .paiixões. 
A-0ho uqui hnot·udoncht atirar _ao .. plena.rio . uma dis

cussão si>b!'o um 1projccto do esl.n.lua ao ge1wrnl Pinheiro Mnw 
cha<lo. quando outros tantos i;rarn.lci,; lH1mons, pura comecur. 
z:ão uif;'O cloi; t.ompos tJulouinos, lii.o remotos, mas dn propt•ln 
Tndepcndencin, ootm os quaes o padt·o Feliô, de que elle foi, 
na oxcoui,:iio do regimen republicano, n imngom vivu, pclu 
1prép0Luncin, pelo sou autotit.nl'Íarno. mus lumbom pelas suo.s 
abS(llutas convicções, o padre FllUó, uo regiroun que servia 
nmdn. não teve em pracn publicu. licnlluma. commomoracão 
condigna do sou im1)ononte papel historico o politico . Como, 
portanlo propór á Camara uma esta.tua ao general Pi-
nheiro :\tachado ? · 

l)or v1mtun' os p1u·tidoij politicos que aqui se degladia.
J•am sob a flammula do t>a1·t.ido Consorvudor. dirigidos po1· 
esse vcrdudeiro mc.'1tc."'lir, já nãu existo com os seus represon
t.untcs'l Nãq é. por veulur~, um ~eu t'O{Wesentante maixim<i o 
proprio propositol' da meçhdn. serviclor da coni'ianca direct.a 
lle um Pn~~ídcnLe quo se tloufossou soldado razo desse cthe.fo 
p()litico? Que valor historico t.erá portanto, essa homenagem 
que não se pódc fa;-:er em numo da historia, sem ter em vista 
uma das condicões iprimacia.es em to~o· o clcmonLo que pódo 
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eondi:oer com o exame historico dos problemas, que é o 
tempo? -

!Não se p6de ptesêíndfr, para o julgamento bístorico e 
pessoal, do tempo. O tempo elimina ns imperfeições.. que as 
:p:.i.ixões emprestaram ao perfil · do desappareeido. O tempo 
elimin·a as competições. Só o tempQ -póde ser allia.Go de uma 
consagraoáo historica. Como, portanto, admittir que .consagre 
uma estatua ::lo g~neral Pinheiro Machado. · antes que o tempo 
faca a sua obra de asseio, de expurgo e de eliminação dessas 
impurezas que as .paixões ainda · deb:am sobrenadaudo ii su
pc•1·1"icío de nosso mundo politico? 

Citarei a S. E.;:. um caso notavel. 
Mirabifau tinha se revoltado nos estados gera.es contra. a. 

organização social e economica na. qunl viviam os mundos an-"' 
tígos, os seus~Estados e os seus' reis. Revolta-Oo, 'fõra eUe 'á 
\'Oz maxima ria. Msemb1éa franceza, o quando morrêra, :p6de 
se• dizer que os seus ultimas discursos consagraram os rumos 
liberaes da revolucã'o então nte:ida; mas o rad1c:olisrno o apai
.x-onamento, o fervor, e sobretudo o .escaldament,o das paixões 
então sohrelcvadas no animo da Franca fizeram no vae-vem 
d:J. ondn, da. massa popular, do nome desse grande homem 
nm sim~les baktel que se levava aos fraguedos das -amhícões 
e <ie. enconttos ao~ arr(!cifes. da ingr-aticlão. f! enrodilhando a. 
vaga, de tnl, fórma, que dentro dri pouco tempo era enterrado, 
nxhumado, desenterl .. ado dD Pantheon, e até hoje não ha cer
t~7.a àistoric:i nel'l'.l siqur r, Mtic,fa.s, do. paradeiro 'de suns 
01nzas. 

Quererá . o nobre Depuf.ndo ryue faonmos. cist.adistas da. 
tlopoblica.1homenagens identicas ás dos parlameotos .reaes qtie, 

. mal cP.rrados os olihos . de ::.eus rnh1, nnt.es· que o tempo pa$
snsse e dct'inisse cndn. um de~t'es t.yip<>s de. eonductores de ·ho~ 
mons, como capa:r. dn receber es.~~ homenagem, o:;; perpetua
\'hm em b!'Om:e, que mai!! tarde as rl)volutõP.s a-peavam <ie 
llP.U.s s6ccos nas praças publicas. ou. nnt.ão. velavam os olhos 
~nverA"onhados. como a estatua de Luiz XIV, quando seu neU> 
Luí;;, XVI vnltavn de Varenne::; il.~rlsíooado pelos revolueio
nariM •para cumprir dentro ·do throno n sina. predita á. realeza 
dos Bourbor.s ? · . 

Se, :i. · hi1ül')ria isto nos apresento. ryuanto ás. homenagens 
nos iers o~trangeiros sobre os qunes os juizes se farão den
tro de tr.ntu;. patria.t', deixemos os n~ssos reisinhos republica.
nos pni·a serem homena~~ados nas opportunidades que se :f'o
rúm ofrereccndo. VY. ~. vejam nas minhas restriccões 
npcnns umn adwrtencia n.o honrado Deputado 1por Minas Ge- · 
r:,t-s e nuncn u. cliscrl)pancin do seu ponto de vista. 
' , OSR . . FRANctsco VA C.L:\DAREs - Advettencia em que se~ 
bdo '! . · , · . · , · 

. O Sn. M,\uRrc10 DE LAOlmllA - Advorlencia no sentido da. 
prim.ctra pnrLe do meu discurso. 

O Sll . FrtANcrsco VALLADAR.t::R - Não t.ive n fortuna de 
Ot\Vil-O , . . 

i 
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O SR . .M:1.unrc10 nE LAf:E1mA - Não five eu a forf,unn. dr. 
mo dírigíl' a V. Ex., porque V. Ex. não se achava no re
cinto. Fní. .porém, no sentid(} dP. que rntendo que é muit.o 
c~clo par.a ,:;e propor· P.s.sas homenagens no empol.ganle poli-
1 ico... . · 

O Sn. · FRA);f.:JSco V.-\J.J,AD_'i.ngs - P<.mso qur. esta "' n op-
11or1 unidade de ser. hornr.nageado nm homem qu·c foi sacrifi
l•ado, assnssinado :vilmenle. 

O ·sn. MAumc10 oF. LACBHDA - ... cujo perfil não esUí. 
nindtL •• 

O Sn. C:,\l\LOS PENAFIEL - Por css" ait<'rio nãC'.I ha 
·homem d1Jfinilivamentc ,julgado. 

O SR. FnA11•c1sco V Ar,f,ADARES - Nem ha ;rnstricção al
guma a opuor-se á acção do general Pinheit'O Machado, que 
foi a mais limpa e fulgurante. 

O Sn. !\fornucrn DF. LAcEnDA - Não entendo quê para. jul· 
gar uma memoria 11istorica devamos ahrit' mão das resl.rí
e~'ões muito jllsta:;; oue se fazem á. vida do general Pinheiro 
i\làchado. Não importa que ténhn t.erminado de uma fckmn 
invejavel o não d?. fMma ingloria no i\mdo' de> um Idlo, n sua 

· r;rande vida de lutas. Não importa que de grandm; defei!o~ 
for-;~c tloyoada nCJttella.· alma de lidador. do fl'itos •.. 

O sn .. 1-'MNmsco .V.<\LJ,ADAnEs - Pnra· que não nconlr.ru o 
nrn~mo IJlW aconteceu a Diogo Feij(1, olvidado- pelos !,!cm; êon-
1 l'mporaneos; 

() Sa_ M.rnR1C10 ow !;;\CEHDA - ••• qiíe ~i Ih!' renlcam a 
individualidade, for.am dnrnnt<' muitos nnnos o lorment.o lia 
<'On~r.ir.nda lihernl dó pai?., Antorilario. nnsoido C'Om o rr.
~inwn da 1~umpanhn nm riue ·q.llc· no Sf'tt cavnllo pnlmilhnvn 
:tf: N~I rndcur da victorin r da derrota, nrrii::cnndo à. vida, hypo
J.hi>r.nnclo o ,q(lu ~nngno, bnll"nrlo-im pC'ln ôSPndn, pr.ln. implan
tni;üo dn n<'rmb\icn. o geMr1ll Pinh(l\l'o Mnr.hndo t.l'OUXf' sr.m
)ll"íl 11m prolongammlo dessa v isiio rir r.nudi!ho pnrn 01=; po."ii-
(:Ü<'~ dr 1 u Lns civis. · , 

Ffli ,Jns campos dr bnlnlhn Qnr. lrun!l.fl'riu r-rn primriro 
lnp:nr n n1>r1•s~idnde· rlc> 11m eommnndo forll', · n ~m l'.Pp;nnclo. n 
l'Om·i(~r;ão 1!1' (]UI' lodns ns swets .hn.s!.rl'. pnrl idnrins. nrnm apr
llns filri1·:is rle ~nldndo!<. 

~r. Prr-~idcmll". r.om rssn mmlnlldnrlr n!':sim rrrndn p!'lo 
rrig-imr11 ,íi'1 d1~ s<'r\·iços dri propng:mdn <'111 qtll'' o~ 11xnggcro!>! 
ilri F:w11lrln1l1• d1• nl!·riln dt• !:-;. !Paulo, llw ·Ji:winm <lr> inrlnmmnr 
·o eflpi1·illl l' fnzf.r tio individuo. dilnl:l.TidO :l pllpilJa ela C'Rpl'·~ 
1·:trn;a. uma 1.•s1wc.•io ri<' :111!1•1-irmdor· ou iuidanln p1·01)l\tll.iro dP. 
1~pora.o; pm·,·indourn~ -· Pin hi>iro Mnchndo pnssavn, P.nt.no. dar-; 
lid0~ da pnl:wl'a " d~ pcnnn. do ·drrulo dll Mt"ttcl.crC's nohrC';.; 
q11r. f'r:t a Faculdndr df' Pir·ril o dn Paul ir.na, para os ('nmpo.~ 

. tl•! batalha, ond!' nos rmmrrn!' do .~nJ. a nlmn arrngnnle 1.' 
f'lif'in dr. cnl11u~insrno, dn :.\rdenl.e bella rat:n l'iO-gl'andcn~e. 

1 

' 
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reecbin dr ·sua naiav~a e. de ~eu commando. a coragrm. a 
ronfianca. a fé in:ibalnvcl no rf:\gimen novo .. 

o Sn. OC'J'AVIO noc!U - Muito bem. 
O Sn. l'II.·\U111cro oii T,,..cEno,, - Assim, ello ·:foi scmpr<'!, 

para. po~'~.r ser nm chefe qe homens. victíma dossr! seu pec
"ado origina1: um enOiusmst<t e um ardenf,e. 

E111.husiasta e a1;dr.ntc. na rcacçil.o contra os que lho · 
.gucr1·navam o regimen o as idéas; enthusiasta e :wdcntc. nessn 
rracçfio, quando e1·a apenas llm commandndo o. portanlo, 
r!ommandant.e e chefe, trnnsforrnando o nnt.hmdasmo cm vlo
Jennia~, f·m impulsões inesistiveis e as ardencias em au lori
tarismo incontido, íns11pportado. 

A elíe se devem. cnlrct.ant.o, inoividaveis scrviçoi'i. Póde
i'ie dir.er '1l1e. no systema prcparatodo de todo o rcgimcn. foi 
r. general Pinheiro Machado que, pel:i sua tac!.icn, pela· su.a 
r:oragem, pela .i'itrn abnegacão. pela sua intelligencia inf.uit.iva, 
11oi; problemas politieós do pàiz, os r~duziu de um em 'Um ás 
proporções razoavei;: r .emmcdiat.a!l que ::is soltJ"i;-.i;ícs devidas 
1:l'cl:imavnm, · 

O Sn. Ocn•;rrn Ror.HA - MuH.o bP.m. 
, O E;n. MAU.Rrcrr.; DE l.Ac•~r.oA _;_ Ahi elle se revelav.a um 

<>h~f"e, porque todo o chefe r.. por força, um synthel iz11rlo1', 
rnl<ladoso que elle era. 

A int.elligencia ~ o genio de synlhese pertencem aos di~ 
ror~tores das massas. As massas detalhnm cm si1cncio ou em 
voserio. · · 

Seus clirectores, seus oondu.ci.ot·cs t.eem, por força, uma 
alma formada para a intel!igencia auricmlat desses murmu
r·ios cJ dc!;~es rechlmo<i e ao mesmo tempo n fusito, poi• assim. 
dl?.er. do (.oda;:i essa~ exprei;sõPs da physionomfa collcctiVá, em 
um unico pofll dirc.1cfor, nn qual as mn~~as, rncarnndo-o, en
rontrem desfraldada a cr.rteza da vict.ot·ia ~" sobret.'-1do. o rumo 
l'<>l'ff', ineoercivel, srguro da dircct:ão partidaria.. 

Essns grandes vit't ude;-.; "llc- i>mpre$fou ao regimen. E, 
}1Pl'mit.f.n o nobro Deputado que eu llH! diga, seu adversaria -
whrr.rsario qüando ainda rio Partido Conservador. onde for~ 
nw\ ao lnclo dos dí;,;sicicntcs d() &eu grnndo r immenso pode-
1·io, (Jndc, d<>sdc a propngunrla da cancl iclatura Hermes, eu for
m:wa com os filho~ do PrPP.idenl.C', com o Sr. l\fal'ío Hermes 
" •~om umn . phalatlge d~ mo<,:.o>:, nesta cidade .. contra o po
liPl'io lio gf'nern1 Pinhriro Mnd1ndo -- eiüendr, sempre, que 
pai·n 110~· hnvin um prohlemit mnito grnve u ~esolv,!t' :. <Fª :i. 
i:nh~Utuição d1'SS() commnndo arnieo ·l'.'m nmn frent.p un1ca ra
Trnlllinuna, P'''ºi'\ nrn!liplm> 1•nmmando::; que ho.ic so veem nos 
i1at•f.ido~ poli! icos do pni-.. Snn g1•n11de falta. no· mrio dr! ~cus 
v!r.ios, adquiridos nt1s campa_nhn~ mi!itaycs <lllC' J!rn P!opo1·-
1•1nniwnm ::,<cmprf' Hnm con~c1!'11cm t'!l.Llcitllrn na d1recçan dos 
heml'ns, s11:.i enormr f::tHa. s1i ho.ío se verificá, flllundo a lle-
11111.llica (! uma p:ismnc~·ir:\ '~ o~ part.idos nilo si"10 rnai!> do quP. 
t.•ataplasma~ dn Pod01• Bxcc11I i\'t1. parn (lisf(lrç:u· irn ,;orr!'.'lfa 
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e á sucapa as medidas de que ninguem tem a coragem de as
sun:ir a pal.erni_dade, nem o proprio ExeClutivo, at.irando-se 
reciprocamente as r-ulpas, riuando ellas naufragam e dispu
tandn as g!oriolas quando e lias se consagram. 

Isso nunca se poude dizer de Pinhefro Machado. que t.inha 
a coragem da derrota. Chamaram-no o ~ordenança da victo
ria.:i. Eu, porém, nunca dei a essa definição tão a.pregoada 
sinão o valor relativo das phrnses fei-Las. 

Sim! Elle -sabia poupar aos seus dorreligionarios, na 
l1ora em que, a batalha já travada, tinha chegado aos seus 
desf.inoo definitivos. 
· Nas intransigencias das gUerrilhaíl sabia bater ns armas 
n" momenio opportuno para poupar seus exercitados correli-
gicmarios. · · 

H<>je, entre.tanto, a politica não se faz em batalhas oam
pacs como naqueHa época.· Ho.ie só ha guerri.lhas e. povque 
não dizer, o fuzil com chumbo Paul:i. Souza de quem fica atr:rn 
],) páo. comendo rapadura. · 

Póde-se dizer que a politica tinha uma ~nbce.a. :Podin 
S:1r uma ea,bei;:.a inclinada ó. despoUcu., á dicladura, á. ca.udi-
11 :agem reprovave.l; mas em se nbate-ndo aquell11 ~hefe po
litfoo; a politioo não (}t'ion <ia.beca: tem apenas cabeCà de de
<los. que resolve -pelo tuc~.o os :;raves ·problemas em que o 
rnr.iocinio se devêra empenhar. 

An Sr. Pinheiro Ma·~hS:do nli; !'.P: -podem negat', JJOrtanto. 
"~t,~ raras virtudes, .que ho.ie se não encontram: a coragem 
de sua opinião e, mais-tio crw• isso. a corogem de sua nHi-
t.ude. .. . 

DetiDi6 <:l~ abatido Mf;A li<lador. foi que se viu n. .polilicn 
.<:I' fn:r,l'r "'m rnm:ii:: mal rlPllrnanC'hnrla;; dn Sr. TJrhann dn!'< 
8nntos. para 11110 ª" 1mt.re os lenc~es, ninrlrt nmnrrnnhndos rfo 
f.IPtt somno "f.rnn11uil!o. al"rnncnsim . n candi<IRturn Epif:acin 

·ppi;i>oa. Foi :nrúr.iso rrnA el' nbnt.l's!l.<' "~" lida.rlnr pn1'n niw 
n rmlit.ion nãn tomn...c:iF.le tn'ni1=1 ú~Prt'.!'ISÕúS. Es,~n. hoje, nrío 
on.~sn dP nmn (\oncilincfío de arranjos. um n~ocio dii in-
1.P.rP~sPs. um crmr.hnvo dP nppt>f.!-f.(111, nma noprn:dmo.~lin dr• 
5ndivi<Jnos, P.m l"l\H'I nl'nhnma idcoloain. nrnhum rnr.io~lnin. 
ir!r.olniriro. nt"m mesmo nnl~ftn nnrt.ldnri.n, mnii: rniit1a; 

1'6de--11ro dizer qup nóC1, t'i prnpnrclln Qilf'I nnfl dehntllmM. 
no!'! i>ncnntriitnni; mniR nfrlii:;-ldn!'I, t'r1dn \'07. rm" hrnv~.fnmn~ 
nPflsn ,..spl"rif' dt' pnlitir.n. t\ pnrn no11 nfunrfnr na p11..q1.n fn
mnf'.I\ tio pnnt11n!'l nol\Umu:-irn. P:' 011anto mnl!'I. nos movi
mn11t.emns. mni,.,_ nn" sufrrirrll'·P01ml. E 11q11i só pnrfl'M snhrr
n:i<lnr nn flllpl'l'firil'. M inrol"ll's, ri~ rnnrlirinnu"" a sPml'lh-nnl i' 
lnl'in. • - •· -r· 

Nn f<'mnn dl' Pinhl'iro 1\forhacln nnn flrn. assim. 
As filPirns !'I' <ii>fininm: ~rnn<ll'~ 'Es.laílo!:' s.I' dr.hatfam. 

F.lle nndl'ria nnnlirar mPinf': l'l'nrovnv,..i~. " porrpie níin rfiv'r, 
indir;"l'IO~ r)n l'llTI!':liienci,p l'P.Pl1b1kana. 

En os romh~li ri~ ~l\-rf' para porlf'r l)níe prnf'.lamal-o as-
1'ini dl'nnfr dn. 'flr1rlamrnf.o: f(l:t.~ <:nbrrfur:lo, DllUó3. o t'H'11 
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golpe foi da.do pelas costas em nenhum adversario e - ir
risão do desuno ! - devia morrer, retal'bado não · di:go, mas 
apunhalado pc1as · costas e5se !:!dador que sempre atacou de 
frente. · · 

llo,je, póde-ee ali'irmar, que a phra.s'e que define a po
lif.ica. no Brasil é esta: Guarde as cosbas. Ninguetn sabe <;ie 
onde pat'te o golpe, ::1 sombra., hrandido á. falsa fé. Não ha 
chefe :politico dirigindo de frente foroa alguma do paiz. 

Si isto .não é. Sr . Prt>siden'te, o produi}f.O de um regi
rnP.n. experimentado ~·m tantos lutas ·P. que se <lesilludiu del

' lns Jnmenrovelmcnfo .p11ra entrar· naG .f,ra.nsacoões e nos con
chavos. é. · :foroosamntEl o signal do fim. 

Não ha regimen <(Ue sobreviva. quando todos teem ver
gonha de lhe confcss~r a.s v:mtag.ens· ou :i timld~ de lho 
n~sumir as respofümli<ladeti. 

Esta, a situação 'nctual. 
Nínguom assume i .responsabilidade do regímen; nin

gucm lambem lho qur.r confessar a!'õ vantageu!'i. tudo se mur
n'l1Jra; tudo se cochicha; ooda se diz. Parece que a ,palavra 
hullJlana .tá é um defeito, est.'1 h11nída da..<> tribunas, (fU·e ·as 
l)fnn:i...:: dos jornafüt.-\:o. ;m qnebrnm. O!'> livr~ SP. 'focham 
nnrn .. ~C'lnpre nn.o: sua.~ et<t.antes e f!UP ,,m ~~pitH.'O de igno
J'Sncin. e obscurantismo varre. em f.odos os .sentidos, o naiz, 
para ent.rcgaJ-o inP-rn'lr? á direccão da incompeten.cia. dn. uno
nymia. e; f!Obretudo. dll incognoto. que, presentemente ori.;, 
enf.am 011 destinos politicos da pat.ria. 

Si". PrP.sidente, acho qne . o general Pinheiro Maohado 
prl"eti<'.hAu d11rantr. o preiodo de P.011aio a m1ê me referi um 
A'!'andP. papel. o regimen tinha vindo <13.5 luÍA\s militare<; -Oo 
rinndriennio Florinno-Deodoro.Mal desabrochada. r.sHolavam
:;ir\ as pot.ala;: iln. flor rlo.q · 110T1hOs rl'lpubl irm.nos, na:;: ardoncins 
dns paixõP.s no quarlriennio Prudi-ntr> rfp Mor~"1s. 

. A cris<' financnirn. a rri~P. pcilitfoa. n<:i mnis r;rrn 1•ei; de1<
nrdnns. no dinhniro " lln ant.oridndc. nmt:>ac.avn.m a estabili- · 
rlnd,.. de> systr.n'l!t r-ecAm-r.reado. 

O Sr . Oampos Snll<>& ntiravl\ no~ rinaf.ro ventos o t>-en 
progrnmtnn rlr. rel!'Pner~l'ilo 1'inan<1Pirn. <ln J'\ll.Í7., pro~rnmmn. 
rrm' dômondnvn sohrP.fudn o sMrificin rin pôputnridn.dCI no 
~rrvfc.o de ~Pn'H'lhr.nt.11 ~lfminiRtrnr:lín fl (fr ,~cmn1hnntn oril'n
lncll0. 

. Dos~A pt'o(:?rommn " Sr . Pin l1l'irn Mnl'hndn fni o i;nl-
1!1: 1'111 mni.~ not.aVAl. 

Depois. impo.pufarls9lmo o G<>vl'rno do PrMirf Pnte pm1-
lisf.n. l'St.e chf'fr 'poliLicn Si' dh•tin1rntu nnr C'SpMnr .rom l'll<' 
:i lmpnpu laridadl' ili' sna. ndmini~trncli.o. 

O SR . . OarAvto Ro(l:fTA - Apoin.do. 
O Sn. MAúnrmn UE l,:\cEfl.DA ~ Foi o .prim~irn geslo da 

:.nn ~~).'r'lmda phasf! dvil cm ni'nt.er ia cfo polit.icn ;pnr.f.ir1nrfa. 
TrnnscnrrPr.::im o~ tí!rnpos e no cmadrfonnio Affonso 

Pennn; 'lU!\ndo el?-í:i Cnmarn, todo o pai?., inclino.vn.m á ·fey 
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ruia brandida por Carlos Peixoto, tambem um desses do- . 
minadores do liomem e de collect.ividades, foi o Sr. Pinheiro 
:\!achado ainda quem J.cvan t.ou o ;protesto. em nome de oorto!> 
e razonvnis princípios republicanos, (luanto á ·ISUOOseão presi-
dc-ncinl. · " 

E :'l!'la f:ua ntlit:udc corajosa: podia irrlplicnr, àe·fa.cto, c~mr> 
imniicou . . um ini-er11sse político contrariado; mas abençoauos 
ínt.cre-:OSl':': ·fonl.rin.dos que se rrumifostam no sentido oo roge
nerac;<"io republica na. do systcma, 'e nunca no da ~ua. clepra,.... 
va<,;iio como larit.os outros se t:Qelll ma:nifost,ndo r. externado. 

O Sn. OCT.wro Rocft ... - . 1...\lpoiatlo . · 
O ~R. MAUli1c10 DE LACERDA - Aínda mais !.a:rde foi cll!!, 

nhi sim, a ordenança da: victoria, quando acceif,-0u a candida
lm·n Hermes, imposta pelo Exercito a.os políticos miitantes 
t'. p o1· ellc adoptada como \tníi:.ai sol~ção. capaz ,d·e sustentar 
soht'f' 03 seus alicerces a IR-epublica, então ameaçada oor l!or 
renles e paixões poliLicas. PM<.'1 ser con-demnado por isto. mafl. 
jn<lnhitnvclm('nt.e .. enlr<." as soluções qu e os quadrantes i1oli
lir m1 fixavam: cll<' ~lwacou uma. d('nodadamenté e por ella se 
li:i l.l'n eomo níngue~ . 

O S11. OcTll.Vlo RocHA -- Com t.oda lealdade . (Apoi.ados.) 
O· RR . MAl.'Rrmo or- 1 .. ,c:e:ROA - Dír-se-ha. que foi aind:i. 

nhi scrvii.lM de seu proprio intet'e-::ise; deu, porém. · nesta. 
hMa. o mr,u depoimento : n candida.tnrn. Hermes. no E:'{crrcito. 
f()i lc\•antada sobr!'!tudo para destruir o Sr. · Pinheiro .Mn
~·hnclo; de sorte quo a s'ua. ndhesilo :l mesma. não represenl.úu 
ll1'1i~ do qur> a C:"onsilia1;iio . entre os inl.rrc.>sses po..rtidar\os nu 
polifir.o!I e> O':! sP.nt.imentm:; .de ordem e amot• :í Jl~ brnsil«~irli. 

Ncssn emr.rgcncia <fomonsf.r()U a.inda· o chefo r iognrn
'lcn;;<' o ~cu alto valor. 'J'ambem é bem vo1•dnde qno dirigindo 
os rioW .. icos da reder-a-cão -elle foz Urr'là :volfür.·n 11nrt.idnriu
rnrn l P medioet'I' ; não rculh:ou B'J'andcs idéas: não ·impulsionou 
t• n1n pi·or;rnmmns novos 11 ndministrnçiio publica . A q11f". 110-
1·i'·m. d1wn isl.o ~cr aU.ribuido? / . 

Bn1 pt·imt'iro lor;nr :\ mnl.r.1•ia prima qn<' tovc ~n\;r11 n~ 
Jl)ÍIO~. 

A f!nr.111 dirigia o ~r. Pinheiro Machuào? A'!?t fllygnrchin!l 
cmky~f tHluõ:. pnl'Q!.-lylot·ini;. r.01•rupf.tis. Indravnzos e us!:l(lM!ti nas 
cio 1101·L<': " no sul no rogimon do~ polifico!'I d·o ncgodoil cn-· 
t"l'n\'adtl~ nn H.cr1ublicn. c·omo v~i·dncif'il'O~ 1>u./.ccl!S 1i~1.d1J1uli, 
oxplor:mdo 1~ ·sugunclo-n . Ao f,m•rwi1m1'. enf.rctanf.o, Ili ;ma. lon~1L 
vidn. p11blic•n clll' vn1·rin <li' snbr'I' ;:un rabcçn n rcspon~nhili
clnc:I" d"i:"n\; f.rani;acc;õc).; com us quat~s l'ôrn. obt·igado o l'•Hl
J.nm rnriznr p::ii·11. pnrlt'r manejar os prop1·ios poli1.lcos qu!' di
rigia di.,,~ndo Qlll' 1•11i:;istir11. muit.ni:; voz1>1' ::L nogoti1>lni:: t? nr.go-· 
1~iatas e ntl1wn c!om' ~!ln;; c.ompnictu1n·n. · 

E• ·bllm \ 'C'rdadí' que dPíxou uma avuttadA forf,una. H' 
h11m vc1'dnd~\ uinctn q111~ . n1 t'.~ ho,ie, a origem fia fortuóa do 
Si· .. ~inlrniro .M:tl'h:ido niw el'll :t 1.lcYidarrlllnle explicada,. 

' 
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A'q11cl1C!, porém, q1.1<! sri l'rn:onf.r::ir com a. dP.:vída c~r.at;nm. 
primeira pl":dra! · . 

A rortumi. do Sr. J>in·hoiro Machado ora nonhecida em· 
Flln proprfa vida. Nunca houve politico que se el'Lribal'se 
nossa prospP.ridndc individual vara acoimal-o dP.: de3honcslo. 
1'~11 pL·oprio. cru e . não recuo di:- qualqu~r verdade. por mai::: 
1)errcivi?I . CJUP i::oja minha PPSSõa, desde q~n m<" convenço de 
riuo aquella l'.• impcrncivo'i a im'mut.avel, nam nas mais ardon-
1r-.~ ltttns p_oliLicas j:Im~i~ n«r.usei o Sr. PinhC\iro l\fach:ido <lr-
1 t':i•ficantc ou . irnproho. · 

Tenho. pol'lanto. par~ nssn memoria o ·rcspcilo quP. lodo 
o homt>m Lt>m para ·.>cu a!_ivcrsario.' Entandn qu~ o S1'. Pi
uhl'iro Machado foi apenas um snrgcmtC!-3.nl.e da polltinn n-
1•iMal: dirigiu .peot.ôes e os dirigiu de ar.r.ôrdo -com ai!'> ordcm1. 
o·om ·o 1woi;ram,ma de um invisivr.l P.Sludo m{tic>r. qun crn o 
dl'!l'fino. · · 

Nunca lhes deu uma t:ictica. uma ~st.ll'uf.egin. twop1·ia: 
1•11lrr.f.nnto, n:i sua posiçlio, ·manteve a homog~n:eidndc. a. oon
t.inni<fa.de, C'. sobretudo. conseguiu um P.Sforco .C-Ollt-ctivo o . 
1111icll pnrn- conter dent1·0 dl? uma ft'ónlt> uniformr. o cspirif.o 
r•'l'llthlic,ano. :E:s$e grande >;N'vic;.o. no período de ensaio do r<'- . 
~imcn. no!; aindn vacillant,,s m'1mcnlo~ d n historin pa.t.ria. n<'1fl 
lll'o 1fovemos. · · 

Foi or.uel alguinas vr.zes. A historil'.l . das campanhas d[) 
~111 1t l.tmn hi·atoria trag-icn e snni.rninnlentn . A sua mt>moria 
dr· l ln não sr. p1\de libertar . 

Mas l.llmbem. sejamos ,justos: r.ol!oquemos o homem qnn 
\'lllllOS julgar denf.ro de ~l'U ambiente. A's dcgollns. OS SllQUP.'!1. 
n.-1 inc<'ndios. os as.~ssimos do' ~ul r.rnm, nnquclln af.mo<;
ph,.rn d<' npnixo'11amflnf.o <' oodu n raCa tlUC Sfl bntin, uma P.,.-
111•1'it• dn d1•t.r.1·miniio1110 hisl-0rk1>. df\ dc>l.ct'm.inismo mcsolog-it:o. · 

O Sn. N1r..\Non N.'\SCIM.l':l"To - /,a ép~n da RtMn.y . •• 

O ~n. l\l.\mur.m l)F. I~m::no.\ - Lev-0dn IL" cutmwancins 
1m!i! irJl!I, rlr.ixou qu"' O!' ol:virart:hia~ rnuhns.>C!m. " apoiou os 
lu•h•õ,..s: chiixou qul' mn·lnHs<>m. n apoiou .M nssassinos. Mas. 
1:u11lrn111 pc>rgmilo nos Sr:;. Dnputll.<los. f!\Htl foi o ))ovo do:• 
l·:~lnlln!I <}UI' :;li' !l'Vlllll.011 clt~ r01•nm rnpn;i: 'dn. Ul'nnl.c <laqunllfl 
1·l:o·fl' . st> impor como sobr.i·nno. 1.•m log-111· do.~ us11rpildorf!::i? 
01i:il o QU11 i>o oon!ltituio em µnida.d·~ politir.n nas condic.úC's 1fo 
l'a1.1•r 1111111 nrlminiRfl'IM:iío. umn dirC'r.<;üo cenh'nl 110 grnn-d•~ 
ri:11'1 id:i <'t11iln rm formnl}iío. pnra c.onsei;-uir mnn pnlif .i~,n CJUR· 
'-"f'\' i.;i-;1' Rl' rri?inwn. o fJUnl np1mn~ i::.1.1 in11laurnvn ? 

Vumns 1ll lJ.lOI' c•om ,qr. 1•t"ni rlndc ••• 
. Dí1•-!111-lln: «Vorll. f!\l!' 1'slú na t rihunn, vor.I! o l'ombn·l.l'll ri) 

.' 1'11111. cnml'inti-n: f1ot•qnn, fui i:;mnprl:': umh yoz dnmanfo conl,ra 
11~ r•.xnp:r»ro11. 1)11111 ra a!'l l'-XRe.l'rbnl'Ões <lo pnrJcr. c•.nnt.t•n M cx
r. l.1"' ' ' ii;mni; linfl llirN•1;iJp;;; poli! ic::rn 1) pnrl.idnri:H:. 

R flnl ('.ornbnt.endo o ~L'. Pinhniro M'nchado-. fltl lho !cl'r.i 
1H· 1 ·~! 11<ln. m~1 il :i::i \ '('7.t' :-i. mnhfr sc>rvic;o do que os qu~ o snrvi:un 
Jl!'':'1 11!! o ll't"<'i nvh::ido doi:; flsr.olho!' nN-1 qunrs n:mfr:ign1·ia. 
91 111~1.~! issc nn dilataç:ío do seu immcnso o inconlcstavel po-
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derio para dirigir som mmo rlll Mm rumo incerto OU ign11-
rado. como ia froqn1mf.rm~nll', o t-1eu part.ido. . . 

Divergi cl-0 Br. Plnhf'lro M1whado. Combati-o'. Penso qnr. 
dos se11S grandes erroi:i, dos "PllN itrtmdes vícios e.· sobretndn. 
de algun~ do111 ·ílcu~ ~r11ntl1•:-1 rirlmos. r,omo o bomba.r"Cl<f!iO cfo 
~fanúos. S. E::c.\só - A41 P~llulpni•tí Justamente pela ednca{'fi•• 
original de sua m1>ntnlitinrlf' polltica. Mas, em ,julgando il 111 
horn1cm ne'ssaR condicii1·~. ~f'rl11 umn grave iníqnidade' chamul' 
p:ira o pret.orio. afim 1lí' lhí' dnl.' a. sentenc;.a. ª" paixõns com 
q1rn o combn.Li I' qul' 1•om 1>lln !le ·.>opultararn. Não! Enten1l11 
fllW o Sr. Pin'hPirn J\rnr.hndn hem merecEnJ. dn po.t.l'iU; dnrant0 
n tempo rm quP- <lírir;tln o '!ll'n par.Lido, mnu grado as violen~ 
rins. as arbit.raril!dn<lefl •' º"' 1.wimP.s qufl commette.u. E q1i:1t1 -
lns outros não os ~Oml'f.trm muit.o maiores e dP-snl!cess:win~'! 
E q1.rnm' sabe se 01le3/ ni'lo J'ornm muitas vP.:r.es necessal'io.q rn1 
a:<sim os reputou a illu!>.i\11 rlo ~cu espirita? 

Apezo:r. rlest.e Jui1.o, ·!ll\f" 11ãn ó favora.vel. ·norqne t'• :\f'"
na$ ímpn:rcial, ent<>nrio fTUC a hnrncnagem a esse indubitav0l
mPn~ f! g>rand.e vulf.o <ln nnsi;1\ 1iolliica partidaria (1 innpport.min. 
E' r.Mo, demasiado l'ôrln parti p1•cslal-a! 

Sab€ V. Ex .. ;:;1·. J>rN~icl1•nt.c, que o povo não tem el<:'a 
>'P.Nmid:i.dr quP. nó~ m1!ro:<4. ro!lor.nd-0s na!! posições emine11(1~'
pnnemos ter, adquirida c•om o ai.trielo da vida: publica'. O pow 
.iulga ;'limplrlsm(\n f.I" n~ individuo~. Diziam-lhe qq-e l'inhl'fro 
l\fach:ufo cra~bnndido e alio disso se convenceu. Na conacimi
r.in do· povo. o Sr . .Pinhrh•u Mnchndo continua a ser um ban-
dido. , · 

Tente o noder puhli1•0 l!rhdr-lhe uma: estat.ua e em lo:::m 
rla consagrac;iio. c"<nrto r•llu tnf\'117. Jnl!reon. :llincla nm1 dia füi:: 
annaes historic.oa do nnl1., hnvct•á este contrastr. flag-rdnt.e. rln 

· uma i:>statua admini11I r•ttllvu. eh- ume.1 adinimção n<H" decn~l11, 
dr gforifknc·ão por lr'I, mn~ ~•)ln qualquer esto da alma ri()~ 
pular, sem ·ciualquf!r com•11rrloi1nin, ho.rmonio.. consonwacia e<'tll 
n g('ntlmentn P:<!rnl. 

Deixemos ·a oxpnrn1ilo c!'ponlanea do• povo,. cujÇls .iub-;os 
slio 11unsi smnprr.. 1111 nndo o 1 ~mno faz a obra do aplacar as 
paixiíes, escoirnndos da fr>l'Ví!ndn rlo · momento; deixemos n 
Na.cão, no futuro, prof()rlr ~ontencn «l!gura sobre essa grancfo 
personalidade. Prestemo~. rn~!I politicos, ,..a bomehagern qnc 
!he dcvemo.s nest11 hor11 poAln q~ tonhamos sido srms advnr
sn'C'io~. v~tando n J'{lQtrn1•lm11nf.o or1portuno, Jogico fl scm~ato 

· rla banco.da do Rio Grnndc dn !';ul. 
O Sn. OCTAV10 Ror:,11" -~ A.qrndecido a V. Ex. 
0· SR. MAun1c10 01c L.\Cl!nP~ - Mas <:onservcmos ::uliado 

o nroblema que TIOS orfC'l'l'CI' (} honrado Deputado por Minas ' 
Gi"H'acs. E!lr. vem Üll!'•Hlswnndo por um desinteresse, po:r uma 
a~mira.c;ilo. digno~ do nosso rospolt.o, mns vem ·impulswna~o 
por nlgncm, ·q,rn. m:tiF< do 11un Qlmlquer outro, serviu :\.:. f!:tl~ 
xí3c5 dcs~e., g-<.!nt-ral. r .fr! a nnLorldndr que encarcerou o. im
prensa. foi o hrni;o dH~!to do P.stndo rlo sitio, dn ulti.rna (l~s 
vio)cnoitts do Sr. Pinh0iro Maohodo. De ning'Ue~ I!1ais pofüa 
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sei· p1·ejutlicia1 ;i lcmhra1:1:;r ela homenagem do . que de S. Bx. 
\jüt: so lcvunt.~rsc 11ú1 vvposiciouisLa, que se levantasse um ·. 
DepuLado 11cvl1·0 e prupuzesse uma as.tatua ao S1'. Pinhiero 
·,\lacltado. Seda mnlLo n:.speilnvel. 

i',fa:;, <jue ::;e. levunLas:::e o Deputado pot· Minas Geraes, que 
.mjaulou o . p1·opr io .Ccmgresso, . que ainox·dacou a imprensa, 
.;orvindo, como cu não nego a S . Ex., leal, estofoa e abnega
uamcote ao se!l partido, á sua po1itica e ào seu paiz, segundo 
a ,,;ua. touscicnc1a em todo cas·o solido.rio ~om esse crime, 
1:um t~Hu Yiolar:ão <la nossa liberdade, com essa rcvogacão <!e 
l't.1cl..) Ja.s uos~UH . b'UI'anti as llOOsti tucionues ! Não 1 De S . Ex. 
1i:io pódl'! vattu· u i:;e~to de lmni:mgração em estatua, porque no 
lJ•!dest.al sobt'e o qual c~sa f O!!.:je erguida havia de se inscrever; 
el.;~ Le · monumenw foi du iniciativa do chefe de Policia do 
u.; tudo de sitio do 191'3, e 1·ecorda o homem que o imaginou, 
iusvirou e P.xe1:utou, pa1·a poder fazer a sua politicagem no 
Ccanl.i-. · 

Vt!, V. Kx., Sr. P1·csidonLe, .que é cedo ainda para juli;ar 
uessas questões. . · 

Deix em~'!! -o corµo ti paz da sepullurn. Não profanemos 
cn1 nosso cnthu!iiasmo e:s:tumpot·aneo, essa religião do síléncio 
qu1i a tlíOI'.l.e instauru sobre cada um do nós quando n(ls deita 
u manto do seu· invcjavcl esquecimento. Deixemos que re-, 
puusem duranLe longos, abencoados, pacificas e serenos tem
pos os restos desse lidador; não os e"-humemos para aqui ue-
1;ropsiar n. sua gt'tmde :nemol'ia. Aguardemos que ·a. nossa ge-
!a~~ão ·passe. ' · . 

:rrutámo~ com · elk, temos . interesses que ellc contrariou 
.iu favores que distribuiu . A nossa justiça, ou seria a jus
!i11a do obscguio quando os interesses. oontrariados se calas
sr!m, ou da g:ratidiio 11uni1do os interesses favorecidos se ma
niresLasscm. 

Espcronios. JIOl'la,uta, cm tl'!'pCilo á elevação morar dessa 
llllmenai;em, que outms seracües sobreveuham. e assim como 
a Pcc!1·0 IT. n gerai;ão actual com o asscntimenLo da geração 
dos 'r epublicanos historicos. acabou por não negar o preito 
tlc\'i<lo á soa immork1l individualidade politica; esperemos 
l]t.ll' os nossos filhos, e os nossos netos, julguem a Sr. Pi-
1üu~il'o Machado, e nos julguem nós outros. · 

Bu me confesso. Sl'. Presidente. desde já, prompto ao jul-
1rnmenl.o desse 1dbunal historico. Sou fisura de nonada nessa 
h1L1\ r,ontra o genornl i;allcho. o se elle sshir glorificado, darei 
i ic1i· hnm 't!tnpt·v;:;atla a llllttdt'mnai;.ão dos gestos com· que o 
comb:• ~i. po!'<JUO pehi propl'hi t~ontro.posic.ão, eom a. somlwa 
tia minha.· ignornncin. rio meu erro. resaltará. talvez mais in
c:11nl'urn'livel o luminoso Pl'4'íil d11. i;ua ~1ot~onalidai<le poli-
1 i1~a. . . 

Acho que c:ado. um de n6~ h)m o direit.o de. tfontro <lo sou 
1:1:ração. levantar umn cstatun a Pinheiro Mnchado, ou do de-
11101il-:1. Mas niil) eS(luecendo Que, erguendo-a _fól'a dahi, na 
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inw;a ll.ubllca; p'ela. cxtc1·iot'i<la1fo dm;sc ~euLiincnto i!lÍÍmo. 
· · 1t·cnw~- impôr ao paiz, .como obi.·iGa~ão, aoocit.al-o coui o titulo 

.de ;;ram!c homem. . . · 

.· :Sr)~1hores, t;>s grandes homens não se· duc1·efam, uãu s1~ 
11nprov1~am; O!(: alto:; · vultos historicos não se foúnam sem 
a collabora.;-ão desse factor que engrandece ot> homens, e sc-
b rcl uclo a sua mcmol'ia. e é o tempo. · . 
. O autor dcs:oc p1·ojecLo devia :::cr o t.en1po. E o L:!u1110 

al[)cla não na::;ceu, ainda não cresceu, ainda . não appare1:e11 
baslant.c para semclhant.~ homenagem, é a c1u1.~ se qu~r pre-
!'far na Cama1·a,· ou fóra. partida de politicós muito louva
velmente · iropreS$ionado.~ -por sentimentos dr~ admil'acão 11c:,;: 
,;oal l]UC! ·comprehcnc.lo e aW applaudo sem rebucos, seda uma 
lwmcnu.gem <1ue prcjudica1·ia. a propl'io. memol'ia do con.sa
r,l'adn e a cons~31-·a!;ãO dessa memoria. Olltito bem; ·mt1,it11 
bt.:!n. O orador e cttmPri?J1erttado.) . · · -

. O Sr. Presidente .- O~ senhores que àpprovam o. ·l·equc
l'lmcnlo do Sr. Oclav10 .. flocha queiram ~e lcvanLat•. (Paim r, .) 

jPoi approvado. 
· · 'EJII vil'tude do voLo da Camn1·a. para .. a commi~.são, qu1\ 

deverá r ep1•csenlnl-a, na sessão civica a realiza'r-se hO.Íl\ 1•111 
homenagem á memoria do 'general Pinheiro Machado, · u1.1.: 
lll<!io os .Sl's . João Pernetla, Raul Alves, Benl-0 de 1\fframla. 
l'almefra Rippcr e Eslacio -Coimbra. · · 

Está finda a leitura do 'e:xpedient!f . . , 
Vàe .. sc passar ú ordem do dia. · 
Comparecem mai!:i. os Srs. Andrade Beiert'a. An{.onio Nu

.;ueil'a; Souza Castro, Abel Chermout, Bento Mil'anda, Chc1·
moni de Miranda, .José Ba1•t,cLo, J .oão -Cabral; Vicente SabOytt , 
'l'homaz Aooioly, Ildofonso Albano, .Tosé Augusto, Oscnr Soa
res. Arnaldo :Bastos. COl'l'eia de Bdtlo, Pcl'eira de Ly1·a, Au~
lrng·esilo. 'l'uriano· C:impello, Aristarcho Lopes, D codato Ma!tt, 
Alfredo RU)'". Seabra F!lho. Al'l!ndo . LCOiic. Paulo de ·FronLw . 
• '\Z~lVCdo Sodré. Macedo Soares: Thenihitocles' de Almnida, na-· 
lnh•o Bra:;a, R.lbeit•o Junquefra, Jos6 Bonifacio, Lamounic1· 
Gotlofrcdo, Vnz do l\tnllo. Ciucinaw Braga, Alberto Sarmeul 1•. 
J•,·udcnl.c oe Mot·acs· J]'illlo, João dt\ Fat•ia. Sampaio Vid:tl. 
=Pt•lfro Cosi.a. Scvcl'iano Marques. Celso Bayma, João Si111- · 
vlicio e Do1niúgos ·l\1a.s.carcnhas (42) - . 

; D<:ixam do compal'<;cc1· o::: Sr,;_ l~ehx . Pacheco, .Juvcu:d 
Larnat·Um< ·Annibal 'J'oleck, :Montei1·0 de Sou7.a, Hcrculuuu 
Pan;a. Aiú·ippmo Azevedo, .J>irt•s Rchello, lformiuo But·1'0§º· 
:\!Oi'•:fra ela ]~oi;ha. 'l'homaz Ca.valcant.i. All.rnl'lo M.;,iranha1•. 
~olvn ele L\lt!e:ia. At1 tonio Vícent.c, Eduat•<.Jo 'l'avares, Pc'11;'º 
Co!•t·êa , Nulalicio. Camhoim. Alfrcclo de Mara. lll igu.el Palmet-
1·a. l\l1mdon1\a Martins. J"oão .Menezes, Pedro La·h~. Lalit'º 
\'ilhs Boa~: Pires ue Carvalho, Castre· llebello, l\fario . Hcr1ne~, 
l Jha'ttlino ~\e A1:isis, Adindo Fnt;;oso, Eugcuio 'l'ourin1ho, Mu-
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imd :\lon :al'llim. Uba!do l\amnlllctr, ~'l.nlonio :\guirt•o, Hcihw 
de ~ouza.· Odu.vio da Ucd1a :'llitoan<lil, Azm·em yuz·lauo. ti~llt:H 
}'ill10, Aristíde::: C:ü1•c. Vicente :Ph'a.~ílle. N(ln'i~t d~ frl!.1\a.,;. 
Li~ngrubC'l' l<'ílho .• Tosé Tolcntino, .folio Guimin·iícs, Buarque de 
Nm~~fretb .. Joi;é de l\!oraes, Francis~o i\Inroondc.~, Raul Ji'et
nande.s, 'l'cixcir~~ B1•andão, Ifo1·cu.Jano Ccsa1'1 Mal,ta M.Ílclw.l.lc, 
::;ilveil'a llrnni. Antouio Carlos, Emilio Jardim, Amc1•h.:o Lopes, 
~errnn Fig-uciredo; Gome::: Lima, La.n<lnlphc- lfo l\lagalhãe~. 
01Inon ~fo Aridradr.. Antero Botelho, Josino de Al'aujo, 1hm~Lo 
1·~r·1·az, F't·anciseo Paoliello, .Tayme Gomes. AtaOL' Prata, Hone.,. 
i·al.o Alves. Oamilk.1 Prute~. Edgardo du. ·C'uu.lrn, ltaut 'l:aruosu, 
S::llct' Juui.or. AlberLu Sarmm1to. Ccsa.i· Vcl'f:l'UCÍL'O, E!oy Glla- · 
\·es, Veiga Miranda, Manc~l Vilb.boim, Cal'\o:> de Campo:;, 
Amolplw Azevedo, Hamo~ Caiado, Olegario Pinto, '!'u!lo Jaymc, 
Pi:l'cira. Lcile, Co$kt Mai·ques, Luiz; Xavier, Abdou Baptista . 
. l'•~t''!Íl'~• de Oliveira. Eugettio !.\I~lk.i'. Alvaro Ba·1~tista. GDmcr-
1·inl10 Ilibas, l~val'isto AmaI"al. Auguisto ·Peslana~ :Alcidc:s 'Maya, 
fü1hucc de Gouv~a, Flores da Cunha e Joaquinl Osorio (00). 

J 
ORDEM DO DL!\ 

IJ ~r. Presidente - A lista de p1·çsença accusa o compa~ 
l'l'1:iuwuto dt.' HS Srs. Ve1lutados. . • 

Vae se proceder ii vob:iefio tlas malctia,; l!UC se acham 
!'t1ore a mesa e das cOUiifantc~ da ordeDl do dfa.. 

Peço aos nol>1·cs Peput.a{los que occupE;:m as suas caduiral:i. 
'f[l } , . a'l.lsa'. . • , 

Vã9 ~m· considr.t•a<lcs oh.ice.to de 1.\~Ebetação t.rcs Iit·u
Jtetos ~ 

São succcssivamenl.e lido,; e coMidcrados o!Jjedo de tleli
lJoraQão os seguintes 

N. ·3·71 - 1920 

l'cnnittc aos <rln.m.nos du :E11cl)l.« Militar, que dejJc11dcm. de 
mais di: umu. llist:i1)lina, vr11stm•c1n c.'tai1~c11 dc::isus rlisvi
jJfüias na t:210M ,.eyulamei1tt.i.1· de ea;amc~· 

O Co110,'1·csso ~·acional i·esol\'~: 

1\rL 1. º E' pemlittido aos ulumnos da E.scolu llli1Ha1· 
que clcpcudcm de mais de uma 'disciplina ·de pcriodo antc1•io1·. 
p1·~starcm exames dci;tas disciplinas na época reg-ulamcnta1· 
de cx:amu:-; 1~, eou;;cqucn_tcmentc, das do pCl'iOdo L1UC · duv'criam 
to1~ cui:sa<lo_.. · 
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Arl. 2. • ·~' concedi<la. em fevereiro de 192i uma segunda 
época de examea aos alumnos que foram rcpl'O\•ados em mais 
de uma disciplina de período. 

Art. 3 . 6 Revogam-se as dii;posi~1t}es em contrario. 

Sala das -sessões, 8 de setembro de 1920 . .....,.... Mendes 1'à
vares. 

J-ustif icw;iio 

A primeira · parte do .projecto, e.sten<lendo aos alumnos 
que foram reprovados em mais de uma materia. as regalias 
dispensadas aos que <iependem de uma unica., sobre não ,per
turbar· de nenhum modo a marcha dos sei·viços administra
tivos da escola, é. Uil)a medida que só póde ~raie!' 'Vantagens 
á Nação, confoi:me .passo a mostrar. 

Consoante o art. 41 do ac~ual regu,famento d:i: ese-0la, o 
alumno tem direito a um anno de ,tolera.ncia, isto é, e:m todo · 
o curso lhe rí ,permittido repetir ~m a.nno .. Em a$sim sendo, 
o alumno tendo margem a recuperar o anno perdido, deixará 
ue ,permanecer na escola e, tal. succed-endo, não mais irá . 
onerar o OL :;amentO com uma extraordina.ria despeza, sem que 
desta se colham os 'fructos que elle poderia .produzir na tropa, 
no desempenho da missão a que. se destina: o instr.uir a 'Nação 
no manej ú das armas. Deste modo é, cqmo se vê, <le real van
tagem a concessão alludida, pois que de um lado impedirá a 
despeza feita pelo Estado, de outro evitará a . esses moçoti 
perdas jamais reparaveis no decorrer da carreira que abra
çaram . 

Quanto á parte aduünislrath:a, ~ue se poderia object.ar 
cumo entrave á boa ma1·cha dos trabalhos escolares, tal se 
uão dá, .porquanto havendo, por fOr'ÇO. do actual rE!gulameot.o, 
a ot'ganização de bancas de todas as ma.terias com o fim de 
examinar os dependentes de uma unica cadeira, est.as mesmas 
bancas e:x:aniinariam os reprovados cm mais 1e e.ma . e isto 
mesmo sem augmentar o tempo necessario a. es1,es exames, 
l\'isto como .constam os mesmos unicamente de· nrovas es
cri,ptas. 

Quanto ao segundo .a~tigo, no 'lUe dispõe sob~e urna se
gunda época, além de não constituir .precedente, porquanto 
houve cm 19i9 e em outros anno.§... anteriores, · concecHdas 
como favor .pelo Congresso, clla exisl1>. em todas ns outras e.s
colas lõuperiorcs e se impõe na Escola !llilit.ar . . tanto mais 
quanto ú sabido serem os acadcmicos militares os mais so
brecarrega.dos ,hi pelos serviços e estudos inherentes á sua 
profissão, j{L .pelo díutut•no exorcicio pratico a que são for
çados. 

São estas as razões que, além <le outras, co11stit.uem jus
tificat.iva do projecto do lei acima. 
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N; 382 ~ · 1920 
.1,tttoi•iza a abci•f.wra do crédito de 16!J:U5$, pa1·a pa11amento 

da ura.tificaçiJes addicionacs a {Unccionlirios du Escola de 
Aprendizes Artifices do Pará e da I-nspectori.;i d.e Indus-
t?ia Pastoril 

0 

Q Congresso Nacional decreta: ·. 
Art. 1.. º Fica. o Poder ExecuLivo autorizado a abril' · o 

credito de i69 :245$, ,para occorrer ao ,J>agamento <la grati
:íicacão addicionaI a .que teem direito os funccionarios da. 
:Escola de -Aprendizes Artifices do Pará e os da Inspect.oria. 
de Industria. ·pastoril d<> iº àislr'icto, outr'ora Inspectoria 
de Veterinaria, com séde no mesmo Estado, em · virtude <ios 
arts. ~ da lei n. 2. 356, de 3i de dezembro de 191 O, e 80 
da lei n. 2. s.l4, de 4 de janeiro de 1912, relativamente aos 
o'.'i;ercicios financeiros oe 1913; 19:14, 1915, 1916 e i9i7 att: 
3i de maio,. data em .que essa gratificação foi revogada ,pelo 
al'L •. 2º <io d.ecret\J legislativo ln·. 3. 251. 

Art. 2. • Revogam-se as <:lisposiç'Oes em contrario. 
Sala das sessões, 8 de setembro do 192V. - Chermont 

de llfiranda .- -
/U$tifica{!á0 

O caso dos funccionarios <la ·Escola de Al)rendizes ArLi
fices do Pará e da Inspectoria de In<liustria. Pastoril cto f ~ 
districto, outr'ora. Ins.pectoria ·de Veterinaria, com sédo no 
mesmo Estado; é perfeitamente idootico ao dos funccionarios 
:i que se referem o parecer da Commissão de Finanças da 
Camara. sobre o projecto n. 173, de 1916, convertido em 
lei n . .3.251, de 31 de maio de .i917, que abaixo vão repro
dur.idos. Ora, tendo sido sómente revoga.da nesta ultima data 
a dieposícão que assegurava. 'Uma gratificação àe ~o % 'sobre 
os respectivos vencimentos, aos empregados citados, e sendo , 
ccrlo que os mesmos só receberam tal remune?':tC!fo a<i<H
donal nos exercicios f.inanoeiros de i9H e i91.2, ~ fóra de 
duvida. que a esses !unccional'ios assisto incontestavet direito 
a r eceberem do Thesouro Federal a gratificação addicional n 
Cine .me refiro, relativamente aos e:cercicios ·de :f. 913, 1914,. 
10'!5 e HliG sómanto at6 3L ·do maio, cm um total de 1·cis 
1<i9 :2!15$, equivalentes o. 1,0 <10 ·do valor <los vencimentos 
~cus, naquello periodo. 

N.· 173 i 916 ' 
~~uloriza a abril' o credito ncoessario, até o m:\.ximo do 

50 :000$, para ,pagamento do gratii'icnciio addiclonal a que 
tee!ll direito o Dr . Edgard Leite Chormont r. outros, o 
dá -0utras providencias 

'p,\RECER 

O Dr. Edgard Leite . Chermont o outros pedem pagamento 
<lc g:ratificações addicionaes, ,que, na fl \Utlidade ele funccio-

C' . - Vol. VII. 'L 33 
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· na.rios do Ser:vi<lO de Proteccão aos Indios E/· Localização da 
Trabalhadores Naoio-naes, deixar~ de reçeber em 1913, · i914. 
e 1915. · · 

A lei orçamentaria. n. 2.356, de 31 de déze~ro de i9i0, 
reza assim, em seu ar.t . 66 : 

-iO ,pessoal do Serviço de Proteccifo a.os lndio<; e Locali
zação (le Trabalhadores :N'acionaes em . effectivo se:r-viço nos 
Estados do Pa·d. e An:iazonas e no . Territorfo do Acre, p~rce
l:•erá Ull\:I. gratificação addicion;ll so])re . os respec~ivos veQci,
mentos na. razão de 50 % no Pará.; 60 o/o no ~nas e 
80 . % IDO Territorio ào Açre. . · 1 ·. · · 

· Paragrapho unico : Esta. ,providencia 6 e~tensiva. ao ;pes
... oal <las Inspectorias Agricolas e Eseolas de Artifities no Pará 
e no Amazonas, podendo o Gover-no abrir os creditos que forem 
necessarms á . sua eA:ec1lcãa durante a vigenci~ da- ,presente 
le1~> · · 

~ A mesJl}a. lei e.m seu art. 61. dit o seguinte: 
~Fica o Governo autorizado a rever . os regUlamentos dos 

diversos serviços do Ministerio dà .Agticultura, Industria e 
dommercio, completando e moói'ficu.ndo os tnesrrios serviços 
de accôrdo com o que a experiencia tiver aconselhado sem 
augtiiento dà. · respectiv~ dota.cão orpa.men~ria, .poqendo, po
rém,. transferir as sommas qúê rotem liecessarias de umas 
para outra,s verbas do orca.rnento ou ·de umas .r.ar.a. outras 
consignações tja. mesma verba;> · . 

·Em consequencia desta âis.posição, por decreto n. 9. 2i 4, 
de~ i5 de dezembl'o de 1911,. deu-se novo regulallle.n,to a este 
it~rvic.o, em iluja annen tabella de vencimentos · !!e encontra 
a seguinte . ob!!ervação: 

e.O pessoal do Stirvico cie P i•oteCQito aos Indios e Locali
zação de Trabalhndcires Nacionaee em effectivo sé1·vioo nos 
Ei;tados do Pará, Amazonas o no Territorio do Acre, perceberá 
uma gratificacão addioional sobre os re9pe0Uvos vencimanlos 
na raião de '•º o/o no Pnrá, 60 o/o no Amo.zonas e 80 % no Ter
rilorio do Acre; ·abrindo o Governo os creditos para esse !im 
ncccssarios durnnto a Vigonoin dn proscoto lei.:.. · 

E i'innlmrmtc, no nrt. M, ela lei n. ·2.719, de 3i de dezem-
bro de i9i2, encont.rn-se o seguinte: · 

<Continuam crn vigor todas ns disposições dus leis do or~ 
çamentos antecedGntes, relativas a interesses publicas da 
União, que não versarem particularmente sobre · a de~ernli
naciio ·de t·ecait.a e despe.za1 sobi·e a autorizacii.o _para marcnr 
ou augmentar os vencimentos, reformar repartiç.ões ou legis
lação fiscal, que não tenham sido cxipr essnmente revogadas e, 
hem assim, os ragulaml i tos expedi.dos em virtt@e de autori
zação legislativaI ainda mesmo não r eproduzidos, emqullllLo 
não forem aquel as revoga.das~. 
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. Do exposto se conclue que são· 'f(!;i;üadeiras todas as alle-
gações feitas pelos peticionarios: · 

a} ~e que a. gratificacãó add.icio~?l que x·eclamam, er~ 
igualme.nte dada .a outros íunec1onar10s (art.. 66, .da le1 
n. 2:356, de 31 às dezembro de 19i0 e 80 da ·lei n. !i.5U, de 
~ a.e · janc~o de 1912); . , 

b) de que durante dous annos, em 1911 e i912, receberam 
as ditas gratificações (arts. 66 e 80 citados}; 

e} <ie que o regulamento que incor_P.orou essa disposicãC> á. 
sua tabella de vencimentos foi autorizado pelo Poder Legisla
tivo e .. por elle posteriormente approvado (arts. 51, da lei 
n. 2.355, de 3~ de dezempro de 1910, e 64 da lei n. 2.719, 
do 31 de dezembro de i91.2 .respectivamente) . 

. E', portanto de toda justiça o que requerem os alludidos 
fun~l}ionarios. · · · 

Por isso, -parece convir a .adopção do seguinte projecto de 
lei, no qual .ficam estabelecida, ao mesmo tempo, a cessacão 
desse regímen de gratificações, incompa.tivel com a a.ctual si
tuação financeira. do pai't: 

· Art. i .º E ' Ci Poder Executivo autorizado a. abrir o cre-· 
dito .n.eces_sario1 l!-t~ o rriaximo· de 50:000.$, .para pagamento de 
grat1f1caçao aad1c1onal a que, de accõrdo llom a. tabella do 
regulamento que baixou com. o decreto n. 9.214, de 1.5 <ie 
dezembro de 19H, fizeram Jús em 19l3, t9H e 1915. o Dr. 
Edgard Leite Chermont e outros. como fll;;tocionatios do Ser.,. 
viço de Protecção aos Indios e Looalizaçã:o <le Trabalnadores 
Nacionaes e que deh:arám de receber nesses ea:ercicios finan-
cei:-os. · · 

Art. 2.• E' revogado o a.rt. 66 do decreto n. 2.35•S, de 31 
de dezembro de 1910, que creou a gratificação addicional a 
ciuo se k'ei'ere o· art. 1•. l 

Art. 3.• Revo~adas a~ disposições cm contrario. 
Sala das 'Commissões, 15 de set.embN <!e 19'16. - Antonio 

Carlos, Presidente. - Cincinato Braga, Relator. - Justiniano 
de Serpa. - Galeão Garvalh.aL. - A. Pc8tana. - Arii71do 
Leoni. - Alberto Ma1'anhão. - O. Peixoto Filho . ....... Octavio 
°Maflj}abeirs. · · 

Dacreto n. 5251, de 3i de maio de f9f7 - Autoriza ·o Po
<ler E:i:ecutivo a abrir o credito necessarío, at.6 o ma."<imo de 
50 :000$, .para pagamento de gratificações addioionaes a .quo 
leem diro1to o Di:. Edgard J,cite Cbermont e outros. 

O Presidente (la RepuhliGa dos Estados Unidos do Brasil: 
I 

Faço saber Que o Congresso Nacional decretou e eu 
s~nociono ~ seguintG resolucão: .. 

Art. 1.• E' o Poder '.E;.;:ecutivo autorizndo a abrir o cre~ 
diLo necessario até .o m~ximo de 50:000$, .para paga:me11to de 
•·ratificação addicional ~ que, de accélrdo .coqi a tabella do· 
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regulamento que baixou êom o decreto n. 9.2H. de 15 de 
dezembro de 1911, fizeram jús em 1913, 1914 e 1:915, o Dr. 
Edgard Leite Chermont c outros, coroo fUnccionarios do .Ser- , 
viço <le Protecção ao:; Indios e Localizacã'o de Trabalhadores 
Nacionaés e que deixaram de receber nesses ex:er.cicios finan-
ceiros. · · 

.Art. 2.• E' revogado o art. 66 do decreto n. 2 .356, de 
3:1 de dezembro de 1910, que creou a gra.tificacão addicional a 
que se re1'ere o art. 1 º. 

Art. 3.º Revogadas as disposições em contrario. 
Rio de J.aneiro, 3i de maio de 1917 ~ 96" da· Independencia 

e 39° da Republica. - Wenceslau ·Braz .I:', Gomes. ~ JosrJ Ru
firt.Q Bezerra Cavalcanti. 

Sala das sessões da Camara dos Deputados, cm S -O.e se
t~mbro de 1920. - P. Chermont de Miranda. 

N. 373 - 1920 

Manda cri!Ji1· a cstatua d<J gerwml iiriJwfro Machado 

. O 'Congresso Nacional ·decreta: 
A1·t. 1. º O \Poder Ellecutivo mandará levantar em uma 

<las. prac-a:i publicas destá Capital a estatua de> general Pi
llhP.lro Machado, perpet-uando em'- um monumento condigno a 
memoria do grande cidadão. 

Art. 2. º Pat'a tal fim poderá despender até a quanlia de: 
300:000$000. . 

ArL 3. º Para o projecto e constt-uccão do monumeuro 
será aberla concurrencia publica: · 

§ i º, para o projecto immediatamentc depois de pt·o
:mulgada esta lei - pelo prazo de cento e vinte dias, devendo 
cada projccto ser acompanhado das especificações necessarius 
á confecção" do orçamento; 

'§ 2º,. para a constru-cção. immediatarnente à~pois de ae
ceito e escolhido o projecto, pelo prazo de 30 dias, marcando
sc no edital o prazo necessario para a conclusão das obras, 

Art.. !1. º Ao autor do projecLo que for preferido set·á. al
lt•ibuido e pago um pl'emio de dez contos de réis. 

ArL. 5. º !>ara execução dcst.a. lei é àUtoriiado o Podrr 
Exooul.ivo a abrir os necessarios creditos. 

Art. ô."' Revogam-se as disposições cm contrario. 
Sala das sessões, S de setembro de 1.920. - Franci.scii 

Yalladm·es . · 

O Sr. Presidente - Passa-se ás votações constantes <la 
ordem do dia. 

Vot.aQão do projecto n. 350, de 1920, Codigo do .Processo 
Criminal do Distrícto Federal (vide projcc~o 'Il. 232, dc 1\Ji 8) 
'(3ª discussão). · 
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o Sr. Presidente - O projecto ·que vae set•' vota.do datâ 
de 191!1, quando teve o n. 37. Ap.provado em HH6, tomou, aci 
ser redigido para a terceira discussão. o n. 14.3. Recebendo 
emendas de terceira. discussão, essas emendas só tiveram pa
recer em Hl:18, de fárma que o pro,jeq,to t".!ve ainda de mudar 
ctP. numero, passando a ser o 232. deste ulltmo anno. . 

Em :Hl20, quando vol.tou a figurar na ordem do dia, fiz 
reabrir, na fôrma do Regimento. a. ·terceira discussão, pOL" ter 
:ficado encerrada em sessão da. legislatura ant.erior. Novas 
l'mcndas fnrarn apresentadas e são as que constam do avulso 
n; 350 do present.e anno. · 

Vão ser votadas. em primcil'o· ·logar as emendas do avulso 
n. 232. <l<l HJ18, <1m seguida as do avulso n. 350, deste anno, 
~, por ·uHimo, o projectô n, H3 A, de 1916. 

EME'.NOA 00 SR. J'ôAQUiM OSORIO 

Vota~ão da seguinte 

EM EN D.\ 

Ao nrf .. 1.º accrcscente-se: (A rompctencia é det.Brmi-
nada~. 

§ em razão da continencia. ou connc~üo; 
·~ em razão da prevencão: 
§i em razão da prorogaoão. 
Defina-se cada um desses cnsos em quo a compcl.cncin ~e 

dclermina. 
Of:ferecemos como base pa1•n r.sso !rahalhn o Codigo 

l)roc. :Pen. do Rio Grande do Sul ·- Capitulo - 4:Du, com
prlencin». 

Ao ar/ .•. 39: Digíl-sc: < •. . l' o depoiml'nl.o das !.cstemu-
nhns que o acompanhar~m. · 

Ao arL H. Redlja-sL1: No caso nm que o indiciado possa 
livrar-se solf.o ou em que preste fianca, si esta for admiFl
sivel, a autoridade, quo cffeotuar a prisiio, formará o auto, 
<>lc ••• 

Ao url. '13: 
Subl'ltituam-sc os §§ i • e 2" pelos seguintes: 
§ i." Inàicios ou presumpcõos vohementcs contra o cul

pado. 
§ ~." Ser o indicinmcnlo Dor !!rime inafiancnvel. 
AJ·t. :Fica. do caso do o.rtiP,.'O anterior, a prisão prc\•en-

!iva ú autor"i7.ac.!a: ' · ó1 

§ 1. º Qunndo o indiciado revela n intcncão de fugir ou 
L~n La destrufr os vesLigios do crime. 

§ 2. º Quando o meto produz grave cscandnlo ou publico 
nlnrma. 
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§ 3." ()~ando o :Indiciado · não tetn do~ic1lio certo, nem 
profissão conhecida. . -- · 

§ 4. º Quando· o l.nfüciado, sem excusa legitima, deixa de 
acudir á citação. 

Art. · Não tem legar a prisão preventiva no caso de 
homicidio ou lesão pessoal gravissima

1 
si estes factos são 

,iustificaveis ou commettidos casualmem~. 
Ao art. 74. Redija..:se: Quando o juiz verificar dos autos 

que os factos imputados criminosos forem justificaveis ou 
commettidos carnalmente, concederá . . ao indiciado libel'd.adê 
provisoria, mediante termo de 'compat-ecimentQ a todos o~ 
ar.to's do pro!lcsso, sob pena de fic:!.r sem effeito a liberdade 
concedida. 

Supprírna-se o paragrapbo unico do arL. 74. 
Ao art. 75 - Fa11a.-se do titulo IV '--Das buscas - um 

capitulo do titulo V '-- Das iprovas. No art. 94 accrescente-se 
o seguinte paragrapho: buscas. , 

Suppríma-se o § 5º - Os indicios. 
:Ao art. 102 - Aoerescente:..se: 
São preiferidos par~ peritos os p'rofi.ssionaie'S <1.ue rpor 

qualquer titulo percebem vencimentos dos: cofres publicos. 
Sómente, na falta desses funccionarios poderão servir outros 
iprofissionaes ou cidadãos de reconhecida xirobidade e bom 
senso. . · 

Ao art. 1<l8 - Das nultidades ....,- Substitua-se este ti-
tulo VI. ' 

A!'t.. Nenhuma nullidade ê decretada. sitJ.ão quando ha 
absoluta impossibilidade dé repetir-se ou rectificar-se o . a-cto 
nullo. 

Art. A nullidade de um acto acarreta a dos a'C-tos subse
quentes que clelle directamente dependem. 

Art. Constituem nµllidades insanaveis: 
a) a falta de primeira citação, salvo o com:rial'ecimento 

expontaneo do réo; 
b) a não intevencão do ministerio :tmblico nos casos em 

que 6 necessariti.: 
e) n inversão da ordem processual, salvo assent.imcnLo 

expresso ou tacito das partes; 
d) a intervencão do julgamento de juiz e jurados legal-

mente impedidos: 
e) a formação irregu!ar do Tribunal d.o Jury; 
f) o julgamento perante ,juiz incompetente; 
G) a preterioão de· alguma formula ou termo do processo 

em prejuizo da nccusacão~u da defesa. . 
Art. Outras quaesquer nullidades devem reputar-se 

·Mnadas sj as partes não as arguem no momento em que oc-
correm ou lo:;o quo dellas i.eem noticia. . 

Art. O autor não J)óde arguir a nulliâade de actos in~ 
stituic!os no e:x:clusivo interesso di:t dcfe~.ª e reciprocum~nlc 
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não p6d~ º· réo inv_ocar \t :PrclP.tit;ão de formalidades que apc- . 
:nas interessam a accusàcão. 

Nota. - Trasffidàtnos es~apitulo do Codigo do Processo 
Penal do Bstndo do Rio 9rande do Sul qàe propomos, por nos 
parecerem de uma extensão excessiva os-- casos de nullic!ade 
do processo estaf.ttld<ls no projecto. 

Ao : arL. 106 - Accrcscente- sa: 
§ 3.· 'Verificada ' a ·não e;dsienci:i. do facto criminoso. 
'i\'óla - Vis:i este parngrepho .. o.ttender aos casos em que 

o indiciado tênba agido ein legitima defesá ou cai,.ualmente. 
Ao art. 202 - Distingam-se· os recursos em: · \ 
n) recursos propriamente ditos; 
h) aggravo no auto do processo: 
e) carta testemunhu.vel; 
d ) appellação. . . 
E stabeleçam-se as hypotbecas de caca um desses recul'sos. 

Offerccemos tomo base para esse trabalho o C<Jdigo <lo Pro
cesso Penal do Rio Grande do Sul, parte III, titulo i º . 

· Ao art. 232 - Diga-se 20 jurados em vet de 30 . . 
Ao llrl. 233 - Diga~se 20 jurados en1 vez de 30. 
Ao art. 239. - Diga-se 20 -jurados em vei de 30. 
DiB'a-se 15 pelos menos, em vez de 24 . · 
Ao art. 253., - 2• Parte - A' medida que os jurados são 

sorteados podem ~ partes ~ppôr-lhes suspeição rnoLivada : 
As suspeições são decididas pelo presidente do tribunál, de
pois de ouvir as ·raz~s do recusante e r ecusado. nessa. de
cisão dar-se.ha o recurso de aggravo no aul.o do processo. 

Aos arts. 270 a 272 - As sentenças do .)ury serão pro-
feridas pelo voto a desoobertO da maioria . \ 

~ :t. • As sentenças poderão ser motivadas; e, neste oaso, 
os seus fUndamentos serão exarados em seguida a cada 
l'esposta affirmativa ou negativa do jury ás questões pro-
postas ipelo presidente do tribunal. · . 

§ 2 . º Em qualquer caso é lioil.o ·Ms juizes vencidos e:t
ternar as rai.ões tio seu dissentimento. 

Al'f. . E' fa;cultado aoe jurados. com annuencín do pre
sidente do tribunal, confel'encíar ~art.i-0u larmente acerca do 
processo.; mas seus votos serão emiLtidos public11mentc. 

S'u.pprimain-se os arts. 279, § 23 do art. 282 . . 
Ao arl. 283. - Ao § 3º. accrescent.e-se: e iilstruir os 

jura.doe sobre os pontos dep:lireito ou sobre o processo . 
Supprimam~se os art.s . 284~ 285. 
Ao art. 328 - Accresce'nite-~se :, 
Art. Si a Côrte de Appetlação .h:1\gar ·QM a wntenca 

d('. condemnacão do jury é injusta. fü> todo ou em part.c, :ib
solverá o appellado no primeiro ~aso, e no segundo lbe im
porá a pena que considerar justa. 

.-· 
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. Art. .Si a·sent&nça do jury for da absolvição e a Cõrte 
de Appellacão julgai-a injusta, mandará · Q appellado a. novo 
·julgamento. Si for de novo absolvido e houver appellação, 
não será o réo submettido a :outro julgamento por motivo da 
injustiça da decisão. · · . · 

· Art. A Côrlt€>'Cie Appellação ·não poderá aggravar ~pena. 
.imposta ao .ré&, mas deverá. corrigir qualquer erro de cal-

" culo que tiver occorido. · · 
Ao art. 400 - Sub.stitua-se o § 3º por estes: " 

. § . o conteúdo da. ordem por que foi recolhido á prisão, 
ou <leclarai;ão explicita de que, sendo requerida, lhe foi ne-
gatla. . 

§ . As razões -em que fun'da a persuacão da iHegalida~fo 
.<lo constrangimento. . 

Supprimam-se os §§ 4.º e 5°. 
Supprima-:ee o § iº do art. 423. 
Sala das sessões, 16 de nov-e'Jl?bro de i9i6. - Joaqtiim, 

Ltii:. Osorio. 

O Sr. Presidente - A esta emenda a · -Oommissão deu 
:parecer contrario, salvo quanto ás ;partes· relativas .aos ar
·tígos 39 -e 102, eujo parecer é favoravel. 

Rejeitada a referida emenda . do Sr. Joaquim Osorio, 
~alvo os arlt.s. 39 e 102. 

Apprdvadas ·suceess,ivamente as . partes da refürida 
emenda 4o. Sr. Jo'aquim Osorio relativas aos arts. 39 e 
1 V2 • ''"- _.ld.: 

Rejeitada a emenda do -Sr. Nicanor Nascimento. . ·. . . . 

EME~DAS 00 SR. VER!SS!MO DE Mm.LO 

Yotn.i;.ão :da s~inte 

N. t 

Ao· ·nrt . i • - Df'!poii; do § :l" intr.rcnlo~r. como nrn•o. 
§ . Pc-ln. r.cmno:túo. 
E, como eonsr.(lttnncin, r<lsLnhelnc:.fl-Sr. o art. 8° do pri

mitivo projoclo, e t'cdija~SI~ assim o parngrnpho unico desle 
al'figo; . 

Parn·gr.apho uni~o. Para esse cffeito haverá connexrlo 
auando . o nexo -entre a responsabilidade' de varias pessons 
que eoncorrcram ao mesmo crime ou ·"ntre varias cr imes com
me-Utidos por uma ou m:iis pe.ssoas for •tal, que se não .possa 
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scindir a respectiva ,prova, sem perigo de sentenç.as e-0ntra
ditorias. - Verissim.o de Mello. 

RejeHada. 
E' consit;lera<la pre.judicada :i emendtL n. 2. 
Vot.a1eão da ·Seguinte 

EME~DA 

N. 3 

Adi art. H, § 2º - Ent!"e as palavr.a•s «pl'ocesso ... ado
.pt.ado,, >diga-se simplesmente «de identiíic.açii.o,. - -Vern
simo de Mello. 

Approvada.. 
Votacão :da seguinte 

EMENDA 

N. 4 

Ao a.rt. 11 - Accregcente-sa corno convier: 
§ 9... Dar conhecimento, semannlmente, ao respecti:vo re

presentante do Minis·terio Publfoo dos inquoritos que houver 
abe1't.o-- Verissimo de .VeZlo. 

Approvada. 
Votação da seguinte 

:SMEN!>A 

N. 5 

Ao ·nrí . Ht, § 4º - Diga-sG : 
§ 11. º Havendo prisão em .iflagl'ante ínlerrogaro o preso 

o l.omnrá .•• (e.te., eomo no i)rcrj ceto) . -,.. Veríssimo de Mello. 
Approvadn. 
Y!'lf.ru;iio ela ·seguinte 

~MENDA 

N. 6 

Art. 14 Suipprímam-se os ~§ 5° e 1• : 
. ArL. Cp11:ra ser colloeado cm seguida o.o a.t·t, H) : 
ArL. Terminadas as diligenciils .para . {I. comprovacão 

do delioto, deseC>berta e captura do delinquente, <las .peçtis de 
convicçã~ e esclarecimentos necessarios, a a.utori.dade polí-
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cial fará succinl!.o rela·tori.o reea.pitula.ndo o qUe houver apu
rado e indicando as testemtrnhas mais idoneas que I!Q!'Ven
tt:ra não tenham sid() inqueridas, e ordenará. · a. rettrneSa. dos 
autos de flagrante (}U tnve!iti·gação, ao res~tivo re-presen
tnnte do Ministerio Publico, por intermedio do juiz compe-
ti:.nte. ' , . . 

§ 1 . º Os au-t<>s deverão ser relatados no pra:r.o de 48 bo-
ta~ a contal' da data. da. eoucluaão. . · 

§ 2.• Ao · processo será' S&npre junto um exemplar da 
folha de antecedentes ou nota de idoneidade do accusado. 

§ 3 . º Os inskumentos do crime serão remettidos dir~ 
ctàmente ao juiz c~ttipetentei mediante termo lavra~ pelo · 
eoorivão . · . · 

§ 4. º No caso de flagrante delicto, 06 autos. deverão ser 
r.~me-ttidos ao juiz .competente no prazo improrogavel de cinco 
dias, a contar da data da pri-são; passando-si\.. o ·preso á dis-
-pcsiçiio do ,1uiz. . 

§ 5. º No caso de investigação os autos deverão .ser en
via.dos ao juiz c()mpetente. no prazo màximo de -Oez dia;;;, con
tados daquell'e em que foi inciado o processo. VeTissim.o 
MeUo. ·. 

ApprovadB. · 
V('ltaçíto <la seguinte 

EMEND.( 

N. 7 

A<• :irt. 15 - Supp1•ima-se a e:x:pressíi.o 
timo 13eriodo. - V erissimo de Mello . 

APPl'OVada. \ 
·votac.iio <la ~eguintP. 

~ENOÁ 

N. 8 

.' 

i 

Ao art . 10 - Em vez de paragrapbo unico, diga-se § i° 
e acr.rc-scente-se como 

§ 2.0 Os peritos poderão apresentar o laudo escripto. POL' 
nmbos rubricados em todas as folhas e as$ignado. - Veris
simo de llfelto. 

O Sr . Presidente - A esta ·emenda a Commissão 
offereceu o s~guinte 

strss'I'ITU'l'l\ro 
N. 8 ,- Acqoila com a seguinte redacoão: . 
§ 2.• Os peritos poderuo apresentar o fauêd por ·um dcl

Ies e.~cr!pto, por ambos rubriendo ent todas !t!l sua~ folhas e 
:issiSJ).ado . 
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Approvado o referido substitutivo da Oommissão, fi
cando prejudicada a emenda n. 8. 

Votacão da· seguinte 

E'M"ENOA 

N. 9 
Ao art. 22 - í':m .!091lt' de cdactyloscopil:~. diga-se: <de 

identificação>. ~ Verissimo d.e MeUo. 
Approvadá. 
Vofacão da seguinte 

.EMENDA 

\ N. :!.() 

Ao art . 27, § :1"\ depois da palavra «ouvindo>, diga-se: 
4:préviamente o Min\sterio Publico. salvo càso dP. extraordi
naria urgencia, resolverá sobre o pedido>. - Verissimo de 
Mali.o. 

Appi·ovada . 
V(llacão ·da seguinte 

EMENDA 

N. 11 

~o art. 2i, § 3° - . Supprima-sc. 
Appmvadu .. 
'Votação da seguinte 

~ EMENDA 

N. 12 

Ao art . 28 Redija-se: 

Veí'issimo de .M'ello. 

Si as investigações ainda . não estiverem findas, dcvol
Yerá os nulos :í autoridade polinial si assim o requerer o Mi
nistcrio Publico. - l'erissimo de lllcllo. 

Approvada. 
'Votação ~a seguinte 

F'..ME:NDA 

N. :13 

/ 

Ao art. 29, depois da palnvrn croquorl:'r>, lntercaJc..:.se 
-iou promover-i>. Vcri~simo de .Vcllo. 

:\J)pl'OV:\dn. 
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:Votação da seguinte 

EMENDA · 

N. 14 
iª parte: 
Ao nrL. 38, § 1 º, diga-se: 
§ ·J .º APX'.PSentado o preso á autorid3de. ouvirá. esta . o 

conductor ·e as testcmur:.has . que o acompanharem e interro
gará o -accusado sohre .as arguições que lhe são feitas, _delles 
indagando o logar e hora em que . se tenha re·alfzado ::i. mfra
cção ,lavrando-se de tudo auto por todos assignado, 

Accrescente-se como 2• parte: 
§ 3.º A falta de testemunhas prcseneiaes da infracção não 

impede de ser lavrado o auto de flagrante, mas nesse caso 
com o conductol' deverão assignar -pelo menos duas testemu-
nhas do acto. · 

§ 4.º Quando o accusado se recusar a a.ssignar o auto de 
flagrante, será este assignado por duas testemunhas que te:- . 
nham presenciàdo sua feitura .. - VeriSsima de MeU-u. 

Rejeitada :i: 1• parte até ú palavra. <tassignado:i> . 
Approvada a 2• parte - desde «Accresccnte-sc»· - até 

o final. 
Rejeitada a omenda. n. 15. 
Vbtação ·da· segUfnte 

EMEND.~· 

N. 15 A 

Supprima-so o al't. '~1. - Vm·issinui de Mcllo. 

O Sr. 'Presidante - A esta emenda a Commiesão 
deu o scgointe parecer: 
. . N. 15 A - Rejeitada e su')Jsfüua-se no art~ 41 a lOCt'~iío 
crsl'ls mezcs:i> por «trcs mezes». 

Rejeitada a emenda n. 15 A. 
APprovnda n modificação d'n COmtnissão no a'!'L 1,1, do 

projrcto n. 143 A. de i9iü. · 
Rej eif.ada a emenda n. 1 !) B. · 
Votaçiío ~fa. seguinte'. 

\ EMENDA 

N. Hi 

Ao iirt. H. - Depois das palavràs <não:.>. diga-se: q1re
scrcvc1· a accfio penal>. - Verissim.o <!e. illcUo. 

Apr.>rovada. 
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Votarão da seugit1tc 
l'l:\tli'NJ)A 

:N. 16 A 

~ 2.• - Dcpci1:1 de <tafianoavciS», <liga-se «lambem orn
Q'..:!aulo uão p1·r&:revc1• a act:ão pcnah>, e o mais como esta. __. 
):,;n'.~simo de Jlello. 

A1)provada. 

RcJeitadas succcssivumcnte as emendas ns. 17, 18 e i9. 
Votação da seguinte 

EMENDA 

N. 30 1" 
Ae> ar~. 70 - Accrcscente-Sl' no fim: «por dm;pacho dado 

~ido jufa nos propric!:i autos~. Veríssimo de 3'lello. 
Approvada. 
VoLação da seguinlc 

F.I\ml'iDA 

N. 21 
,\o at't. 73 - Acercsccnt<!-sn no fim: «Sendo assignado por 

~111•, ou nlg·uem a sou rogo, quando não souber ou não pu<leL' 
far.cl-<.-, e JlOt' duas test.cmunl1as~. -.: Veríssimo da Mi!llo. 

O Sr. Presidente - A esta emenda a Commissão deu o 
:-;cgninto parecer: 

:N. 2:1 - Acci:>ila com .a ~cguínto moctírieação: onde :.c 
<fr1. ~·n pot" <luas tc;.\;tcruuntmsT>, diga-sf': . .;sempre pot• dua1:1 
tr::;tf:munhas:i>. 

Ap1wovada cqm a modificacão da Commissão, 
Votação da scguink 

RMEND.\ 

N. 21 A 
Depoi~ dP '1:'.eompelenf.es:i>. cliga-.~c: «para dc!ibornt· sobre a 

111 isilo prcv1~1:1iv11:1> I' W!)})rima-·~f' C· resto. - l"crissimu d.e 
,1Jello. 

Approvada. 
Votncão da scguinf.e 

E1v!E:-1'0A 

N. 22 
Ao art. 7 4 - Snpprima-sc como esíá redigido e diga-se: 

<>A disposiçfío desie artigo applica-~c tambe.Q.1 ao caso. de pri
.~ão i:m r!agrante. - Ve1·issimo de MeUo. 

,, PP rnvadn. . 
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Rejeitada a emendl:•, n. 22. A. 

vota~.ão dà se~uinte 
~l&NDA 

N. 23 
Ao art. OG, accrescrmte-se come 
Parngrapho unico. A confissão deve ser reduzida. a terrgo 

assignado pelo· accusado, ou algUem a seu rogo, quando nao 
.souber cu nã9 pú.cter fa~el..,o, e por du<J,s .testemunhas. 
Vo'iMrimo de Mello. 

O Sr. Presidente - A esta emenda a Commissão deu o 
seguinte par·ecer; ·· 

N. 23 -· Accníta com a seguinte modificação: onde se 
rl1z: 4:e por> duas testemunhas>, diga-se: csempre por duas 
t ast(•munhaS>. 

Approvada com a modificação da Commissão. 
Votação da seguinte 

EMENDA 

N. 24 
Ao aPt.. 98 - Suppri~a.-se. - Verissimo áe Mello . . 
~ Sr. :r,,-ei$i~.11nte. - A esta emeii9a a, CQnunissão deu o 

st>gumte parecer: . 
N. 24 - Acceit.a, redigindo-se assim: ·<Podem ser infor

mun tes: § Lº Os xti.aiores õe neve annos e menores da 14. 
§ 2.0 Os surdos~mudos ·ainda, etc.>. 

' ·Approvado o seguinte substitutivo da Comm.issão a preju-
d1cuda a emenda. · 

Volaç.ão dll seguinte 
EMENDA 

N. 25 

' 
f 

Ao cap. r, tit. VI, como rubri,ca, diga-se: 
dadtis~. - Verissimo de MeUo. · 

Appt'-Ovadn. 
Vofai}!io du scguir1tc 

!·;~tENlM 

N. 2ü 

d>ns ..-;;:uUi-

Ao arL. :108 - Depois c]o § 4º accrescente-se: 
~ A presenca do representante do. Ministcrio Publico 

nas audíe_ncias ou se.<>sões de julgamento. 
Ao § .7º aocreacente-se no fim «e dos juízes de direito». 
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. .Ao § su, depois da pulavra <i:sessao:t> interc.ale~se <:ou 
au\liencia». 

§ 9•. en1 vez: de cTi·ibun:tb diga-se .;Conselho de ju
rados». 

· Ao §,O", cm vez de «Tribunab diga-se (.Conselb.o de ju~ 
<l!m1;ia>. 

O Sr. Presídent.e - Est:i emenda tem cinco partes • ·.li 
i • parte, tem parecer contrario; a 2•, ·referente ao par8Jgl'apbo 
7°, parecer- favoravel; a 3A, rele.Uva. ao § 8", contrario e as 4" 
e 5• nartes, rofel'en{es aos pariil.grap'hos 9~ e rn, Javoravel. 

He.jeitada a 1• part.u atJ a palavra. ~ulgamento~. 
"\pprovada a 2• parte da ~menda n. 2<>, referente ao 

§ -:". 
Hejeitada a 3" parte, rcfer~nte ao § 8°. 
Approvadas successivamente as 4" e s• partes, t"eferentes 

a0s J,aragrapbos g• e iC, da em€'nda. n. 26. · 
l\ejeitadas succcssivamente as emendas na. 27 e 27 A:. 
Votacii.o da seguinte ' 

' / .N. 28 
A.o ai-\.. 120 -- No final, dl)jlois da palavra .i:contraven

cão:io, diga· so sómente cem QlJ.e c:aiba acção publica e nos 
casos dp n.rt. 118, n. III. - Verirsimc> de Mello 

O Sr. Presidente - A esta unend:a. a. Cornmiaaão offe-
1·eceu ;l i::oguinte 

M odificaçá.a 
N. 28 - Acceita, sendo feita. a referencia. tamhem a9 nu

tnero 2 do art. 118. 
· Approvadit com a referida JIJ.<Jdi.fica{}ál'.> da Commissão. 

Vot.ação da -seguinte 
El>ll:l'IIM 

N. 29 
Ao nrt. 120, § 3G, accresoente-.se, depois da palavra coI

vil. cno..o comprehendidos no ar~. ~35· do Codigo Penab. 
Vei•issirno. de /llello. 

, Approvada. 

O Sr. Presidente - No avulso não ba emen<la 30. 
Approvadas. successivamente, as seguintes emendas do 

St'. Veris:;ií_mo do Me!lo: · · 

1 ' 
N. 3f 

Ao .art. 121 .....:. ~upprima-se. · 
' 
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.N. 32 
Ao al'L 1.25 - Substitua-se pelo seguinte: 

· «ArL. 125. Nos processos pot• crimes . de acção publi~a 
intcntadoSL pelo Ministcrio Publico, poderá a. parte offenc!ida 
inte1·vir como auxiliar. assistindo-os cm todos os acto:; dll 
formação d~ culpa e ido julgamento e nos recursos por elle 
inte1•postos. · 

N. 33 
Ao art. 12i - Accirescente-se no fim: «e por duas tes-

temunhaso • · 
Ilejeitàdas successivamentc, as emendas ns . 34, 35, 36, 

3í, 38, 3!> e 40 . .. 

Appr1ivadas., successivamentc, as seguintes ·emendas do 
Sr. Vc~i~$imo de Mello: 

. N. 40 A 
Ao m•t. 138, ~ 3• - Redija-se, dizendo s6m·ente: 
§ 3." Nos r.rimes inafiançaveis, si o réo não fô1; encon

trndo, ser·l citada por editaes, com ' o mesmo '.Pra.Zo e sob a 
mesma pena, para so vfü· processar até a pronuucia, inclu-
sive. · 

N. 41 

Ao art. :1.42 --Accrescente-sc como paragrapho . unico: 
Quando a reqUisição .não seja attendida, terão cabimento· as 
disposicõel'; dos arts. 139 e 168. · 

Rcjeile.da!.I, successivamenle, as emendas ns. -12, 43, 43 .r\. 
e -i4. · · 

Approvadas. successivamenLe, as seguintes emondas do 
Sr. ·vcri~simo de Mello : 

N. 45 
Ao ar! . 152 _:. Depois das· pãlavrns cl\f inislerio publico>. 

climinc-i;c a cxp1•cssão ena denuncia-.. 

'N. 46 

Ao art. l64 - No ultimo pcriodo, depois da palavra «de
poimento:> intercale-se <de duas pelo menos> • 

. N. 4.7 

Art. 16!5 - Acerescente-se = 
§ 1. º A mesma faculdade é concedida ao Ministerio· P~-

glico. · · ' 
§ 2 . & Em nenhuma h:ypotbese essas dilígencias poderão 

projüdic&i.' os prazos legaes. 
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N. 48 

Ao ar~. 168. - Dêpois da palavra .;causa~, intercale-se 
ej us tifíc ud~u· . 

Rejeitadas, successivam.cnLe, as emendas ns. 49 e 50 .. 
Votaç'io da seguinte 

EMENDA 

N. 51 
Art. 175 - SubsLiLua-se pelo seguinte: 
Art. 'L'erminadn.s as inquiricões das testemunhas e 

diligencias da inst1·ucção preparatoria, o escrivão immediata-. 
mente dará vista, em cartor:io, ás partes que houverem re- ' 
q~C1;'i<lo, . ~~lo pr.lJzO de tres dias, e depois, por .c:inco dias ao 
M1msler1Q Pubhco, para offerecerein documentos ou alle-
·ga~'ões. · · 

Paragi;-apho. unico. Quando o Ministel'io I>.ublico apr~
sentar novos documentos, o accusado, si requerer, poderá del
lcs ter v1&ta por vinte e quatro horas. - Verissimo de MeUo .· 

I 

App!'Ovada. 
Votação da seguit~te 

EMENDA 

N. 52 
Colloque-se depuí5 do ari. 137: 
Al·t. Caherá procedimento e:i:-oflfoio do .1tuz da in-

stmcçã.o !hmenh:i quando se trat.at• de crimo i11a.fia111_1a.vel, cs
Lando esgotado o p1·azo legal 13,)Jn que lenha sido apL'osontadu. 
deouncfü. - Vcrissim1> d11 Mello. 

O Sr. Presidente - A esta emenda a Commisaíio deu o 
seguinte ,p11recer: 

cAcceítn para scL' collocaàa. no capiJ.ulo da denuncfo11. 
Approvarln, nos termos do parecer da · Commissão. 
Vo!.a.1,;iio da. seguinte 

Ao .arl. 187 

EMENDA 

·N. õ3 

H.edi.í a-se : 
Art. 187. Occot"rt.:ndo algtima das causas de extinecü.o dn 

accão ponal ou provalt(io"'.sc illcgitimidade de parte, . litispen
tlcncla ou cxistencia do cousa ,julgada, a requerimento da 
p:i.t•Le, ou ex-officio, ouvido o Ministerio Publico, ou a rc
qw.:ri mento dc~Lc, &ulgará .a ncção exlincta. ou nulla.. 

1,;.-Vo!. VII. 34 
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. Paragrapho unico. Assim Lambem procederá quando. 
fmdo o prazo do art. 175, depois de feitas duas "diligencias, 
pelo meno~, não seja possivel intimar e inquirü· a8 testemu
nhas arroladas cm numero legal e o .M:inisterio Publico all•'
g-ar não ler novas testemunhas a offercccr. - Ver1'.ssimo da 
1.lfello. 

Approvada. 

Yotacão da seguillte 

EMENDA 

N. 511 

~\.o arL. 1 !l~ - Colloque-se como : 
§ 1.º Qu~ndo, offerecida a queh:a, decorrerem kinta dias, 

contados da data da assignatura do termo, sem· que o autot· 
promova a~ necessarias diligencias para a instruc1;ão. -
Ve1·issímo de Mello. · 

O Sr. Presidente - A esta emenda á Commissão deu o 
seguinte parecer: 

«Accc.ita, ficando o arligo com tres .varngraphos.~ 
Approvada nos termos do parecei• da Commissão. · 
Votação da ~eguinle 

EMENDA 

N. Sr.í 

Art~ (pn1•11 ser collocado upúa o lll'L. 192): 
Art, O Ministerin P1.1blico, quando julgue conv~ni-

cnfo, podet•tí dircctamonlc niquhiitar do qunlqueL" autoridadn 
:çolii.:inl, tidminislrativn ou Judiciaria, inf<mno.cões, diligencias 
l:'u inquerílos que julgue uteis uo csclnrccimonto da verdnd1J, 
cm qunlqum· phn!'lc do processo, 1•olntivas ÍL 1::1egurança da iiro
'\'n, ou i•eforentcs n ío.otô!'I Q,Uo dnseje elucidar em mntcria uo 
5Ulli::i atr.ríbuit!ÕCs. - Vcrissimp. dr.: ,1JcUo. 

Appi•ovaLln. 
Rr j e i ladu a emenda u. 5G. 
Approvada a seguinte 

I::MENDA 

N. 57 
Ao art. 193 - Envcz de «Senten~a>, -diga-se .i:despuclw». 

Vcrissi?no de McUo. 
Approvada. 
Rejeitadas succcssivamcntc ::is emendas ns, 58, 59 e <iO. 
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App~o,:adas succassivamentc a\:' i::eguinlm:1 cmonda.s uo 
Vcrrns1mo de l\follo: 

N. 61 

Ao arl. 19S - Supprima-s;i a expressão «ou nulla». 

N. 62 
Ao ar-L 202 - Tnclua-se como: 
§ L~ Do despacho pelo qual o juiz se julga incompc

J.cnt~. 

N. 63 

§§ 7• e s· - Em vez de .:sentença», diga-se: «despachúP, 
Rcj_eiladas succcssivamcntc as emendas ns. 6-l e · 65. 
Approvada a seguinte emenda do Sr. Verissimo de 

Mcllo: ' -

N. 66 

Ao art. 205 - Em vez de «Sentença~. diga-se «despacho.-. 
Il.ejeitadas as seguintes emendas ns. 67 e 68. 
Votação da· S!JS'tlintc emenda do Si·: Veris::1imo (le Mello: 

N. 59' 

Ao titulo II, do livro II. modificando-o: 

TITULO II 

Da accusação e do julgamento 

CAPITULO 

DOS ACTOS PRE[>AR,~TOR!OS DO ,JULúAMEN'l'O, EM GERAL 

Al'L 218. Passada om julgado a pronuncin, o oscl'ivüo, 
immedintameutc, dará vis la dos uutos ao ropresenlanl r. do 
l\1inisterio .Publico, pelo prazo de trcs dias, para offcrecm• o 
Hbcllo · accusatorio. o ~cndo particular ·o accusador. notifi
ral-o-li::i para off'm·ccol-o dcnLro de vinte I! quatro hot·u:,:, 
improrogavcis, sob pena de peremp~Uo da ac(;ão. 

Ar~ . 2i!L O libello devo conter: 
§ :1. • O nome 'do réo; 

· § 2." A exposição, dcduzídà po1·. a.rLigos , do f::l.cío que 
eonstitur. o crime e das circumst~rncias tii;-gravantt'S. si oc-
corrcl'cm: · · 

§ 3.~ O pedido do cond...:mnaçãc.o, indic:mdo~se o g1•úo da. 
pena e lei que a impõe;· 
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§ 1,. º A assignatura do promotor ou do queixoso ou seu 
procurador com poderes hastanLes para promover a ac
cuSai~iio. 
. , § 5. ~ O rol das ·1..estemunhas cujos depoimentos o aiJCusa~ 

oor entendei• nccessarios na sessão do julgamento e os do-
cmnenLos que int crcssarcm ú accwsação. .. , 

ArL. 220. Offei:ecido o llbello, o escrivão darú. cópia 
delle e do rol das testemunhas ao n~o pJ.·eso, pelo menos ,tres 
dias anlci; de seu ,iulgamento, e ao afiançado .ou seu pro
cllrnclor, si appnrcccr, c~xigindo sempr·e rcciho, para ser junto 
aos aulas. 

Para.!:)rapl10 unico. Nas mesmas condições o escrivão for
lJNJerá :'ls part.cs uópias dos documentos juntos ao libello e á 
eontradedade,' quando forem pedidos. 

ArL. 221. O réo poder(L •icntro de lres dias_, a contar da 
ualn cm que recebeu cópia do líbello, offereccr contrariedade 
cscripla ,o a ella ,iuntar o rol das testemunhas, que devem 
depor ·na sessão do julgamento, assim como os documentos 
(]Ue tiver. 

ArL. l'io plenario não será admíssivel a juntada. <lc 
<1ualquer rlocumento, ex:cepto proouracões. 

Arl. 222. A acção criminal será ,julga.da petempta ·no;i 
el'imcs de acção privada; quando o libello não houver sido 
offereddo l)m tempo ou não comparecer ao julgamento o ac
cnsador por si ou por procurador, devidamente autorizado. 
·Em um e onlro caso, u. senlEm~,a de perempção será proferida 
pelo juii inclepcndenLemente ue rcclamacão da parte. 

Art .· 223. Nos crimes de acção publica e nos runccionae$. 
sendo rcYe! o queixoso on o denunciante particular, o Minis
terio l>ublico prose1;nirá no processo. 

§ :l. ~ Si o promotor não comparet;er à sessão do julga
mcnlo: ao seu substituto compete p1•omover n accusuçfLO. 

!\ ·2." O promol.or quíl for omisso ,om apresentar b libcllo 
llU prOtnOver a Ul!Cll SaCão ficará pri'>'Udü do:,; \'(!ltCimcltlO~ 
cnr:osponclcnLes ao;; lliu::; de ll'abalho do ::1cu tiilll!>lituLo e cct·ú 
criminalmoul .. e processado. , 

l1rL 2:!/i. Nos crimes cm QUl1 u d()nuncíu compele :i 
•!lll:tl(]ucr <lo povn, si o dcnunéi!llüe ubandun11r a ucciío o o Mi
n isle1·io lh1blico houver de pro~cgui1· xwlln, será o clcnunc:ianl.n 
ronc\llmnrido no.s cusl.n!l vencidas não podcndo cm caso ulr;-um 
.se1· conladas i:nstus a 8Pu fnvor. 

Art. 2'.?5. Offcrc'!citlo o lib('l!O, e findo (1 prnzo pnrn. tt 
conLrul'icdn.d0, o escrivão far:l. o~ autos cooo1usos ao juiz. 

Ar!. 2:!t;. Si o ,)ni?; nncontrnr no processo. q~aJqucr nu!
? idade. mandnrú preencher as formalidades om1Ltldas no pre·· 
paro para julg:unento. , 

ArL 227. 'Nos pt·ocessos oue .iulgar devidl\mente prepa
rados, marcará o .iuiz dia ·para .iulgameµlo, orden~ndo sc3nm 
citadas as parles e ·as testemunhas. arroladas no hbcllo e na 
contl'ariodadc ,· 
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Art. 228. A ordem do julgamento será determinad;i.: 
'§ i . • Pela preíerencia dos réos presos aos aíiancad~s; 
§ 2. • P~la antiguidade da prisão, entre réos presos; 
§ 3. º Pela I>riorldade da. pronnncia, senci"o a prisao da 

mesma data: • · 
§ -1. ~ !_leia prioridade ua pronuncia, onLre réos afiançadb!I. 
Art. 229. A presença do rcpresentantn do Minis te L'io 

Publico ás sessões . ou audiencias ·de julgamento é necessaria, 
sob pena ,de nullidtido . . 

Art. · 230. A falla de comparecimento das tAst.emunhas 
nas sessões ou audiencias de julgamento não o adia, salvo a 
requerimento do Ministerio 'Pllblico, ou deliberacão da maio-
ria dos membros do conselho. · 

· Art. 231 . O réo -poderá, !}o maximo. I,lOr duas vezes re
querer que se adie o julgamento. Quando o adiament.o for 
por falta de comparecim~to do acfvogado do réo n~ terceira 
ve:r. que for elle chamado .. far-se-ha o julgamento com a pre
sençe do representante da Assistencia previamente convocado 
ou defensor nomeado pelo juiz. 

O Sr. Presidente - A esta emenda a Commissão deu o 
seg·uint.e paroo.er: 

o:N. G9 - Acceit.a com ns seguinLos alteraçõ·os: o pa
l'agraphó unico do ar.t. 220 cln emendn pa~sar:í ai consfüuii· 
paragraph<J unico do nrt,. 22'1 do pro,iccto; no. artigo sem nu
nwl"o da emenda, cm a1~i:midn ao 111·1· .. 2!'.H, cm vc;i: do «ncio smYí 
11dmissiucl dign.-st• c:.scrcí permi.ttido~ , e climincrrH~11 as cx
JWl'SS..if'.'s finne~ __ cc:r.r.t>pfo 1ll'OCIL1'UÇÜl~S.~ 

Appl'Ovadn. som 11 r c1rerjdn modifica~~ão <la C.:immissão. 
Yotnc::fio da segninln <'mnndn. ~ f::r. VN·is!>ímo rfo Mello: 

N. 70 

\'!APITUI,Q ff .. 
ºº~ Aí:'t'<IF' 1•nm>,\ll:WOlllOS on .T.\.lf.0:\l\fl\".'\'l'O t>r:r.n .nJl\Y 

Ar( . '.?32. EtHWl'l'l\Clll a irislru~tüo p'rcpnralCH'in n prC"tor 
frirú .snnn1• qunlqur•1· nulliclndr e cm S<'.J;llicla tn11nd11t'tt i·rm!'!.t.1\t' 
ns allloi; no juiz 1wri:;iclPllln do Jury. 

Arl. 2:rn. O juit. prosidenle ·do .Tury, l'Cccbcndo os nut.o;;. 
ns for:i disLl'ibuir a um dos escrivães do .Tury, depois do qu<' 
!la1•ú sem despacho pronunciando ou não o accusado, em t.uclo 
St'guindo-se · o determinado no cnpiLnlo I dest.c titulo. 

Ad . 233. Nos proc-e~sos que .iulgar devida.monte prepa
rados, marcnrá o .itlir.. dia para .iulgo.m~nlo. ordenanclo sc,inm 
eítadns as partes e as testemunhas arroladas no libello (' nn 
cout.rariedade. 
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(Segue-se o ~r~ .. 231, com .A numcra~ão cievjdamenlo al
terada.) 

O Sr. Presidente - A esta emenda a Commissão deu 9 
seguinte· parecer: 

N. 70 __: Acr.eita, inl'·luindo-se nella o art. 227 do- pro:-
jeclo. . · . . 

A Gommissão nota. que no avulso da Camara ha um erro 
typog-i.·aphico, no final a f ls-. 23, ·onde .se- diz: «se(Juc--se ar
tigo 2:u, etc.>, deve Jer-s~: «segitem-.se os arts .. 2:u a 238> 

Approvada com a referida: modifica6ão <la Gommissão. 
A•pprovada a ·.scg11inte emenda do Sr . Vel.'issimo de Mello : 

N. 71 
.· 

Ao arL. 2:32. - Onde . se diz «Lrinta. jurados», rliljl--Se: 
«vinte e dous> . 

At't. . 233 - Onde se diz «trinta jurado~ e «Lrinla> C•'
dulas», (liga-se : <Vinte o dous Jurados e vinte e duas cedulas». 

Art. 239 - Onde se diz ctrinta cedulas:., diga-se: cvínte 
o d!1as cedulas>, ~ ,j)nde se diz 4:Vint.e e quatro>, diga-. .-.c: 
cqu1nze>. · · 

Art. 253 -- Ort-Oe se diz «nove jurados>, diga-se: «seLe». 
'l\(ljcitada a emenda· n. 72 . 
Vot11ciio da seg\lintfl emenda do Sr. Verissinw de 1\fello: 

N. i3 
J\O art. 2-13 ,.._ Elimine-se. 

; O Sr. Preside!lte 
l' ('('f'l.l li SC'g'll i n 1 l'I 

A ~sta ~mcnda. a Commissão offe-

l;l l J Rl'l1'1Tt JTIVO 

:'\ . i3 - À~o•'iln, $\.lhstiluindt>-~o n nrl'. 2!l~ prlo ~c
~11inl.1 •: 

«~ i . finnlm"'nlc>. no l.or rl.l iro tl iu, nú-0 houver llu.mrro J1•
:;'!l.I. q ,íoíz procl'Úl'l':Í ao ultimo sorteio <le supplenLe;;, ádian-
1fo-!;t' a ses~iio pm· muh1 Lt'(!S <lias, o que · se fal'íi irnbli.co .p01· 
f'lditaC's. 

Paragrnpho unic<>. Si, findo este prazo, ainda não houvci· 
nume:·o legal. o juiz dissolvcl'ti .a sessão, convor;ando hov11 
para o dia que designar». . . 

O paragrapho uni<:°o do arL 2·i3 do projcclo pa·.:;sad a 
conslUuit' artigo c~pocial exn seguida a este. 

Approvado ·o rdfcrid.o substu.utivo da Commissã.o, fi
c:mdo pre.judiraclu a em.i'mda n. i 3. 
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Votnção da seguint.c emenda do Sr. Veri~imo de Mello-: 

N. H 
·, 

A.o art . 244 - Depois da palavra 
rliga-se sómente: oi:fi<:arão dispensados· de 
orazo de um anno:i>. 

4:Comvarecimento», 
servir durante o 

ô Sr. !>residente 
~eguinto 

A esta emenda a Coµimissão deu o 

P.-\RY.CER 

:N. 7 -í - Ar.ceita e supprima-se a parte final do artigo 
2H ~cmriuanto não tiverem etc.-» . 

.:\ppro .. ~ada nos termos do parecer da Commissã.o. 
:4.pprovada a ·.Seguinte l'Jnl'!nda do Sr. Veríssimo de l\follo: 

N. 75 
. Ao · ai.-t. 2-'.18, § 2° - Depois das .palavras epena do), in

t~rcale-!;e «multa de dez a cfocoenla mil réis ou» . 
Rej ei tadas ·:mc:cessivamcnt.e as e11'endas ns. 76 e 77 . 

. VÓtáçã-0 da ~eguinte .emenda do Sr. Veríssimo de Mello: 

N. 78 ' . . . 
'.Depois dn palavra ·«caso», diga-s·c unicamente: «ser só

monf.e submettido a julgamento o r~('I quo houver ncccito o 
.iura-do». · · 

O Sr. Presidente - A esta emenda a Commíssão óffe
l'l!ceu o SP.r,tu·inte 

SUBSTITUTI\'O 

N, 78 - ,\'ceei ta; com' a seguinte · rcaa<>,ção: ~sorá sub:.. 
mettido a julgamento nessa sessão unfoamcntc o réo qur. 
l1ouvcr acceito o jurado:> 

Approvndo o rererido subsLituLivo da. Commissão ficando 
prejudicada a emenda n. 78. 

Approvada:> succ~r.~sivnmenl" os scgúinLes c-m<'ndns do Si· . 
Ycriss imo de l\!cllo: 

N. 70 • 
Ao art. 259. ~ '7 º -- Drpois dn pnlnvrn <rNtur.r idn», in

tercalf!-~C: «por algum d('IS membros do conselho>. 

N. SO 
Ao al't. 2G3 - Dnpois da palavra «réo», diga-se : 4'.pclo 

nrr:mador parLieulnr. assist~ntl•. ou auxiliar da- aci:.usa~ão. u 
dqinis p elo. promolor;>. 
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Rejeitada a. emenda n . s·t. 
•Approvada a ·.seguinte emenda do Sr. Verissimo ae Mello: 

N. 82 

Ao art. 271 - Depois da palavra «disLribuida&P substitua
se o resto polo seguinte: ~espheras brancas · e pretas, signi
fiwndo a: branca o voto negativo e a preta o affirmativo, pàra 
a resposta aos quesifos. Em duas urnas ·;serão recolhidas as 
esphcras, em uma depositando o jurado a. esphera correspon~ 
denje. a sou . v.oto, em outra a esphera. que ficou sem appli
caçao. .. 

"\rotação da sP-guinle .emenda do Sr. Veríssimo de Mello: 

N. 83 

~t-...o art. 2i2 - Substitua-se ·a primeira. parle pelo se
guinte: ~entregue a urna do.;; votos ao juiz, elle ostensiva
mente verific~ríl o numero de espheras Çontando-o.s ~rnc':i. 
mando os v-0tofi ~ellas conti<los que .irão ..• etc .> . -

o St; Presidente 
rcceu o seguinte · 

A esta ·emenda a C<immissão o!f e-

~tíB~l'ITUTIVO 

· N. 83 - Acceita sómente na .parte em que- ;;ubstituo 
«cedulast> por «espherv~s>. . · . 

Approvado o referido substitutivo ficando p~'t'judicacla a 
r>m"endà n. 83. i · . 

Approvadns suces.oivamente as seguintes ~ rnendas do Sr. 
Ycrissimo de Mello: 

• Ao ar t. 2Si - Acrr<'!'lccnl~-3e no fim: <L rcprosent:mto 
<lo Miníster ío ?ublir.n~ o dcpoli; do. pnla,•rn. «lnvrnrlb,' int,~r-
1\a1•l-~" «dinrinmrnt.j>> . 

. · 
N $5 

:Ao ~ri .. ::!R~. § ü ~ Dr-pOié>- dn ·pnln;,·ra «legal>, intercale
~": .i:rlo ,1\\r:1clN1. I' •) rc1Yr1~ ::.c1ünnlc do Ministcrio P ublico>. 
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N. 86 
CAPITULO III {illGA-SE IV) .. 

DAS AT'I'lUBUIÇÕES ••• 

CAPI'.t'VLO IV (DIGA-SE V) 
1 !iO PROTESTO .•• 

Votlicão da seguinte emenda co Sr. V erissimo de Mello. 

N. 87 
CAPITULO V (DIGA-SE '\'.1) 

DOS AC'l'OS PREPAfiATORrOS E DO JULGAMENTO PELO JUIZ 
CRlMlNAL 

.Art. 286. Os crimes communs da cornpetencia dos juizes 
de diTeito serão processados na fórma. estabelecida pelo li-
11ro rr, titulo I, capitulos I e IL . 

· Paragrapho \mico. No caso de ser allegada a incompe
tencia da juiz da instruccão, o)Jservar-se-ha o disposto no 
art.. 186. 

Art. 2~7. Nos crimes de responsabilidade dos fun~cio
narios que tiverém fôro privativo, apresentada. a queixa ou 
a denuncia, o juiz antes dé recebei-a orde11a.rá a audiencio. do 
indieiado-, que terá. vi~te. dos il.'Utos em cartorio, e dever(!. 
responder no prazo improrogavel de quinze dias, salva a hy-
11othese do algum dos casos do nrt. 149 bis . 

.Art.. 288. Na audiencia designada para julgamento, pre
sentes o promotor, a parte accusadorn. e o réo, ou seu repre
scptante legal, (procurador ou ªdvogado), o juiz verificando 
que o processo está .::onvenientemente preparado, 'fará escre
ver as dh·ergencfü~, on ns declaracões que o réo qu!zer fa.zor. 

Art. '289. Em seguida. o escrivão lerá o libello e a con
trariedade, be-m como as demais pecas do rprocesso que o jui;i; 
determinar ou as partes requererem, e serão inquiridas as 
testemunhas si houver, e as parte.s requererem ou o juiz 
julgar conveniente. 

ArL. 200. As testemunhas de nccusacão deverão ser ouvi
dos cm primeiro togar u depois as da defesa; a allns poàerúo 
as partes fazer aa perguntas que julgarem oonvenientes • 

.Art. 291 . Quanto aos adiamentos por falta de compn
rrciment.o das testemunhas arroladas e ao requerido pelo 
l'éo tem applicacãp o disiposto nos arts. 230 e 23'i . 

.Art. 292. Alüm das testemunhas offereoidas no libello ~ 
na contrariedade, à accusacão (l a defesa térão cada uma, no 
dia do julgamento. o direito de apresentar ma.is tres teste
munhas, aL6 o encerramento dos debates. 
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Arl. 293. O interrogatorio elo accusado será cscript.o pelo 
escrivão. bem como os depoimentos das. testemunhas de que 
trata o ar Ligo antecedente.• Os depoimentos .das testemunhas 
que trmham deposto na instrucção s61 serão escril.)Los quando 
al~uma das partP.s i!>s·o r<~queira. 

Arl. 294. Findas as inquiricõcl:l e a discussão oral, na 
qual ambas as partes, si rr.quer-em, não poderão fallar mais 
QUC uma vez, e que u~ quarto de hora, immec!itamenlR serão 
os autos 1:onclusos ao .iufa que- devera, dentro ide dez dias, 
proferit• a s~tenca condemnando ou absolvendo. 1 • 

ArL.· 295. Da sentenca deverão constar as conclusões das 
partes, as requisições finaes do ministerio publico, O!! :t;un
damentos de facto e de direito e a decisão • 

.A1•t. · 2!)6. A' scntcnç;i. dl) absolvição proferida pelo- juiz 
criminal app!ica-se á disposição do ar~. 280. 

O Sr. Presidente 
se~uinta 

A csla emenda a Commissão dêu o 

PARECER 

N. 37 - Acceila, substituindo-se as palavras (juiz c><i.:. 
minall> por c;"ttiz de direitó"». · 

. No art. 287 da emenda diga-se : ~os crimes de respon
sabilidade dos funcdonarios qite não tíve:rem, etc.> e sup,
primam-se as palavras finaes <i:saluo a 'hypothese, etc.>. · 

No arL 29!k da emenda, mn vez das pa!avL'aS «t: que 1tm 
quarto !-'.e hora>, diga.,...se: ce por mo.is de meia 401-a>. 

O :irL. 295 da emenda substitua-se pelo seguinte: «da 
scntenca constarão os fundamentos de facto e de direito, dti
rivndos do examo da accusação e da defesa>. 

·No art. 296 da emenda. substitua-se «iuiz cwiminllt-. por 
«,fo.i::; de direito>. 

Approvnda com as referidas modificacües da Commissão. 
Yot.acão do. seguinte emenda elo ~r. Veríssimo dr. '.\folio: 

N. 88 

.:\ 1·L. 321. Cnbc n.ppr.llacii:o: 
~ I ." Dns s1mlcncnfl dcfiuit.ivas de contlcmnacii.o ou nhso\

v[ciío, 110~ t~l'illli)S, infraccõcs munit:ipa~s, eontravcnçii>'f'!l '~ in
ft•ncciil's !lanilnl'ias julgados pelos .iuizr.s de dirr.Ho <' JWl"l.Orcs. 

~ :.'," Du!l dectsõf's defillit.ivas, ou com forc.n dr~ d11fini-
tivni;. prnfr.ridm1 pelos suprnditos juizes, nos NlsOs l'm que 
lh es 1·om1rntu hnvct• pot• findo o •p1·ocr.sf!O. 

~ 3.• Das sentençnt! do Jury: · 
a). quando contrarias á lei expressa; 
b l quando contrarias á decisllo d1> conselho do jurados· 
e) quando .no julgamento forem ·preteridas fol'malida..'.' 

àes substanciaes; \ 
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d) qur.indo a decisão do Conselho fôr conLraria. {t Pl'OVa 
<los autos. · 

Art. 322. A appellacão poderá ser ·inter.posta por sim
ples petição ou termo nos autos, dentro do prazo de c~nco 
dias contados da data do· julgamento, si o réo a elle estiver 
:presente, ou da data de sua intimacão ao réo, ou seu P.ro
curador, sendo sempre tomada por termos nos respect~vos 
autos. · 

Arf.. 323. Ter(L ei'feito suspensh:o a appellação: 
à) da. sentença condemnatoria; . 
b) da sentem~a absolutoria. quando se tratar de crime 

inai'íancavel € a absolvicão não tiver sido ·por unanimidade de 
Yotos. . . 

Art. 32tk. Quando a appellacão fôr inllerposta com fun
damento na let.tra d do § 3º <lo art. 321, o réo será submett
do a novo ,julgamento, si a appellação fôr 1!,}rovida, não po
dendo nenhnma das parles appellar segunda. vez com aquelle 
fundamento. · 

Art. 324.. A appellaCáo seguirá ímmediat.amenLe á in
stancia superior, nos :proprios autos. 

§ 1.0 Si passados quinze dias sem que o appellantc pro
mova a subida dos autos, ser:í. a appellacão considerada <le
serta. 

§ 2.º Si nC> processo houver mais de um réo e todos não 
tiverem sido julgados ou não tiverem todos aippellado, ca
berá ao appellante -promovei:' a extI'accão do traslado que de
verá ~er remeLtido á instancia' superior no prazo de trinta 
dias . 

.• § 3.º Os prazos a que se l'eferem os§§ i• e 2° serão con-
tados da. data da interposição do recurso. . 

§ ~.º As despezas do traslado correrão •rior conta de quem 
o provoear não sendo o Ministerio Publico, 

§ 5.º Si o appellante não tiver recursos para. promover 
~ extrnccãó do Li·aslado, sua. appcllacãô suhirú na •primeira 
opportunidadc, relevado o prazo acima fixa.do. 

§ fl.º •Si a remessa. dos autos :l'ôt embaraçada. na instan
cia inferior, o appcltant11 requererá ao juízo ad qtuim a. l:'X
pediciío de ordem ao infBrior, 1par:i rtur. so faN\. a romossa 
immodiutnmC>nlc; sob as penas dn lei. · 

Al'L. 32tr. 'Qualquer qu11 ~''ja o fnndn.m~nlo <ia npp~I
l:il)ii.o u inslnndn superior 1.oma1•t'l conhecirnl'nlo orlln para 
r.unfir~ar ou l'<'Í01'ma1• n senf.lln1.:11. . 

Sigam os art~. 327 a 330 o pro.i1>clo, devidamnnln nu
merados. 

A esta emenda a Comi:nfssão d1m o s~guinlo 

P111•ecc1• 

N. 88 - Acc1>ila, supprimindo-se no § 1 • do nrt. 3:?4. a 
palav1·a ~si:i-, No § 3", cni VD:r. de «da data da interposicão~. 
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diga':"se: <da assignatura do termo de interposioão>. No § 5", 
depois da palavra «Si» diga-se: ~o. oaso do § 2°~. . 

Approvada. com a.s referidas. modificações da Commissão. 
Rejeitada a_ emenda n. S'S A. . 
Votação da segu.inte' emenda do Sr. Veríssimo de Mello: 

N. 89 
Ao art. 357 - Dep-ois da palavr~ «tempo>, intercale-se: 

não excedente de quinze dias.. e supprimam-sa as palavras: 
;i:que fôr necessari.o~ .. 

O Sr. Presidente - A esta eménda a Commissão deu o 
seguinte parecer. · ' 

~o art. 347 e não 357>. 
· Approvada com a referida rnodiffoacão da Commissão. 
Approvadas successívamente as seguintes emendas do Sr .. 

Verissimó de Mello ~ · 
N. 90 

.Âo art. Antes do a.r't. 374, colloque-se o- art. 324, 
.para ahi deslocado. 

N. 91 
, Ao art. 3H - Substituam-se os §§ iº e 2º, pelo se

g\lmte: 
§ l.• No!I processos da competeneia do Jury e dos juízes 

ce. direiLo, bem como nos de contravenções, ao ·respectivo 
JWZ>. 

N. •92 
Dlsposir;l'íes transitorias: 
Supprimam-se o art. 1° e seus paragr31P"hos. 

N. ~3 

Ao nrt. 5° - Envci: de cColonia Correccional de Dou;; 
Rios:i., diga-so: ·.:Escoln. Premunitoria 15 de Novembro;s.,. si 

• fôr nccoitR. n emcmdn, d~-sn melhor redaccão no artigo. 

1':Ml~ND1\ DO SR. OCTACILIO DE CAMAltl\ 

Re.ioiLn<las succcssivnmente as soguintes emenda$ -Oo $r. 
Octacilio de Camarli: 

N. i 
. Ao art. 27 - Accrescente-se: 

§ 4. º Ern qualquel' estado do procasst>, antes da pronun
cia, nos cnsos em <JUa esta deve ter logar, poderá o jui\Z <PJC 
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-
a conceder, si assim -entender -conveniente, revogar a ordem 
de prisão :Preventiva e mandal' pôr o accusad<> em 1iber<1ade. 

N. 2 ' 
Ao art. 29: 
Redija,..se assim: 
Art. 29. Dura._nte. a invesLigacão podará o Ministerio l?u

blico, a parte offendida, ou seu representante legal, requerer . 
todas as diligencias que lhes 111arecerem convenientes ... 

N. 3 
Ao a:i:t. 43, § 2° : 
Depois das palavl'as <i:duas te·stemunhas,,, accrcscente~se: 

\l:Con.testes11. 
N •· '4: 

Ao oapitul°' III: 
Subordine-se ao titulo : <tD3. ;prisão · administra.tiva>. 

Antes do ar~.· 59 ; 
Ab1·a-se: 

N. 5 

CAPITULO IV 
. l'.JA LIBERDAilE PROVISORIA SoB FlANÇA 

Altoran<:J.o a numera.cão do oa,pitulo IV des.le titulo, que 
passará a. ser': 

CAPITULO V 

DO COMPARECIMENTO ESPONTANEO DO N;:() 

Rejeitada a emenda. n. 6. 
E' considerada prejudicada a emenda n. 7. 
Votação da seguinte emenda do St-. Octacilio qe Camará: 

N. e 
Ao art. 108, § Q& - Redija7 se assim: 
§ G. • A sentença pronunciando 'ºu niio o réo, ou o absol

\'cndo in Zimine, nos delictos em que essas formalidades sejam 
cxigid as. ' 

Ao § 4°: 
Supprimam-se as :palavras -4:por denunciai. 
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O Sr. Presideste - A esta emenda a Commissão offercccu 
o seguinte · 

PAREC.En. 
N. 8 - .Rejeita.da. , 
Ao § 4º, .do art. 108 - Acccita a .\iuppress~o «POr de

nuncia -Oc qualquer povo:i.. 
Rejeitada a · ,Primeira parto até ú palavra «exigidas:P e 

a1),provada. a segunda parLe, relativa ao § 4•, de a>!C"ôrdo com 
o i>uroccr <ia · Commissão. 

Rejeitada a emenda n. 9. 
Votação da seguinte emenda <lo Sr. Octacilio de Cama.rã: 

N. iO 

Ao art. 118- Redija-se a~sim: 
Art. :118. Tem quaHdado para re.presentar o orfendido: 
1º, seu .pae, mãe, filho, conjugc, tutor ou curador, sendo 

menor ou interdicto, mantido o dil'cito conferido pelo Codigo 
Penal no art. 321; · 

2°, o Ministerio Publico, si . o offendido for pessoa mise
.l·avel, que ,pelas cfr.cumstancias rm que si:, achai· nãô possa 
1>erseguir o offensor em juízo criminal: 

. 3º, o representante legitimo. sendo o o'ffcndido ;pessoa 
juridica. 

O Sr. P,residente 'A csl.a olucnda a Commissão deu o 
s:a1;uintc 

N. 10 AccciLa, substit.uin<io-se nó n. I o possnssivo 
«no> ,pelo artigo «O>, e o gcrundio dcndo> pelo adverbio 
q:quando>. 

A.pprovada a referida. . modificação da Commissão. 
São consideradas prejudicadas as em.ondas ns. 11 e 12,. 
Rejeitadas succcssivamcntc' as emendas ns. 13, H, 15, 

iõ*f7c1.S. 1 

Vot,ação d:Í seguinte emenda do Sr. OcLacilio .de Camará : 
N. 19 

Ao at'L. HG - Suppri.mn-sc. 
O Sr. P,residente - ,A esta emenda a Comm1ssão deu o 

seguinte 
P,\REC7'1\ 

N. 19 - l\cjeitada, substituindo-se o finni do art . 1'1G, 
que diz «ª tt')dos os termos do processo e jttl{]amento> ,por 
.-a todos os tennós da forma.çiJ.o da cttlpa> . 
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Rejei\.ada a emenda n. 19 e a.pprovado o referido subs~i-
tutivo Ça · Com.missão. 

:Rejeitada a emenda n. 20. 
:E' conside.I."ada · pI"c.ludicad:i. a óme.nda -u. 21. 
E' rc,jeita'da a eme11da n. 22. 
Approvada a. seguinte emenda do Sr. Ocla<:ilio . <lc Ca-

mará: · 
N. 23 

. Ao art. 31ii, in j'ine, diga-·sc assim: · repI"escnlada à oc
cusa.~.ão pelos· .procuradore-s ou solicitador.ct; <lo~ Feitos J.da 
Fazenda Munici·pal, ou l'cpresent.autes do Ministcrio · .l:'U
blico. . 

Vota1;ão da ·seguinte cmenua: <lo Sr. Odacílio de Ctt
marã,.: , 

N. ~5 
Ao capitulo I do' i.,itudo unico do livro qual•!.o, . act:res-

ccnte-se: J •.. 
Art. O JUiz da execução da sentença .poderá mandar 

ct\le fique sus!)ensl!- a ·e:x:eeução da pena da condcmnacão, em 
fü.-cisão motivada nos termos de multa, reclusão, pri~ão .ce.J
lular ou com trabalho, .por deliclos eujo maximo da pena não 
exceda de quatro annos. . 

Art. Desse beneficio não poderão gosa1• aquclles c1·i-
minusos que Nivelarem, pelas circumstancias matcdaes ou 
mora.wcs. do delicto, requintada perversidade. tori;ieza ou cor-
rt;pçao de car«·otier. · . . 
. Art.. Tamhem não poderão ~~t· Mmprehcndidos nessa 
concess~o os quo tivernm soffrido qualquer condemnacão an-
lt•rior. · . · . 

Art.. S'i · duranfo o ta.pso de qu.aLro . annos, a conLo.t• da. 
uaLa -da decisão do- juiz. o beneficiado '. mantiVt'l' il'reyrchcn;.. 
sível conducta. não praticando qualquer outro deliclo ou ~on
travencão, .será elle dcfinif.ivamente dispensado do cumpri
mento da pena, e se dará baixa de seu nome. do rói dos cul
pados o eooa condcmn.acão não serit mencionada na folha 
corrida quo, a respeito do mesmo, falar o P.Scrivão <i~ juízo; 
rcspedivo: bem· corno não impedirá que lho seja fornecida 
pelo Gabinete de Idrnfüicacã.o o Estatística a cartcil'a . de 
iclcn1t.ificação com valor de :folha cm·t·ida. ' · 

Art. Si po_r qual-qner 1wcntualiôa-Oc durante esse lapso 
d•\ l.cmpo. pra:ticat' o liberado condicion:i.I, tll\U4quc1· dclicf.o ' 
ou contravenção, ficaI"á de nenhum <?ffcito a decisão do· juiz 
() <levr.rá ser ci1mprida · integralment0 n. pena suspensa, in
dc•pendcntcmcnLo 'Cln processo do dclicto ou contravcrn,;ão 
pcster-ior. 

Art. A .suspensão da execução da pena não releva o 
· agTaciado das demais consequclncias. da condcmnação, cnnu.
mcradas na son(.cni:a condf.!mnatoria. 
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Art. Si o delioLo novo praticado determinaI' ia cori-
demnação do beneficiado, o cumprimento da segunda . pena 
.s~ fará, independ-entemente da primeira pena imp05'ta. 

O Sr. Presidente 
o seguinte 

A esta emenda a Commissãó deu 

PARECER 
N.. 25 Acc!}ita I>elos fundamentos constantes do dis-

cl.irso prGferido pelo Relator na discussão do projecto do Sr. 
Esmeraldino Bandeira, em junho de 1.907, reservando-se po
rém, a Com.tnissão o direito de dar aos- differente6 ar.tigos 
re<lacção. mais convenienle. 

Approvada uos termos do parecer da Commissão. 
Rejeitada a emenda n; 26. 1 
Approvada a seguinlte emenda do sr·. Octacilio. <le Ca

mará: 
N. 27 

Ao ar:ll. 405 - Aecrescent.e-se: 
§ 8. º Quando a prisão ;preventiva não houver sido con-

cedida nos rigorosos ·termos da lei. ' 

EMENDAS DO SR. .TQSlNO OE AMu.ro 

Approvadas succesivamente· as, emendas do Sr. Josino 
de Ara.ujo : · . 

1 
N. 1 

_.\,ccrescente-se, depois do art. 5º das Disposicõ.es Tran
sitorfas, ou onde convier: 

Art. Emquanto ~não forem. instituidos 'juizes priva,ti-
v-0s para o processo ·e julgamento dos menores a que se re
fere o artigo responderão elles perante urn tribunal espe.-
cial, composto : ;- · 

a) do juiz erimin.a~ da cir-0umscrip.ção em que o meOOl' 
praticou o acito pelo .qual r~ponde; 

b) de um medico da Assistencia de Alienados ou do Ga
bit1eto Medico Leg111l, designado :pelo Governo; 

e) de um pedagog() de nota, indicado pelo Conselho Su
perior de Ensino. 

§ :1. º No 1i1ez de ja.nciiro de cada anno o Ministro do ln
terior e o Conselho Supei-ior de Ensino designarao a. . ordem 
em que os pi-ofissionaes por ellos indicados deverão servir 
cm cada uma das val'as criminaes e íar.ão às devidas com
rounica~.ões os respectivos juízes. 

"§ 2. • Serão considerados serviços publicos relGvantes os 
r>restados pelos medioos o pedagogos perante os .tribunaes 
especiaes para menores. - Josino de Araujo. 
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Ao· ai-t; · :l 78 .. 

Accrcsccntc-se: 

N. 2 

. § 1 O. O.:; processo~ <?Ili qn1~ fi:;;ut'a1·~m <>úmeti.tn mcnorc~ 
l'C:mo au,torcs ou cumplio1~:; !i l't'ão il\cincrH.clos lu;;u que i.cnlia 
p<:.ssado em jnl:;a<lo. _a s1;ntcnr;a, de ab~9Jvii;ãp ou, na . . hY.P~
U1cs1.~ 1.fo condemuac;a!J. 1mrnc<l1atamenlc apus a tcrm1uaçao 
d:i prazo i.lec>ta. - Josiiw dr.: .A·1·aujo. 

N. 3 
~\ceresc1.mfo-.sc oude convier: 
At•l.. E' vedada. a .publica~iio pela im1n·cnsa, da;; pcri-

pc~t.:ias (!O proc·csso e, julgamento .Jos mcnon:s, bem como a 
ndicia da conclcmnaçiio dos mesmos. 

Os .iornac.s que violarem essa ;pl'ohibii,ão it1c1.H'1·crão na 
p<.•ua d6 susprmsão por dous a cinco dia.~. p·r.na esta que scr(t 
i111post.u cm p1•oec,;so pl'omovido, 1~m falta dos represcuta.ntet; 
lt'g.acs dos menores. pdo advogado deo;f,<', pelo rc.prcscutante 
d11 .Minislcrio Publico ou por qualt}UtW pcs:;oaa inLcrei:;saoa: 
Pm .su:a dc.fP.su. inclu;;h·t:t os rc-.prcsc,nLm:ite~ _ sinçulnre~ . ou 
r11ltcc.'f.wos dos pa.t.ronnt.06 e outras 1nst.1tmcoes ac ass1sLen-
t:i.- imblica. --:. Josino de Araujo. . 

i>'.i\rnNI>.\$ D(I Slt. · VEUISSII'.IO •:>r:: Mt:LLO, 01'11Rl\ECID.\S 
EM 1920 . 

Votação da seguinte 

EM~.NVA 

N. 1 
Ao .arL 38, §·i", diga-se: 
~ 1. º Api·cscnt.atlo u prc:;o ií auto~·idad<', ouvira o.:; t.a · o 

··m1duclo1• · 1i as lesl~·mu11rui.s c1ull o acnmpanh:n·Pm, l\ inlc1·-
1·oi,:-1u•tí. o ae1:usadu i;obt·e u::; at·gui..:ões que lho ~ão foiLas. 
ilPilrs inda;;mic!o o logal' e hot'a cm . que. sn lenha 1•ealizucto a 
i111'1·ue"ão, lavt·•mdo~se de tu~. aulo po1· todos assic'llado. 
Vc1·isSimu rie Mello . 

.-\!) pl'ovatia. 
Hrjqilacias suee1•s::;ivumculo ns l;lllcuJn::; u~. ~. 3 ti '1. 
Votação lia ~c:;uiulc 

.t:l\lll'.ND.\ 

N. 5 
Ao a!'t. G:.l 1~ sc?u pni•agrnplw._suJJMHua-se [H'lo ,wg11inl<'! 
Ar\.. A fianc:a ~1~ni. tomada. 1101· ~1Jl·mo pelo qual sel'á 

llacla libcl'dat!e ao afiancado. ficando <'lle olJrig:Hlo a cotnpa
l'Cl~Cl' cm juizo, to1ias :)S vc~es• que for. nccessnl'io para adoi; 

0.-VC/I. VlI. 35, 
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da format~ão dn · culpa. ou julgamenlo, iudcpcndi:>ntcmcutn de 
notificação e sob pena de quebra da l'iani.:.a. _ 

Parugrapho unióo. Em cada juizo cdminal .ou delegacia 
<lc poJiciri, l1avcrá um livro esvecial, ubci-to, numerado e ru
bricado pela respectivo. autoridade, no qual o t ermo de fianca 
~1·á l:wrado pelo e!:'crivão e assignado pela autoridade e pelo 
afiançado, exkahindo-se certidão desse termo para ser 
juuta aos autos. - verissimo de MeUo. 

Approvada, 
Volaçã<i da seguinte 

EMENDA 

N. 6 
Ao nrt. 69. su.b~Lit11a-se pelo seguinte: 
Al'L .69. A fianca será julgada quebrada, su.ieitando-l:!e 

o i·éo a processo e julgamento á revelia e á perda C.o valor da 
íiança: 

§ 1. º Quando o r éo, depois de legalmente inLüoado,' e som 
allcgar motivo jUslo, deixar de comparecer ém juizo, por si 
ou por seu procurador. . 

§. 2." Quando o réo não for encontrado para. receber pe~--
i;oalmenLc a~ int..imacões nccessarias . · · · 

f 3. • Quando e r~O' na vigencia 'da ífanca praticar outra 
qualquer iofracção penal. 

§ ''" º Quando, sendo ·condemnaC.o, por sentenca irrevo:.:ra
vel, fugfr antes da. ser preso . - Verissimo de Mello. · ·. 

O Sr. Presidente - A esta emenda a Commissão deu 
parecer favor::rvel salvo e § 4°, que tem parecer contrario. 

Apnrovada a referida emenda n. 6,' salvo o § -í", que fui 
r ejeitado·. · 

Rejeitada a ·emenda n. '7 : 
Votacão da seguinte 

EM~A 

N. 8 
ArL . 133 - Supprima-se, para tralar-se de sua maLeria 

na emenda mandada collocar após· o nrt. . 19~ . - Vc1'issimo d•.> 
Mello. 

O Sr. Presidente - A esta emenda a <.:ommissiio conclu r: 
o seu parecer do soguinLo moclo; 
. A erneuda, pois, deve ser Pejeilada, dcvondo. porúm, sub-

SLiluil·-sc a 1·cda-ccão do 'lrtigo pela seguinte: . . 
«Si o Minislerio Publico julgat· necessnrios pnra n.ddila1· 

a: queixa, ou offorecet· !\ dCt'ijlncia, qun.esquer invesLignçõe~, 
' ' 
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11t·climi'l:tat'<!S; ou ... documenlos complemeritarcs ou uovos clc
a:icnlos de ·cunvic(;àu, podcrú. . rcc1ulsital-os da policia po1· sim-
11!e~ officio .> · . 

Approvado o . r~fcrido subsLiLutivo da Commissü.o, ficando 
1mijudicàda a emenda n. 8. · 

· · ~ Yotaçiio da seguinLe emenda do Sr. Veríssimo de:MeUo. 

N. 9 
I 

Atf,. 13il - Diga.-se 110 principio: «0 prazo pará a cio- . 
nuucia do l\linislcrio Publico. . . ele->: 

No 'pa1·agrapho unico i;upprjmam-sc as palavras ~queixa 
1rn> e depois da palavra off ei·ecel-a, intercalle-se <communi-
c:iudo u juiz o i'aclo ao chefe · do Ministerio Publico e>. · 

:;so. paragrapho unico, depôis da pafavra legal, diga-se: 
dica1•â o mesmo representante sujeito por sua falla ú pena 
disciplinai·, que no 'caso couber, communicandc o juit o facto 
ao pfocurador geral do Est~do~ . 

... ~; . 

· O· sr. -..Presidente - A esta emenda · a Commissão offe., 
l'P.ccu o seguinte · . · 

SUBSTJTUTlVO 

· Ao art . 1311 foi proposla uma emenda, mas esta· Commis
~ào aconselha de prcferencia a approvação do seguinte substi- / 
Lntivo ao texto do artigo·: " 

cü prazo p:lra o adc!itilmenlo dn queixa, ou para· o offc- · 
l'Ccimento e.ln dcnU'll'eia do Minislcrio Publico, é de cinco dias, 
1:onl.u~loi:; .ela ·{inLa em que Livcl'. .conhecimento do .. cr.'imeí· ou cm 
11uc receber o:; autos da .quoixn, ou os da investigacão policial, 
11uo.111do :~sta houver sido feita.> 

No parugra.pho .unico, onde se ciz iinao .o(ferecc1··a quci:r.a 
· ol/. rlc:mmcü1~, diga-se: «não se pronunciai• sobre a queix-a, ou 

i1:io offeroccr a denuncias'!>; onde se diz: «ao s1tlJstituto in• 
··umlie of(erecl!l-u:>, dig~-se: «incumbe ;azel-o-:>; · · 

Rejeitada. a. emenda n. D e approvado o referido substi-
. lutini elo. Commissão . · 

·" Ucj eilada a emenda n. 10. \ 

Vl)tacüo dn seguinte 
EMliNDA 

N. 10 A 

Ao nrt . 1:3fi depois du. pnlavrn «prejudicado>, diga-se : 
111n·nvandci que Lambem o al tinge 9 .damn9 ou prejuizo, re
s11JtanLe <lo· crime, poderá clle acompanhar o processo como 
auxiliar lla accusaoão>, - Verissimo de Mello. 
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54'8 :\XN.u:s lJA C.-\~f.\M: 

O Sr. Presidente - A esta emenda a Commíssão concluo 
o .sou parcc•N' r.lo ~e:;ui-nte modo: · 

«.\pí'za1· de ser desnc_ce~sario _dccúli·;ú· 1~~p\·e::isamcnli~ c:;:;a 
<( tla!hlack pO!'fJUl' dla res ulla 1fa fu nct;ão -cuncec!ida pelo pru
!H'Ía lct.tra do nrli:;o ao JJrcj iulicodo , aconselfiamo~ que du 
kxlo do :i1•li;;o. dr.•pois da palawa v1·ocàsso, accrcsccnlc: «~·ouw 
a11.i•ilim· da 1.u;cus(l~·ãoi. . · () 

Re.id lada a emenda 11 . -1 O A, e a-pprovada a referida mo-
~ ificaf}ão da Commiis~fiu a<J tcxlo do projccto . · . 

• _ Vohçüo dtl sc;;llinle 

EM'ENDA · 

N . H 

'Al'l. :i:Sobre a allmissüo ele auxiliar da accu:;acão scr{t 
sem[Jl'C pr<lviamenlr. ot1vido o l\fini .~Lc1•io Publico, riu~ podcrú. 
impugnar a ~onvcnieucia de sua. :ldmissão:i. . V1;1•issimo .de 
~lfcllo. ~ , 

Ap1;rovadn. 
Rejeitada u t'mefüla n. 12. 
Votaçtio da seguinte 

EMENIÚ~ 

N. 13 

:Art. ' (pará ser r.olloc:i<lo áp6s ·o arL · 196)" :' 
~i\rl . A11 ,jui i d1t inskuccão cabe conhecor das ·4hímr.n-

fr~ ilo ud . :!S 1• dns ,iuf:lifíf~nuvas dos arts. 32 a 35 do Codir;o 
Penal. - Vai'issi11w llc Mello . 

o Sr. Presidente - A estn emenda n Commissão deu o 
s1'guiílle lllll'Ccer : 

«Pr-tos mnl ivo.o. 1·011slanLPs cio ;;r•n parrc:r.r dl' · Hl IS (avul~o 
n. 232, dr- 1n,I R, pl\J;!'.. H i.n fi:11e n -l2 ) a <:ommissão não pt\d r! 
111·11n~f'll rnr a. appro\·ae:ão t11 ~ ... 1-;a PJ111~nda mlctit ivu . P1·n1li:iC. po
l'éni. a i:upprr~!"ão dn pat·a:;rapho unko do ar l . 7-'r r. q11c no 
f•'Xl.n dn :wli:;:n. rli.•prJ is ~fa palavra - pt•ovi-·m·in. !'<' nc1·t·f'~1· en
fo: 1:11.io~ dfdtns :rn maulcriio mesmo (~cpois du .JH'Oll\)IlCla . ';" 

Ilr.j d l ada a N~iPnda n. 13. e appt'ovado o refe rido subsli
t uliYo <l<\ Corrnni s:;ão. 

Ilcj ci tada a rn~cnda 11 •. H ·. 

O Sr. Presidonto Voü submcllcr a volos o iwojcclo. 
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M9. 

· ~<\pprovarlo cm 3;, díscussão e enviado á Commissão ctc 
Jl.l)clac1~ão, o s~guinf e 

PRO.TECT'O 
. ' 

N'. 1 ·1.3 A - 191(i 
. . ' 

~CO~IGO :00 i'BOC!SSO CIWUNAL ~ %)%S'l'IIO'l'O nDEBAL 

LIVRO- I 

Do processo . criminal em ger.al 

.TITULO I 

Da competenofa 

Art. t .• A competenci& é determinada 
§ v• Pelo logar do crime ou da contravenoão; 

• . · § 2.° Não sendo este conhecido, pelo domicilio ori pela re-
s1dencia do réo: r ·· 

§ 3.º Pela natureza do facto; · 
§ 4.º Pela prerogativa do cargo; ~ 
~ 5.'' Nos crimes de fallencia, a competenéia será a de- · 

t.ermmada pela lei federal que reger esse instituto. · 
Art. 2.º Entre os Juizes e Tribunaes do Districto Fe

d11ral, a. competcncía se distribue conforme prescrevem ns 
leis de organização judiciaria. . . . 

Art . 3. º . Quando· o .. crime ou a contravencão começar euí 
um logar e consumar-se eni outro, é -competente o !Oro· . do 
lagar. onde se .consumou. ·. · ···· · · · · ·. - · 

Art. 1,.0 Nos · ·crimes, ou nas con~rAven~es. habituaes, 
r.ontinuados ou per!I)anentes, é êompet.ente o fOra do togar . 
110!.le occorrcu o ultimo dos netos que os constituem. / 

Art. 5. º Qunndo houver conflioto entre duas ou mais/ 
1 jnrisdiCl.{ões, por ter sido commeitido o crime, ou n oontra

\'P.nçii.o, em logar situado nos respectivoB limites, prevalecerA' 
a jurisdicção prevenida. 

Art. 6. • Quando bouver concurso de infraeoões, prevà
lecerá o fOro da infracoiio mais grave: si forem iguaes as 
111mas, o do logar onde maior nu.me.ro de ín!raoções tiver o 

· ·: éo praticado; quando nllo c"coner nenhum dos cásos pre-
. vi~tos . neste n.Ttigo, o fõro da jurisdioção prevenida. . 

Art. 7 .• No concurso de ,iurisdicção civil com· jurisdicção 
militar, que1• <:m i.:azão da materia, quer em razão das pss
son.)'., $e,j nm estas co-aulorers ou oumplilleS, cada um:i das ,iu
l' i.~tliccões p1·ocede1·:l disf.inctamante, com :relação aos factos 
1111 ás pes1mn.~. l'J\.le incidirem sob .sua oompetenoia. 

· ~. 1.º Em tempo de paz, quando uma pessoa. estranha á 
milicia, nommélter um ~rime m~tita:1• ou concorrer par.a com-
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tiiiO . / .·. 
ANNA ES DA .C/\:MAitA 

rnette l-o, com individuo militar, e quando ó crllne não estiver 
·previsto no Codigo Penal commum, essa pessoa será proces
~ada e julgàda. peJ;i judsdiccão civil, que lhe applicará a 
pena prevista na lei militar, diminuída, conforme as circum
stancias, de uma terça parte· em · cada um dos gráos. 

~ 2.• Em tempo de guerra, a .pessoa · est~anha á mili~ia., 
que oommeUer ou concorrer para commett~r-se um crime 
da competência militãr, ser~ . punida com a · pena integral em 
pl'ocesso e .iulgatnento dos · Tribunaes ?dilit.ares. · 

Art . S.• No caso de concurso entre a ,iurisdiccão ordinnria 
e jurisdicções especiaes da ,justiça· icvil, prevalecerá. a regra 
do art. 7º. ·· . · 

Art . 9.• Ao offendido, · · ~u queixoso, as~sti:rá. .o direito 
·ae escolher o togar de residancia do réo para processai-o: 

a) rios crimes em que a acção lhe compete privati\·a
mente; 

b) nos demais crimes, quando não tiver ainda o Minis-
1.erio Public~ ín.ícado a acção no togar do delioto . . 

TITUJ:-0 li . 

Da policia jadfolul• . 

Al't. tO. A policia judiõial.'la ft exeroida pelas autorida
des da policia do Distrioto Federal e tem por fim verificar 
a ·e:a:istencia· de crimes oommups ou de contravencGea. 

Art. U. A competenoía da aut..ot'idade policial, para os 
actos do e.:a:eroicic de suas fUno_oGes, é determinada pela tór
ma estabelecida nos U t• e 2- dó art. t• e tambem pela resi
dencia do offend,ido e sltoaclo do. oJ:-J~t~ .. do .crime. 

oompet.e-lhe: . 
e· t .• CoJbet as provu do taeto, auu otrcw:mtanolas e 

,autol'la: 
§ 2. • Mtnlstral' á autoridade Judioiaria. oompeteut.e as 

informnc6es neeessarias para o descobrimento doa aut.ore1 e 
cumpltcos · e para a veriflcaolo do sua identidade, mediante o 
processo daotrloscopico ou out.ro, que for po!!térlôrmenle 
orlopt.ado, comprovando os antecedentes do acousado e a. rein-
citleooia: · 

§ 3, • Auxiliar a ín11t.iruccao ortmlnal, praticando a& di
lhrencias requisitadas polo respectivo Juiz. noa termos deet.e 
t:odigo; 
· · § 4. • Proceder a auto d,e corpo de delioto; 

i ~. • Prender em flagrante dellcto o lavrar o competente 
auto; · . 

fl 6.• Proce<iAr . a· exames. buscu ê aoprebenaõés• 
§ 7 .• R~presentar acerca da neeeesidade ou convenieocia 

4a prisão preveµtiy~ dos inc:Uciados; · 
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~ S.• Cumprir os mandados e as requisições das aulA>ri
dades~ competentes. 

Art . t2. No caso ele flagrante deUcto ou quando Jbe cbe
:;ue a noticia· de se ter praticado ahrom crime commum em 
~1ue cniba acção publica, a aut-0ridade pC)lioial procederá á 
resp(.'C tiva investigação. . . . . · 

Art. 13. Das informações ÓÜ not.icias que tiver de cri
mes. a auto1•idade ,policial dará conhecimento ao Juiz compe
tente e ao rcpre~entante do minislerio publico, a 11uem caiba 
p.ro,novcr o respectivo processo. 

A:·t. .u. Na invcstigac;lio policie.L l) autoridade . observará 
as i:;csuinles regras: 

§ i.• Sempre que o facto deixar vestigios e antes que es
tes se . apaguem, procederá com a maxima brevidade ao 
corpo de rlelicto. Havendo · possibilidade de se perderem os 
tracof' apparenles do facto, provideoci3râ de modo a que, até 
á fo?'mação do corpo de deliclo, se . conservem os vestigios e 
uãô i;c altl'?rcm o estri.do e a situacão'das cousas. 

· § 2.• Dirigir-se-á ao Jogar do facto, e ahi, além do exame 
desle, da iod:i.gação de todas as suas ciroumstaneiae e des"". 
cripcão do local no que in1creS:,;&.r A prova, lrataM de colligir 
os indicias e nJ)prchender os ins~rumentos do crime ou da 
rontravenciio: bem como quaesquer objectos que constituam ' 
llravas, mandando lavra.t' ·de t.udo o respectivo auto, assignado 
pela. autoridade. pelos peritos e pot' duas .testemunhas. A' oe
scripcão do ' Jocal juntará a pllotographia, ~empre · que for 
couvenienl P. . . · . · 

§ 3.• Poderá dar busca, com as formalidades prescoript.as 
11cste Codigo, para apprellensão dos instrumentos do crime ou 
da contravenção, bem corno dos objectos que pôs!>am servir 
do prova. lavrando-se auto da : referida diligencia. 

§ 4.~ · tnterrogará o· preso nos -casos_ 'de pri.são em fia'
i;ranle e tomará logo as declaracões das pessoas ou da escolta, 
que o conduzirem, e das que bouverem presenciado o facto ou 
tivPrem conhecimento de circumstancias, que se relaNonem 
com a orlslo. · .. · 

§ fi.• No caso de flagraofo de!ícto ---:- concluídas ·as dilt
(:(encla.a previstas nos paragraphos 1• a 4• e autoadas todas as 
Jl• !1;.as - 11arrnr:i. O facto ~m i>1·eve relatado. ind i'<:anúu as PM
vas colhidas e offerecendo o Tól r:le testemunhas, e no prato 
improrogavel da quarenta .e oito horas remetterá a inve11ti
:!:1d i n r r.•l icial no Juii comp~lenlc . a cuja rlisposicão ficar!\ Q 

pt•c:::n, . 
§ G.º Não havendo prisão cm flngran~e. indagará fl\Htes 

::i.~ po~~o11s · q11c f.enhum conhecimento . do faotCl, para fazei-as 
vir :\ sua PN~senca, e . . onvindo-as: reduzirá a termo as dccla
rncõc::-; que !be pareçam uteis. Desse le'l'mo, assignado pela 
:rntoridacle l' peios declanrntcs, far~i tarnbem constar as indi
cae.ões l'r~lativm; á idon lidad~ da.- pessoa inquirida (nome, 
ccinde, r.~l.;:ido , rcsidencj::i., prof issiio e naturalidade) . 
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AN'NABS • D • .\ OtUrL\BA 
i . . . . 

§ 1.• No ca.6() do paragrapbo anterior, dentro no prazo 
maximo àe det. dias. contados daq11elle em que iniciou a in
vestigação policial, deverá remettel-a ao Juiz, com as diligen
cias previstas nos § § 1 • a. 3º, enviando conjuntamente as de-
claratões tomadas por termo. · 

Art. 15 . Quando o crime t'õ:r dos que deixam vestígios 
e a verificação destes depender do juizo de profíssicinaes, a 
autoriànüe nome:irá um ou dous peI"itos, e, tomando-lhes o 
compromisso de bem e fielmente desempenhar os deveres do 
cargo, encarrél;jal-os-:i de descrever, com todas as circum
sta.Qcias, tudo ·quanto observarem. Nas. necropsias servirão 
sempre dous peritos. · 

Art. i 6. Todo aquelle que fôr nomeado perito é obrigado 
a acceitar o encargo, sob pena de multa de 50$ a 200$, salvo 
cxrusa attendivel. 

Art . 17. Si os peritos houverem sido nomeados em nu
met'O de dou$ f\ divergirem, cadn um delles redigirá .separa-, 
damente o seu laudo, ·e a autoridade nomeará, então, um ter-
ceiro dêSempatador. . . 

Art. f8 . O corpo de dcliclo deverá ser feito dentro das 
quarenta e oito horas consecutivas á perpe~ão do crime_ 

Ar!.. 19. Concluidas 11s .diligencins, o ésérivão reduzirá n. 
:int.o ~:'S' t'cspQSL~$ dos pcrilC1s aos ques.Hos da autoridade, P. 
dn parte. auLo que ser;'1 hi.vrnào de accôrdo com as instru
c1;.uP.s o rficiucs e nssignado pela. nuLoridnde, pelos peritos e 
pm· dnas lestemunhas. 

. Pnr::igrnpho unico. Para apresenta.cão do laudo, poderá :\ 
!lnt.nricfad<', u rcqucrim~nto dos .peritos. marcar um prazo -ra
r.oav<'I, tendo cm attcnção a . natureza do exame. 

At't. 20 Os exumes de l)es:itos, que tenham por fim com
provar a exisl.cnr.ia. ~e cl'imes. contra a segurança de pessoa e 
vida. são p1·ivativo!: do Serviço Medico L-agal. [5úardadas Am 
~;13ral as focmaliriades previstas neste Co<Hgo e as instrnc:cões 
lecltnicoJ1·egulamenLares do mesmo serviço, C1 qual abrange: 

~ t. • :E:.Xame· oas pessGas; 
~ 2. • N eorop.si:i l'l: 
!l 3. • Exbumaêões ~ exames em corpos ainda em decolll-

11osiciio · 011 já era ei:inuAleto; , 
~ 4. • Ana1Yses toxicolo~i1:a5; 
~ 5. • Exames de ~idadt'- de iustrumenlos do c1•ime, de 

manchas e outros vestigios: · 
!\ ü.• Exames Je microscopio e de lnboralorio. 
At·t. '21 . Aos nulo!' de nect•opsia e de exhumacii~ •iovA~á. 

.innlat·-se. sempl'ü que fbr l)OSRivet umn µhotogrnphfa das le
sues q 11e l'ot·am c:wsa efl'inienl1-1 da morte. 

A1·t.. 22. NM c:iso:i ile mC1rt~ snspeitn cu violeut.~ dP. fJC.\4-
soa clP.sC".onlwr.idu.. tnmal'·-S<'·-(\ ~ i·~l1.-pf\etiva \nd\vii.hta\ tlucly
luscooica ~ ~<>rão inqueridas tc:!lcmur.has ~:>llt··~ u sua iden
t.idude. 
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Psragrapho unico. Não sendo possível reconhece., a. iden
tid:iàe do cada.ver, arrecadar-se-ão todos os objectos encon-
trados, que possam servir de prova. · 

Art. 23. Nos crimes commettidos conl violencia, arrom
bamento ou escalada, a autoridade fará descrever os respecti
vos vestigios e. ordeDará que os peritos indiquem com que 
instrumentos, por que meios e em que época presumem ter 
sido o fa~to praticâdo. · 

Art. 24. Nos casos de inceodio, os peritos determinarão 
a causa do fogo e o logar em que começou, o perigo que delle 
resultou para a vida das pesE'oas, a ruína ou deterioraçãQ. 
que causou á propriedade, si podia ou não ser facilmente ex:.. 
t.incto, a avaHarão o damno ca.usad-0. 

Art. 25. Sempre que Sf\ tratar de crime, ou contraven
ção, punida com a pena de multa proporcional ao damno cau
sado, i'ar-se-á. avaliar o damno ou estimal" o valor da cousa 
que foi objecto do crime ,~u da Mntravencão. 

Art. 12'li. Os fJlH'silo;; para quaesnuer r.xanw~ set·iio fOl'
mulados tendo-se em attencão os elementos constitutivos do 
crime ou .da eoxitràvencão, àe cuja prova se cogitar . 

. Art. 27, Si das investigações resultar :i. convicção· de que· 
cabe a prisão . preventiva nos termos deste Codigo e de que 
se faz ueeessarin, a autoridade policial neste sentido. l'epre
seniará ao Juiz, l'emeltendo-lhe os autos de investigacão o 
indica1·~0 as ·provas que justificam a iwisão e dará as ra:r:õcs 
('nl que se funda a sua necessidade. · . 

§ 1." Recebendo os autos, o Juiz,· ouvindo ou não o Minis
f,erio llublico, ou denegará logo o pêdido, si o julgar infun
dado, ou, si lhe parecerem relevantes ns provas e razões offe
recidns, mandai:.._á que venham á sua presenca, no µiesmo dia, 
sendo possivel, as test~munhas indicadas pela autoridade po
licial e. &pó$ a inquirição, lavrados os autos de rcspost.u. <lc
libel'l:1:oú immediatnmente, concedendo o~ negando a prisão.: 

. § 2. • Si a I'epresentacão se fundar sómente em prov'l ;fo~ 
cumenlal, ~ vi~ta dest::i. resolverá immedfo.tamente o Juit, 

§ 3. • Nos cv.sos cm- que :i representação se fundar mi al
lega.Qã.o <le quQ o inc\i.ciad'o confessou o c1·ime. ou qua11do ao 
;ruiz J)arel:et• Que há riorigo\ de se frusLrar n diligencia,. orclr.-
n;,w:."1 seja o imliciadn conduzido á sua presença por officiae~ 
do .iuslii:;n ou por agentes policiaes, conforme SA lhe aris11-
rar mais ·seguro, e logo o interrogará, decretando a prisão e 
l'emettendo-o preso, mcdianl.e o competente mnnrlado, ou cle
negando a p1·.isão e mandando que se vá em paz. 

Art. 28. Si as investigaçües aiuda nuo estiverem findas 
e o juiz denegar· a prisão pc•cventíva, devolverá. os autos :i 
aut~ridade policial. Si a àec1·el:ir, mandará logo dar vista aD 
promoto1· paNl. a denuncia. 

Ai:l. 29. Duranle a invcsligncão, poderá o Ministerio Pu
blico requei·er todas as diligencias que lhe pal'ecercm conve
nientes. 
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Art. 3-0. Só é licito ao indicia<lo intervir no processo aa 
investigação, quando preso em flagrante. 

Para.grnpho unico. Neste caso, a intervenção do indiciado 
se limitará á. :faculdade de reperguntar as testemunhas indi
cadas pela autol"idnde policial, podendo fazel -o po1· si ou por 
procurador. • · 

ArL. 31. Os instrumentos do crime e mais peças de oon
viceão, que a policia apprehender, serão por esta remett.idos, 
mediante termo, ao jui.,; d~ insLruceão que, por sua vez, os 
encaminhará ao juizo do julgamento. · · 

Art. 32. Quando passa1· exn julgado a sentença de con
' dcmnacão, o jui~ remelterá ao Museu Crimin:il, instituído na 

policia., os instrumentos .do crime , 
Art. 33. A autoridade policial rião tem compctencia para 

mandar :wchivar qualquer invesligaoão, que ha,ia iniciado. 
Art. 34:. Para notificacão e .comparecimento das teste

munhtl.s e mais diligencias da investigacão policial observar
sn-üo. no que for applil~avel. as di~osi-0õcs que i·e-,;ulnm a 
instruccão preparatoria· perante o Juiz. " 

Art. 35. Uma. vez instaurada a instruc~ão erimina1, só 
mediante requisioão do Juiz competente poderio as autori-
dades policfaes praticar. diligencias. · · · 

ArL. 36. Depois de ordenado o archivamentó dos autos 
de investigação, por falta 9e .base para a denuncia, é permit
tido á autoridade -policial proceder a novas pesquizas, si de 
novas provas tiver noticia. . 

. Art. 37 . Nos er!mes .em que não cabe a accão Jmbliea, as 
investigações policiaes, feitas a requerimenl-0 da parte e re
dm:ídns a inslrument:o, ser-lhe-ão entre.sues para o uso quo 
entender. 

TITULO· III 

Da p,risão 

CAPITULO .I 

DA PRlSÁO EM'. Ff.ACRA,,"l'E 

Ai·t. 38. Qualquer IJessoa do povo póde e as autori<.lade!l 
policiacs e sous agentes, os auxiliares tia força pub1ica, e os 
ot'ricio.es <le justiça devem prender e levar â presença. da 
111ttoridud<> lodo &Quclle que for enconLrado cornmflltendo cri
me ou co11l1•avencão puni~n com pena de prisão, 011 emquanto 
fogo pe1·s~guido pelo offendido ou ·pelo clamor publico . O que 
assim fot• pt'eso cntendcr-se-ha· preso em flagrante delícto. 

§' t . " Apresentado o preso ti. autoridade, ouvirá esta o 
r.onduclor o as testemunhas que o acompa.nharem ou inter-
1•ogará o conduzido e:.ohre as at'guições que lhe são feitas dell es 
indagando o togar e hora em que se tenha realizndo n in
frac1;fio, laW\\n<lo-~c <le 1 urlo :mt.o, por lonas aRsignndo: 
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·§ 2·. · • Resultando das respostas suspeita. contra o condu-
7.ido, a autoridade. mandará recolhel-o ~ prisão, excepto o . 
caso de se poder livrar solto, ou se adm1ttir a fiança e elle 
a der, procedendo-se nos actos subsequentes da investigação 
:policial ou da instrucç.ão ·criminal. · 

. · Art. 39. Quando o acto .for praticado em presença da 
autoridade ou con tra a mesma autoridade no e:i;.ercicio <:le 
suas runccões, do r cs-pectivo auto deverão constar a narraoão 
desse facto, a voz ele. prisão, as declaracões ctue fi?er o Pt'eso 
e· o . depoimento de duas testemunhas, sendo tudo assíguado 
'p~Ja .autoridndc. p<!IO preso e pelas testemuohns e remct.ticlo 
ínqontinente o processo ao Juiz competente, tqnando não o 

'.for a autoridade· que conheceu da pt'Ísão. 
· Art. 10. Não. havendo autoridade no Jogar f-1m que 1<P. 

ef!ectuar a prisão, o conductor apresentará immcdiatamente 
o preso áquella que ficar mais proxizna . 

.Art. 4i . Quando a prisão for por acto a que não seja 
imposta pena maior do que· a detenção pessoal até seis mezes 
e multa até 100$ - a autoridade, que a- effectuar, formará o 
auto de que trata o art. SS, '§ i•, e porá o réo' em liberdade, 
sahtó Si for· vagabundo ou sem domicilio - intimando-o a 
c~~er~cer, no ·prazo qµe marcar, pex:ante a autoridade ju-
.d1c1al competente, sôb ·pena de revelia. · · " 

. Art. 42. Dentro em vinte e quatro hol'as, será entregué 
ao preso a nota constitucional de culpa, assignada pela auto-
1·idadc judiciaria, ou. si a prisão for em flagrante, a cópia 

· immediata ilo respectivo auto, fornecida pelo executo, e ss
signada pMa autoridade que houver ordenado ou confirmado 

_a ordem de prisão. • -... 
CAPITULO H -

1 
DA PRie.:to POR MANDAI!() op; Jurz: 

Art . 43. A pri!!ão preventiva tem · togar. ·em qualquer· 
phasé de instrucção criminal, por mandado escrlpto ou re
qui$içiio do Juiz da instrucção a reque!"imento do l\fl'nisLerio 
Pubiico, ou do Qneboso, ou mediante representação da nuto
ri<lnde policial, concorrendo os seg1.1inles requisites: 

§ 1. • Prova plena do facto criminoso . 
§ 2 . • lndicios vehementcs de culpnbilidade, resultantes . 

do depoimenlo de duas testmunhus, pelo menos, de do
cumentos ou de confissão. 

Art. H. ·A prisí:io preventiva é nuU>rJzada: 
§ i.º Nos crimes inafiancaveis, emquanto não preaore-

vcrem; ·-
§ 2.º Nos crimes atiançnveis. quando se apurar no . pro

r.f•sso r.tue o indiciado ou é vagabundo, . isto é, sem profissão 
1 iclta e domicilio certo, <10 já cumpriu pena de prisão, . p<>r 
cfíci to de sentença. 
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Art . .f5. Para que seja. legal, o mandado de prialo deve~ 
§ i.º Ser expedido pelo juiz competente; 
§ 2.0 S'3r lavrado por escrivão e assignado pelo juu; s 3.º Designar a peasoa. que tem de ser presa, p9r seu 

nome QU signaes caracteristico.s, que a tornem conhecida ao 
executor; . · 

§ .f.º Declarar o crime; que motiva a prisão; 
§ 5.~ Ser dirigido ao executor. 
Art. 46. O mandado de prisão serã pasgad!> em dup.li

eata. O executor entregará ao preso, logo depois da prisllo. 
rim dos exemplares, c.orn declara!ião do dia. da hora e do loga;r 
~m que effectuou a. prisão, e e:dgirá que i!eclare no outro h~-. 
ve \-a recebido; recusando o preso, lavrar-se-rã auto ass1-
gna.do por duas testemunhas. Nesse mesmo exemplar de man- '• 
dado, o administI'ador ou director -Oa prisão passará recibo 
da entrega do preso, c<Jm declaração do dia e da, hora. ... 

ArL. 4.7. Os mandados de prisão expedidos pelos jui:z:es 
m:•iminaes do Distrieto Federal são exequíveis em todo este 
J)istricto. 

Art . .18. Quando o delinquente se achar fóra do nistri<~to 
.Federai, a prisão será pedida segundo o disp-0sto nn lei~ que 
i·r.guto. u extradicção interestadual. · ~ 

Art. 119. O executor do mandado deve fazer-se conhecer 
'ln rr}n e apreirnntar-lhe o mandado. intimando-o '{lara que o 

. :i~omp:rnhe. Preenchidos esses requisitos, entender-se-á feita 
:i. prisão, não obstante a fuga posterior do réo. 

· . Artt. 50. Si o réo não obedece e procura evadir-se, o exe
cutor tem o direHo de empregar o gr:í.o de força necessarin. 
p:ira effectua1' a prisão; si obedece, porém, o uso da forca 
é :prohibido. 

Art. 51. O executor tomará. ao preso qualquer. arma que 
cr.7:11~igo trag:i, · para apresental-a . ao juiz que ordenou a 
pnsao. 

Art. 52 .. Si o réo resistir com armas. o executor ~oderã 
usar d:l11nellas que forem necessarías para a sua d~fesa, e. 
em lnl .caso, o ferimento ou a morte ào réo é justificava!, pro
vnntio-s~ que, de outra mane'ira, corria. risco a existenoia do 
éxecmLor . 

. Paragrapbo unico. O auto de resistencia, que deviená 
ser lnvr:ido. é fórmula !!S!;lenr:ial pnra a verificncã,o da mesma 
resistencia o parn. prova da legitimidade dos recursos empre
gados pr.lo executor. em defesa P·ropria. 

Art .. 53. A disposjcáo do nrtigo anleeedenf.c applica-se a 
flllO.flsquer p~ssoas que, ohamadas em seu soeeorro pelo exe-.r· 
ct~l.or, presf arem. a_.u:x:mo á d~ligeric.ia. Do meSrof? m~o e sefi 
~" .mesmas r..ond1ç.oes do art11~·0 :mtecedente, é .1~shf1cavlfl o 
1 r.r1 mento ou ml)rtn d ris que a,iudarf!m n resislenci:i. ou ten
tnrem f.iJ•:i1· o pt'n.'lo do poder do nxecufor. 

Arl.. 54. A prisão póde. ser feita ~m qnalquer dia e a 
qiln.lquer hora. 
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Art. 55. Si o réo entrar em alguma casa, o executor in
tímar:í o ctono. ou o morador, para quer o entregue, mos
trando-lhe. a ordem de prisão, si immediatamente Mio fõr 
obedecido, o executor tomará. duas testemunhas e, SCf!do de 
dia. entrará á :força na casa, arrombando as portas, s1 . pl'c-
.ciS'o fõr. . . d · • t' -

§ i." Sendo de noite. o ex~cutor, depois ~ m imacao 
ao clono ou ao morador da casa, 's1 na'o :fõr obedecido, tomarã, 
:i "ista das testemunhas, todas · as sabidas. tornando a easa 
incommunicavel e, logo que ·amanheça, arrombarã us portas 
e ·tfrará. o réo. ' 

§ 2.• Sempre que o dono ou morndor de uma casa, onde 
o réo se tenha oecultado, recusar cntregal-o. será levado á. 
presença. do iuiz para . se J)rooeder contra elle como fôr de 
direito. · 

Al't. · 55. Sem ordem escripta da a.utaridade, pessoa ai.:. 
. suma será. recolhida ã prisão. · 

CAPITULO In 

OA Pl'USÃO :ADMJ!flS':l'MT!VA 

ArL 57. A prisão administrativa terá togar: 
a) quando requisitada .p.elo juiz oompetenté con~ra oe 

que devem ser presos em virtude de sentença civel, ou por 
cffeit.os ·civis; · · 

b) quando reQuisitada por e~tradiccão. 
Art, 58 . Os individuos presos ã requisicão de autoridade 

civil ou de :fazenda, !ioar!i'.o á disposh:ão das mesmas autori
dades até que por cllas sejam entregues ao juit criminal, 
quando se tenha d_e proceder na :f'órma das leis penaes . 

. CAPITULO lV 

DA LlBlfüDADE PROVISORIA S-OB FIANÇA 

ArL. 59 ~ Nos crimes afiança veis e 1~as conLravenÇõcs, .o 
mandado de prisão só é exequivel auando delle cons~c o valor 
da fianca. quo o réo é admitLido n prestar. . 

Art. 60. Em crime afiancavel ou contravenção, nin
~1cm será conduzido á prisã·o ou ~ella conservado, si prcstnr 
! :anca, salvo sentença condemnator1a passada em julgado. 

Art. · 61. O valor da. fiança será i'ixado pela autor-idade 
que n conceder. dn acc11l'llO com n tabclla annexa. 

§ i.º Para .dr.l.0rmirwr csi;c valor, n autoridade a.Ltôndlfrcí 
ao u1:1xíll.o lk1 tempo do pl'isão. c;cllulat'. com mulb ou sem 
<'lln . . cm que pos~:t incm·1·ór o ré(' pela. h1fl'accão penal; e, 
dentro (los dorn; éxtrmnos Que murca a tabella, fixara o valor, 
1.t>n<lo e-m considorat-40 não sã a gl'avidade do damno causa~ 
do, como a condit'fio de fortuna o circumstancias pcssoacs do 
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réo, 1Jm11 as:::im a impol'Lancfa provaveI das custas, até final 
julg-amertf.o. 
· § ~-" Da concessão da fianca será inLimado o minislerio 

publico. . . · 
Al't. G2. A fiança. .será. lomada por lermo pelo qual será 

daaa liberdade ao a!iançado, 1'ícando elk obriga.c1o a cómpa
recer em jufao tol.las as vezes çiue for necessario para actos 
da formaç.~o da culpa ou ,iulgám(~nto, iud\!pendenteméute oo 

· notificação e sob pena de quebra da :fiança. · ·. 
Paragrapbo unico. Em cada juizo criminal ou delegacia 

de policia, haverá um livro especial, aberto, numerado ·e .ru
l1ricado pela respectiva. autoridade, no qual o t.ermo de fiança 
::.erá lavrado pelo .escrivão e assígnado pela autoridade e pelo 
afiançado, extrallinclo-se certidão desse termo para ser junta 
aos autos. · · 

Art .. G3 . A fianca será :prestada por meio.de deposito em 
dinheiro, pedras o metnes preciosos, apolices e titulos da di-

. Yi<!a r~aeional e municipal, ou por· hypotbecas inscriptas em · 
prunc1ro logar. 

Art. 64. Quaudo nãp fõr possivel recolb.er iogo ao The-
1~ouro ou ª?. l>eposito Pu~lico a imp~rtancia1 _ ou. os objectos 
oa.Clos em íranca, o deposito será l'e1to prov1sor1amant.e em 

· miio .do escrivãq, devendo, porém, ser relll.civido, no prazo 
rnaximo úe 48 horas, para o Thesoui•o ou Deposito, sob pena. 
de suspensão e responsa.bi!idade do escriyão. . 

Art. 65. Salvo o disposto no art. 4.4, § 2~, póde o réo 
livrar-se :;oito, independentemente de fianea, nos crimes pu-
11idos · sómente com pena pecuniaria. e nacroelles aos quaes 
não é imposta a de pris~o por tempo excedente de tres 
rnczes. · 

Art. •. 66': No caso' de prisão .em flagrante, . será . compe
t.e·ntc para: ·conceder a fiam;:a a autoridade perallté a qual fôr 
conduzido o preso; nos casos de prisão por mandado, o juiz 
quo o expediu; ou, na falta deste, o seu substiLuto legal; e 
no caso do art . 39, a autoridade Que fez lavrar o fiagrant.e. 

Art. 67. Preso· o réo, e querendo prestar fiauca. sera 
incontinente levado á presença do juiz, e não sendo este en
contrado, nem o seu substituto. ou nlio sendo hora de expe
diente no foro. o chefe de Policia, ou qualquer dos delegados 
processará. a .fiam.ia, remettendo com brevidade os autos â 
r.utoridade j t1diciaria competente. · 

Art. 68. O qu~bramento de fiança importa na perda do 
seu valor e na captura do réo. -proseguindo-se, entretanto, á 
sua. reveJia no processo e julgamento, emquant~ não fôr 
preso. · · 
. Art. 69. A fü:i.m,;a será julgada quebrada, sl.ljeitando-so o réo a prooesso o julg-amento á. revelia e á perda do valor da 
fianÇa-: · 

§ t.~ Qúando o réo, depois de leglrlmentc inti~?do, e sem · 
alleg-ar motivo justo, deixar de comparecer em JUIZO, por Sl 
ou por seu procut"ador. 
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§ 2.º Quando o. réo não fõr encontrado para receber pes
t:oalmcnic as intimações necessariai-. 

§ .3.º Quando o réo, na vigencfa .da fiança, praticar outra 
1!1J:tlqucr in!racção penal. 

Art. 70. No caso de perda do fiança, será o seu· valor 
devolvido ão 'I'hesouro Nacional, depois de deduzida:; as 
custas. · . 

Art . 7i. Si, pela pronuncia passada em jHJgado, o cr:im·~ 
!6r desclassificado de modo a que se torne inafiancavel, ficará 
sem effcilo a fiança . devendo ser Jogo expedido mandado de 
prisão. 

Art . i2. O ·dinheiro ou os objectos dados em fiança fi
cam su.jeit.os ao pagamento dai- custas, quando o roo rGr con
dP.mnad.o por -~entença passada em julgado. 

CAPITULO- V 

00 GOMPARl!ClMENTO l':SPO'~TANBO ··oo nÉo . ' . 

J\rt . 73. Comparecendo c'3pontane:unente- o r éo para con
foi;!'!ttr Cl crime. isto mesmo se fará co!"Ostar de um termo, no 
qual !!\er.ão tomadas ns suas declaracões, sendo-lhe permit.tido 
redigil-a$. 

Párag"rapho unico . Nos casos do art. H, si tal ' confissliô 
1õr feita perante o juit, ordenará este lhe sejam conolusos os 
aulas ·afim de . delibP.orar sobrP a prisão preventiva, guardadn 
a disposição do art. ~5; si o fõr perante a autoridade Policial, 
serão logo remettidos os ll.utos ao juiz competente, n cuja 
p1·escnca será o réo levado, afim d~ que, interrogando-o, deli
bere o jn i:t. acerca da prisão preventiva. 

Art. .H. Quando o juiz verificar do~ antos flúC o crimo 
!oi pratwado para ~vif.ar màl maior . ou r.m IC(lilimn defosn. 
podcl'á conceder ao réo liberdade provisoriá, cUJOS clfeltos so 
manterão mesmo depois da pronuncia, mediante termo de 
comparecimento a todos .os netos do proc"esso, sob pena do 
ficar sem effeHo a liberdade ~oncedidn. 

TITULO IV 

Da .busca 

Art. 75. Pror.eder-se-á. á busca : 
§ 1. • Par:i apprehender cou~as furtadas, tomadas· por 

fo1.·ca. obl idos pür meios frautlulenlo~. fJUc const.iluam el'imc. 
o;.1 achadas: 

~ 2! Pal'a prender criminosos; 
'§ ... 1 ." Para al)()l'ehenclcr in~Ll'llmcntos (fo (alsificacãó ou 

cootrnfar:<..'i.lº ( ! nb,it\Clt):; falsi ficactos ou . c.ontrarei los ; 
§ 4. • Para n.J>prehcndcr provisões de armas e munições 

destina.das t'i prat.iea de algum crime;· ,.______ 
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§ G. º Para dcscobr,íL' objecLos nccessarios á prova·· <lo 
al~um c.:rime on <lcfo-;:a de ül:mm réo. 

Ai•l. 76. Não s~ procoderá á busca sem vchementcs indi-· 
cios 1·esullrn1t,cs de documentos, do <lepoimento <lo uma tes
temunha pelo mcnoo, digna de fé, ou do dOCllarar;ão. da parte. 
sob compromisso legal. 

ArL. 77. A parte, a·testemtmha ou as testemunhas devem 
c~por o facto em que se funda. a medida rc(Juerida e du.r a 
razão da scicncia, ou presumpcão, que teem de que a pessoa 
011 cousa está no· Jogar dcsignaâo, ou de que ahi se acham. os 
documentos irrecmaveis de um crime commettido QU proJe
cla<io, ou ncccssarios á defesa do réo. 

ArL. 7·3. O mandado de busca d'eve : 
§ 1. ~ Indicar a vasa pelo proprietario ou inquilino, ou 

n '!mero e situação della; 
§ 2. º Descrever a pessoa ou cousas proeuradas = 
§ 3. º Ser escripto polo escrivão e assignado pelo juiz, 

ou au~or-idaàc, com ordem <lo p~isão ou sem ella. 
Art. 79. O mandato de busca. que nfio tiver os requisit.o,; 

::icima enumerados, não é ex.cquivc1, e será punido o o'fficial 
que com clle proceder, . 

Act. •. 80. A's autoridadús Judiciaria€, policia.es e aos offi
ciaes de justica compete fazer e~pedír e e:x:ecutar os manda
dos do cxlübição o <fo busca cm casas partícula~. 

Ari. 81 . Do noite, cm nenhuma casa se 'POdcrá. cn.Lra.L' 
sem <lOnsentimento do mora-dor, salvo: 

§ 1.0 No caso dr. iricendio ou de ruina imminontc da casa 
ut1 tlus immediatas; 

§ 2. º No de inundacão; 
~ 3. º No d'e ser de d-entro ·pcd·ido sollcorrn: 

. ~ 1 · º No ·de se astar allí commetLondo uli;qm cl'imc ou 
·v1olcncia 0ontra alguma pessoa. 

Ar'L. 82. Só de dia podem as buscas ser exl'!rnil.adas: r. 
anfrs <lc entrar .na: casa, os cx:ccuto-!'('S devem mo!-;f.rar• n ler 
ao mm·nd<m•, ou aos ·moradores dc!la, o mandado, inLimando-os 
logo a abrir<im a.s l?ortas. 

Paragra.pho umco. Qunndn for· a propria auLoridadn 
i11.1P.m cl6r a huscn, dcolarar{L a i':Ua quaHdade, e o fim a quo 
vem, intimando os moradores a· abl'ir as partas. 

Art. 83. Não ci<mdo obcdccid-o, o c~ccutor tem <iircil.o fft\ 
nnomba1• :u; porfias e cn1.1·ar :.'i. força: e o mesmo pl'atic:.irfi 
com Qualquer port,a interior. ou out.ra rrualquer cousa, onde 
~n pússa, com fundamento, suppor escondido o que ·so ·pro
cura.. 

Art. 8•L Findii a. diligeni::ia, farão os executoreil i1m auto 
dfil t.udo quanto ti.ver succedido. no qual f.ambem deRcr-cverão 
as cour;as .on a-~ r:>e~soas e os 1o~1"M onde f01'am aclmdas, P 
o assigna.r'ão com rluas trstemunhai::: prosenciMs, riuc os 
mesmos c:cccutores devem cnamar logo que quizcrr.m prirt.,. 
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n\piar a di\ig:e.nc}a, dt1náD de b.1à'o cópia ús r,iatlcs, si o pe
direm. r 

Art. 85. ·-· Não se verificando a achada. p6r meio d~ 
husca . .s~rão communicac!as a qu!!ni a tiver' soffridc, si o Te

. rreerer; as provas que houverP.m da,?o causa á diiig-encia. 
Art. 86. O possuidor ou nccurtador das cousas ou das 

pessoas que forE'.m oh.iect(l da bw:;c?. será conduzicfo <>. pre
sença da autoridade que a ordenou. para 6er íttterrogaido e 
pi-ocessado na. fórrna da lei, si for achado em culpa. 

Art.. 87. Quando a autoridade tenha de proceder a al-
r;umn. diligencia cm reparttcões ou éStabelecimentos pubEcos, 
rlC:'verá <lirigh:-se aos re::;.pectivos chefes para que u autot"i
zem. 

Art.. 88. Em cas:is 'habitadas. a6 buscas serão feítai de 
modo l"Jite níio molestem os moradores mais do que o indis
pensaveI para o exito da diligencia, soh pena das a.uforid~des. 
ou os of!ioia.es, que as exeoutarern, responderem pelo exõesso 
ou abuso de auooridade. 

Al't. 89. Sempre que o dono ou morador da oasa, ou o 
~mJ representante, csti.v~l' pres~nt<!>, terá .di.i'eito <fo assi.stis {i 
ôíiigencia~ · . 

Art. 90. Serão sequestrados os instrumentos do crime e 
o~ ob,jectos que eonstitua.m prova, sendo todos sellados a 
iri~ntificados corn a- assignatul"a dos executores -ela diligencia, 
qüe os descreverão no l'espect.ivo ai>to. Esses objeetos~ serão 
g11arrfados no Iogar que para ·isso o jufa <lesignar. 

Art. 9\. No caso de absolvição. os objectos sequestr-aoos 
$~rão resfüuidos ao legitimo prqpríetario. seja ou não este 
o réo. inutilizando-se. os que forem· exclusivamente destina-~ 
d1.1s á prat.ica de ('rimes; no ~cnso de ·Côndemnação. serão do 
mesmo modo restituidos os que tiverem servido de instru
ment.o nara o ·crime. Os ob,iectos não reclamados dentro do 
l)r::tl!ô de se1s mezes. a. contal' da senteni::a final, serão remo-
Yidos para n DeposHo Publiéo. · 

Art. 92. Os objectos Que a fientencn rlec!arnr perdidos 
,.m fnvor i;la Nação, !'críio dovoivido~ no Thesouro Nacional.• 

Al'L 93. As cousas achadas. furtadas. tomadas por- f'oreJ 
<1'1 obtidas por m~ios fr:rndulentos, que hajam sido a:ppre
hPndid::is. Mrão enlregue5: a quem provai· a :p-ropri·edade. 

§. 1. • Si- ri autoJ:i<lade parece\' que o direito do rccla-
11i:1nf r. (• dnvidos:n, rrrneUel-o-á no juiz r.omnctcnte. 

~ 2. • :Si dent.ro de 30 dins não for reclamada a enf.t'ega 
rla8 ronsas achada~. a nntoridadc, onvi::1.l-a.s-:t ri.o .iufa com

·pr.tente :para proceder na f6rma da lei quanto aos bens vagos.· 

TITULO V 
Da prova · 

Art. g~. Constituem prova no processo 
~ 1. 0 A r,on!issão: 
~ 2.º O test.emunho; 
~ 3.º o e:<:ame Pl?t' peritos, ou auto âe 
O .-Y~l.; ."'111..; ,1 

criminal: 

corpo de aelioto; 
Ga 
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§ li .• Os do r,umentos, inclusive os de identifica~ão; 
_ § 5.º Os indicios_. 

CAPITULO f 
DA CONFH~SÃO 

_ ArL. !15. Para que tenha valor de prova, a confissão devo 
ser: 

!: 1.· Feita perante o .iui:i competente; 
~ 2.º J .. ivre e espontanea; · 
§ 3.º Feita de modo a constituir a declat'a<;ã.o principal 

e uão incidente; .-. 
~ - 4.º Expressa; ' 
§ 5.º Coincidente com as eircumslancias do .facto prova-

das nos autos. -
Art. 96 . . Quando a comissão, reunindo todos OS O\~tros 

requisitos, coincide, em· 'parte com a_ prova dos autos e,· em 
pat'te. contradiz _ algum facto que esteja provado, deve ser 
acceita na parte concfüavel com a prova e rejeitada na parte 
que a contradiz. · 

CAPITULO Ir 
DA PROVA TESTEMUNHAt:-. 

Art. 97. Não podem ser testemunhas: 
§ L º O ascendente, descendente. marido ou mulher, em

bora divorciados, irmão ou cunhado durante o cunhadio, os 
tios ou sobrinhos e os primos irmãos, consanguineos ou aí
fins do -r P.o ou do offendido, tutores ·Qu curadores, pupillos 
ou curatelados, mas poderão prestar informa~õ~ &O· juiz, que 
serão red'u?.idas a te1·mo _ e ás· quacs dará o juiz: o valor quo 
merecerem. 

§. 2.• Os menores de nove annos. . 
§ 3.• Os naturalmente incapazes ao- tempo do facto ou <lo 

depoimento. 
§' 4.º Aquelles que sobre o facto são obrigtLdos a gue.rdut· 

--sc-grr..do, salvo si Q intere~sado dér o seu conscnUmenflo. · 
Art. 98. 'l'odas as outras pessoas são idoneas para depC11·, 

mas o juiz apreciará o depoimento segundo o gráo de sua vc
'rosimilbança, coincidindo com as outras provas, segurança ou 
vacillacão nas respostas. e bem assim ·segundo o gráo de in
dcpendencia da testemunha. com relação ás partes, sua ·repu
tacão ou imparcialidade, e segundo o interesse que tenha na 
decisão . _ · 

· § 1." Os rnaiorc~ de npve annos e menores de quator7.o 
podem SP.r informantes . . 

~ 2.º Os surdo-mudos, ainda quando saibo.rn e!'1crcvt?r. n · 
os cegos, são fdoneos · relativamente para <iepor como testc-
1111111ha,,:. <' pml,.111 !-\1'1' i11q1iiridos sul.11°1) fal'fos t'11J11 cuniwi:i
mento não depender dos sentidos óe que são pl'ivados, . 
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CAPITULO IU. 
DO P:XAME POR l>ERlTOS 

Art. 99. Toda' vez que, J)al"a exame de pessoa ou de obje-, 
cto, bem cotno para verificação d~ ~lgum facto ou_ de alguma 
circumstancia, se requerere'!l apbdo~s ou con_hec1mentos tc
almicos, deve-se recorrer á intervença.o de per1tos . 

· Art. 100. Não será nomeado perito quem nfio possa ser
vil' de t.eslcmunha, bei;n como aqueUe que esliver suspeaso 
ou privado do exercício da profissão. . 

Art. !01. O· juiz não fica adstrícto ao laudo dos peritos, 
podendo acceital-<> ou rejeita.l·o no todo ou em parte. 

Paragrapho unico. Nn apreciação do laudo serão allen
•dídas as circumslancias r.eferidas no art. ?8, para a aprecia
ção do depoimento das testemunhas. 

Art. t02 . Quando o laudo fôr nullo, obscuro ou irregu
lartnente feito. o juiz mandará que se t>roceda a novo exame, 
ou que os peritos csclai:ecam os pontos duvidosos, ou que sê- . 

. ja.m suppl"idas as formalidades omittidas. 1 

CAPITUr~o IV 
DOS DOCtJMB:NTO& 

A rt. 103. Slio documento~: 
§ i: Os instrumentos e os· pa~eis publlcos, o os po.pcis a 

csl.'cs equiparados. . 
§ 2.• Os c.scriptos ou popels particulares. 
Art. i01. Contra o teor dos autos, termo~ e cêrlidóes lu

wnclos no proce~so pelei~ ruuccionarios publico& só so admit-
tit·á a prova de fnle1dade. -

Pangrapho unico. Aquillo que constar de outros instru
men.Los publicos ~e presume verdadeiro, salvo prova cm con-· 
trano . 

. Art. 105. Ois escriplos particulares, para que possam 
' 'Cllcr . devem ser reconhecidos como authenticos pela confissão 
llG quem os escreveu, ou asiignoo, pelo exame de perit.os, ou 
por tabellião. · ' · 

CAPlTULO V 

oos ' Il'fJ>tQ08 

Art. tOI>. São indicios as cireumatanolas . ou factos conhecidos 
G provados, dos quaes se induz a e:rlsteoel.i de outro facto, on 
circuinstancia de que nã.o se tern prova. · · 
. Art. i07. Para qu~ os indicíos consfitunm prova é necess~rlo : 

§ i. • Que o facto ou a cii·cumstnnoia. indiciante tenha reb~o 
de cau~lidade, proxima ou 1·cmotà, com a ofi'cunt11tancia oll o 
facto indici&do. . 

§ 2. 0 Que ·o Cacto ou a ci.rcurnatancia indiciada coincida. com 
a pron. rasultauto dos outros indícios ou com as provas diroo~s 
colhidas no processo. 
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' Art •. iQS. 
(livro ll): 

TI'.l'UI.O VI 
J)a n'lllUdade 

São termos substanciaes (to procegso cornmurn. 

§ i. • O 001·po de delicto; . 
!i 2. 0 A qncita. ou a. denuncia ; 
§ :~.· A nomeação de cul'ador ao tlen~nciado quo fôr menor do 

vinte o um annos : . 
~ ~.· A intcrvcnç;.1o do l\liqisterio Pnblico cm todosns t.cl."mos da. 

acçãó por clle intcllroda e a sua ;~udicncia nos ela ac<{<lO 1n·omovitfa 
por queixn. da parte 011 por <icnuncia. do qualque1· do povo ; 

!3 5. 0 ,\ cita~ri<:i po ré.o, o SC\\ int~i·rugatol'io, riuaudo pre3cnlc, e 
os p1:azos eonc\3didos á. defesa ;. · 

§ 6.º A. sentença pt·vnuncia.udo, ou niío, o réo. 
·::: /, 0 O lil.>dlo e a entrega da cópia destoe o rói do tcstomtmha::i 

. ao preso, nos· crhuos dá competenoia. 'do Jury ; 
§ 8. 0 Adntima.ção do réo pàr;i. scieneia da sessão om- que devo 

ser julgado : 
'§ 'i), 0 A constituição do Tribunal por numet•o Joga! de juízes: 
§ iO. O sort~io dos jurados do Conselho e sua incomrm:.níca.bili-

dade , os quesitos e as respostas, nos crimes da. competencia do .Jnry; 
§ U; A accusac;.ão o a. defesa na sessão do julgamento ; 
§ !2. A. sentan~a. , 
A1·t. il>9, São termos substanciaos do processo 05tabeleciclo 

para. as contrn.vcnÇi>es (Livro III) ; 
~ i."' O ;iuto do ll~a.nte, ou a. porl:i.ria. da autoridade po~ 

licial, qunndo o Codigo prescreve esta forma para intentar-se o 
prOC(l$SO, 

§ 2. 0 O lntot'rogatorio do l'ôo. si ~sti vor p:r.•cso o tt sí com-
parecer, no iwooosso ost&bclecido no 'fitnlo 1 do Livro m. · 
. ~ ~.º A delesa perante a autoridada policial, (!Ltll.odo roque~ 

r1dn. 
§ 4.ª A clt&ç.io do coatrn.,·antor pal'à. sciencia do pro~o, 

qua.ndo n:i.o hou,ar \)'t"i.slo cm na.grantu. 
§ S. 0 A nome;içao do curad1w ao conh'avanto1• · moaor de vinte 

e um nnnos. · ' ' 
§ ~ ,0 A. :i.ud\oncia. dt) Ministerio Public.o o "' renwssa do autv 

do contravtiu~o .:i.o respeceivo P1·oéurador dos ~·eitos, quando este 
t6r o e.cousa.dor. s 1. 0 ..\."intirna.çào do contl'a\"m1tor para. requ·eret• as diligeu~ 
cias de deresa, no p1'0ces~o estabelecido no Titulo l do Liv1·0 m, 
o a ccncessii.o do prazo para. a defesa. 

· § 8. 0 A :t.ccusação e a. defesa na a.udioncia do julgamontt> 
no processo estabelecido no Titulo II do Livl"O lll. 

§ 9. 0 A s.enten~. 
A.Tt. l:!.O. S:to ler.lll0$ .sL11.\st.;i.·1cines do proc05$1) em .segunda 

inst.anoia: 
§ i. 0 Os prazos concodià~s á ae-0us11.~o e it deí'esa.. 
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/~. SE~S.~O EM S OE ~l·:Ti':l\rBl\O DF. Hl20 

§ 2. 0 A constituiçllo do 'fl'ibuDal [Jor numct'o leg;il de Jnizes. 
§ 3. 0 O debate orai perante! o Tribuqal. . · 
Ari. Hl. Aléin dos caso:; previstos nós artigos antecodcntc~, é 

rmllo o processo criminal.: 
§ 1.º No caso da· magitimidade ~lo quei=--oso, oa •lonu nci<mto. 
~ 2.0 Quando fõr promovido CQm otrensa de cousa .Julgada. 

-§ 3. 0 Qoando honvm· out1'o pi·occsso intenta.do, pulo mesmo facto 
oontra o mosmo rfo •. 

Art. H2. Silo nullos os actos dccisorios proferidos por autoridade 
iacompétento, suspeita., peitada, ou subornada. 
· Art. H3. Annullado o processo por mcompetenci:i dojui7.o, se1"ão 

os respectivos autos enviadti.s ao juiz competente, afim do se proceder 
na fór.ma & loi. · • -

Art .• U~. As nuUid:ldes só pouerão ser pronunciadas orn grá.o de 
appellac;:ão, cumprindo aos juizes da sentença.. em primeira. insta.nela , 
proceder ;is necessarias diligencias para &c.nal-as. 

Al't. H5. )1. nullidade nunc:&. pódo ser allegad:i. conti·a. a.queUe 
cm c1ij a garantia foi instituida a forin4lidaóe omittida ou ... iolada. · 

LIVRO n 
Do· prooeaao oontmum 

Art. Hõ. Todos os crimes serão proc~dos pela fórm11 c~taboln-
cida neste lh'ro. · · · · · · · 

TITULO 1 

Da inst.rni:91o criminal 

CAPlttJLO l 

' UA l>BMUl'ICIA R DA Qll!IXA 

Art. U 7. A acç.'l.o penal scrã iniolada poL' quillx.n, dOQunefn ou 
procedimento e;z:-ofllcio; · 

Art. H8. A queixa compete, em todos oa crimes o co11tra~ençõca, 
:i. parto olfondida, oú :i quem tlvor qualidade p11.1·a representtt-n. 

Par3g1•a.pbo unico. _Tém qu:ilidadtt pa;~ rop1·esent11r o olfcndido: 
l. Sou pao, mão, conjuÍ;e, tutor ou curador, sondo menor ou 

inumllcto. · · · · 
· · íl. O ascendente, doscond-Outo, ou frm<lo, 110 ooso do art. ·t23 do 

Codigo Poria!. ' 
JU. O Ministill'ío Publico, si o oífet1dido fôr pesso::i. milm1·&vol, 

quo. pela~ circumscancias em que se achar, uão possa pe~gufr o 
offonsor. 

JV. O roprosentante legitimo , sendo o offet1'jido posi!oa. jut•idi<ia. 

• 
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ANNAES 0;\ CA..'\íAltA ' 
Art. H9. Caberá proceder sómente por queixa. da parte offendf~ 

da. nos crimes de violenci:\ carnal, rapto, . adulterlo, parlo supposto, 
calumnia e injuria. · . · · 
. . Art . tso. A denuncia compete ao Ministerio Publico, em todos os 
Cl'imes e contravenções sujeitos ;}. jurisdicção do Estafo: ' 

. § J. 0 Nos crirnes do violcncia. caraal e. rapto, nos aaguintcs casQEI: 

·a) si a ofJendlda lõr pessoa miseravel ou asylada. do algum esta
belecimento de caridade; 

b) si da violencia carnal resultar morto, perigo de vid& ou ah~ 
ração grave da sande da ot'fendida.; • · . 

e) si o crirns fór porpctrado corn abuso da pati'io poder ou da 
autorid~de de t11tàr, curado1· ou pl'CCCptor. 

§ 2. • Nos crimes rla damno: . 

a) em coisas do domi.oio privado, te:1do ba\·ido prisão em íla
grante; 

· b) em coisas do dom!nio ou n~o publico àa União, do f:.:st;;.ilo ou 
· do município; · . · ·" · 

e:) om livros do notas. registros. assentamentos, acta.~ <?. termos, 
a.utõs e actos originàcs do auto;iàatle- p11blica. · . 

§ 3.0 N"o crime de furto_ .Quo sa dõr entro paront.cs o aft\ns até o 
!• grl~· cid..!. sob ropresentaçllo do oJfondjdo • 

Art. 12-1. Exceptuam-se da compotencia cio .Ministí3rio P11hlico: 
ii) o crime de da.mno, nlto tendo havido pt•isã.o om 11agranto; , 

· b J os crimes especifica.dos no art. i28. · 
Art . i~2. A qualqu~r t>essoa é permittirlo ilM• rlonuncia 1111" 

crime.-; de t•esponsabiliclade e promover a ;1cc11~n.~.ao dos culpa.rio•. 
Art. :!23. Cabe acção. pe11al por donundr. tio ~lil\isturio Pul11ieo 

nos cl'irnes de ca.lumni:1 ou iujm•in. contt'a rn1rpo1·n.ç:io qno 11snr•;:1 
autorid:iâa pu!:>lica. ori contra _!J uahpinr nzcuto. 011 dopo~it:wiu .10~!.tt 
(:i.rts. Ji?; , 3fli o :li i do Codigo Penal) . 

Art. í:.:!1-. Q11:i.nrlo· :i. :\c~:\o fúl' inLOllLllcll\ p•n' r111oixn da. pn1·to. 
~orá a 111e~mn qnoL\:;1 :idditad:1 polo ~f111i~~t·in ·l 'ulilko. c:Lho11do a n~!.r' 
intorvit• om todo3 º" t.N·mos do pl'ooe~so o i11Ln1•pcil' 119 r1~e111•s1l~ •11111 

1 no C:\!>O eonboi•cm. · .. 
Art. i2:i. A pa1·t.o o(fcudidn po<for:t t.\rnbo111 a. t.l1 lir.n1· a tlu111111cln. 

!ntarpõ: o~ roc111-i;os logno~ e aC'ompanh:ir o proco-;.~11 0111 t.uda~ M 
mst.anc1ns. 

1frt. ·12li. A prororo11cia pn.r1L o p1·oco-;~o th•1111Mm pol:l 
p1·ioridud<i da q11oixa. 011 rl:1., dcni111d11. . 

A rt. i:n. N:\o ha.veudc) 1>1·isil.o em llag1·a11to, a llC?tLO puhlitm 1111 
Cl'imo de fu1·to sor~L iuici;,rfa mo1li:mte t'C\\l"OllCntaqào {~sc1•ipta. do 
orrendido, POl' cllo ª"""ignaria. ou T llàO sabendo ler e OSCl'O\"Ol'' pot· 
a.Jg11c111 " sc11 rogo. 

A1·t. 128. Nün·scr{L a.dmittida. queixn, 011 rcprnse11_tnç:io, nos c1·i~ 
lllC!:> do a.cçf10 publica, dos <1.SCC111lcnto~ coat1·n o,; do~cendcntos e \'icc
versa, do i1·mfio co11t1·a. irmii.O, de um contrn. outro conjuge, salvo 11n 
caso do lcqoeinio ou bil.vcoào sopa.1·;Lçllo juc.!icial. · 

. Art_. :129 . A queixa da.. pn.rto 011 a clcnnucia do qunlqucr do povo 
serfL nss1g1HLda polo q11cixos9 .. ou ·dcnun(:ia11tc ou pO[' algncm -'.\ ~ou 
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rogo, não sabéndo ler e escrovet'. ou por seu procurador bastante 
com poderes especiaes, sendo em qualquer desses casos confirmada 
por termo lavrado e a.ssi~nado na. pr9S6nça. do juiz. .. 

1 .4rt. l.30. O juiz fa.t"a ao denunciante, ou queixoso. as perguota.s 
que lhe pa1·eccreni nccessa.rias pa.ra. dcscobrit· a. vo1•dado e inquiri1• ait 
testemunhas. 

Art. i3i. A queixa., ou denuncia, deve conter: 
§ '1.0 A ·narra,çã.o do facto criminoso com todas a.s suas circnrri-

sta.ncias. · . . 
§ 2. • O nome cio delinquente, ou os signaes caracteris-

1,icos, si for desconhecido . 
§ 3 . 0 As razões de convicção ou prcsumpcuo. 
§ '~· º A nomeação de todos os informantes e tflsLemunhn~. 

si n -prova testo3munl1al for necessal'ia ou conveniente. 
§ 5." O 4empo e o logai· em quü foi o crime pcrp<'J.r:irto. 
Art. 132. A queixa. ou denuncia, cever;í ser rc:i~ilarln 

in limi11e, si o facto narrario não constituir crime ou si for 
mnni rP.sta · a illci,rifJmidade do quéixoso, ou den uncinnf.c. 
. Paragrnpho unico. Si n qUP.ixa, ou denunci::l , não contivl'l' 
os rP.quisif.os enumerados no artigo anlecedentP., o .ill ii: mnn-
darft preenchel-os. , 

Art. '133. Si o Minislcrio Publico julgar nec~ssal' ins par•a 
nddilnr n quei.'\'.a, ou offerecr,l' a. denunda, itwcstigaçõci;: pre
liminnrcs, poderá. l'cquisilnl-as da policia por simple~ olficio. 

Art , ·l3-I.. O prazo pn1•a nddif.nmcnlo, queixa on clE>nuncia. 
ao Mini~ lt'l'lo Publi4•o ,· •. dl' <'inco <lia~ . contados da data em 
cmo livP.r 1!111rl11'<'i11wnlo do c1·im<~. 011 cm que r••cebP.l' os nulos 
1:u qm•ixn, 011 tln inY•'sligut'no policinl, Qmrndo esln houver 
slílo rclltn. . 

Í'l\l'rl!;l'~t\lhn tlllit'n . ~i 11 l'flpt·c.•>"t•nf.anlt• do :\linii<h't'Ífl P11-
lllieo niíu ~e p1·onu11ciar ~ohrn a. qu1;iixa, ou não offerí!cer de-
111111C'i:i. dc•n!n1 d11 p1'a'l.11 lt'p;a l. ao S"ll i-:iil1.~1 ít11l11 ÍIH'rtrnlu• l'a
l':•'L-'o, fi1mnrlo o mP~mo l."<'Tll'r..~i>ntnnte ,;njpifn por sttn fn.ltll :\. 
P"nn rti~ririlinni· qu<> no ca~o 1.·oubet',. 

Ar t. 1:1t>. Com a denuncin podcrii o r1•prcs<'ntante do !'tfi-
1iislel'iO !>ulilic(l rcquer~t· n prisifo l)l'llVN1!.i\'n. sesuindo~<>r 11 

p1'1Wt'!'."" Pi<lal1<•lc•c•i1lc1 no :~l'I. ~I . ~~ ·1", '!" ·,, :l". dt·I~•· f.cul i!!n . 
ArL . 13G. Nos crime~ dn ar.('iÍn public!l t'm qun, além do 

Oíf1' ndido, h OUVl'l' nl;,mm prn,jndicado. pociN'(~ e!;! P ar.nmpanhnr 
:) p1·occs!o'O 1•omn auxil inr dn ncr,nsncão ·e interpc'>r os recursos 
lngnns. p1•nvandn ou<• tamhoin o o.1.1.inge o . cl'nmnn ou pre.iui.-.n 
i·nsullnntr. do crime .. Nflo po<le!·;í; por~rn. ndditnr a. queixa, cm 
1!"1rnncin. 

Pn!'a;;rnpl10 llniro. Sohrt'l tt admissão rle nn:xilinr da ac
cu,qn1;no ~n1 ·ií sP.rnpr.- p1·1!ch1nmenle ouYi<lo o Mlnistcrio J•n
l>I ico, · fJllr~ pn<l1•1·:í irnpognn r u ~uu a<lmi;;!:"úo . 

Art . :t ::17. E' adn)ii>~ivl)l t'nl n m s!Í p1·00r.;.,~o a qut'!h:n de 
,·a1·io~ l']uer1'llnnlf',;, qua11<11) nffcnrlicl<>s p1•h~ 11"11'.'~l'nCI N· im~ . 
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CAPI'l'TJI,O II 

Arl. J38. I\ccelllr~a !l queixo, ou denuncia, o juiz mandará 
autuai-a e orrlonará quo se façam as diligencias requeridas: (~ 
as cif.acões narn. a :iudiencia. r.u.io dia e hora designará, á qual 
~er:). conduiliclo o dnnuncin.do. on quercllado, si estiver preso, 
4:J1mdo eitado; si estiver· sollo ou afiançado. 

~ i. º Requerida a prisão prrwentiva. será o caso preiimi
narmc.ntn reso\vico, prose:;mindo, porém. a instruccão á ro
vr.Iin, quando, OL'denada. a conduccão do réo, nos termos do 
:.n·t. 27. ~ 3", não fôr este encontrado. · .. 
· § .2. ~ Nos cl'imes ai'ianoaveis ou naquelles em Que o réo sr 
livra solto, não sendo este encontrado, a citação será feita por 
editaes, com o prazo· de vinte dias, para se vêr processar e 

. julgar, sob pena de revelia. -
§ 3.0 Nos crimes inafiancaveil', si o réo não fôr encon

tra.do. ~erá citado por editaes, com o praw de dez dias, para 
se vt:r pt"ocesso.r e julgar, sob pena de revelia. · 

};n1 easo alg·1im, po1·,:rn. ;;1.•1•:í. j u !gado s0m 1:slai' PL't'SPnl r•. 
§ -i. • Não obstante os editaes de eitacão, sel'ão prat~cadas, 

no caso do pa.ragrapho antecedente, todas as rlili~encias que 
possam ser pre.iudicadas com a demora e inqull'idas as teste
munhas da accusação, sendo licito ao réo, quando compareça. 
requerer que sejam l'einquiridas na sua presença, sempre que 
tôr passivei. Em lodo o caso, os autos serão conclusos ao 
juiz sómente depois de passadas quarenta e oito horas, findo 
o prazo dos editaes. 

Art.' 139. .As citações serão feitas por mandado, quando 
a pessoa a citar estiver l!O Districto Federa!, e ~or ptêéaioria. 
<1Uo.nt!o est.ivcr sob outra jurisdicção. . 

Art. 14.0. O manda.do para a cit.acão deve conter: 
§ i. º Ordem a.os Officiaes da diligencia da judsdict;iãO" do 

juiz para. que o executem. 
§ 2.ª O nome dá. pessoa que deve ser oítada,' ou os signaes 

caruot.eristicos. si fôr desconhecida. . 
§ 3. º O fim p:i.ra que é feita a .. citaQãO, exeepto si o ob. 

'jecto i'llr de ~e$reáo, declarando.,se isto mesmo. _. 
§ 4. º O JUlZO, o lognr e o tempo razoavel em que eleve 

comparecer . 
Art. :1H. As ·precatarias serão do· mesmo teor que o~ 

mànda.dos, ~om a uníca C.ifferença de serem dirigidas ás au
toridades judiciarias em geral, rogando-lhes que as mandeni 
cumprir. 

Tanto os mandados, como as precatarias, serão subscri-
ptos pelo escr1vão e asaignadbs pelo juiz. · 

Art. 142. O comparecimento do tunecionario publico on 
do militar a qualquer acto do processo será requisitado ao 
cliefe do respectivo serv]ço. 
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Art. :143. As .rogatarins ·ás autoridades estrangeiras se~ 
'!:ão encaminhadas ao Ministc\•io das l\elacões Exteriores pn:· 
íntcrmedio <lo l\finísterío da Justica. 

Do mesmo modó serão deprecadas l.odas as cit.n()ões qun 
hournrem de' set· Icitns nas 'Jesa!lões estrangeiras. 

Art. 144. Para. a citação dos l\!íoistl'Os rnplomaticos du-
. ranle o tempo. da sua· missão, ou n. realização de quaesquer 
díligencias. nas legaçõt?.$ csfrnng-ei t'aS, observar-sc~:i o que se 
acha cslabelecico nos L"especlivos tratados e costumes i nlür
n!leiônaes. 

ArL ·145. A5 diiir;~neias n. bordo de navios morcantrs P>' 
tr:ingeiros seriio pratfoadns prP.ccdendo nvjso no respectivo 
agente consul:rr. 

Art. ·J 46. Nos crimes afiam::.aveis. naquelles cnt que o réo 
se livra solto e n:is contravencões, podem o.~ demrnniados. ou 
qncrellaclos, cornpa?:"ecer por procurador a todos os termos do 
procesw e julgamento. .· 

.Art. 1 ~7. O réo · serã ·interrogado, qualquer que se.ia o 
procêsso, nn. primeir:l vez que pessoalmente comparecer nn 
à.udiencia dv juízo. · 

Art.. 148. C4'mpareccndo O denunciado. ou querell:ido; o 
Jui" ma!ldará, f.lrimeíro, que ' lhe sejam lidas todr1s n1; peças 
eomprob~torias dó crime e depois o interrogar~ pela ma-
neira seguinte: · · 

§ :l • • Qual o seu nome, naturalidade, estado, idade, fi-
lfacão, residencia e tempo ·della flo logar designado? 

§ 2. • Quaes os seus meios de vida ~ proCis~!lo'? 
~ 3. • Si .~abe ler e· escrever? 
§ 4." Onde -estava ao tempo nm que se di7. ter sfdo com

mettido o crime? 
§ 5.d Si conhece as testemunhai; arrolndns. desde qu~ · 

tempo e si tem alguma coúsa n n\\egar con\l"a clbs~ 
§ 6 . º Si tem algum motivo pnrtieulnr a que nttribua n 

<1ueb:a ou denuncia? 
§ 7. a Si ó verdade o Q'UO 130 1tllega nn denuncia, ou queb1l! 
§ 8. • Si quer fazer nl~umo. declnrnc!lo, ou apresentar a 

sun -defesa Ol'l\? ou por c~rlpto. . 
§ Q.• E ' permittido no dtmnnoinclo, ou querellado, dictar 

~s suas respostas. 
· § 10: Os diversos dennnciarlos. 011 querellados, nlio portam 

QUVit', uns. o intet-rogafo1•io dos . i:l\lh"os. 
§ U: C()m a ~\1a ~·esposta podôr:\ .o denuncüi.<lo ou q\lerel

lado, ,itrntar, desde logo. a defesa, ou nllegaci'les, ·e documentos 
ciue quizel' of.t"erecer, bem como indicar as tesiemunhas qua 
devam ser inquiridas sobre os :factos quô allcgnr, ou requerer 
que lhe deem o . prato de quarentti e oito horas para apre.
~entar defesa e indioar as suas testemunhas .. · 

§ :l2. O Juiz indagar:í <lo denuncindo. ,oH qucl'ellado, si 
fem defensor. NQ caso a!'fírmnt.ivC1, este runccionará indepen-
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d ente de procurncão. e. si o réo for desvalido, o Jniz provi
denciará para Ql.le lhe se.ia dada assistencia judicie.ria. 

Art. 149. As respostas dos réos serão escriptas pelo es
crivão, rubricadas eny todas -as ,folhas pelo Juiz e assignadàs 
.pelo réo, depois de as ler e emendar, si quizer, e· pelo mesmo 
Juiz. · 

Si o -réo não souber escrever ou não quizer .a:;signar. la
vr:ir-!';e-á ·termo com P.sta declaração, _ o qual será :issignndo 
pelo Juiz e por duas testemunhas, que devem as&istir ao in
terrogatorio. 

Art. 150. Ao clPn\tncíado. on 11uPreHado. que for menor. o 
.luiz ·dar:\ cnrnpor, que o assista r.m todos os termos <lo pro
cesso. 

A'rl.. '!51. E' dispensavP.l a citação <las test..emunhas de 
<iofcsa, que, cm tempo arroladas, comparecerem espontanea- . 
·mente. · . 

Ar!.. 152. Nos crimes de acr;ão :publica, si o facto for da. 
riat.urcza dos qun deixam vestig-ios, o Juiz, no aoto de reéoocr 
:i denuncia. vçriíir.ará s i se procedeu a e.arpo de delicto, ~ 
ordenar;\ que a clle se proceda. si o representante do :M1-
níst0rio Publico, na- denuncia, não o houver requeritjo, ou si 
nqur. llo que se houver feito lhe p areecr nullo ou improce-
~n~. - . . 

Art. '.l 53 . . Quando qualquar do.s partos rêquerer e::rnmes 
qnc <'Xi,jam -n ínt«wvnrn;ão df' p1~rito~. o Juiz nomcnl-os-á. 
clr.nt.l'e pessoas idonea~. para. que procedam ao exame na sua 
pre:;enc:a. Lrirnsporlandn-sc para isso ans rt'SPecLivos lognrei:;, 
qunndo a dilig-cncia eleva ~er fe.i ta 1'ó~a do' .iui:r.o 

Paragrapho nnlcn. O:-:; rim~f;ilos serão offcrrcic'lps pelns 
pnrt.es. O .T1.1 i:r., i101•üm. i'o<lcr:\ add il.nr nos qnrsit.o~ as per_
::!imlas r1n<' .it1l"f!:n• n_cccssnrins para 1'sdarer.irnenlti dn v er-Cinde . 

. <\ri. rn-'o. A Lodo. t.cmpo o .Tufa. n rcquerimenl.o dns 
j):l\'i1~ l-:. pi'1tlc intitdrir ng pPril.os 3!~et.'r: :L c_to J)l\l'P.cWt'. fllH' t!milLi
n1m i' pr;rlil'-lh1"~ nn\'n1< <'i'C'lari•r·imnn lo~. lnvrnndn-~r '''' luc'ln n 
c.nmret.enl.e nulo . . · 

A1•1 .• 155. Na anàienoia mnrqnda pnrn n. inqniriciío das 
i P~l.emt 111 hn "'· d r.poi..::. <Ir• i11 l P1•1·oi::rui· n dPnum~i:tdn, ou <rnoi·c!ln<io. 
si o nw~mo comnarct•l?t'. ou ce;LiYcr 1n·rsn " aindn. 11iío houvl''I.' 
~iclo inlr•ri.·ngníln, nos 101•mn>1 ~ln nt·I,, J .\$ - o ,Tlli7.. quali
fir.nrú a ~ f<'~l1•m1111hus ::11Tolndas fleln. arc11saçllo .r.. cm sc
g"tt ida. as <ln rlc íe!l'a. ma.ndanllo qu 0 clccla-r"m seus no mel', p1·e
nome!l. idade~. pr0fis~li1~!';. c!:Lndo. domicilio ou rci<idcncia. si 
i:uo parcnl.l'!'. <'m _qun gr:\o. nmlgos. inlinigos nu (lcpcndrnLee; 
rlc n.lg:un:rn. eia!'; 11arl.L'$, " ltt<lo o nrnis qne lhes fbl' 11e1.•güntaclo 
~obre o oh.iP1~1_n . 

Arf. ·!Mi. An(f'.!' ck. lhe .lom:ir o dC1,poimP.n lo, o .Tt1i:t. l':i.r:i 
n !P.~ toinnnha l'<'pcl,il' a scgniníe fórmula: 

<!'.l•rmn1:'tto so;!.P.mncmcn!:I'. pc.rant.e n. .T1;sUca. 1'li:~üt' :-. vcr
:<fodc cio qnt.'! soub1•r D Jilº for perguntado.> 
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Art. 15i. Em seguida, o· Juiz. ma.nd.a:cá ;-roccdct' á. leitura 
da denuncia, ou queixa, e do interrogatorio ô d a d(l:!esa, 
e sobre os factos narrados nestas peças inquirfr:t as teste
mun~las., fazendo-as_ ant~s declarar seus .nomes,' prenomes, 
ida~s, ;:irofisSõ~s. · cstncro, domfoilio ou rasicfcnci.a, si são 
parentes, cm qt1c g-rào, amigos, inimigos on dependentes de 
nlg-mna das parLés, e ~udo mais que llws foi.· pürg·wJl.aclu snbrn 
(.' obj.eeto. . 

. Ar~ . · i58. A's r>artes 1Será permitiido conLrndictar ns 
testemunhas no acto de sua qualificação, allegando quaesquer 
dris causas que, segu.ndo o art. 97, as inl!ibem de depór, ou 
contesto.l-as, sem as int.el'romper, de-pois de findo o de- . 
:roiment.o . 

Art. 159. O depoimento das testemunhas deve ser escri
:pto pelo escrivão e ~ssigna<lo pelo juiz. e pela testemunha que 
o houver prestado . Pcranle o Jury, gu:u·dar-se-.á o dijspost.o 
lle>s ·arts. 253 ·e 255. 

·si a. testemunha não souber cscrcvHr. nomear:í. um~ .oes- · 
soa quê a~signe a seu rogo. ,;endo antes lido o depoimento nn. 
presença de ambas. · 
· · Art. 160. As testemunhas serão inquiridas cada. uma d<.' 

per si, providenciando ·o Juiz de modo qu<.' umas uiio saibam 
nem ou~an1 os c1cpaimeritos dns ou!l'as . 

• .\Jrt. Hll. O Juiz não toem Ut'bHrio para recusar {t;; parir.~ 
quar..squ<.'1!, nei·gunta:-:: ;is tt~l<ltcmunha.<i. nxr:cpto st- n;io tivei·cn1 
J'nlnt:ío nl;;"Uina oom a ex:po!'li1.'ilo foila na· Queixa. denuncia, in
lf!no;;atm·ío ou dP.fcsa, devendo, porém, ficar consigoadas nQ 
lnrmo dn inquit•ii;iio o. pci•gnnta da pari.e P. n 1·ccusa rio .Tuiz . 

i\rl. Hi:?. Na rcdar.cüo d·o dcpnimimt.n o .rui:r. <la\"e cing1t'
iw, o nrni~ .pnssivel. (is ·~x1w1·s~ Cim~ dn. !.f.1!.\INnunha <! r 1Jprodu:dr 
l.•!:ttunlme11io as phrl\í'•~~ í' o)!. 1.lirl.os 1~01- 1Jl\n ouv idos sol:lrn o 
facto ct·i mi 110!!-ci. 

;\l'f., 1G:l. Quandn a f1Jstrmu11fm s1~ r cf<'rir :l J)<'~!:on~ pl'í'
:1enlel'I 1111 u o1J,ior.r.os sr.qunsLradoR. snr-llrn-fío mn;:;kn<los, iu
dni.m rido-si' de lia si n!; rcconhf'ce . 

- ArL l<H. Não lt'11dn hu.'v idn ('Ol'po <l<' dl•llc(n nM crime~ 
<lUí' cteb:am \·estígin~ n n;ío sendo rossivt'I 1•:.;sa di lii;-1:-ncin. s"-

1·iio n" tnsff"tminha::i i nqnirí<las ~nhrf' os fnclo.~ ,. n;; ('Íl'r.11nu:l:\11-
r.in~ 11ue cnm•lilnl:\m o l"ll'mcnto mnf..r.rin\ rio crimt' . 

N<>sf.e cn~o. os rfopoim1mt.os ront.cstrs s11ppt'1'm o roi•11n 
dn dllliclo . . 

.\r t .• um. As pat'tns podpm requl'rer (jUC s~.).'\m feittrs aoi:: 
iuformo.nl.r.s as perguntas n r.cP.ss:u·ins rnrn Nwl:lreoimr.nto das 
inl'ormni;õr.s que prestÍlr<'rn. ' 

Arf.. 16(). On:mdo O <lt'!nunr.indó. nu qnorclln.clo, fü:r .i\ll
~ndo om \1111 Jogur e nclwr-11P. om outro nlg11ma 1.r..stcmunha 
õrt àf'fr.sn. tJm• nfto po::sa comparecer. pod~r:~ e11e pc>ài r que 
-"1'.in Nln inquirida n n lognr rm· fJUe se achar. 1 ~il~rndo-se n. 
r•i.1r!~ conf.r:ll'ia ou o Mini~Lm·io Pllhlico p:n·n as~isl.it' :\ .inqni
i·1~:10 .• 

' ~ -···' -..,....._\ 
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'.A.rt.. · 'ic.7. F::i a.lg-umn t.c~tr.m unha liYcr de ausentlit·- sc, 
ou honYcr receio de CJU(', por sna av:rnc-aôa itlade ou por .seu 
PSLtldo ''ª lí'tudinario_ uo tempo . <.la prova .iií uãt1 exista, po-
001.l;í. r.om citação d':lS partes. nos· termo:;; do ar Ligo anlccc: 
··lmÜrJ. 5<r.L· inquirida. ri r<~qtwrimento r.lo intP.resi;aclo, a quem ' 
!-:ed. cuüre~uc .o <lcpoimonlo, indepe11clel).temcnte ele '_ traslado. 
si a parte contraria ou o Ministerío Pi;iblico não o · tiver 
re(Juerido. , · 

Ari. f68. As tesLemunhas que deixarem de compa!'ecer 
sem causa, tendo sido cit&.das, serão conduzidas para depôr 
e png:nrão as custas da conducção. . . . 

Art. · 1 G!l _ Sempre que duas ou mais testemunhas diver
girem em suas deelarações, .serão acareadas pelo juiz, o qual 
mandar:t .que expliquem a divergencia ou cont-rad,iccão, quan
do assim o .iu!gar necessario ou lhe i'ôl" requerido, lavrando-
1'-e termo da ncareacão. · · - ' 

· Art. i70. Nos crimes inafianc;:avéis proceder-se-á em 
segredo · de ,iusLh;a, sempre que o réo não . estiver presente 
()ffi juizo. . · _ 

Art. 171. Si o denunciado, ou qucrcllado, ou alguma t.es
tcmunhn ou informante não souber !allar· a lingua nacionnl, 
o Juir. nom0arú intcrpret.e, quo promotterá traduzir fielmente 
as per~ntM e respostas. · 

Art. !72 .. Do mesmo modo se 11omeari\ interprete pnra 
tradnzlr a linguagem mimíca do surdo-mudo. · 

Parn#'rnpho unico . . Si. porém, o surdo-mudo souber lêr 
~ c~crever. ser-lhe-ti tudo pe!'g'untild'o por escripto, e . por 
'lscripto responderã alie. . · 

Art. 173. Acs interpretes slio applicaveis as disposições 
dos nTls. 100 e rn1 e seu parngrapho.· rclath•os nos peritos., 

A rt. 17 ~. Em todos os termo~ ·da instrucclio prepara to
rin podem as partes a o Mlnisterlo Publico , offereeer do
cumentos ou novas te!!temunha!I, gun'!'dados os prazos do ar
t,lgoo seguinte. 

Pnrngra.pho unko _ Ni\ instruci;ão · preparatoria dos or!.
mel'I em que caiba i\ ncc!to publfon, poderão ser inquirido.e de 
tres n oito testemunha!!. i nnto para a nocusaçllo como para 
:i dP.fesn. ~fos criml'!'I de aceito prh•ndn do orrendtdo, inqiue- · 
rlr-se-l!o pelo menoi:t tres testemunhas. até o ma:"timo do 
cinco. qller do quercollant.c. quP:r do querellado. 

. •rnnto no . primeiro cni:to. po:r~m. Mmo no seirondo, pode-
1'.'ão toer inqnlri&.ts ns pt>ssons a riuo ns tel'ltcmnnhos numora
rias SP. l'P.fPrirem r,m seus depoimentos. nssim M!'l'ln as 9uo 
:!otP.m simpll"s informantes . 

Art. 1 i !:i . O proccss0 da .ins!.1·11rçiin lll'l'parntnria .~nr:í. 
encerrado dent.ro d!'l oito ditl1< .. qn:rnd() o r!'!n "';:f.ívC'T f.ll.'PSo, 
n <!entro dr. quinze dia!=, rrunndo MtiYer $Oito. 
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§ i ... ~ Sempre que o .Tuiz conclu:ir a inslrucção prcp:i.ra
toria :1'6rn do prazo, fartí ronstar dos autos os motivos justi-
ficativos da demora. .,. 

§ 2 . " Si, por accumulac;ão de s;ervi<}o, o .J1.iiz não pude~ 
r~alizar alguma das dilí~(mcias rcqueridns ou julgadas ne
cessarins ou náo pude1· pre~icHr á inquirição das tcstemu
nbas, póderá, no·s termos do arL. 35, requisitar das autc:>ri
dades policiaes cJué. procedam ás .me$mas d.í!igcncías ou de
legar aos seus substitutos a inquirição das testemunhas. 

Art. 176. Findo o prazo do art.. 175, ou terminadas que 
~e.iam a$ diligrmc'ias, o .Juiz mandará , immecliatamente dar 
Yista em ca r lorio :ís partes e ao Min:isterfo I>tiblico pelo prlZO 
eommum de trcs dias •. . para ol'ferecerem allcgac,;ões e do
cument.os, que1•endo . 

Art. i77. Não compa::ec.cndo- o quGixoso, por si ou por 
. procui·atlor. a. qualquer das audieticlas da ihslrllcciio criminal, 
a 0ausn. sert\ julgada pcrempta, si 1'ôr ~xclttsivamontc de acQão 
privadn ; · 

CÃPITOLO 111 

DAS REOMS nEfo\TlV.\S AO l'>ROCESSo DOS MENOMS, ~E 1 ~ ANNOS 

Art. 1i8. Nos processos em que forem denunciados C'{lmo 
at1 lo1"l~S. t'P-ilU lot'l'S 011 CJIJllpl i l'f '.~ IJ.'! 1J 1 f'Jtnr1• s . dl' q ll a l 111•:1.1• <!Hw 
nos, S'Jrão phservadas as sesuinl~s disposiç~ee: 

§ 1 . º Quando presos antes da ::ondemnac:~o. serão r.c
colh idos n um C'Slabelccimento offio!ul (ic a::c;tstcmda. 

§l 2 , • .A . denuncia, embora figurem no processo <lenun
t:iildos de maior idndo. dc\'er(1 ser ncompanhacia da .individuar 
1Jactyloscopica e de um bolellni . do infCll'mnci.ics, fot•necldo 
puln· nutor1dad~ policial, con~endo os seguintes itens: . 

I, nome (\ sobrenomo do monor ; 
II, dai.o. ê.\ logar do nasoin:ientO; 
lU. de quem (\ filho, si é ·legttimo ou natural; 
IV, nom ()U~m habitava; 
V. si ó orphilo do pae e mlle, sómente de pão ou sómente 

d11 mllo; . 
VJ. qunl o seu · gráo do instruc1::!\o; 
VH. si frcqu~ntnvn nlsumn escola pl'iniaria ou pt'otis-

sioual : 
"' UJ, (]Uai o seu proceder nesses instituto~~ 
rx, si npt•cndco n.lgum off'.foio; . . 
X . . :>i t.••llt :.tl:;::uinn oc•1•.11pa• . .'•io: 
XI. qu:.tl o ~1·11 1•:.:l.ad11 dP sand1.' :· . 
Xlf. si tem alguma molcstia grave; 
Xtlf, si tem alguma enfermidade· physica Oll mcnt.al de 

nnLurezn a influir sobre o seu discernimento;· 
XIV, qnc caracter, moralidade, habito.'! e tendl!ncfa.s tem 

·o <lenttnci~do; · 
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XV. quaes os logares que habitualmente :rrequéntava.; 
xvr, si foi antP.riormente preso, por que factos. 
§ 3. 0 Além destas indicacões, a autoridade fará constar 

do mesmo boletim as informações que tiver sobre os nomes. 
prenomes. profissão. domicilio ou r esidencia, estado, conducta 
e. outros antecedentes que tornem conhecidos ·os paes, tutort-.s 
ou pessoas em cuja companhia viver o menor.. . 

§ ~. º Nos processos em que forem indiciados apenas me
nores de qual()Tze anuos, a investigacão policial, a instrucc:.ão 
o o julgamento serão effectuados cm audicncias a que só po
dl"Tão assi::l-ir as Leslemunhns, o~ parentes do indiciado, o de
fensor ou curador. os magistrados. os membros do Ministel'io 
Publico, o curador geral de orphãos e os advogados. · 

§ 5.º Os menores de quatorze anuos, co- aut-0rcs on curn
plices no mesmo processo de indiciados de maior idade, com
parecerão isoladamente cm juizo o só para serem interrogados, 
se~ruindo-sc os demttis ·lermos da instruccão ·preparatoria e do 
julgamento na presença d1J seu advogado ou curador. .. 

§ 6. • O menor indiciado em crimo;l ou contravenção e re
t'Olh ido a estabelecimento official de assistencia. nos termos 
do § ·1°. ficará cm observação, dévendo a autoridade judi
ciaria requisitar da policia um exame medico-legal sobre o 
sen estado physico e psychico. . 

~ 7-º O exame, que scri\ i'eilo no prazo mnximo de oito 
dias, reduzir-se-á a aulo. e, conjunct.nmcntc com o boletim 
rlc infom1ações, constituirá prova indispensavel á decisão do 
Juiz. 

§ S. • O .Juiz nomeará um advogado da AssisLencia Judi
cirtrin pa1·a • ~xerccr as· funcçõe1> de curador do menor, cum
'[ll'imlo no curador cnca'l"regar-sc <ia defesa e ·fiscalizar a si
i.w11:ão do seu ·cu·ralclado, cmquanto sujeito a processo cri
rninnl. sem prnjui7.o f'fo dircit.o que assista ao pac ou tutor 
d1~ numeur aJvog.:i.do. 

§ !l. ~ O menor absolvido por falLo. de discernimento ser~ 
apr~~enf.allo ao Juiz de orphãos, para ser internado em um 
cslah1•lecimouto de a!:'sistencia, salvo quando reclamado por: 
a11ucllu que exercer o patrío poder. 

CAPITULO IV 

O,\S QUESTÕES INCIDENTES 

Arl.~ i7!). Si. no cnrso da acção penal. se vcrifical" quo 
o i•l'•o sr! nclm 1!m cst.ado de loucura, ficará o processo sus-
penso até ú cura do réo . . 

Ai-L. :180. Quand0 o Jniz fôt' inimigo 1:apitul. amigo in
timo, asc1~(.fonl.c lm dci,;co<.lcntc.· Lio ou 1;(1brinho.. affi111 011 
co1,sanguinco. irmão, cunhado durante o cunhadio. primo ir
mão, tutor ou curador de alguma das pai:Lcs, ou Liver çom 
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alguma dellas dllmanda -ou fôr particularmcnl,c .intercssdo na 
decisão da causa. poderi sm• averbado de suspeito. . . 
. · E ' o Juiz obrigado a dat·-se de suspeito, nc.st~ caso, :uuüa 
11uundo não seja recusado. .. . . 
. At·L 1 S:J . O .Jui?., quando houv~i.· •:!1' ;;"' doi!!a1·a1· su:;pü1l.o, 
<lcYr.rá motivar a suspcíçii.o. passando o r,onhecimcnLo da causa 
ao Juiz a quc1n competi.t', com cita~ão das p :.n·Les . 

· Art. 182 .. Quando qualquetr das parte~ prei1mdnr rnc~tsat· 
,o . . Jofa, dever:! fazlll-o em llctic.ão,. as:>ig~ada por el!:-t peopria 
ou JlOl' seu pl'ocorador, sendl) :üu acldu:r,1àas a~ l':n.0 1~~ .da re
cusa1;fio, <lílOmpanhada~ desdç logo dofi documentos OU do l'Ol 
ôas f.cstemunhas. que compriivem os factos all egudos, 

Art. 183. o Juiz eet:Ui3ado, s i i:ccon!H?Cl'l" t\ suspcic.:.5o, 
t'õn~penr.lerá o andamento do. processo e, mandando juntar aos 
autos a peticão do rer.usanl.e. com ós documentos de que vier 
acompanhada, J)Or seu despacho dar-se- á de suspeito, 
ordenando. seja o p!•occ~so remettido a b Juiz (]UD o deve sub-
stituir. · · 

.Paragrapho unico. Não se r econhecendo suspeiLo, con
Linuar4 no processo, como se lhe não fôra posta suspeicão, e, . 
fazendo autuar· em apartado a petição e os . document.os offe-
1·ecidos pelo recusant,e, dent.ro de ti·es <lias dará. a. sua 

·resposta, mandando quP. os autos do incidente sej am envia-
?os imme.diatamcnte ao juiz competente . . . 

. Art. 184. O j uiz da suspeição, recebendo os aulos, mar
cará logo dia e hora, não · passando de cinco dia~. pari> o de
poiment.o, citadas as partes, das testemunhas arrolndas pelo 

. 'recusante ou pelo juiz r ecusado, si a 'f)rova testemunhal liou
ver sido requerida, e, produzidas as testemunhas, sci·á. <le-
i'initivamente julgada a suspeição . · ·· 

Art. i85. As partes poderão avetha1· de suspei~ris os pe
J'itos, interpretes e escrivães, decidindo ó .iuir. de ·plano e sem 
recurso, á. · vista dos motivos al!egados .e das provas of!ereci-
da~. incontinenti. . · 

· Paragrapho unlco . A suspcic.jo <los perito:i e int.erpretes 
pMe ser allcgada alé o acto da diligencia: a do escrivão, sendo 
supc1·vcnicnie .. cm ciunlquer t.crmo elo p rocesso . · · 

Art. i86. A incompelcncia do jui7. da. instruccão deverá 
sei· n11r.gada logo ciue o r éo com!}arecet· em juizo por si ou 
por procurador e an tes da lnqull"i<;íio das testemunhas. 

~ U Si o J uiz ncceitar a. <leclinaloria. remetterá. o foito 
:í. auforidadP. competente para nellc proseguir, sendo Validos, 
ent!"~tanLo. todos os ac!,os p robatorios praticados perante o 
j u íz · incompetenté. 

. § 2.º Si nli'o acceHar a declinatoria. proseguit'á no feito · 
como si excepcii"o lhe não fôra posta. ' 

§ 3.º Ern iodo caso. s erá tomadu po1· termo nos · auto" a 
:1 Iludida oxccJll;.fío dechnatoria, · ou se.ia offorecida vcrb°ã.l
mentc ou pm· escripto. · .. · 

. ArJ. i S7. Occor.rendo · al~ma. das causas de exti1.1ccão 
da acç~o penal ~u provando-se illcgitimidade <ie parte, Iitls-
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JJ•·mlcncia on .exisLcnci.a de' cousa julgada. o j~i~ 1u~nda.rá. 
1·.r-offi1•io, ou a t·c~qurrinwnlo tlu p:i:rt1•. m1 do ~l1msl.cno Pu
hlko. q11c• 1111• sP.iam conclnso:,: i'l~ auto~ para J1lli;u1· a l'r.fe-
1 icla "ae~it(1 r.xLincta ou nu lia. conforme ft1r o caso . 

• \1·1. .188. E' 1 i(~ito f1(1 rêo.· rias contravenções e nos crl"'.' 
nws punidos s•ímenle r.r>m pena dn mnlta. oí'ferecer-sc. an
frs ele encerrada a: .. l:t:i.sti.·ucção, 'J)ara pagai:·· a importancia. <lo 
imL".imo da mulla e as custas <10 processo, e, nesLe caso, o 
juiz. á vista da prova do pagamento, julgarâ extincta a 
acr;.üo. ' 

A 1·1. 18\'l. Todtt a ,·cz que o querellado allegar como .de
fosa, no processo de calumnia., ou no de injuria., em que seja 
ndmissivel n prova da verdade do fàcto, se'!.' verdadei1'o o 
qun ~r. impúta ao querellant.e, e, bem assim, quando allegar 
n pnmrir:nsn1.:ão no de injuria, o querellante poderá offerecer 
conl1:1~lar,:.íio á defesa. sendo-lhe par:i. isso concedido o :i:irazo 
dn ritinron!n e oito ho:ras. si o requerer. 

Art. HlO. Tnnto os juizes criminaes, por meio de repre
~rmto.cilo. como o l\linisterio Publico, as partes, ou as a.uto
dncfos ndministrativas que não forem federaes, por· meio <te 
rr.qucrhnento, podem'· suscitar perante. a Cõrte de Appellá
ç:ío r:1:1nflir:to de jurisdicção ou de attribuição, especificando 
o~· netos que o· constituem e juntando" logo os documentos 
c\improbatorios. 

Art.. Hli. No cdnrlicto de· jurisdiccão ou de atlribuicão 
serão observadas as seguintes disposições: · 

§ i.~ DisLribuido o feito, o jul11 -reiator mandará imme~ · 
dl:i tamente, si o conflicto fôr positivo, que as autoridades 
s:ibMestejam no .andamento dos rP.spectivos processos. 

. § 2. º Expedidn a ordem, ou sem ella, si o conmcto fôr 
neg.utlvo, o relator mandarâ dar vista por tres dias .ao Mi
nistorio Publico, e, com o pal.'ecer ·deste, resolverá sobre. a 
necessidade de serem ·ouvidas, dentro do prazo maximo de 
clnco dias, as autori!lades em conflicto. si estas não houverem 
c:r.~olficio, a requerimento da parte .'interessada ou do Mi
nisterio Publico, dado os motivos por que se julgam. ou não 
competentes. ou si fó!'em insu:Cfieientes os esclarecimentos e 
documentos apresentados. · 

§ s.~ Findo o prazo assignado para as respostas das· au...: 
toridadl:'s ou Jo~o que o processo esteja suffieientemente 
mstruido. proceder-se-á. ao ,julgamento. ' 

Art. 192. Considera-se renunciada a acção :privada: 
~ L" Qnando no prazo improro~avel de trinta dias o ciuei_. 

xoso. uma ve7. intimado. àei'Xar d~ r.rromover qualciuer acto 
ou dill~r.ncia decretada pelo .iuiz da instrucção. · ~ 

§ 2.• Quando por- morte ou incapacidade do queixoso 
niio comparecer em ,juizo nenhum l'eprescntante legal para. 
proseguir na aecão dentro dos 60 dias immediatos ao .dia em 
.!JUO tenha constndo em juizo a !llorte ou ineapac.idade.; 
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CAPlTULO V 

DA PRONUNCI,~ 

Art. i93. Encerrada a instruceão preparàtoria •. eonchl
t:os os autos, G juit ordenará as diligenci'a.s necessarias" para 
sanar quaesquer nullidades, feit.o o que proferirá dentro d~ 
cinr.o diaR io11>t'll r:nca .p1•111111niii:rndo ou nãn o réo. 

Art. 194. Si, ~elas provas da instruoção pre])aratoria. o 
juiz se convencer eia exisleneia do crime e de ·quem seja . o 
criminoso, pronunclal.:_o-á. declarantio o artigo de lei ein 
cujas penas julga o réo incurso 0', bem assim, que o réo fica · 
sujeito a aceusação e julgamento. · . 

Nos orlmes atiançaveis, _arbitrará na mesaià sente~ o 
valor da tianoa. · 

~rt. i9!S • .Nao havendo certelà. do facto · que coostitue o crime 
ou indicies vehomentf!S de que séja o denunclàdo ou qneréllado o sen 
autor. o juis Julgar• nllo provada a qneixa ou denuncia. · 
· Art •. 96. O Jida da ínstruc~o &b!!OJverá o denunciado, oa que• 
renado nl>ll seguintes casos:- . . - . .. . 

§ iº •· Quando. nos crimes d~ oalamni&, o t"OO provar que ê ve~ 
dadeiro o racto por ena· imputado · ao queixO'lO, e, uo.i de irtjori&, 
qua!l'JO, ,;endo i)el'fll ittida a prova, pol' esta se tornar certo O vicio, 
de10ito ou rar.to contido na imputação. · -

· § 2-. No caso de eemp_e~ de injarias. · · 
Art. un. A sentenr,a qae julgar não · provada a queixa, ou de:

nuocla. não faz caso julgarlo, pOllemtc> ser intentado contra .o denon .. · · 
ciado, ou quel'E'llatlo; Of'IYo prooosso, .si de novas provas se tiver co-
nbocimentll, emquanto o crime nAo prescrc1'er. · 
. Art. 198. A sentença de absolvição, i10ll casos do art. !96, e -as 
que Julgarem a a<'c;ao ext.ineta ou mula nor; tel'alos do _art. t81, ~ 
dusiráo os eft'aitos de cousa julgada. 

Att. "99. Nos eriroe.<1 Cuneclooaes, a pro'àtmcia, alêm l'Jos eft'eitol 
indicados oos arts. t9i e 201, lmportari para o réo a iluspeosão do 
exec-dclo das runeções publicas e a perda lfe metade do ordenado oo 
aoJ io que· tll:er em razao do em)>l"Ago, perda essa que será do total e 
de!lnitiva si o rêo n~ Cór absolvido afinal. 
. § i . • A sosponsa.o do exercioio das fancções não pref udlcar~ 
o accesao lfWal <1ue oompetir ao (unccfonarto:proounciado. · 

§.2.• Sendo o rc'.!o afinal ahsoMdo ou despronunciado em gráo d~ 
l'el!Urso. ser-lh&-á restituida s metade do ordenado ou soldo que bou--· 
ter deixado de ret'~ber por efJ'elt-0 da pronuhcia. 

· Art. 200. PrOC'ederrdo a q11eixa, ou denunda, o nome do réo 
sorá l:\n~do no l ivro p:i~ Isso t1estinado, o qual será gratnltamenCG 
ru~iricatio pelo juiz, sendo expe<.lidas as ordo1~s neces.9arias para a 
~~. ' . 

Art. 201. As sentenças que pronunciarem ou não pronunciarem 
o réo. ou o absolwirom uos casos do art. i9G, .. serão motiv3dns, sob 
p,ena de ser multado o juiz em 505, para os cofres da. Uuiflo~ 

ç,_:_ "\"ol . '\"'.IT. . . 37 
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CAPITULO VI 

DOS .RECOl\SOS lU :t>llASE DA INSU\UCÇllO 

Art. 202. Dar-oo-ã recurso : 
§ i." Do despacho pelo qul o juiz, não recabe a queixa, ou de -

:àancia; ou manda preencher o.s requisitos legaes. . . 
§ 2.ó D:I. concessão oa denega.çã<> da. fiu~a e do despacho que ~ 

arbitrar. 
§ 3~. Da. decisão sobre a prescriM:J.0 a.llegad:i.. 
§ ~0• Da sentença que julgar a acção penal extincta ou nulla, 

· nos termos do a.rt. :1.87. . · · 
§ 5°. Do despacho ·pelo qual o juiz conceder ou negar a liber-

. da.de provisoria nos termos do a.rt . 7-i- . · 
§ 6•. Da deéiSão que julgar quebrada a fianÇ&. 
§ 1°. · Da seutença de commutação de multa e d~ deCÍS10 qua im-

puier multa comminada neste Codigo. · · 
§ 8°. Da sentença que pronunciar ou não pronunciar o ~éo, ou 

o absolver no caso do art. :1.96 • . 
Art. 203. TOdos esses recursos sll.o volantarios. 
Art. 20.i.. São suspensivos dos etteitos da. decislio recorrida, sem 

qu9 interrompa~ a. marcha.. do processo principa.11 os seguintes re-
cursos: ., 

§ iº. Do despa.cho pelO qnal o juú concede a liberda.de provisóri;., 
nos termos do art. 74. . . 

§ 2º. Da decisão que impuzer multa com.minada. neste Co. · 
digo. . · · . · · · · . 

Art~ 205 ; . O recurso da se11te'1Qa de · pronuncia não impede a 
prisão-do· réo. nem ·suspende ··os el1eitos da prooWieia · enumera.dos no 
art. i99, com refer81lcia aos crimes íunccfonae5 • . Suspende, porém~ 
em todos os casos, a acoo.sação e o j ulgàmento. 

Art. 206. O recurso da. decisão que julgar quebi:ada. a 
fiança suspende , a daTOlução do respecti~o valor ' ao Thesóuro 
Nacional. · · . · . . . 

Art. 207. O rêb nll.o pôderá récôrrer da. pronuncia sem estar 
preso on abn~do, conforme ó crime fr>r on não a.fi.ança.vel. Do 
m0311lo modo, nãQ pe>der& recorrer d& decisão que julgar qaebtada a 

. iia.nça sem se recolher á. prisão. · 
Art. 208. · Os demàis recursos Cei"ão efl'eito mera.mente de

volutivo. 
Art. 209. S6mente subi.rio nos proprios antes os reclll'90S : 
§ i.º Da decisã.o q11e julgar extlncta. ou nulla & a~ penal, n~ 

termos do art. :1.87. · 
§ ·2. ~ Da. sentença. que pronunciar ou. não pronunciar o réo, ou o 

absolver no caso do art. i96. · · · 
Art. 21.0. Todos estes recul'sos serão interpostos dentro de cinco 

dia.s, contados da intlm~~o á-s parces, aos seus advogados ou pro-
ciu"a.dores, por petição ou termo nos 31:.tos, em que se especificara.o, 
quando o reca.rso hll11vcr de subir emi apa.r~ado, todas as peças de 
que ss PX:ª~~~~er ~~~ci~: - - ·· · · · 
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S.ESBÃ'.O EM 8 l>E SE'l'EMBl\O DE i 920 .. 
Art. 2H. Dentro· de cinco dias, coutados da. interposiÇ.io do 

recurso, deverá o recorreo~ juntar: á sua petivã.o ou a09'autos do 
processo, conforme suba ou nii.o em apartaóo, as razões o documen
tos 1.ºª tii'er, e, si, dentro desse pr3zo, o recorrido pedir vista, ser
lhe-a concedida. por cinco dias, contados daquelle em que findarem. os 
dó recorrente~ e .ser-lhe-á permittido juntar as razões e documentos 
·que quizei'. · 

Art. 212. Com a oosposta do r.ecol"l'ido, ou sem .ella, será 
o recurso concluso ao juiz a quo, e, dentro de out.ros cinej) 
dfas, contados daquelle .em que findar o pr:.i.zo do recorri,dlO 
OU;. ~o recorrente, si · Qquelle uão tiv.er peQ.ioo vista, poderá 
o JJ..UZ reformar o despacho ou manda.r junl'ar ao recurso, no 
caso de .11U:bir · este . em apartadc, os traslados doa autos que 
julgar ·conv-enie.nte>, e fundamentará o seu despacho. · 

Art. 213. Reformando o juiz o des?acho recor-rido, póde 
a. pà.rte contraria, ou o . l\Iinisterío Publico, r'ecorrer da nova 
decisão, quando, por sua nat.urêza della taiba. recurso. 
· · Para.grapho un~co. o juiz, :p,orém, nãQ poderá reformti~ a 
nova decisão recorrida. · . . . . 

Art. · 21.4 . Os pr.azos co'1cedidos . aos recorrentes e . recor
ridos p!f.ra juntar os trasladas e arraioados poderão, no.s ca.s9S 
em que se deva. processar o recurso em apa.rtado, ser a'mpliados 
atá o (IObro pelo juiz, se · entender que assiro. o el:igem a quan-, 
tidade ·e a qualidade do.s traslados. · 

Art. 215. O r~ur.so .será" iogo remetido 6 sup0i"ioi: 
instancia., onde tl}:cá entrada. no dia seguinte, o. ma.is tar_d1U". 

Art . .216. -Os recJJrsos não ,sêrão praiud:icad'OS · pór falta 
de pagamento de . custas, nem tão PQuco si, por .fa.l:tia, . erro ou 
omissão do .oíficial <lo juizo ou <te outrem. não tiverem se
guimento ou nãe> forem apresentados em tempo ao juiz aà · 
quem.. · , . ' 

Art. 217. úm~ vez -publicada a decisão do juiz qd 'quem~ 
devem oJJ respectivos autos ser devolvidos, denbro de :vinte ~ 
guatrq hor~s • .lQ j_ujz .a 9"'-0•: . . 

: 'Í'frULO U ' 
- · 1 • • • • •. 

Da· acousaoão e do julgamonto 

~ITtlLQ I 

bos ACTQS PREPÃRATQRIOS iD'? .rtJLMMENTC> pm;c) JÚR"t'I 
. . 

:A.rt. 2:1.s. Passada -em julgado a pronuncia, · cos crime! 
"da. eompetencia õo Jury, o juiz da: instrueção m~dar.á remet.-.: 
ter os autos a·o r:{l5peetivo escrivão. . 

Art. 219. O escrivão, imm.ediatam~nie, <liairâ vi·sta . dOS 
autos ao rep11eisent:l·ute do Ministerio .Publioo, pelo prazo . ~ 
t!-'.es d.i~S, p~rª ~fí)~i:ec~.i:: ~ .l~e.UQ · aqcusatoi:ip,, e, seAdQ · p~~;;., 
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õ60 .. _. · .. · .. 
tiéular o accusador, notifical-o-á para offerecel.,.o dentro de 
24 horas impro~ogaveis, oob peD,a de perempcão da. aee,ão. 

Art. 220 ·. O libello deve conter : 
§ 1. 0 o nome do réo. . 
§ 2 . º . A exposição, deduzida por artigos, 4o :facto fJU& 

oonstitJue o crime e <ias ch·cumstancias aggravantes, se oc-
col'l'erem. . . 

§ 3. º O pedido de condenma~ão, indicando-se o ;ráo da 
'pena e a lei que a impõe. · · 

§ 4~· A assignat.w·a do Promolor, ou do queiXOso. ou aeu 
procurador com · poderej; bastantes para. . promover a aceusa-
ção. . . . 

§ 5. º O rol das testemunhas oujos depoimentos o accusa
. dor entender necessat'.ios na sessão do julgamento e os do-
cumentos que . interessarem á aooueaçãO. . · ·· 
· Art. 221~ Offerecido o libello. o escrivão dJ Jury tiràrá 

oópia deile, dos documentos ·e -do róJ de testemunhas. e, pelo 
11u.·nos tires dias antes· da sessão do julgamento. entregará. 

· mediante recibo, ao réo preso, a dita cópia, que será, tambem, 
entregue ao afiaD\l"ado; si este, ou seu procurador. appareoer 
para recebel-a. · · . .. . 

Art.. 222. O réo poderá, dentro de tres di~ a oonl.ar «ta 
dat.a em que recebeu cópia do libeUo, offerecer"eontrarieclade 
~seript.a e i:i. eH& jun\.at' o ro\ das teslj)lnunhas; que óevem 
depor na sessão do Julgamento, assim como os documentos 
que tiver. · . 
· Art. 223~ A · açcão criminal será jul(l'ada peremp!Q nos 
crnnes de acção privada, quando o libello não houver ·sido 
orrereoido em . tempo ou não comparecer no Jul'Y o aoousador. 
por si ou por procurador. dev.id1UDente autorizado~ Em um 
e outro oaso a .sentença de perempeão seri proferida pelo 
luiz PrNidente do Tribunal do ,Tury, independentemente ~e 
reclllmação de. par~ . · - . 

Art. 22i. Nos crimes de aoolo publicá e nos funocionaee, 
&P.Ddo revél. o queixoso 1>U o dénuncjaote particular; o Minill-
brio Publico proseguirá no pro~o. · . 

Si o Promotor não oomparecer á sessão do julgamento, 
ao seu substituto compet.e promover a aoeusat1ão. · 

ParagraJ1ho. unioo. O Promotor. que fôr omisso em npre
e~nlar o Ubello ou promover a e.()oueação ficará. privado doe 
'\lencimentos correspondentes aos dias de trabalho do seu sub-
at.iluto e será oriminalmente prooes!iado. · 

Art. 225. Nos crimes em que a denuncia compete a qual
quer do,. povo; si o denunciante abandonar a acção e o MitifS
t.erio Publico houver de proeeguir nel1a1 eerã o denunciante 
oortdemnadd nas oust.as ve-noides, não poaendo em caso aJgUm 
er contadas <mst.ae a seu favor. · 
. ArL. :.!-26 . Offerccido o libcllo. e :findo o prazo ·para a 
contrariedade. o escrivão f:J.1•á os autoi;; ronclusos a·o Presi
dente do Tt-ibunal do Jury. 
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.'.Art. 227. Si o juiz, nos autos que forem apresentados 
para. o julgãmento do Jury, '8.Cha.t' alguns que nã(> sejai:n . da 
competencfa desse tribunal, devolvel-os-á por seu despacho, 
ao juizo de onde tiverem vindo, coro a~ expJieítas ratoes de • 
incompetencia e indicação dos termos '(tue se .devam seguir •. 

Art. 228. Si o juiz encontrar qualqaer nullidade, man'." 
dará preencher as ror.malidades omittidas. · ,,. 

Art . 229 . Nos ·procéssos, que julgar devidatneute pre
parados. marearã ·o juiz dia para Julgament.o~ ordenando ·,._ 
jam cita.das as partes j) as testemunhas arroladas no libello 
e na contrariedade. · 

Art . . 230. A ordem do julgamento -será determin~da: 
§ U Pela preferencia dos réós pr'esos aos a.fiança.dos. 

- § 2.º Pela antiguid~cW da p:risão, entre réos pr esos. 
. § 3 .. º Pela pl'ioridade da p~oiluncia, sendo a prisão ~ _. 

mesma. data. · . .· · ' 
§ 4." ·Pela prioridade da prou:uncia, entre .oréo? afia.~os. 
Art. 231. A' porta do tribunal será affixaOO., pela ordem · 

é&t.a.belecida no artigo anterior,: a lista dos processos que de-
vem ~er julgados na sessão convocada.. · 

~ Art . 232. Quando ee houver de convocar o jur1, o sor..:. 
teio deverá -ser feito pelo proprio juiz; a . portas ab~rt.as, la
vrando o escrivão termL> de tudo . que oceo~ter, especificando 
os nomes dos SO jurados e fechando-se em urna separada as · 
30 eedulas _ resp~ti.,e,~.. · · · - ·_ · 

Art. 23-8. O jubJ annunciará logo. por editaes a .convoe&-
ção do Jury e o dia. da reunião deste, convidando nomea'." 
damente a comparecer os 30 jurados que as 30 eedulas indl..; 

· ~aren'l, e declarando que estes hão de servir durante a p?'O• 
ti.ma sessão judfoiai'ia e devem comparecer, assitn como todos 
cs interes:>ados, · no . dia designado. · t'.Ob as penas marcadas na 
lei, si. faltarem, bem como ~pedirá os competent~ manda
dos Pat'A se-rem intimados p0ssoalmente . os h~ados, os réos e 
as teRtemunhas, que constarem do ·rol apresentado com o li-
bello. · " · 

ParagràP.h<> unico. A intimação ãs t.eatemunbas e ª°' 
réos será·· r~1ta paMl o dia em que o respectivo proc6880 deva 
se\' julgado, de accõrco com'ª lista organizada • 
. ' Art. 23-l. O jurado que. tendo sido int.im:ado, não- puder 

. coinparec'er •i sessão, ou par mofestia ou por qualquer outro 
motivo quo possa seT afü~J;,mdo con1e> .lusla eausa, serâ dispen
sado. si o requerer e provar.'. com attestado medico, si o caso 
'fõr de enfermídade, ou com pr<>v3 de outra especie, si out.rà 
tambem fõr a. excusa: aUegada . . · 

· Art: 235. O jurado que, tendo sido intimado, deixar ~e 
comparecer n. !'lessão. se.,.á multado em 20$ no primeiro dia 
~ dahi por d-eante na quantia de 30$ em eac-a sessão a quo 
faltar até á ultima do eneerl'amento do Jury. · 

.A.rt. 236. · Os i11raàos. qu-e t}verP-m i;ido sorteados para 
.supprir a falta dos que não tiverem comparecido _ás sessões 
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anteriores, serão relacionados pelo eserivãO, afim tle que se..;. 
'jau:i inutilizadas as cec!ulas que contíverem seus nomes; 

· quando sa.hirem do sorteio. fazendo-se disso exprassa !IHlDção 
no termo qu~ se la.VTar , . 

.A:rt. 237. Si a urna geral se exhaurir, recolher-se-ão 
nella ceclulas novas de todos .os jurados ·a:purad0s. 

Aft. 238. Quando no principio do mez dé j&.Peiro não se 
a-c.he e;thn.urica. a urna do anno antécedente, sómente mitrarão 
para ena ~ nomes doa ~ novos e os ~eJl• que.· -em
bora já. tivellffm Ilido apµrados. ainda do balam Ml'.\'ido. 

~rroLO n · ... . . 
DO ~ P&O iJ'DftY. . • :/ 

Ãi't.· 239. No dia designado· para a retiliião do .JUl-y. 
aclwido-se tiresent.es o Presidente do Tribunal, o esorivão, os 
jurados, o representam.e . do Ministerio Publi-co, alt partes ac
cusadoras, havendo, principiará a sessão ao toquei de cam
painha. Em seguida, o jüi.Z abrirá a urmi e, verificando pu
blicamente qu~ ahi se acham todas as trinta c~as, às re-: ·· 
oolherá outra. . vez, -e mandará logo fazer pelo escrivão a eha~ 
mada dos jurados, pal'a verificar . si e8tão presentes em nu
mero legal e.a vinte e qtiatro, pelo menos. ' . . . 

. Art. 2qQ. Feita. a chamada, (} · juiZ inuUa:rã, õe acc·ôrdo 
eom o art. 235, os jurados que faltarem sem catura justifi
~a e, v·erificando .. achaT-se. presente numero legal. declarará 
aberta a sessão. . · . .. · 

:Art. 241. Finda a .chamada, si se ~eriticar que não ba 
numero legal, Q juiz pasS'al'á a fazer novo sorteio de tant.os 
~upplentes qúantos foreIJl os Jutados que houverem faltado e 
levan.tarA a sessão, marcando-a para o dia· seguinte, si não 
fôr domingo. · · 

:Art. 212. Si, a ilespeito dó sorteio de suppJentoo, o Jury 
'no segundo Aia ainda não puder funceionar, por não !'le ba'Ver 
reunidó numero legal de jurados, proceder-se-á a novo so.r
teio dA 6UPP1entes, adiando-se a sessão por tres dias, o que 
.se fari publico por edltaee. . · 

Arl. 243. Si, finalmente, Do terceiro dia nlio houver nu
mero leg'81, dissolver-se-á a sessão, convocando o Juiz nova 
para o dta que deslgDar. · 1 . 

· Paragrapho unico. Para a nova sessão proceder-se-á a 
outro sorteiio, do qual serão exoluidos os Jurados e supplentes 
anteriormente eortea<!os, que tlverezn comparealdo ou -pago 
aa multas que lhes tiverem Bido impostas na sessão dissol-
vida.. . . 
· .Art. 2U. Oa Jurados, (Jne tiverem ·oomparBGtdo. ou pago 
a multa por falta . de coroparecimento não servirão em outra 
=~,· .emquanto . não tiverem servido ~odes os outroe ans .. 
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..' · a:sssão 'EM a oE sE'l'EMBRõ oE '1920 '' 'tsa · 

... '.Art; • ., 2'5. ·O supplenf.e poderá ser dispensado quando, con:t 
o comparecimento dos primeiros sorteados, houver numero 
legal. . · · 

Art. 246.· Aberta ' a. sessão, o escrivão lerá a. lista dos 
processos que tenham. de ser· julgados e cm seguid'a o jui.z 
.conm:i.unieará qual o :processo _que deve ser submetti'do à jul
pmento a ordetmrã ao porteiro que faea a cllama.da d.as par
tes e das testemunhas arrolàda.s no libello ou na. contrarieda
de. notando as faltas das que não co~pareeerem. 

Mt. 2~7. Si o réo <>U o aoousador não comparecer, com 
excusa legitima, o julgamento será adiado para a s.essão s~.;. 
gninte, si não puder ter logar na mesma sessão. . 

Art. 248. :A respeito dos al,ltores, denunciantes e promo..:. 
tores publicos que faltarem, observar-se-á. o disposto nos 
arts. 223, 224 e 225. 

·§ 1 • º Nos crimes afiancaveis, a. falta de éompareeimento 
do réo, por si ou pe>r procurador, sem excusa legitima, SUj~i
tal-o-á. ao julgamento á revelia. e ã pena de quebramento 
da fiança. · . , 

§ 2. º As testemunhas que faltarem incorterão na pena de 
prisão de cinco a quinze dias, imposta pelo juiz . 
. · Art. 249. O porteiro do -tribunal eertifiearã haver fejto, 
por · prégão, a chamada das partes e das testemunhas, men
cionando os nomes da.s que compareceram e das que faltaram • 

.Art. 260. A !alta de comparecimento da testemunbaa ei
tadas, que já. houverem deposto nB. instruccão preparatoria, não 
determina o adiamento do processo, salvo si a maioria do 
conselho julpr necessaria a sua re'inquiricllo. 

Paragrapbo unioo. Proseguir-se-á ·do mesmo· modo no 
julgamento, apeza.r da falta de comparecimento de novas tes
temunhas arroladas no libello ou Da contrariedade, si a 
maioria do conselho e as p_artes d'lspensarem os eeus depoi-
méntos. 

Art. 251. ô réo pôd" pr.clir -'' nrlintn1"1nl-O <i<o processo, .pro
vando molesUa. sua ou do eeu ôefeneor. 

Art. 2ti2. As testemunhas serão reoolhida!l em togar de 
ondo não \)OSSBm ouvir os deb:i,tes nem ns respostas uma. das 
outra11. . , 

Art. 259. Em seguida. prooedor-sc-Li no sorteie> de nova 
Jurados pnra a formao!J.o do conselho, sendo as cedul11e tira.
das de. urnn. pelo juiz. A' medida que o nome de eada Jurado 
fôr sendo lido, o Recusado, ou SllU nd..-ogado, e, depois dell'e, 
o acouaador, farão 11uaa reclamações sem as motivar. 

O ao<?usado poderá recusar nôve, e o accusàdor outros 
tantos. . . . . 

Art. 254. Si os réos forem ~ois en In.ai'S, poderão com-· 
binar suas reousact:les; mas, não combinado, ser-lhes-a 1.-er
:mittida a sep3raÇão do processo, e, nesse caso, cada um· po-
der.A recu!lar ate nove. · . . 

Art. 2?5. $ão impedidos ae servir no mesmo .Conselho o.s 
ascendentes e descendentes, sogro e genro, irmãos e cunha-
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dof!, durante o cunhadio. nestes, o primeiro que ·tiver sabídó 
tl. sorte é que deve ficar. . 

·. Art. 256. Preenchido o numero legal de jurados, o .1u1z . 
tomar-lbcs-á a prnmossa solemne e publica de bem' e Cic•
mcnLe cumprit'em o seu devei:. Na prestaçâo da promessa 
basta que o primeiro pronuncie a formula, dizendo depois 
cada um dos outros - 4:Bssim o . prometto~. . . 

Art. 2S7 . 'rodas as questões essenciaes ou incidentes, quo 
versarem sobre fáctos e de que dependerem as deliberacões 

·rinaes, s~rão decididas . pelos jurados;, as de direito sei-o-ão 
pelo juíi . 

Art. 25$. Formado o Conselho, o juiz interrogará o réo 
pelia maneira estabelecida no art. 148, §§ 1° a 8°, e t2, la
vrando-se as respostas segundo o processo presoripto no ar-
tigo f.49. . 

Art. 259. Feito o interrogatt1rio1 o escrivão lerá as se-
guintes p~s ·do processo: · · . 

§ 1. • Queixa, ou denuncia. · · · 
'§ 2. • Corpo· de delioto ou qualquer outro aut.0 de exame 

por peritos. si houver. · . 
§ a.• o interrogatorio do réo nà instruocão preparatoria. 
§ 4. • Os depoimentos das testemunhas na instrueçio ·pre:.. 

paratorià . · . · 
. 5. • Os dooumf'lntos que as· partes ou o Ministerio . !Pu-

blioo 'houverem juntado aos autos. · · • 
. ~ ff. • A sentf'nea de J)ron:1ncia. ou impronuncin, e a qua. ...,. 

proferida. em gi'.úo de recurso, houver confirmado ·ou refor
.tnadn a sentença do Juil!l da instrucção. 

§ 7.0 Qunlquer o.utra poça cu.ia · leitura fôr requerida 
pelas partes ou Min'flfter1o P~bliéo. · · . · · 

Art. 260, Termlna~a a leitura do processo, o accusador 
lel'á o Ubello e 011 artl8'08 de lei nE'lle citados em que entender 
nellar-se o r6o incurso ~ produzirá a at:cusação. Ern ·seguida 
tallarâ o assistente, adlJlittido no proc6Sso nos termos do 
art. ts6. , ~ 

Art. 26t. As testemunhas da 'aocusaol'io serií.o introduzi
. da.~ na snla da sesallo o· deporão sobre os artigos do libello, 
sendo primeiro Inquiridas pelo accusador, ou seu advogado 
ou proeur11dor, e depois polo réo,. seu advogado ou pro-
ctu'odor. . 

Arl. 262. 'Findo o depoimento das testemunhas da ac
c'usacão, o advogado do réo desenvolvert\ a defesa. 

Arl. 2G3. As f.estem\mhas dó réo serão intl'oduzidas na 
sala depois da defesa e deporão sobre os artigos da contrarie
dade ou sobre os factos allegados pela defesa, sendo inriuiri
'1afl, pt'irneiro, pelo advogado do réo· e, .depois, pelo promotor, 
aecusador ou seu advÕ~do. · ' 

Art. 26 4 . o accusador e por u Uimo o rP.o, por si ou ·por 
seus :Procuradores. repiienrão ·e treplicarã.o, quérendo. aô!. 
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Jl!'frumentos contrarios e poderão requerer a repergunta. de aI..; 
suma ou a)gumas das te$lemunhas 5n 'inq\lir idas. 

Art. 2G5. Durantf: os debates,. mas sem interromper a 
quem •)stiver fallando1 póde qualquer jurado produzir as ot>~ 
e.ervac,:0e$ que julgar convenientes, fazer interrogar de now 
alguma testemunha, requeret\do-o ao juiz, ou pedir que o 
Jury vote sobre Qualquer ponto particular de facto que jul-
~ im()Ortanta. · · 
· A estes requerimentos o juiz dará a consideração q111> 
merecerem, mas deverá fa:r.el-os ese.r~w'6r '-no procesi:;o, bem 
como o seu despacho, para que constem a todo tempo. 

Art. 2~~. Achando-se a causa ' em estado de ser decidida, 
o jHiz organizará os que~itos qUe devP.m ser· pre>po~tos aos 
jurados . e .os lerá, indagando das . partes se teem al~m re
querimento a fazer sobre a mater1a dos mesmos quesitos, ou 
alguin oütt'o a accmiscenlar. · 
· Al't . 267. No formular os quesitos o juiz observará as 
seguintes regras : ' . ' 

§ !.º A primeira questão será de . conformidade com o Ii
bello o pl'oposta nos seguintes termos: · ~o téo praticou o fü-:' 
cto tal 'refe1;'jdo rio libello com . tal e tril oit·cumstancia b 

§ 2.9 Si. o juíz··ent.ender que atguma círcumstanr.ia ex
posta no libello não é absolutamente cQnneA:a ou inseparavel 

· do fàeto, dP. maneira que não possà este . e~istir ou subsistir 
sem ella, dividirá em duas a. mesma questão, do seguinte 
modo: 

I. ·o réo praticou o facto talr n. o l'éo praticou o facto com a cfrcumstanr.ia tai~ ' 
§-" 3.º Sendo allegada .no libello qualquer ciroumstancia 

.. :iwavante, o juiz proporá• a seguinte quésLão: «0 réo com
metteu o crime com tal circumstancia aggravante'?>. Neste 
caso, o Juiz repetirá. a questão tantas vezes ·Qúantas forem as 
oireum'.'ltanr.ias a~gravantes. . ' 

!l 4.º Si ré~ultar dos debates o eonhéc.i.mento dn existen
oia de alguma ciroumatsncia. aggravanta nlio · menciionsda no 
~bello, o ,juiz formulará tambellJ'.o quesito a ena relativo. 

§ !5;º Si o réo aprê!lentar em sua defesa ou no debate el
legar qualquer facto que a lei clasAifico. como JustificatM1 
ou dirimente. o juiz proporá a segu'inte questão: · cO Jury re
conhece a oxistencia de tal fnr.to ou oircum!'llnncia ?> 

§ 6.º Si · o~ pontos da accu!laçiio forem diver!os. Õ" juiz 
proporá ac~rca do cada um delles todos os~ quesitos que jul· 
i;ar conveniente!'! .· . 

§ 7.º Em todo caso, o juiz proporit · sempre a seguinte 
questão~ ~E:dstem circumstancias attenuantcs a favor do réo? 
<Juaes sao ?> · . 

Art. 268 .. Depois de lidos os qUP,Sitos pelo jui:z; ê decidi
dos ?ª rP.qtte~1mentos relativos aos mesmos, o J'1i7. indag-nrá 
qos lUractos s1 se acham habilitados a julgar ::i. ca.usa ou si 
precisam de m9is alguin esclarecimento. · . 

. Paragrapho nnico. 8i. qualquer ~o~ jurados declarar · qu.e 
precisa de novos eslllarec1mentos, o JUlz ~andará. que o es-
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er1va1l ou as partes lh'o~ :fornecam. º'?- os dara:. conforme se 
tratar de questão de facto ou de d1re1to. . . . . 

:Art. -269.. Si os jurados se decla.ra:rem ha?Yil~tados para 
julgar a causa o juiz. passará a submetter á votaoao, um por 
um os quesitós já formulados, ma.ndando escrever as perguni-. 
tas 'á proporcão que forem sendo feitas, e as respostas, á me-
dida que forem sendo a-puradas. . " · . . . . 

Das perguntas e respostas lavrm.--se-â um termo feito 
pelo escrivão e àssignado pelo jub: e pelos Jurados. · 

Art. 270. A votação a que se refere o artigo antecedente 
:rar-se-á sob a. presidencia. do juiz, á portas fechadas, na. · 
mesma sala em que se estiver celebrando a sessão, sendo ahí 
sómente permittida a J;Jresenca. do escrivão, do promotor, do 
accusador e do defensor do réo. 

Paragrapho unico. Na. conferencia do Julgamento não. 
consentirá o juíz que as partes ou .o promotor publico pro
duzam allegacões, of:f'erecam requerunentos ou tomem :parte 
na deliberação do Jury. · . ·. . 

~t. 271. Aos jurados, cada vez que o Juiz submetter á 
votação um quesito, serão distrilmidas duas cedulas, escri:... 
pt.as pelo escrivão, contendo uma a palavra--Si1it--e outra a 
palavra - Não ~ com. as quaes votarão, collocalido uma del
las, dobrada, em urna "qUe para isso lhes será aptesentada 
pelo porteiro do tribunal e, depois, entregue ao juiz. . 

.Art. 272 .. O juiz abtirá ·a urna, retirará. ostensiva-mente 
as cedulas. nella existentes, contando-as em voz alta e, veri
ficando que são nove, as abrirá, uma por uma, proclamando 
os: votos nellas escriptos, que irão sendo contadós pelo escri
vão. findo o que ánnuncfal'á. o juiz o resultado pelo seguinte 
modo: ~o quesito tat o Jury respqndeu - Sim - por tan
tos votos e - nãd ~ por tantos votos ou vice-versa>; ou: 
c.\o 'Quesito. tal ó Jury respondeu - sim - Por unanimidade 
de voteis; ou - não ~ por unanimidade de votos. 

Art. 273 .. Si a respcsta do Jucy a algum dos quesitos es
tiver em' contradição· com outr~. ou outras já proferidas, o 
Jmz, depois de eX{)lieat- Ms jurados em qne consiste a con
tradição, porá d'e novo em votação os .quesitos a que s& refe
rirem as respostas contradictorias. - · . 

Art. 274. Si, pela res).'.losta dada a. qualquer dos quesitos, 
o juiz verificar que ficam prejudicados os seguintes, assim 
o declararã, dando .por finda a votação. 

Art. 275. As decisões do Jury serão tomadas por maioria 
·de votos. .• 

Art. 276. Si o Jury negar o facto ou atfirmando-o, re
conhecer alguma diriment'e ou justifiealiva, ci Juizi absol
vendo o uccusado, ordenará. immediatamente a sua so tura, si 
a decisão fôr unanime' ou o crime afiancavel. 

Art. 217 ." Si o Jury :ú'tirmar à existencia do :f'aeto e a 
responsabilidade do réo, o ,juiz condemnal-o-á na pena cor
respondent.e ao grá.o. segunõo as regras de direito. 

Art. 278. Nas a.ccões promovidas J:lQr quei:xla do offen
çlido, o 3\.liZ julgará. perempta. a ea-usa. - ~ ~bsolvido Q réo, 

/ 
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quando, · pelas respostas · do J"urr. se verificar a illegitúnidade 
do accusador. 

Art. 279. Franqueada. a. entrada na sala e conduzido o 
réo perllllte o tribunal; o juiz publicará a sentenç·a que hou~ 
ver lavrado, · · . . 

Art. 280. Uma vez P.D8Sada ·em julgado a sentenoa de 
absolvioão, não mais poderã o r6o aer processado pelo IMamo 
facto . . . · . 

· .Art. 28! . Da. sessão do julgainento o escrivio lavrará 
l.lma acta, assignads pelo President.e.· · 

Art: 282. Na act& serão meneiooados os seguintes !aét.os pela 
ordem em .que forem cccorrendo~ ~ . \ 

. § f ·.• A inst.all~o do trib1Jn&l ao tQque ~e campaiJJba, presen
tes os Jurados. 

§ 2.0 A nrifi~ d•a cednlu. 
§ 3.~ A cbamJdã dos furados, com iQdteação do m>mé dos que 

fsltarem.. - ! 

. i ~.~As mnltas itnpcSt.as aos joradOI que dei:a:arem de compa
recer e às relevadas aos que provarem excusa legitima, com ro-
foréneia aos · officios ou requerimentos ctue serl!.o ·arcbivados. . 
· § !l, 0 O nu.mero da jura.dos presentes. · 

§ 6. o o l!orne. <1()11 juradoo que forem dlspenudoo . de sem iia. 
aessãO. . . 

§ 7. 0 O sorteio dos 1mpplentos. 
· § s. 0 O 4diamePt.o da semâo, quapdo se dêr, de.:la.rand~se o 

motivo. · 
§ 9.0 A abertura da 86Sdo, presei:ite numero Jepl, e• decla-

ração do processo que vAe sor jaJPdo. . . . - . . . . ·· · ·· 
§to. A chamada das p31'tes ~das ·tatexuunbas, o &eu oompareci· 

mento, ou não, ' sesdo. · 
§ u. Aa penü im~ pelo juiz ás part.es e la tememunllal que 

faltarem. · 
§ i.2. A ieutenÇ& de ~.P~pçlO da. a~, wi fôc pro-ferida. . . ,-- . 
§ i3. o raeto de terém sido recolhidas as test.emunbas otn ~ 

gar de onde não p~m oavir os debates, nem as r89j>ostas, umas 
das outras. 

§ i•. A !orm~ do Collselbo 0002 indie&Ção dos nomes dos ju
rados sorteados, das reeusa~õe! feitas pala. accas:r.Çlo ou pela defesa. 

§ U; • 0 COJrJpromfsao tonzado a.os niembros do CQnsolbo. 
. § if .. O in~a.Ulr.io do réo. por meto de s.impla re~rell.(Si;\ aq 
termo de que ir.ata o &rt. 258 e que s&ri junto aoa autos. 

§ 17. A leitura das ~s do pl'()CllSSO enumu4das no art; · 15Q. 
§ !8. Os debates e a men~-Ao das testerorinbas que dspu~m de.-

pois da ~ccusação e depois da. deres... -.. · 
§ 19. A OObllulta do juiz ao Cozu;elho sobre • oe.eeasidadB de n~ 

vosi esclátecimel)tos parA bàtn Jolgar a causa, a respmt4 do Con$Slb<> 
e tudo quaiito a êSts respeito occ:ol'rer. . . 

§ 20. A leitura dos quesitos polo juiz, a sua consultá. :l.s par~ liO'"' 
bre req!W'~M.'°3 a re11p&itt>. e o qoo f6r 1·oqu$ridl>. · 
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§ 2i. A· deliberaç;to do Conselho sob a presidencia d~ jniz, á. pol"
tas fccharia!I. e a prese11Ç3, ou nAo, do ~li.à.ist.·rio Publico, do accusa~ 
dor e rio rlefensor.. do réo. . . . . 

§ 22. As respostas dos jurados aos quesitos mediante simple~.te· 
feroncia ao t.errot\ de· qna tr;ita n :irt .. 2f>\l e que ~P.rá junto aos autos. 

§ 2:~. A 1>111>licaçao da sentença do juiz na presença. do réo, á 
portas a hertas, e q11al a: sua det'isãO. · 

§ 2-l •. A appellaç:t<' dá parte ou do Mioisterio Publico, si . houver . 
. § 25. Os requerim<'n to,das partes, cio Minísterio Pubiico. 011 dos 

. JUra.dos nu correr do julgamento, e o despa~ho do juiz~ · 

CAPITULO t ll 
DAS .ATÍ'Rmu1ç4ES Do PBESU>lCl'ITE DO TaIStll'\'4l. DO ~T 

. Art. 283. Ao presidente do Tribunal do Jury, além das .outras 
:i.ttribuiç~ conferidas neste titnfo e nos actc;. '-~i ·a i-28, compete: 

§ i. • Re~nlnr a p ·lieia das se~es e prender os desot>edi13utes. 
§ 2. 0 RequisHar o auxilio da. !or4cL publica, que 6.cará. sob sua. 

'exclu~iva autod.fade. · · 
§ 3. 0 íle>guia r os debates. · . 

. • § L 0 Co11b(>(1e.r elas e;;cm;as .do~ jura•los, dispensai-os do compa~ 
rec1me11to ás se.~sões. mullal-o~ e rr.leYar-lbes às multas. 

§ 5. 0 Rosoke1...-a$ ql:'lstõcs ineideutes, que na.o dependam de 
decisao cio .Jury. . . . . . · · · · --: 

§ 6.• N·)mea.r defensor ao rêo que o não tiver ou qoan·lo o coo- ·. 
siderar i ntlcifü .. ~o. · . · 
· . § 7. • Fazer retirar da f!al& o réo que 1 com injurias ou amea~as, 
.~1fflcultar ' • livre cur,;o do julga:aento, pl'oseguind1> .. se neste ~o, in-
•:fop_e!!dmt~mente tfe sua. presenç:i. . . _ . -.. 

, . ~ 8~" ::SUSJ>Wl~··t' a S3SS lO pelo tempo in•·!ispensavel a e~OCUÇ!J.O de 
d1hgcnc1as raquer1Jas OI}' julgadas necessar las, m<Ultida a 1nco1nmtJ• 
nica.bili·lade 1los ura.d~. . · 

.§ 9.• !nwrromi>or a s..'!SSào por al~m tompo pará repouso seu e 
dos Jura.dos, 111anli..ia a iucoaununicabdi<lade desws. · 

CAPITULO IV 
. DO PROTESTO POR NOl'O 1trLGAD!fTO 

Art. 28L O px-otesto por novo j11lgamento é privativo do accusa:fo 
e terá Ioga!:" por umn s6 vez qoanrio a. si•ntnnça coo !emn.1toria rôl" .ie 
prislo por vinte e qu11tro anno~ ou ruais e n;lo buuver onarumida le . 
de \'Oto.:i sotwe a~ que:it:ies 1·eteruntes · ~-prnva do crime e·á res;.>00:1a-
bilidacta do x-éo. · · 

l'aritgrapbo unice>. O prote•to invaliria outroqualquox- -recurso que 
tenha. 5ido int•'rposto e devori i'iGr ruito ou v_erhah1e11te paio proprio 
réo ou seo ~ef P~so1· em '"g11idn. .l lei tu r4. dl\ seu.Lança, otL ror p·.1tiçJ.o 
dentro de 01tu dias, conta :Jos da publicaç.lu da S<.!11tença, em 1u-esença 
~~. . 

· Em qualquer dos casos será toma.do por termC> nos aat..>s. 
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Art . 2&'5. O novo julgamento terá. Iogar em novo· .Jury, 
;ie'!ldo a sessão em que .se julgar o processo presididà por outro 
JUIZ e o Conselho formado de maneira que .nelle não entre 
nenh~ dos jurados que proferiram a primeira. decisão. 

CAPITULO V 

no PROCESSO E JULGAMENTO PELOS JUIZES DE DmEITo 

Art. 286. Os crimes cooununs da competencia dos Juízes 
de Direito, serão processados na íórm:i. estabelecida pelo li-
vro ll, titulo l, capítulos 1 · e u. · -

§ 1... No caso de ser allegada a incompet.encia. do Juiz 
da instruccão, observar-se-á o disposto ·no art. iSô. 

§ .2 . º ·A desclassíríeação, :no despacho de pronuncia, de 
um crime da competencia do -Jury, ou do Juiz oe lJu.·eito, 
Pal'a outro lia eompetencia ·do pretor, nâo aca.rrelar&. a ánoul
laçào do summarlo. Recebit.los os autos, o pretor waw.J.àt'á 
intimar o réo para apresentar ~ sua delesa no prazo tte vinte 

e · quatro horas, podendo arrolar Les~emunhas em numero não 
ex~edente de cinco, cujos depoimeutoa serão tomaoos iwme
diatamente em audiencia ·e~pecial, e, lindas as •inqumções 
proferirâ o pretor a sl!ntenca. · 

Art. 2S'L Nos ~rime:> de respon~atiílidade dos runceiona
riõs ciue não tiverem fõro privativo, 1•ece biúa a queixa ou 
denunci'á, o juiz ordenará o processo, · seguindo-s·e, quanto . á . 
instru"cr:ãO criminal, os ·termos elo Uvro II, titulo [, eatJfüilo~ 
I e II deste Codigo, e quánto ao juJganiento os do artigo an- . · 
lerlor. . . . . 

Art. 288 . Proferido o despacho de pronuncia o torna.ndo
$C e11ts ir1·evoga.vel, o Juiz mandará logo Jnr vista ao l>ro
motõr Publieo para este formular o libello, que ~era of!ere
cido na prime1ra auuienoin, e, tio .caso de haver par ta· ai:cusa
dora, poderá ser achn1ltida a atJdfr ou dt!ch1r&1· o llllello, eom-
1.anto que· o fa1:a na awJioncia 11Cguinle (decreto n. 707, de 9 
de outubro <le 1~50, art. ~·> . 
· Al't. ui,,. Oflerootdo o libello, deverá o escriv::lo preparar 
uma cópia deUe com o a.dditamento, si o tiver, dos documen
tos, o rol das leSlomunhas.. quo entregnr~ ao r'áo. quando 
i;reao, pelo menos tres dias antes do jUlf!aulento, e ao atian
cado, si elle ou seu procurador appareoarum para reeebel~tt. 
P.xigindo rooibo da entrega, quo JunLará. aos autos (decreto 
n. 707, art. ef). 

Art. 290. Si o r~o quizer Clrferecer a sua r.ontrariedade 
<?~eripta, lhe será aceeifa. mas sómente se darâ viela dó pro. 
cesso original a 11lle ou a. seu procurndor 1fontro cto cs.1·t.orio 
do escrivão, dando-se-lhe, pon?m, ns r,1·::1." l<iclos CT\.l C (lUi?.f.'r, in
<le11en-rlcnte de despacho. Na conl! !ttsão do libello, ~.ssim rnmo 
<lo seu nddit.aroento e dn c(lnt.rarif.lelnde, se indicnrão ns tPs-
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temunhas que as partes tiverem de apresentar (decreto nu- . 
mero . 707, · art. 9-). . 

Art. 29f. Findo o prazo do art. 289, na primeira audien
ei.:a., J)resen.tes o Promotor, a parte .· accusadora, o réo, seus 
procuradores e advogados, o juiz, fazendo ler pele> escrivão o 
libello, oont.rariedades e mais pecas apresentadas, procederá 
ao interr.ogatorio do réo e á inquirição das novas testemu
nhas, · ás quaes poderão tambem o Promotor . e as partes fazer 
as perguntas que julgarem éonveníentes. O interrosatoi-io e 
·o depoimento serão escriptas pelp escrivão, assignados ipelo 
respondente e rubricados pelo juiz '(decreto n. 7G7, art. 10, 
alvará de 16 de novembro de 1857). · · 

Art_292. Além das testemunhas. offereaidas no Iibello e 
contrarliedade, as partes terão direito de · apresentar, até se 
encerrarem -0s deba~s, mais tres testemunhas (decreto nu-
merb 707, art.. · H). - . 

Art . .293. Findas as inquiricõea, e depois de terminíl.da a 
dlrmussão oral, si as partes a tiverem querido, immediata
men~e se farão os autos conclusos ao juiz, o qual ·proferirá. 
a sent.enca. definitiva, ~ndeinnand<> ou ab!l)lven% o ~oo. 
Esta sentença. será ipublicada. em uma das duas primeiras au· 
9,iencias, ou, no mesmo prazo, em mão do escrivão, que in-
timará as partes . {decrete> n •. 707, art. t2). · 

. C.A1>11.'ULo VI 
00 PROCESSO E JULGA:Mmor.ro NA CÔRTF! DE APPELLAÇÃO E.1\f 

Pl.'lllGit\A 3 1.llUCA INSTANCIA 
- . .. , 

Arf. 294. • . '.A'. queixa, -Oli' de~uncia, PQl' crinie funcaJonaJ, 
cu.to conbecimentó competir á Cõrte dê AppeUa~o em pri
meira. ·e unica instancia, serâ apresentada ao . Presidente da 
Terooira Camara, o qual nómeará preparador um dõs outros 
membros da dita Camara, que ordena·rá o pi'ocessoz seguindo
se, quanto á instrucção criminal, os térmos do livro D', tf..-
tuto I, oapitulos I e n, deste Código. · _ 

Art. 295. Encerrada a instI'Uccão, conc>lusos os autos, o 
juiz preparador fará o· relatorio, escripto, do proeess<>, e, re
viste o fei.to pelos dois outros juizes, decidir-se-lá, no dia 
designado, sobre a procedencia ou improoedencla d.à queixa 
ou denuncia, 'Vencendo-se a. d'ecisão por dois votos oonformes., 

Art. 296. Sómente da senten~a que não pronunciar o réo 
ou o absolver haver,ã· recurso, mterpiosto pel;o Procurador, 
Geral ou -pelo Qu~b:oso.. · 

Art. 297. o recurso não terá ef!eito suspensi'Vo; será. .in
terposto por petição ou termo nos autos, dentro de o,lneo 
dias eontados da. inUrtiacllo âs ipartes, seus proouradore~ ou 
advogados. 

Paragrapbo unfoo. Dentro de egual prazo, contado da in:
.lerposloll(). dQ recurso; deverá o reoorrente Junf,s,~ aos auJ:ot1 ~s 
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allegaçi:ses e di;icnmentes que tiver, p~end~ o réb requerer vista. em 
cartor10 para unpugnal-as por outtos cmco d1a.s. . ,. . 

· Art. 298~ Pronunciado o r~o, ficará., desde a data. da intima~ão 
da. sentença, sujêito a todos os seus etfeitos nos termos dos arts. :!.99 
e 200. . . 

Art. 299. O juiz da instroeçlo logo que houver p~sado em jol
g:\d() a sentença êie ptonancia, . manda.tá que os autos sejam remet· 
tidos para jalga:mento ao Presidente da Côt1e. · · · 

Art. 300. O Presidenta designa.rã, por despacho, para. servir de 
relator, um ou~ro juiz que não o da instrucçã.o e ao qual" serão os 
:iutos cooõlnsos. . . . . 

. ~ t. º O ralator mandará. logo dar vista. em o&rtorio âs partes · e 
ao Mmisterio Publico pelo Jlra.zo de cinco dias, eon.}untamente, lindo 

· o qual ser-lhe-ão os autos de.novo conclusos por igual prazo. 
§ 2. 0 Vistos os autos, o relator. pedir~ dia. para julga.me11to. 
Art. 30L Design;i.do dia pelo Presidente, o refator ordenará & 

citaÇ1o das partes E! ma.is dillgénclas que torem neeessaria.s. As part•l9 
poderão requerer que, pa.1'3 a audiencia. do julgamento, seja.m citadas 
as testemunlwl que arrolarem ou as que j;5. bouyqreat deposto, afim 
de serem rainquetidas. · · . 

Art. 302-. . termin&da.s ~s diligencias e eooolu~ os .. antas o r&-
lator apreseuta.1-os-á em m~ para. o julii;amento. . 

Art. 303. Na. sessão designada, sera o proc0S3o submett1do a 
julgamento, independentemente d,e revisão dos demais jalzes. 

Art. lOt. Na. sessão do Julgamento, presenteS os juiz:ea do Tri~ 
banal, o í'epresentante do Mini11terio Publico, o queixoao, baveodo, . 
o rêo nos oritnes ina1iaoçavei9, seus advógados e procuradores, o 
Presidente annuncia.rá o julgamento da .causa e .maad&r! apregoar ~s 
partes o as.testemullhas.· · · · · 

Art. 305. Applica..sa ao processo de julgam'lnto perante a Côrte 
o que esii disposto nos .arts. 2&7, 2~, 2~9, 25t o 233. 

A.d. 306. Scindir-se-á unica.mente o julgamento nos ·termos do 
s.rt. {78, § 4°, si no processo figurárem, como autores ou cumplices, 
meaores de quatorze anJ10S, " 

Art. 307. Prosante o réo, serã. Interrogado pelo Juiz na rõrrna 
do art. H8, §§ 1• a.8º e i2, sendo as l'éSpostas escrfptas na rdrma do 
art. H:I}, · 

Art. 308. E' licito ao. réo requerer a leitura do prooeao oo du 
peças qne indicar. . . · . 

Art. 309. Após o intel'l'Ogatorio, o relator Carã a. ex~ do 
facto eom todas as suas circumstanoias a dos termos do prOCMM>. · 
· . 5. V Km segliida, o Presidente coacedsd. a. pal&vn ao QUeixoSo, 
denunciante, assistente ou aos seus represeot&Dtes e ao N.iDisCeril> 
Publico, para prodnzir a :i.ccasação, e ílépois ao·réo, por si ou por seu 
adtog3do, pal"a a defesa. . .. 

§ 2. º Gáda. uma das partes não poderá fl.llar por mais de trinta 
minutos, podendo esse prazo ser prorogado uma -.e., por lg:oa.l 
tem~. . 

. · Art. :uo. Sobre o depoimento das testomunbas perante a Côrte 
.~~ App~lla~o o~serv~r-se-à o qne. est~ lf!spos~ no~ !!:~~·. 26! e :Aô3• 
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, Paragrii!'ho unico; . Qna.lquer <los jl,_izes d9 T~bunal póde faze~ · 
As te.~temur bas M nerguntas qup. entender necessar1as. · 

. Ar<. 3i1 . Terminada a. dder.a, o P1-esideute do Tribunal coli
viqar-á o rela.tor a dar o seu voto, abrindo-so a. discussão entre os 
jni7A~s. linda. a qual serão a.puradOs os vot.os, , ioclnsive o do mesmo 
l'rosidonte. qne votarâ ~m ui timo logar. · 

. Pa.ragrapho nnieo . Si os votos forem divargentes, prevalecerá a 
;ieci~\o da maioria, quer quanto á absolvição, quer ·quanto á condem
na.Çl\.O, e, éotro os \'otos que condemnarem, o que fõr mais íavora.vel 
ao rêo. · . 

A.rt. 3J2.' O acc11rdam serã cscripto noS ·àntos pelo relator n~ 
prazo maximo de cinco di:is. e der e dovera.oco11st.ar as co11cl11Sões rias 
pá.roos. as roquisiçõeS ünaes do Miniiteriq Publico, os fuodamPntos do 
lacto e de direito e a n~dsa.o: Sará. assignado pelo Presidente e pelos 
<lema.is juizes, deven to o que for vencido fundamentar o voto diver-
gente. ·. . . ;./ 

l'aragra.pbo unico. Si o relato" fôr vencido,- o;.Presideote <resi-
gnará. outrojuiz para redigir o accorà1.im. . 

Art. 3i3. A' sentença de absolviçii.o proferida pela' Càrte de Ai>: 
pollaçào applica..se a disposiçào uo art. 280. . · · 

Ai't. 3U. Os accordam& serào registrados em livro ~pecial. 
A.r·~ . 3!5. A' decis~o · final, condemnanâo ou absolvendo o réo, 

pódcm set' oppostos os seg1Jirrtes emha.rgos : . . 
~ t..0 De dc:claraçao. quando b.OU\61' na. sentenç;. alguma ambi~·

guidade 011 oontradicÇil.o, ou quando se tiver omittido ·algum ponto 
soore que deveria ter havido condernnação. 

§ 2.0 Oe nul11rfade da sentença e do processo. 
1 § 3.0 Infringentes do jaJgano. · 
Art. 3:16. Os emhal'gos de\·em ser apreseatarios dentro de cinco 

dias ro11ta.1ius da; pubHeaçâl> do aecorriain em pi'êSen~â da!\ partes, ou· 
do su:t inti111aç.ll.o, a Qlllll ,,erà l'eita sob prêglo _em audlencia; si a 
parto não fôr encontrada; · . 
. Ai-t. 317. A vista dos autos pa.ra embargos será dada por despa-. 
cb.1 do relator. . 

AL"L. 3 18. No Càso do art. 315. § iº, à parte requererá p.or siru- · 
pia!> petiçao que se declara o accorclam ou so oxpl'eSSe o ponto omitti• 
do da comdomna~.lo. · 

Paragraiiho unico. · Junta & peti~o a.os aut~, deverá o relator 
apresentai-a na primeira. ·sessa.o ao Tribuo&l, que decidirá . sem ruer 
outra alteração no julgado. . · 

· Art . 3l9. Os eruba rgos de nullidade da son&onça e do processo 
e infr_iogentesdo iulga"lo serA.o articulados e póciem ser acompanhados 
do quaesquer documentos. • 

. § 1. º As partes' terão ·vista em cartorio j)or oinco dias, 
cada uma, para impugnai.:ão e sustentação dos embargos, e ; 
rindo este prazo, S<'rão os autos conclusos no relator, que pe-
dirá -Oia para julgamento~ · · 

§ 2.0 No dia designado, feito o relatorio ~ discutida a 
caus~, serãó Julgados os embargc.s., ' · 



Cânara dos Depli:ados + Impresso em 24/06/2015 10:45+ Pág ina 104 de 133 

' .. 151:'.SSAO EM 3 DS 's.wrEMllflO l:>E 11)21} 

· . ~t • S20. Depois do relatorio e antes da votacão, é pel'
m1ttido o debate oral en~re as partes, não. podendo oada uma 
deHas fallar por mais dé trinta minutos. · 

CAPITULO :VU 
tlA APP!ilLLAÇÁO 

:A.rt. 32:i. A appellllção tem logar: 
r, das sentenças definitivas de condenmacão ou absolvi

ção, nos crimes. infraccões municipaes, contravenções e in;.. 
fracções sanitarias de julgamento dos Juizes do Direito o dos 
l;'retores• . 

II, das decisões dMinitivas, ou eom fo1:ca de qefinitivas. 
proferidas pelos supraditos Juizes, nos ca.Sos em que lhes eom
pet& b,!iver pot findo o processo; 

III. das senten.cas ôo Jury, quando contrarias á lei ex
.Pressa, ou ás dec1sões dos jurados; -Ou (}Uando no julgamento 
forem pteterida.s fo.rmalidades substanciaes; 

rv. das sentenças do Jury, quando as decisões ·dos juràdos 
forem contrariás ás provas d<ls autos. 

· § t." As appellacões que forem interpostas pelas parte.3 
o serão- dentro de oito dias (contados daquelle em que forem 
noUffoatlas as decisões ou sentenças ás mesmas partes ou 
seus pi.'(lcuradores), es:n audiencia, ou por meio de uma sim
ples peticão nssignada. pelo appenante ou seu legitimo pro
curador, dirigida ao juiz que pr~feriu a dooisão ou sentent;o. 
de . que se appella, o qual mandará tornar as appellacões por 
lermo nos re~pectivos autos, sendo interpostas em tempo. 

§ 2." P8'f'a a. decisão das appellações serão remettidos áo 
,\uiz superior . os proprios n.utos, qúando neUes for compre
hendido um só réo, ou quando, sendo mais, fol'em todos ap
pellantes ou interessadas igualmente na deaisão da ~ppella
çiio; quando no processo houver mais de um réo, e dever 
proseguir a respeito do11 que aínda n!lo · tfvei-em sido julgados, 
subirá ao juízo superior o traslado, dando o juiz do feito to
das as _provideneiaa para sua. breve extrac~ito e ~edição. 

§ 3: A'&- nppellacões deverão ser apresentadas na supe
rior instanseia. dentro do prazo de vinte dias. 

§ 4..º A appellncãG terá effeito suspensivo si a sentenca · 
fôr condemnatoria. 

§ 5." No caso do 1!. IV deste artigo, o réo será submettido . 
:~ novo julga:mento, 111i à appeUaca0o fôr provida, não podendo 
nenhuma das partes appellar segunda ve~ com aquelle fun
dament<:J • 

.Art. 322- Qualquer que seja o fundamento da appell~~ 
cão, a Côrte de Appellaclio tomará conhecimento eia sentença 

· nPJ>elfada, para confírmal-n. ou reformai-a. 
ArL. 323. Interposta. a ~p.pellação, os autos eerão :irnme

diatamente remettidos á. Cõrt0 de Appellação, 
38 
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Si a remessa. for embarac.;ada. na instancia inferior, o 
appellante requérerá ao Juiz ad~quem expedição de .ordem ao 
Juiz inferior pal'a fazer-lhe ·a remessa dos autos, sob as penas 
da lei . 

Art. 324. Findo o prazo-, sem ser inierposta a s.ppellação, 
o escr]vão certificará haver. a sentença passado em julgado e 
immediatamente !ará os autos coriclusos ao Juiz para a 
execuc~o. . · 

Art. 325. A ·appellaçãp · segujrá nos proprills . autos. 
Quando. porém, houver mais de um réo, e todos não tiverem 
sido julgudos1. ou .todos não · tiverem appellado, ficará tras
lado @e o Juiz mandará tirar, remettendo os originaes á 
Côrt.e de Appellacão dentro . do prazo maximo de trinta dias. 

Art. 326. Terá effeito suspensivo a eppellação: · 
§ f. .. Da sentença condemnatoria. 
§ 2.º Da sentença ·absolutoria, quando se tratar de crime 

inafiancavel e a ahsolviOão não tiver sidC> por unanimidad~ 
de votos. ' , 

. Art . 327. Apresantado.s os autos á. Côrte de Appellaoão, 
o presidente designará relator, que mandará dar vista em 
cartorio, por 10 aias, cada um. ao appellante e· ao- appelle.do, 
dizendo por ultimo o 'Ministerio Publico, si não for o appel-
lante . · . · · · 

Paragràpho unico. Quando ~ore.m :varios . os appellantes 
ou appellados, o prazo seró. d1str1bu1do entre os mesmo~ . 
Findo o prazo, com mzões ou sem cllas, snhirão os autos ao · 
relator, que, examinando-os dentro de iO dias, pedirá dia 
para julgamento. . .. . . . . . . . _ . . 

.Art. 328. Na seisão designada para o Julgaznento, apre
goadas as partes e relatada Yerhalmente a causa, abrir-se-á 
a discussão, dando o Presidente a palavra a cada uma d~s 
partes por ~eia hora, primeiro, ao appellante, ·e depois ao 
~.ppellado, para sustentar as suas allegcões, com as pro:vas 
aos autos e . novos documentos que poderão apresentàt', se~ 
guindo~se a discussão entre os Juizes e a decisão do Tribunal. 

§ 1.º Qualquer dos Juizes poderá pedir, notes da votação, 
seja adiado e julgamento do processo para a seguinte sess5?. 
quando, pela importancia. da causa, lhe pareça necessar10 
examinar os autos, afim de melhor se esclarecer sobre a 
questão. · . · 

§ 2.0 Adiado- o julgamento, sómente poãerão tomar nelfo 
parte os Juízes que assistiram ao debate.· 

Art. 329. A ~entenca será redigida. e publicada. ou na 
mesma. sesi;:ão do .iül.i:;amento on nlé a seguint~ . : 

Art. 330. A'e sentenças proferidas em aégunda . instan
<'ia sómente podem ser oppostoa embargos de declaracão, de
<lm:ldos 1101' s imples rcrroerinienl o. sf)ndo O$ mt>smn~ deci
didos r•~lo Tribuna.l na primeira oonf~encia. Esses embargos 
só poderâo ter por fim esolareoer algum 'ponto duV'ldoSO, 
obseuro, omisso, oµ ~on~!l.dicfp~io do ~ç~d9.m e~()_.; 
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LIVRQm 

nos PROCJilSSOS ESPl;;cr,\.ES 

TITULO I 
..• 

Do J1JYC8Sso das contravenções previstas na lei penal 

:Art. aat. Será iniciado mediante auto de flagrante, o1l 
pot'ttar:ia. ex-officio da aut.oridade poHcla.l compeLent.e. o pro
ilesso das contravenções previstas na . lei penal ·e punidas com 
penas de prisão até ·seis mezes, o~. de multa até quinhentois 
mil r~is, ou" de perda de ·bens, mercadorias ou valores em la-. 
vor da fa~nda publica. · 

Paragrapho unico. As demai.9 contravencões, previstas na: 
lei penal, serão processadas e julgadas na conformidade do 
liwo II deste Godigo. · 

Art. 332. No caso de prisão em flagrante, serâ ioconti .. 
nenti ·lavrado o tespectivo auto, ern que, depois de qualifica.da 
o contraventor, deporão duas ou tres testemunhas, recebendo 
em seguida a autoridade a defesa eacrípta ou' verbal. 

§ 1. • No dia hnmediato se.tão ouvidas Q1l testemunhas de 
delesa· em nutnero de tres no nmximo e, inierrosado o oon
traventcr, jl'.lntos aG processo os doeuinentoa e as allegaçõe.s 
que apresentar. · 

§ 2.• Não tendo havido prisão em flagrante, será o oon
traventor oita,do para comparecer vinte e quatro horas depots 
da citaçlto, (l, inquiridas duas ou tres testemunhas, segUir
se-ão os demais termos <lo para,t?rapho anterior, salvo o caso 
ela revelia, em que será immediatamente ~do o pro-
cesso. ' 

§ s.· Nos casos em que o réo se livra solto, JaVl.'ado o 
nuto de flagrante, será. o oontraventor immediatamente PQsto 
em liberdade, . seguindo~se os termos do pl:ooesao estabelecido 
no paragrapho anterior. 

§ 4.º Si o contraventor for menor de 21 annos, ser~lhe-á 
nomeado curador, que o assista em todos os lermos do pro-
cesso. · 

Art. 333. o prazo ·estabelecido para conclusão do pl'O
oesso, tenha ou não havido pl'isão em ftagt"Qnte, poderá ser 
rirorogado por mais qnn.rl'ntri e oito horas, pnrn u . rnariiaçáo . 
dê buscas, apprehensõe~. ncareacõl:')s; exames de qualquer tlll• 
tureza, otl da idenliticacão do oontraventQr punido, como 
:vadio. 

A:tt. 93.\. No caso de p:risão em flagrante ou de buse~ 
~~fsoi:w.!d~ oom · ,i.s forrnalid!ldes p,rei,ier.ipW! nes~ · ~. 
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serão desde Jogo arl'."ecadados e depositados os 'objectos que, 
nos uirmos eia lei penal, passam a pertence-r á l'a~enda Na
cional por forca da senlenca conderu~.a.loria. 

Art. 335 . 1 Nas. co ut.ra.veoções que deixem. vestigio.s ou 
exijam comprovacão mais precisa do facto, a autoridade pre
cederá de accôl'do com o art.. H, ~ i •, deste Codigo, e junta.ró. 
ao prooc.:;so, devidamente rubricados, os escl'iplos e documon
tQs ciuo sírvam de elementos de convicção ou attestem os .an-
tecedculcs do cont.Taventor. · ,, 

:..4.rt.. 336. As testemunhas devem ser· especialmente in
' 11uirid~s .sobre a natureza da · contravenção, de accõrdo com 

a lei penal • . 
Al't. 337. Terminados os prazos estabelecido.s. e interro

~-ado o conl.raventor, si houver comparecido ou estiver preso. 
a autoridade mandará. que, feitas a5 devidas communicações 
ao Gabinete de Identificação e de Estatística, seja o prô0e8Sj) 
re;mettido ao Juiz competente para o julgamento.. · 

Art. 338. Apresentadcs os autos ao Juiz, mandará esse 
ouvil' o representante do Ministerio Publieo no p.Tazo impro
rogavel de vinte e quatro horas e intimar o contraventor pua. 
dentro . do mefilno prazot contado da intimaoão, requerer ~9 
uiligencia.s legaes convenientes á sua defesh.. Taes diligen
cias deverão ter logar dentro das quarenta e oito horas se-
pW~. . 

.Par:i;;;-rapllo unioo. Podcni o J~iz, e:c-o/(icio, int~1'1·ogiu· o 
contraventor e, e;i:~f (i.cio ou a. requel.'imento des~ reln
Quirir ns testemunhas qu~ depuzcr:i.m -~rante n autorldcado 
i1olicial. 

Ad . 339 . Si o contraventor' llilda requerer ou for consi
derado revel, seguir-se-á o julgamento • . 

§ i.º Da sentenca ·cabe nppellacão com e!!eito suspon .. 
~ivo, si n sentenca fo:r condemnatorin, e mera.mente devolu
.faro si for <!.e absolvicão, o:ppella<Jli.o que será. interposta e 
:processada nos termos dos arts. 321, 323 a 330, sendo, potém. 
as razõos offerecidns na inst.ancia. inferior dentro do pl'UO 
de tres dias. . 

§ 2.0 Pode.Tá o contraventOl' prestnr fiança nos termos 
dest.e Codígo, salvo si i'or vagabundo, isto ã, sem profissio 
licita o domicilid certo. · .. 

Art.· 34Q~·.-Nenbum contl'aveut:or pela prirneirn. ve~· eon.• 
demnado como vadio e que houver cumprido a pena poderá 

111 ~er de no"'\'O procossado pela mesma contravenção dentro do 
prazo assignado no termo em que se obrigar a tomar ocoupa
ção llcita, devendo acompanhar o respectivo alvará de sol
~ura um salvo~condocto, que o detido receberá no Jl2omento 
ôe s~ pos~ em liberdade. 
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TITULO II 

507 

Do processo das contrav~nções ás leis; aos regulàmentos e âs 
posturas .xntlnicipiaes e á:; leis e aos regulamentos sani-
tarios. · 

Art. · 3H. O processo das contra\'encões ás leis, aos l.'e
gulamentos e ás posLuras munícipaes é iis leis e aos regula
mentos Sànitarios srmi iniciado e concluido na mesma au
<licncia, ou, no maximo, na sefrtlint.e, representada a aceusa- · 
cão pelos respectivos Procuradores dos Feitos ou solicita
dores. 

Art. 342. Consmue . fundamento do processo o respeetiVo 
aufü lavrado com as formaUdad<Js prescríJ:)tas nas leis muni
cir>aes e sanitarias pela autoridade competente. 

Att. 3•13. Os autos de oontra.vencii.0 serão lavrados elfi 
d~1plicat.a, sendo remettido um exemplar ao respectívô Pro
cur::idor dos · Feitos e o outro deixado no local em que habitar 
ou fôr encontrado o contraventor ou o responsavel pela con
travenção, ou .eo.tregu\} a pe513oa <la casa. em que morar, eom 
.a. expressa declai;-açii.o da citai.~ão feita para pagar a multa 
<?entro do prazo legal, ou sê vêr processar, findo esse prazo, · 
sob pena de reveHa. 

§ i.º Além da certidão da enetega, será inserido. na !Q• 
lha of!icial da Prefeitura. ou naquella que publicar o eX{)e .. , 
dionte da Directori3 .. de Saude Publica, um aviso relativo a. 
cada ·imposição de multa co.m as üecfa~~1:.ões e communica
eões necess·:irfas. 

~ 2.0 Os autos l:lvrado~ polos funccionarios adiministrati
vos ·da Municipatidnde ou dn Saude ·Publica cm pelas autori
dndes policiàes :farão fé sobro os factos n. qur. se t'f.'lferirem 
até P.rovn om contrrtrio. independentemente da confirmnção 
cm .Tui?.o pelos d]tos :l'unccionarios ou autoridades . 

• § 3 . • Ou:indo. lavrados por autol'idades polfoiacs; quaJ
fJ\lf\l' ciue se.ia a cnntrav(lnc:.to às l~is, :ios regulamentos e ás 
pn$Ll1rns municipai>::. !!'l'\'río t·t~mef.tidos á Pt•cfcitut.•n, pnrn en
vi:\ l-os no respec~ivo Procurador dus Feitos. 

Art. 3H . . Os autos de contravenoão e mais termos d() 
]1l'O~CSSO poderfin scn• impressos, sendo subscriptos pel(I fun
CCionariO r espP.{)ti\'O . 

.l\rt.. 3115. O Jui?. poderá adiar o julgamento para a au
dicncia sr.guinlc, sómente no cnso d.e accumulacii.o de servi
ço on quando n contrnventor apresentar ('.:<::m.1s:.i legítima. 

Arl.. :1.rn . Nn :u1dil'n.r.h\ :qwa:1;n.d:.t. ·~0.l't'~ l\lWcgoarfo o cnn~ 
ír::ivl"nt.or e. compnrcc-endo este . pessoalmente> ou por !'eU pro~· 
rm·ndor, ~r.•r - 1\lr('.-(:i' nerm.iWcto prodn7.li· ·d í:!frsa f\Scrint:i .. hm
t::w documentns. offel'ec-cr l.esl~nrnnhas ôc defesa ou rnqu~r~l' 
<rnc v1mhom d~pôr O$ funccionarios auo 1avrnram o auto .. Os 
dep-0imentos serão tomados sUmmaria.mente o de plano . . 
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§ 1.0 Inquii'ldás as testemunhas, terá a !falavrà o Pro'_, 
curador ou solicitador dos F eitos para produzir a accusação, 
· ourador ou solicitador dos Feitos para produzir a accusação, 
si entender conveni(mte, scguindo~se a defesa oral do contra-
:ventor. ·· · 

§ 2.0 A accusação e a defesa .não excederão de um quarto 
'de hora para cada uma das partes. . 

§ 3.º De tudo quanto occorrer na audieneia do julgamento 
.sé fará uma auto resumido e logo após será proferida a sen
tença, oo qual caberá appellaoão com effeito ·suspensivo, si 
fôr condemnatc-ria. 

J\rt .. 3'17 . . Quando se houver de proceder n. 'exàmes, visto
ria ou outra qualquer di ligenci~, scrú adiad:i. pelo tempo que 
fcir neccssario a nudiencin do julgamento. · 

Art. 3/i.R. Quando se tratar de contravcmcão ás leis,-.iaos · 
·. regulamentos ou ás posturas sobre obras, demoliçao, inler

dicc5.o ou despejo, e de revogação do Iicencil ou feeha'mento de 
csttibelecimento, ser~ nffixado no local da. contravenção um 
edital dando conhe<limento ao contraventor da pena erri que 

... 

inoorrou . · • 
Art. 34.ll. EsLando presente o contraven_tor, 'Por si ou por 

sen procurador, a. appeliacão será interposta na mesma. au
diencia em que fô:r proferida a sentença. No Otl.so de revelia. 
podi:>r:.'\ sel-o dentro de trcs d.fas. contados da sim' punl icacão 

n:i. folha official da Prefeitura, ·ou naquella que publicar o 
expediente da Directoria da Saude Publica . 

Art. 350. O representante do l\fínisterio ·Publico só po
ócrá appelfar na mesma audiencin. do julgamento. 

Art. 351. A appellacão scr:í processada e julgada no. fór-
rna d'o .art. 339. § :1°. · 

Art. 352. A's razões de appellar,ão pódom as partes ,jun
tar documentos, bem como justii'icacõr.s que hn.inm produ
zido com citaoão do representante do Ministorio Publico . 

TITULO III 

Do termo de l:Jem viver 

i\rl. 353 . Serão eompellidos n ns!lig-nar lermo do h~m 
viver. -depois de ndvt'rtidos pela nutorid•n<lc. policial ou seu~ 
ai:entcs: 
·· l. (\f; vadios. isto é, os que não e';'(er'çam profissão. offici0 

ou qualquer misf.ér em que ~anhem n vi<la, niío pos"'uinr:lo 
meios de snbsistcncia, e domicilio certo nm que habi tem, ~ 
aqucllcs que prncnram pl'OVêr a subsistenciu por meio d1:1 
occupnoiio proh ibida por lei ou roanifostnmente ofi'ensiva :í 
moral e ·aos bons costumes; 

JT. os mendigos. que forem inhal1eis ,.1):\.)':\. trabalb:n:-. no!'. 
log-arcs onào exis t irem hospihi.<'s ou asylns puhlicos, os 11\lt! 

:fingirem enfermidade, ou simuhtrcm mot.ivos pn.ra provocnl' 
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corrimis~l'at;ão, ou Usarem de modos aincUça<lores e vexato
rios; o_s que, .sendo inhabeis pqra trabalhar e em Iogares 
onde nao í!.X:isL1rcm estabelecimentos para recebei-os, andarem 
em bandos e ajunfo.mcntos, não sendo pae; miíe e filhos 
impuberes, marido e mulher, cégo ou aleijado e seu cou
ductor; <Js que permittirem que menores de 14 annos, su
j eitos· ao seu poder, ou confiados á sua guarda e vigilancia, 
andem a. mendigar, tirando ou não lucro para si ou p ara 
outrem; · 

III, os bebedos por habito; . 
IV, a..s prostitutas que perturbem o socego '))uhli-Oo; 
V, OS· turbulentos que, por palavras ou acções, offenàam 

os bons C(}Stumes, a tranquilli<lade publica e a paz das fa
milias. 

' A,rt. 354. 'Ü 'Procedimento para obrigar a terrno de bem 
. viver é sempre e:i:-of{icio, ainda, ciua.ndo qualquer eidadão dê 

parte do facto, ou facf.-Os que o determinarem, pudendo esse 
mesmo 'cida<ião ser ouvido como testemunha. 

§ 1." Proceder-se-á ex-officio !':etnpre que, por pat<tici
pacão de algum agente dn. autoridade policial, ou por noticia 
transmittida. por aualcTUer cidadão, ou por qualquer . . outro 
modo, constar ã au t.oridade c.ompet.ente a ex:istencia, no. ter
ritorio de s1111 ,iurísdíccão, de indivíduos que. pelo s!!u proce
dimento ir'r .... .,ular, se achem comprehendidos em alguns dos 
casos do art . 3l53 e devam por isso assignar termo de. bem 
viver, fazendo-os vir n sua presenca com as testemunllas· que 
souberem dos factos por que forem nt'guidos. · 

§ 2. ~ A. presença do indiciado é indlspensavel. devendo 
!<N' conclu:;:ido s~h ·as pcnns da lei, quando desobediente (t; in-
timncfio da. au l.oridnde. · 

§ 3. • Presente o !ndli:iindo. n nutorid:ide compctent.e, de
'POis do hwniclo o nulo de qunlii'icacilo. o interrogará, inqui-
1·lrâ ns testnrnunhni;, ouvirá a defesa · e decidirá, obrignndo-o 
a 11ssign11r tn rmo, ou nbso lvi:mdo-o. 

§ 4. • S<irlío ouvidas nté tros testemunhas. 
§ G. • Sl o indir.indo reQ"liorer prnzri p:ira aprosêntar -Oe

fesn. ser-Ih '1-t\ conr.fldirlo nm. improrogavr>l. nté cinM clins. 
sendo n dr.cisüo proferida depois de inquiridas as testemunhas 
por olle o.pt"osentadns. · 

Art. 3!í::>. Os in!l:!rrofratorios. depoimentos, nllega'Çõl's de 
defesa e ~eclsllo serl\o ·r eduzidos it escripto em um ·só tenno, 
que será asslgnado pola autoridade, r6o e testemunha, assi
goando pel<> réo uma testemunha. quando elle não o queira 
fazer. 
- Art. 356. Si a decisão ohrii;ar o indiciado a assignar ter
mo, será est.o lavra·do cm um livro pnrn esse fim destinado, 
fazendo-se mrncão das provas npresP.ntadas, do modo do ·hem. 
viver presr.ri pto pela autoridado e da. pena que lhe for com
minadn, quan 110 não observe n obrigacão irnposta pelo termo. 
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A.rt. 357. Aos compreheodidos nos casos dos na. IV e V 
tlo art. 353 poderá ser commioada uma das penas seguintes: 
multa até 20$, prisão até trinta. dias, internação na Colonia 
Correccional até tres · mezcs. 

· .Art. 358. Aos comprebendidos nos ns. I, Il e m do 
2rt. 353, serão commicadas, para os casos de iníl'aeção, as 
pen.as dos arts. 390, 395 e 39& do Codigo Penal. 

Art. B59. Serão compellidos a assignar · termo de se
.· gurança os legalmente suspeitos da intenção de commetter 

algum crime.. · 
Mt. 360. O sitocedimento para obrigar a ,t.erlDQ de se-

gurança póde ter logar: . · 
I. por quem; 
II. e3:-of /il:io •. . , ~ . 

. :Art. 36i. Proceder~se-á por queiza quando alguma 
pessoa .tiver justa razão para temer ·que out.ta 'tente um 
CI'ime contra ella, fazenâo-o saber por ,meio de petiQlio ' 
autoridade policial ou judiciaria competente. 

§ 1. • Proceder-se-á e:i:-of(icio quando ~al!l\ler offioiit! 
de justiça, autoridade policial, ou qualquer cidadão conduzir 
á presença da autotidade competente alguma . pessoa que :ror 
encontrada. pêrto do logar onde se àcaba. de perpetrar àtsum 
crime, procurando eseonder.:se ou fugir, ou dando qualquer 
outro indicio desta natureza; ou com armas, instrumentos, 
papeis ou effeitos, ou outras cousas que façam presumir 
cumplicidade em algum crime, ou que po.reçam furtadas. 

· § 2. • A parte queixosa e o conductor devem prestar Ju
ra.manto e provar com. testemunhas, ou docutnentos, a aua 
informae~o eaoripta. · 

§ 3. • o acousado póde contestar verbalmente . a infor
maollo e -provar a sun innocénoin, antes que a autori4ade . dê 
-~ ~\ln ciecusiío, dQvcndo, JI() caso ·de qucixn, ser raotificado pnra 
vil.- t\ pre~nca da mesma autoridade. 

§ 4 . " Si o acousado reQuerér prazo para l)rovar • sua 
1lcfcsu, sor-lhe~cl concedido o ae tres dias, improtopvel. . 

Art. 362. Intimado o o.cousada e presente no dia mar .. 
cado, &. autoridade; a quem tiver sido presente a queixa. Oliõ 
11\'<'1' inielndo 1::c-o(/ic10 o rwot·esso, deferirá. .iuromento ao 
queixoso o proseguirá nos mais termos do proceaso, na 1órma 
<los arta 354 n 357. · 

Parasr&.J?hO unlco. A falta de comparecimento do quelw 
::-:oso não inlubo que o processo prosig1\ e:i:-o(ficio. · 

Art. 363. ~i a autoridade entender, á vista das provas, 
<JUe ba fundamento razoavel para se· acreditar que alie tenta 
algum crime, ou é nelle ~umplice, o sujeita.rã t\ termo de 
.segurança atá justificar-se. 

§ i. º Si a gravidade do caso o exigir, a autoridade porà 
a parte queixosa sob a guarda dos officiaes de justica. agentes 
de polic.ia ou quaesquer . outras pessoas aptas, até qu~ ~ 
aceusado assigne o terlllO'. 

.... ' I' 

' ..... 
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§ 2. º Si o accusado destruir as pPesumpções, ou provas 
do queixoso, ou conductor, será rnandad<> em paz, sem que 
~iquell·es fiquem sujeito!': a· qualquer pena, 1-1alvo hn.vendo 
~gido com dólo manifesto • 

.i:\:rt. 364. No termo de segurança será .cotnminada uma 
das penas do art. 357, ao que fôr compellido a assignal-o, 
~endo o ditb. termo esc:ripto pelo escrivão, em livro destinado 
:i esse ,:fim, 'assignado pela autoridade, testemunhas é partes, 
ussígnando por estas. qunndo o não queiram, ou nãe> possam 
fazer, uma testemunlla. 

TITULO IV 

Do processo ·das infracções ·disciplinares 

Art. Z:!C5. As penas disciplinares preVistas neste Codigo 
ou nas leis e nos regulamentos de organjzaoão judioiaria, em 
<tUe incorrei.-em os Juizas e demais fUneeionarios de justiça, 
serão impostas mediante representação cu ea:-of(icio e. prece
dendo audiencia do infraotor . 

. § !.º Ouvido o infractor, respDnderã no prazo ímproro
gavel de tres dias, sob pena de revelia. 

§ 2.• Si em sua resposta allega.r factos que exijam pro
va, ser-lhes-ão' concedidos mais cinco dias, dentro dos quaes 
npresentará todos os dooumentos e testemunhas de defesa, 
cujos depoimentos serão tomados em um só te~mo no pro-
cesso instaurado. · 

§ 3." A decisão quo julgn1· pro1ir.dcnto ou improced~ntc n 
infraocão será intimada 110 infraetor e delis não caberá re-
r.urso. · · 

Art. 366. Quando a pena imposta. tôr n de multa e o ln
íraetor não recolher ao Thesouro Nacional a sua tmportanol& 
dentro do prazo de qtterenta e oito horas. serd contra e!le fn~ 
téntada a acção ex:ecutivn na tórma do titulo seguinte. 

TJTU'LO V 

Da u.eouglo eh.~ multas impostas no correr do processo e DOIS 
reanlamentos ad:Dlinistratlvos , 

Art. 367. As multas previstas neste Codig1> ou nas leis 
e nos regulamentos de Organização Judiciaria e impostas · 
pelas autoridades competéntes no correr do processo aos ju
rados, peritos ou pessctis que nene intervenham. serão Mbra
das exe~utivamente e ex-officio. ;>elas mesmas autoridades 
que as impuzerem. 
, § i.9 Imposta a multa, será· publica.do edital de que con

steru o nome do multado, a importancia da multa e o prazo 
de· cinc°' dias para a defesa. 
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§ 2.• Si o multado não apresentar excusa dentro do' pra
zo do edital, ou si eHa não fór procedente, a autoridade, fn
zcndn aultrnr a ccrlluão da citai;.ão e a côDia do edilal, ex
pedirá mandado excculivo, que será. processado pei·aute o 
!llesmfl juiz dt) crime pP.la fónna e~tahelecida no t:odigo do 
Processo Civil para as accões e:li:eculivas. . . 
· § 3.' Si a ll'lulta fôr imposta por autoridade.~policial ·ou .de
corrente de regulamento~ adrninislrativos, observar-se-ão as 
disposicões dos parngraphos 1° e 2•, rernettendo-se, entre.:. 
tantq, ao Juiz compelente, devidamente aul\ladas. a certidão 
da cílacão, a cópia do edital e a excusa do multado, si !ôr 
apresentada. afim de ser processada a acção executiva nos 
le1·mos do nnrngrapho anf P.rirfr. 

Art. 868. A importancia da tnulta será reaolhida ao The
souro Nacional por meio de guia, passada pelo escrivão que · 
tunccicnar no feito. · . 

TITULO VI 

Do processo de reforma de autos perdidos e eztraViados 

Árt. 369. Quando. por qualquer causa. forem. extravia
dos o\l perdidos em primeira ou segunda instancia os autos 
crig!naes de processos crimes, proceder-se-á <lo seguinte 
modo: · · · · . 
. § i. • Si existir e íôr exhibida cópia authentica ou cer
tidão do processo ou da senterica pai;sada em julgado, . será 
uma ou outra considerada como original. 

§ 2.• No caso contrario, procl'der-se-á á reforma doa . au
tos no juizo . competente, colligindo-se as provas ainda exis-
testes sobre o facto criminoso e a sua autoria. · 

§ 2.• No correr da nova insf'rncção, o Juiz requisitará do 
Gabinete de Jàenlifica~ão e de Estatística todos os esclare
cimentos precises, podendo as partes e o Ministerío Publico, 
sómente para estabelecerem n pree:tistencia e o teõr do pro
cesso êxtraviado ou perdido, offerecer testemunlias e produ
zir documentos. 

Art. 370. Terminada a instrucçiio. st~rúo conolusos os 
autos ao Juiz perante o qunl corrin o processo original e que 
o .iulgará ou n:io restaurado, cvm recurso voluntario para B 
CôTtn óe Appel\aciio. . 

Art. 371. Os autos assim rel'ltn11ra.dos suh11titufrno os 
criginncs, prodm:índo os mc!'!mo~ C'ff Pitos .iuridicos. Appnra
oendc. porl~m. os origin:i.cs, prevnlf'cerão cl'ltos. 

Art. 372. Até decisão que ,juli;:nr reslaurndos os àufoi; 
e::dravindos, continuarú n produzir cffeito a sentcnca condem
natnria cm c,_ecucão, qunndb const.nr da 'C'Csp·ectiva guin. ar
chivada no estabelecimento onde o róo estiver cumprindo a' 
pena. • · 

Art. :n~. Além ·dn respommhilidndc criminal, responde
. r5o 1~unlmentc pelas custas cm dobro os que derem ca_usa no 

extravio de aulos. 
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Lrvno iv 
TITU~O UNIC9 . 

Da execu.vão d\!, se11ten~a 

CA.Pl'rtlLO I 
DlSPOSIÇoES PRELlMINARES 

Art . .''J711. A e7'ecução cla.s sentencas criminaes compe.te: 
§ 1. • Nos processos da competencia do Jury o dos Juizes 

qe Direito ao Juii da instruccão. . · 
§ 2 .;· No~ proonssos de conlraven<~ão, uo Ju ir. respectivo. 
§ 3 . º No~ prooosso:i da cpmpetencia da COrle de Appella

eão !'m primeira o \lnica inst::mcia. ao relntor. . 
. Arl. 375. · Não se considera pena a su!'lpen!)ão adminis

trativa nem a prisão preventiva dos indicia.dos, a qual, toda
via, será computada na pena leA"al. . 

Art . 376, Sempre que o réo, pendente a appC'l!nr;;rio rior 
elle interposl.a., houver coMpletado o tempo do prisão pre
ventiva equivalente á pena, a· que foi. c.oodernnado, o Jniz da 
execui::.1ío m::ndará pol-o immcdiatamente ·em liberdade, sem 
pre.inizo do ,i11l1?nmonto ria meflma appell:icão. Sl, pm·ém. u 
pnrte nct'usnc!orn ou o l\Unisterio Pnblíco houver àppel!:ido 
dn ll<'nlcmca. o rt\o ~ó Sf'rá po11to cm liberdada si houver com
plafnào o tflmpo dn pris:ío preventiva 'bquivalonte ao maximo 
da. pt-n:i pf'rlida n<>ln nccnsnc:l'io . 

Ar!.. 37i. Si à rondemnncão sobr0vier Ioncnrn do con
dcmnndo, ei; fp. ~('\ <>nl.r11r1~ no onmprimrnfo dn prma quando re
cuper:ir n in1r.~ridntl~ ele> 1'\HH! fncnldnciP.s m{'nfncs. 

~ 1 . • Si n Jo11curn Rohrcvirr dnr:nit.e n exaeu(!.!to dn pena, 
osln firnr:'i f;ll~fJ!'n .~n cmqunnlo se mnntfver a enr~rmid:ida, 
cnso em Q\IO o condcmnado será recolhido a manicomio of
ficial. 
· § 2 . • O tempo om 111..Hl durnr n eni'ermídnde niio ser~ 
comp11 fndo nn rrnnn quo foi lmpoRt.n no condc:-mrtndo. 

At·t . 3i8. Ao condcn'lJlado ser:í minisfrndo. no eskihl'lr.
cimonlo ond~ tl\·1>r do c11mprir n ponn. lrribalho ndcqundo t\s 
su:is aplidól"f'I <:\ <>ompl0.i1,:1'io. hE'm como n nC'cossurin inslt'ucc.üo . 

· Ai·t .. 37!>. ~i no cnndcmn:idn rnr npnlicnda. nl<lm dn pen::1 
do pri"liio, n dt" priYação 01.1 · S\1Sf)(!n$1'iO do exf!rcfol(I de al
immn nrl.I:'. profis~iin on .em1Yr f' !!O., o hib; dn ~xecur.ão provi.
denní:rr:t p:ir a ri11 e !'l'in. cnrnprirln. a pcnrt ciA sµspcnsilo~ ou pri
vnç·iio depois de cxccut::ula a pena corporal . 

CAPITULO II 
. no MODO Dt EX'll:CUÇito DA SENTENÇA 

Art. 380. A c:tecuçfio da, sentenca inicia-sr. l o!!:o que a 
m eS'll"la t.~nha nni:;sndo "m .inl!?acio A a pf'nll. sl"rá rmmnrid:i na 
prisão quo o ,Tuí 1- designar , de accl'lrdo com o disposto neste 

'"' 
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Codigo, sendo cumprida .nn Casa de Correicão, si fôr de P!i
siio com trabalho ou elo prisilo cellUlar; em eolonia correc~10-
nal, si o condenmado · ftlr vadio, mendigo valido .ou capoeira.; 
em cseola de reforma, si o condcmnado fôr maior. de quatorze 
o menor de vinle () um annos. . 

Pn.ragrapho unico. Si o crimi!1oso fôr maior de nove au-
110;; o menor do quatorze, será recolhido á escola de reforma 
pelo -l:cmpo que uo juiz parecer, com tanto que o recolhi
mento não exceda da idade de dczesetc ttnnos. 

Art.. 381. Pnssada em ·julgado ::i. scntenqa condemnatoria 
o Juiz da e:cecuoão, loi;o que receber os aut.os, íarã extrahir 
uma guia, que, com o preso, remettel"á ao director do esta
belecimento onde o mesmo tiver de cumprir a pena • 

• .\rt. 382. A guia deve conter:· 
§ -1.. º O non:ie do· conderonado ou a. alcunha por que fôr 

conhecido. 
~ 2. • A cópia da individual de identific:icão. 
§ 3. º o teor da sentença e a data em que tertpinar a pena. 
Art. 383. O director <la penitenciaria pRssa.rá o recibo da 

entrega do réo para ser junto aos autos da e:ceouçãô e abrirá . 
o respectivo lanr,àmento :oo livro proprio. · 
· ArL 384. Si a. pena ffir disciplinar o imposta por in

fracção cfo Clev1><rea do ci\rgo. 31Yrá cumprida n~ Casa de De
ten~!í.o, e.m compartim~ntos distinctos dos destinados ao pre
sos por crimes communs . 

- Art. 385. A pana do' suspt!nsüo do emprego pri~at'á o 
r.ondemnado da todas o.s vantagens respectivas durante o tem
po da suspensão ~ o inhiblrá d~ ,· scr nomeado paro outros, 
salvo sondo de· clGiciio _popular. 

Art. 386. O Juiz da cxecllc.üo. no mesmo despacho em 
11ue mand:i.1• cumprir a scntenco.. ordenará ns diligenc!as ne
ces~rias pnra n liquida.cão dn multa. si houver. 

Art. 387. Quando n multa consistir nn percentasem so
bre o vlllor do qunlquor objeclo, si este .iti estiver liquidado 
ou fôr conhecido. o Juiz mandnl'á. i1elo ci;crivão fazer a conta o 
intimar o r6o pnra, dentro elo oito <lias, reco1her no Thesouro 
Nac.ionnl a r especitivn. impor!.nncin. · 

- - Pa1•agor~pl10 unioo. Quando . . porém, o valor desse objeclo 
uão fô1· c(lnhccído, o juiz nomearú um nrbitra<lor para o li
quidnr, fru:cndo este n conta. 

Art. ass. Quando o valor dn. multa fõr correspondente 
~ um certo espaço de tompo, deverá o .iuiz mandar_ -avaliar 
por um arbitradOl' quanto p6do o condemnndo 'haver, em 
coda dia., pelos seus hen$, emprego, ou t.rabalbo, para que o 
contador, rogul:rndo-se por esse :rrbitramento, designe a 
somma cor respondente ao t<!mpo marc.:ido na sentença .. 

Par:ig-rapho nnico. O ,!ui?. nüo fica ~dstt'icto no fl,rbitra
mnnto. pelo 11ua. si ent.cndnr qu<:? n liquidação ó cvidentcmcnf.e· 
exaggerada. ou diminuta, poderá .ordenar que se proceda ·a ee-
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gunda .liquidação por outro arbitrador ou corrigir o arhitra
mento no qu.e achar e..~aggerado ou diminuto . 
. Art. 389. O laudo deve ser ofi'erecido dentro -O.e ·qua .... 

r enta e oito horas, 11 contar da vi~la. dos :rntos em cartorio. 
e dentro de outras quarenta e oito horas o juiz o homolog<1rã 
ou rr.formnrú.. . · . 
· Art. 390 . . Do arbitramento cabe r ecurso nos termos do 
capitulo VI do titulo · I do livro I deste codiso. 

Art. 39i. Ooncluido o prazo· de oito dias, :>i o réo não 
tiver pago, o escrivão fará logo nas. vinte e quatro horas 
scr;uintcs os autos conclusos a.o .iuí?. para convcrtct· :i. mulla 
fim prisão s~gundo as regras ·seguintes: . 

§ 1." Si a mult<i impost:.i mr correspondente a certo es
paço de tempo, ::i. cornmutacão será em prisoo cellular por 

·esse mesmo tempo. · 
§ 2." Quando n. mu lta. fôt sem relação a tempo, o juiz 

noronar:í arbitradoi· qua calcule os dias necessarios ao réo 
para ganhar a ~mportancia da multo., e nesse tompo lho sari 
commutadt?. · 

Art; 392. A commu.la.çüo <ia pena de multa, que não fôr 
corrosp9ndente a certo tempo, lll:\nca poderá exceder de treii 
mezes de prisão cellulnr. Dcss:t commutação cabo recurso nos 
termos do oapitulo VI do titulo I <lo li':'\'O II desLe codigo. 

AL'l • . 393. Concedendo-se o. amnistfo., o indulto ou a com
mutncão de pena, o Governo rcmotlor:i cópia da lei ou dect•cto 
nfl jui7. oompeLente para quo solto o ugrucíado ou 1· nt~1i e:tc

" cular a nova '[)ena quando se tratar de simples commutncão. 
f.rt. 394 • . Compete dai· c.umprirneulo ás lois e deor~tos 

de conccsstio de amnistia, indt\!Lo on uotnmutlii.;lio do rona: 
§ 1.u . Ao juiz p cr:rnlc o qunl se osL!vcl' {ll'Ocossando o 

foito. · 
§ 2.º Ao juiz ela cxccucâo. 
ArL. · 391'>. No caso do indulto ou commuLuQfio de ponn, 

verificando o juir. qua houve omissiío de nlgumn. cfrcumstnu
cin cs!:encial, que ueverin influir pnrn den~i;ncüo d11 gt'n~a, 
devolverá o dooreto, expondo rospciLOsamcntci ll mencionada 
circumstancin. 

Parngrnpho unico. Decidida pelo poclcr compntente 1\ du
viúa p1•opm;{;\ 1w !o .iti iY., m ·n11 d ar{1 esl•.• •'.t 1111111•ir o inúullu m1 
cxcoutnrá ~ commutoçlio. ·· 

Arl. 396. ·· Si o condcmnndo allegur a prescripçrio da 
l)en<1, scriio cs o.ulos conclusos no jui7. compeLrnto, de cuja 
St'ntenoo. caber~ recurso ·meramente devolutivo, proecssndo 
nos 1.rwmos do capitnlo VI do liLulo I do li'TO II. O rcc1.trso 
subirá om nutos apartados, quando a. decisão fôr contra a 
presoripetío allegada. · 

§ 1.• Si o condemnado f(l.l!ecer na prisão, o administrador 
ou diredor dest" romottcr(i no jui?. e:tccutor cerLidã~ dl} 
obito o informncão Cio G'1bincLe do IdrmLíiicacão e de Esta
tisLicn, m·ovando a jdenti dndc. 

O juiz, mandando juntar esses documentos aos a.uLos,
juJgarú e:x:tincta ª· exocucã.o da peu::i . . 
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§ 2.• Si o con·aemnado fallecer achando-se roragido e fOr 
requetido ao juiz, com certidão do obito, que se declare ex:
tincta a e:x:ecucão, dar-se-á vista dos autos por cinco dias ao 
Ministerio Publico para promover as diligencias que julgar 
convenientes e, :findas estas, decidirá o Juiz. 

Da decisão caberá' recurso, que se processará no~ pro
prio<> autos, na fórma estabélecída no capitulo VI do titula ~ 
<10 livro n., 

LIVRO V 
. ' 

DO HABEAB-CORPUS 

TITU~O I, 

Disposições J)telim.inarea 

Art. 397. Dar-se-á o liabeas-corpus: 
§ i.° Sempre que alguem sofCrer violenoia, ou. eoaecãu, 

por Ulegalidade, ou abuso de poder. . 
§ 2. º Sem pi-e que alguem se achar em imminente perigo 

de sorfer violencia, ou coacção, 'POr illegalidade, ou abuso de 
poder. 

Art. 398. Podem requerer habeas-corpus: 
.§ 1.º Qualquer pessoa, nacional ou estranS'eira, em seu 

favor ou de outrem. ·· 
§ 2.º O Ministerio Publico. 
~t\r[.. 399. Conceder-se•á habea.~-cor;P11s todas as ·vezes 

que no correr de um ·processo se verificar que alguem estii. 
illegalmente detido. 

Art. 400. A petição de habeas-corpus deve conter: 
§ Lº O nome da pessoa que soffre a violencia ou ooaccão 

e o de quem é düUa cau$a ou autor. 
§ 2. º A declaração da. especie de constrangimento que 

soffre. · 
§ ::i. ~ .Turamento sobre a vr.rdarie do nllegado. 
§ ''. • No caso de ameaco. de violencia ou do coaccão, as 

justas razões do seu temor. 
§ 5. • A nssignatura do ímpetrante. 
Art. 401. A autoridade judiciaria a quem fôr dirigida a 

petição, fará, originariamente ou em grão de recurso, e den
tro doi: limites da sua jurisdic~ão e compet.encia.. passar de 
prompto a ordem dP. habeos-c(}rptts impetrada, nos casos pre
vistos na lei, se.ia qual fôr a autorhlade· que haja ordenado 
n violenciu ou pl"et~nda executai-a. 

Art. 402. São compctrmtes para conceder knbeas-co1'pus 
quaPsqner Juí:l:ec:i ou tribunal st1per-ior, na hierarchia, á au
toridade de qu,ern eiµano~ a ,ol'dern 'illegaJ.•! 
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Art. 4('13. A conces~ü.o do ltaõeas-rorpils núo põe termo ao 
pr<:LJesso nem -ob:>ta o ultr)rior procedimento judicial, que náll 
esf.eja . cm de:accordo com os fundamenLos da seuLeui.;a <te 
habeas-r:orp1,1,s. . · 

ArL 4M. Si a sentença concedendo o habeas-corpus re
conbcr.cr a nullidade do processo, será este renovado no juito 
competente, seguindo-se as formalidades substanciaes que 
tonllam · $i_do omittidas. · · ' 

Art. 4·05. A _ prisão ou co:nslrangimento julgar-se-á me .. 
trai em qualquer dos seguintes casos: · 

§ i. • Quando não h C'uvcr justa causa. 
§ 2. º Quando o paciente estiver preso por mais tempo do 

que delc'.'minar a lei ou em condições e logar não previstos ou 
improprios. 

§ .'3. • Quando o pz•ocesso estiver evidentemente nuUo. 
§ 4." Quando a autoridade, que dou a ordem. não tinha 

competenciu para o fazer. · 
§ 5 .. " Quando te.nha cessado o motivo que autorizava a 

prisão ou c.-.ustrangimento. · _ 
§ G.• Qmrn<io e!ttiver o reo preso, sem que se tenha inicia-

do o pror.cssf. ~m tompo legal. _ 
§ 7. • Quando occorre1·cm circu t'nstancias que a~gr!lvf!m a 

penalidade impostn :w· PMiente. E, n'estc caso. a orrlem do 
lwbc11s-corpu.s l:ic lunitará n decidir sobre o grnvame allegado, 
(azenno-o cessar, sn!''º o ca~o de penas disciplinares . aut1Jri
znda~ pelos re;ulam"llLo~ elas prisõe$ . 

Arl .. .\06. Ordenada a soltura do paciente, cm virt\lde de 
habeas-r.nr;ms, será cond~mrn1dn nns custas a autoridade quo 
determinou :t prísão il!egal, nm~ v~z verificada a má fé ou o 
abuso de poder. 

Pnrngro.pho nnico. No~tcs casos, será temcttidn ao Mi
nisf.crio PnbTico c6p in da.~ peças nccessarins para ser promo
vida n rP.spon5abilidadc dn nutoridacte. sem prc.iuizo da accã.o 
pat•tirulnr, que posim Cl)mp~tir á parte or!endidn . -

Art. -107. O administrador dn priaiio, escrívllo, orticiaJ de 
iustica 0\1 :llliorirlnc!e policial . ciuo, do flllnlfJ\t<'-1' modo. cmba
t•nçar ou procra~tinar a expedição de umn ordem de hubvas

. cw1·11u,,-., a r.ond11cr.f.io o aprcsenl acão do pacir.nte ou n snn sol
hirn, sem\ multado pelo .iuiz compelento na quantia de 200$ a 
500~, além daspenas em que incorrer na fórma da lei penal. 

TITULO ll 

Do prooesso do chalieas-oorpu11> 

• Arl. 40S. Aprc;:cnl:\da a ~l!'ticão d": l~abeas-r.pr'J?US, o P:~
si<:l{'\nte da Cõl'tc de Appellaçao ·ou o Jll!Z d e- D1re1t.o. ver1f1-
cando que é raim delle e· que a petição se acha devidamente 
inslruida, tnandará immediatamenl.e expedi;?'. a .ordem para 
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que lhe se.Ja· apresentado o paciente no ·dia e' hora que desi
gnar, si estiver preso. . . 

§ ; . • A ordem de habe~corptts será escripta pelo es
crivão e assignada pelo juiz e deverá conter determinação e:s:
presn ao detentor: para .apresen~cão dçi pacient~ . . o officia! 
tincarregado rla d1h;;encia lavrara cert1dao da intnnacao do 
detentor e da execuoão da o.rdem. · 

§ 2. º No caso de desobediencia, será expedido mandado de 
prisão contra o detentor e depois autoado este e processado na 
fórma da lei penal. · . 

3. • Neste caso, o pres1dente da Côrte de Appellacão, ou 
o juiz de direito, providenciará para ser o paciente tirado da 
prisão e apresentado em júizo. : 

.Art. 409. Havendo prisão, nenhum motivo excusará a. 
:ipresentacão <lo paciente, salvo nos casos seguintes: . . 

§. 1 . u Grave enfermidads do paciente. , 
§ 2. • Fallecímento'•ou falta de identidà<le de pessoa.- ~ 
·~ 3. º Não ter a pessoa, ·~ queni se attribue a detenção, o 

paciente sob sua guarda. · . · · 
Art. HO. Serão sempr~ requisitados da autoridade, ou 

pessoa qnc ordenou a prisão ou deu causa ào constrangi
mento, informMao por escripto sobre os motivos do seu acto. 

Arf •• 11.1.1. O detentor deverá declarará ordem de que au-
toridade tem preso ·o pacienta. . 

Art. 412. O paciente poderá apresentar advogado para 
deduzir o seu direito e, si fôr menor, ser-lhe-á dado curador. 

Art. 413. Quando dos do~umentos apresentados se re
conhecer evidentemente a illegalidade do constrangimento, o 
juiz ou tribunal a quem se impetrar a ordem de -. habeas
coM>us poderá ordenar a. immediata cessação do constrangi
mento, mediante cau~'ão . arbitrada pelo mesmo ju1z ou . tri
bunal, até qu~ resolva definitivamenlE> . 

. TITULO III 

Do j uigamento do •b.aheu-eorpusi. uli C6rte de '.A.Hellaçlo 

Art. 414. No din marcado para o julgamento, o Presidento 
fnrâ o relntorio, interrcgarã o paciente, si comparecer, e dará 
a palttvrn no mesmo pn('·iente, .ao seu ad~ogado ou ao impo
tr:mte par:~ verbalmente. cledtt7.ll' · O sf!u d1t•oito. Nos casos de 
prisão civil. o Tribu110.l não .julsn1iv o lwúcas-ço1•p·tts sem ci
tai~ão n autlicncia clt~ pal'l,o que liouvc t· requerido a prisfw .. 

· .Art. '115. O julgamento terá logar na mesma sessão. 
Art. 4i. G. Si a dooisií.o fGlr · fav01•avel ao paciente, e este 

osf,;ver prl."so, será logo mandado em paz, salvo si da informa
cfiÕ prest.ndn pelo detentor constar outro motivo de prisão. 

~ 1. º A dccisfi.o do Tribunal será immediataID.ente coml'!lu
nicnda, para os <>.f!citos legaes, á · aut.oridade q~o ordenou n 
1)ris1in (11.1 dr.u Nms:i. ao constrall@;imento. . . 
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~ •!.!.º ~i o ll.abr1ai;~1:0 1'f111s f<)r co11c1•rJid11 par·a ,., itu1• u1111.•a1;a 
1Jc vzolancfa ou c1:>aDl}úo, Otl impedfr Wcgalidurfo ou ubuso 1í.I 
JIOdcr, SCt':i. dn.c({) <.\O J)•WÍf'!titc nm sai\'o-c.ond\lclll, llU~so.do pelo 
ticcrntnl'io do Trihnnul ~ asr:ignado pelo Prc~it.l1inLo. 

. § 3,• Para a expedição c:c-o((icio do urna or<l~m de ltabe~-
r.nrpus far-s,..-á a.utoaç:Uo, da qual conste o llle>r du decisac 
f lllll a rt0.l<~l'nlim1l· ,. <lo~ dncumeillo::; a q111.• ~1· 1•1•f1•t·i1'. s1•;;\\imJo
SC· os d:~mnis l.erinos re:;ulurcs do processo . 

'l~TULO IV 

lJo julgamento do«habeua~coriius,. pelos juizos do d.ir,lto 

Art. H 7. :\pres,,.n LÜda umn. 11elicão da hnbcns.corpu<t, 
exam~n:mí o .íuiz se Joram observadas llS fo;-mnlitJn<los legaM; 
no c:cso contrario, muni.lor:á pC1r seu despacho quo o lmpotranto 
J>l'Cl.!11 <.:ha fü: qut> forem ornit.Liàas. 

§ ·!." Estando é lni ·de.dúa fól'lUfl. a. 1wtí1;1i11. 11 11111ih11':í. nu
lo:il-a l' l'X)> l~Íl' \1 Ol'dl.'111 \Je }W/JNJ.8-COl'})ll S, t lb~o'l'YH r hl~ tlS tli:õ
pOSit!Üe S do.o; tí tulos :r n U dt!l':U? Uvro. 

~ ~ . " Quando o ,Jt'it expedir e::c-o({icio umu ordem dH 
l• « b1~c1i: -cm·1nis, ·pt·CH~1'rk1.'-"\!- :'t na f(inn:i l'~ta1Jd1·1~ hla nu ~ :.I" 
QO .'lI't~gi: ~ntevell1:mtc·. 

~ 3. • J>t•ocedido.$ as diligencias legae:s o iutorrogudo o µs. 
l}iente, si compn.recet, o Juiz proferirá nos auln::i a. SUt\ cl~ci~ii·> 
fmtdurnenfada no pra7.ú n~aximo de vinto o qu11lro hora~ do re

.1·cb1mento da petiçflo, cm cedendo ou não n Ot'dum lmpctradn. 
§ te º Si a decisão fôr favornvel no puclonlll, o c~cr.-ivlfo 

passará logo •) a1vat•:1 <1~ soltutv.. q ue será o.ssh;nat1o polo JUlt 
e SO!'n demora transmiLl,i<l~ ao detentor, pnra fazor ocssnr im
l11Clha!:rn1t'1' Le .· o co11sL1·a11g·itn!!nlo . 

~ u." Si (> hubi •tis-11(1 /'/Jl( g 1'1"1° C01l'Cedidt1 lllll'I\ •. , · i(u1• l\11lo.'lU~;L 
~Je · v iolen<:i3. ou coacç~ú ou irnpedh• illegalíd1Ld<l ou l\bu~o do 
poder, àO pac::fonte si:-rú (!ado um salvo-coDduoto, pa&aoc:lo peltl 
c1>Cl'iviío e ussignado pelo Juiz. 

TITULO V 

Dos recursos das decisões p.roferfdas JU>bre chahou•OOJ'J)111:P 

Art. ldS. Das conclusões proferidas sobro liabcas-corp~ 
<lo.r-se-á o recurso : 

. § :t.• Para a Côrto de Apl)ellacão. · e:c-officio, da . docisilo 
ilos Juiz0s de Direito, concedendo a· liberdade do pecieoto ou 
ordenando a oess:icão da ameaçn. do constrangimento, o vo
lnr.fndo. interposto pi>lv propl'io p:;i.ciento ou pelo irnpetranto, 
~j fôr 1ndc!crida a pL>Uçüo ou doneG"ada a soltura. 

§ 2.• Pnrn o S1lprrmo 'l'l'ibunal nos termos da lei federal. 
Art. H9. O re1:urs<i ser:\ int.crposl.o no -prnzo de cinco 
o .-'Vol. v:rr. 3\) 
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dias. <.:ontados da intimação. por simples requerimento, em 
qitf' o recorrénte deduzirá as razões, pelas· quaes entende se!" 
~·lJU~~a. a decisão t•ecorrida . · 

Paragrapho unico. Os autos serão a.presentados na ínstan
cia si.:;ierior rlentro <le quarenta e oito · horas, não pre.iudi
i;.'.lndo ao recorrente crnalqn~r dr.mora. 

Art. 'l:20 _ O recurso não suspende os effeit.os do ltabea&·· 
corpu11 conc:edido. · · · · 

Art . 4.21" No juli;amento do recurso, a Córte de Appel
lação poderá, desde logo, l'es:olver d1•finiLivarncntc sob1·e .ª 
materia do mesmo, si c·m v ista dos autos forem d ispcnsav~1s 
novos esclarecimento::; e o comparecimento ulterior do P'.1.
ctcnte. 

LIVRO VI 

Disposiçõ&B gera.es 

TITULO I 

Das audiencias 

Ar~ . ·'.!22 . Em todo.~ os ,iuizos criminaes haverá duas ou 
mais ,lUdicncí:;.s por ~emana, conionne a arnuencia do se::--· 
vico, com a duracfio m inima de meia hora. · 

' § i.º As audiencia.s, realiz,adas exclusivamente no Forwm, 
e !\~ :•essõos doi: Tnl.l•rn::~s na5 respectivas sédes, serão pu
hlicas, com assistencia do escrivão ou sccrelario do Tl'ibunal, 
officfa.I de justiça o confinuo, em dia e hora certa, annunciado 
'O seu p·incipio pdo toqu~ da campainha P. prégti.o do oi'ficial 
·de .iUSt1ça, $alvo o::: ca~c.-: l:)xcepLundos neste· Codigo . 

~ 2 .~ Si da publicirJ<'.lde da audicncia, em razão da naLurer.a 
tio processo, resultar escandalv, inconveniente gràve ou ·perigo 
para. a ordem publica, o Juiz ou 'f1·íbuoal podsrâ, e~-of('i.r.io, 
ou a requerimento da · porte ou do Ministerio Publico, 'deter
minar que a mesma audiencia se effectue a porlas cerradas, 
ou limitar o numer·o ':las pessoa~ que pretendam assistil-a. 
A ordem s:rr<', in~N'i.:la nos aulo!' do processo. 

AN,_ .ma. Nas audiimcias e i:essões dos Tribunnes, os espe
ctadores, as partes e os escrivães conservar-se-ão senlados; 
t odos, porém, se levantarão C]uando fatiarem a.os Juizes ou 
qnanrlo e!>I (>~ ~f' levantarem para qua\quet aclo do processo . 

. . § 1. 0 Haverá nas .audiP.ncias ~~sentos collocados á direita. 
do · Juiz, unicamente .de~tinndos aos advogados graduados cm 
dir<ij Lo. 

§ 2. º A's nudif'ncins deverão PSI.ar pr i>sentes. comp:ire
óendo com anteredencia, os oscrivães. offil:iai;s de just.icn, 
..:ont.ínuos e porteiro do;; auclitorios e Tribuuaes, sob pena de 
multa dc 1 oos. a 200$000. · 
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§ 3. º Os escrivães tomarão assento nas aucfümcias por 
orden1 de sua auttgu1dade uo officio, e os officiaes de Justiça, 
conLwuos ·e · pol'teiL·o permanet:erâ.o üe pé junto à si:de do 
Juiz, pal'a eunip.t·u· ~uas oi·oeu3. 

AN •. 4~41. i\as aua1eu1~llls os escrivães darão, mediante ,'f;''.· 
ordem .do Ju1:t, as lOi'ol'mü!;Õtlll ueces:!aria$ a<1s pi'occs:so3, e Je ~· 
iUc!O quan~O OCCOI'l'el' tomai ÜO notas explicil,as em SCUS pro-
tocO!lOS. . / . 

Art. 425. Dos termos de audiencía, que serão lidos em 
voz alLa pelos escrivães e rubl'icaúos pelo Juiz, deverão ell1:1s 
l"'t1·a.bír cópia por inleit'o pa1·a juntarem aos respectivos 
auLu~. 

AtL. -í26. Os advogados requererão sentat.los. pela ordem 
de sua anl íguídade, e depois delles os solicitadores, procura.-
<!ores ôas p:.irtes. · · . · 

Art: 427. Nas sala$ das audiencias e sessões dos Tribu
llaes, as pes:;;oas aue cunc(n-rercni ao acto não poderão entrar 
no recinto dest.inado ao pessoal do juiio e advogados. 

A.L't . 428 A polícia da audieneia é oonfiada a.o respectivo 
Juiz ou Presi<iente do 1'rlhuoa.l, que .Poderá exigiL' o que fôr 
conveniente á manulcncão d.a ordem e ao respeito devido · á~ 
a.utorldades, <!abPndo-lbcs, para esse fim, requisitar a neees
,;o.ria forca publica, qa-e ficará inteiramente á sua disposiçãct. 

Art. 429. Os que assistirem ás ~udiencias manter-se-ão 
r espeitosamente e em silencio, sendo-lhes verladas quaesquro
manH·.i!:h\•;!;e~ de approvação ou desappróvação. 

§ 1 . º No ca30 de transgressão, o .Juiz fará retirar da sala 
os transgressores, os quaes, si resistirem á ordem, ser.ãQ p'l'e
sos e autuados na fórma da lei pena.l e deste Oodigo . s 2- • Si na audie.ncia o accusado injuriar o Juiz, as auto
ridades, -teslemunhns ou a pessoa estranba ao processo, ou 

_. a.inda p erturbar pot· qualquer fórma. a boa oroem da audiencía, 
será immediatamente retirado da sala e autuat.lo, reconduzico 
á prisão, si estiver ant.in·iormente preso, proseguindo-se na 
audiencia sómente com· assistencia ~e seu advogado~ 

Art. 43·0. li:' expres;:amente vedado ao re.presenl11nte do 
Minislerío PuhHco, aos advogados, proC'uralfores ou solici
tndures usarem; nas o.udiencias, de exrressôf\s injuriosas, 
violentas ou 11g-gresi::ivns çontra :i a utoridade publica. ns tf'.51 .. e
munhas ou qu3e;-:quer oulns ptlssons. e bem 3ssim d isrul i
rem ou fazerem e~planações ou commentaríos !óOl:Jre assum
Dlos albl'ios ao processo e que (!e modo algum sirvam para 
·~sclnr(ce l-o. 

Par3gr1.1pho uníco , .'\os infractores que não a~tenderem á 
ndvertcncia do Juir, e~rá retirada a natavr1.1 e nn caso Gm 11ue 
se mostrem recalcitt•(ttÜ!ilS, ser-Hiesvá aprilicnve! o disposto 
M § !• do ad .. -i.25. nomeando o J1Jiz outro defensol' no r6o 
ou um aecusadol" ad hor.. · 

ArL. 4::\f. A's nudiencins n sossões dos tribuna.cs ninim•~m 
poderá ~s~ it- 11r coro armas t!. ~--~~ as. exeepto: 
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§ :1.. º Os ·agentes da nuloridadn tmblica em diligencia ou 
serviço. 

§ 2. º Os oUiciaes e praças do E:s:ercim ou da Armada e 
ela Policia, na r~11formidade dos seus regulamentos e· quando 

·~ 'em serviço nos juízos ou tribunaes. ' 
Art. 432. Os juízes usarão sempre suas vestes talares 

em servii;o nos juizos ou tribunaes. 

TITULO !I 

Das férias 

Art. 433. São .feriados no fôro criminal os domingos a 
iíias ile fc!-ta I!arional declarados em lei. 

Art. 434. Torlos o~ actos e termos do processo crimi
nál e da investigação policial podem ser praticados em férias 
fore>mes e nos dias feriados, e:xcept.uadas. apenas, as sessões 
de jul~meoto, que não podem ser màrcadas para domingos 
e dias -dll festa nacional. Os julgamentos iniciados, entretant-0, 
em dia. um náo se interrompem pela. superveniencja do fe
riado. 

TlTULO Ill 

Do Gabinete de Identificação e Estatística 

At't. 435 . O processo da idenlificacão criminal será: exe
cutado na instrucção criminal ou nos casos seguintes: . 

§ 1. º No caso de flagrante dellcto ou de prisão prevenJ 
tiva. . 

§ 2 . 0 No êe pronunoia . 
~ ;~. 0 l!'íü d<: CO!tclt!lll!Hll!áü . 
Art. il36. A todo o pr·oc<'sso será junta a individu::l.l de 

identi ficacão do accusado, tomada perante a nutorid:Jrle poli
cial no caso de flaS'l'nnle delicto, ou np proprio Gabinet9 ·do 
lC:entificação e Estatistica nos demais · casos. 

Art. 437. Todoe os accusados presos nos casos do arLigo 
' autecedente esião sujeitQs á idontificaoüo, cxoepto os Qúe o 

!orem pelos motivos seguintes: 
§ L • Prisão adminisf.rativ.a. 
§ 2 . 0 Detenção pessoal. 
§ 3 . º Crimes politicos não conncxos com os orimes com

muns. 
§ 4. 0 Adnlterio. 
§ 5 . º Contr·1wencões, salvo quando se referirem á -e:xplü

ração do Jogo das loterias, das rifas, da mendicidade, embria
gou~. vadiagem e capoeiragem . 

ArL. •i38. Os antecedentes eriminaes do accusado eerúo 
comprovados pelas certidões <lo Gabinete de l<lcnt ific:i.ção. 

Art. (139. A' · requisição <los Juizes Criminaes. fornecer:í 
immediatamonte o Gabinete as necessârio.s informações ou 
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cópias de anteriores sentenç.as, refe.rente& ao accusad·o, su~ 
jeito a processo ou julgamenLo. 

Art. lt40. Para o firn do artigo antecedente e sob pena 
d.• multa de 50$ a 100$, os escrivães dos juizos criminaes e 
o secretario da Cur te de Appelfo.ção são obrigados a remetter 
ao Ga.binet.e, denLro do prazo de oito dias, cont..ados da da-'tn 
onJ que tenham sido proferidas, cópia · da'S senten\ia.S que pro-
11unciarcm ou não pronunciarom o rcio ou o absolverem, das 
sentencus . de condemnacão ou abSo !vição ~ dos despachos or
denando o arcllivamento da denuncia ou queixa . 

Art. ·441. Essa. cópia será junta aos respectivos prom
ptuados oq,"tlni:rn.dos no Gabinete, e só aos juízes set'á forne
cida como complemento de· prova. de antecedentes em outro 
processo insLaurado conLra o mesmo accu-sado. 

TITULO IV 

Da 'estatisticà policial, judiciaria e peniténci~a 

Art. 442. A cs't.atistica policial, judi-ciario. e J)enit.encia.:. 
ria. a ~:arg-o do Gabincti: dt> f:dentificação e de ~slatística. 
de· n.ccürdo com a seu reguiaml)nto, versará sobre os factos 
occorridos aunualment.e 

Ai·t. 1143 . A csta~istica policial comprehende todos os 
sct>viços mencionados nas leis e reguta.mentos especiaes da 
policia do Dist.ricto Federal. 

Art . 4-i4. A estatistica judiciaria comprehende a cri
minal e o. do movimento do~ p1•ncc::;sos e Julgamentos, e delta 
constariio em CJLladl·os distinctos: 

§ i . º Os crimes ~rr<>.tica.dos duTan~e o anno. com especi
fk~ção da natureza de cada um. dos ·mezes em que occorre
l'am, dos tocüc!:'. hoi•as cm cinc foram pr.rpetrados e dos instru .. 
m0nLos do e rime contra :i. pessoa. G vido. . 

§ 2. º As contravenções em especie, segundo os districtos 
policiaes. · . · 

§ 3. º As aTmas prohibida.s quo tiverem sido apprehen~ 
<lidas. · · · 

~ lt. º O nnmero <ie delinqu~mt~s (aul-0res e cumplices) 
com e>:peci l'icnçfl.o do~ cr!m0s que prnlicarnm. da idade. do 
gi·:.ío de inst-ruccão, nuc1onaliàad'e, estado c ivil, cô'l' e pro- . 
fis:sflo. · · 

§ 5. • O numero de contravonlores. com especificae!fo dll6 
contravcnc.õcs cm ()UC incOl'rernm e ctcm:iis caracteristicos 
<!Sln.belccidos no numero :rnl.erior. 

~ 6. • Os crimes commnns (l contra:vcnçõcs lcva<lo.s no co~ 
nl1Ccimc.nl-o dm Jui:itcs e Teibunacs. 

li 7 . • Os crimós fUnccionaes . 
. !\ S. • As snnlcnç~s que prnnuncinrem on não o réo. ou o 

abso'Jvcr1~m. profoddas na i nsl,1 •nQ~ão criminal, quer ot igi
llrlt'ia.mente, quer:- em gráo <lo . recurso. 
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§ 9. • Os julgamentos, quer em primeira, quer e:m se-
gunda instanl:ia. 

§ JO. As p0nas impostas. 
~ 11. Os h·_zbeas-corpv.sconcedidos e os denegados. 
§ 1'.2. Oi; processos de contravenção preparados pelas au

tcridades policia~s. 
§ 13. Os processos de menores de quatorze annos. 

. Art. 4!iS. A estatística penitenciaria comprehenífe: 
§ i. º Entrada" e ~3!lidas mE>ruaes. de presos nas Ca;:a-i dt'· 

Detenção e de Correc~ií.o e outros esLabelecimentos. destin~-
dos ao cumprimento da pPna. · 

§ · 2. • Entradas e se.Ilidas por nacionalidada, estada civil 
e cõr. 

§ l. º Entradas e sabida! segundo a idade, a instruo~ãc:> 
e o sexo. 

§ 4. º Entradas e ~ahi<ia.s SP.$!•1.mdo os crimes e. panas. 
Art. 4rn . .A estatislica geral serã acompanhada de dia

grammai> rlf!'mon!'<trafivo~ da pr.rrrnla:r<>m rie cr'imf'S e contra
Vf'ni:õ?.s, se~undo a<i e~pecies e os districtos polieiaes. e de 
um minncio;.o relalorio que, al~m de outros dados fundamen
tn.E>S, assi~na le o coefficiPnfe da cri mina 1 idade, ai; suas ::'!BU
sas. a reincidencia e a predominancia ethnograptiica dos de-
linquentes. • . · . 

Art. 450. Os quadros de estat1strna. ~ral serão nr~am
s:i.dos àe accôrdo com os modelos fornecidoa J,elo Gabinete de 
Idenf.ificacão e de Flstaldt:.tica ao secretario da Ci\rte de Ap
pellaeão, }los escrivães; dos .iilizos criminaei::. dirP.~tor da Casa 
de Correccão, dPleEtartos. dirf'ctores. administradore.s nu in
spectores das reparticões subordinadas á policia do Distrido 
Ferleral. 

Art. ~50. Ficam revogadas tonas as fois. decretos, regu~ 
lamentos e instrur.cões sobre o processo criminal e quaesquer 
disposições em contrario. 

Dl11pod98es transtorlas 

Art. Lº No.s crimes de competrmcia do Jury e dos ,iuizes 
de direito serão obse!'vadas provísoriamente as seguintes 
dispo~iç.ões: 

§ t.• RnMrrada a. instruccão pri>pnratorin no1=; cI"irnl"s de 
compett>ncin do .Tury. o pretor orrlenar:\ ::t~ dili~<'nl'i:1s neces
snria~ pa.t'a snnnr f!Ue.!r111f'r n11llirlri11fl. e. Pm sermida. martdará 
reme!t1>r os auto;; 1.10 .iuir.o flp direito r.omp1>f.entr- T\lH'B os \11-
tt>riores l1>rmo!1 rio proces.-o. na Mrma eslatuida pelos arls. t93 
a 200 deste Corti~o. 

!i 2.º J>:w~nria em ,iul~do n pronnncfo., o .iui?: d~ direito 
mnndarã rcrnfllh~r os nu tos ao rl'r<pr-f'! ivo esr.riv5o do Jury, 
seJ:?Uindo-sr- n;\ demais termos estab!!lc~cidos nos nrls. 219 a 
285 df'~tc Co1iigo. 

Art. 2. ~ os rct'ursos cto~ drr=:pncl1o!'I dos prrtorC's e os 
conflictos de .iurif'dic<;ã o enfrn l'llCl~ f:!'rl\o p1•orn;;snaos Da 
conformidade dos arte. 10f e 202 a 217 deste Codigo. 
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Art. 3. º A e>:ecução das multas · impostas ·no correr do 
processo e a das institui<las nos regulamentos administr~tivos 
será promovilla na conformidade dos arts. 36i a 3GS deste Co
dígo, sendo o mandado executivo p:rocessado de accôrdo com 
os arls . 310 a 3i6 do regulamento n . 737, de 25 de novembro 
de 1850, a té que deorelado se.ia o Codigo do Processo Civil. 

Art . 4. º A qualificacão e revisão dos jurados será regu
lada peloi:; arts. 95 e 113 do decreto n. 5~56i, de 1905. 

Art. 5.º Emquanto não forem creadas escolas de re
forma, ll pena imposta a crim inosos mafores de quatorze 
annos e menorr:?S ·de v in te e um, será cumprida em pavilhão 
separado na Colónia Correccional de Dous Rios . Os menores 
de Qualor:1.c P. mniot'<!l> de nove annos serão recolllidos á. Es-

. cola Prcmunitària Quinze de Novembro. · 
,\rt. 6. º Os Juizes, escrivães e demais funcclonar1os da 

justiça perceberão custas de accôrdo com o regimento vigente. 
Art. 7. º Este Codígo entrad em vigor trinta. dias depois 

àe sua publicação no Diarío Of(icial . 

...... 
TtnMOS 

Minrr:no f Maxirno 

1.oosooo 
200SOOO 
30.isooo 
400$01)0 
;;oosooo 
600SOOO 
7008010 
SOllS001> 

1 :OOOSOOO 
2:0008000 
4:Qíl0SOOO 
5:0005000 
6:ooosrioo 
8:0(10:-)1100 
9:000$(}00 

il>:OOUSOOO 

PENAS 

Pris:l.o c,alfolar pc. ~· menos d~ 

Sei~ fnezes. 
Um anno. 
Uin anno e sois mozes. 
Dous annos. 
Oom; annos cisei~ mozes. 
Tres annos. 

1 
Tres anpn.~ o seis mozos 

j Qu1~t.ro annos. . 

Obserl'ações - EsL'l tabella não so a.pplica àqaellc.>.s c?'imes que, 
embora pu nidos coni 111tmos de q11alro a1111os de prisão, sã.o entro
tanto considerados inanauça.veis po1· la.is espociacs. 

Votu~.ão do projecto n. 342, de 1!l20. abrindo o credito 
especial de 200 :000$. para clcspC':ias d')correntes dos conve
n ios dn. Conferol')t:iu do Limites lntcrei>to.dunes (3• discussão) . 
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ANNAES DA CAMARA: 

,\.ppl'nvad1'> 1•m :~· di.~cui"$:io n e11Yfado fr 1>immi~"ªº dn 
lkdal'1~iio n ~1'giiinlr· 

PHO.T r,c·ro 
s. 3 11~ - 1~20 

O Cong1'0sso Nacional d ocre la: 
Ar!. 1." J.i'ica o Pot1i•r Exocntivo autorizado a abrir, pelo 

1\linisterio da .. h1sl ií)a e Ncg;ocios Tntel'ioi·1~s. ó credito csp~
cial de 200 :ll00$. 1kstinado a occorrcr á.s dcspcw.a.s oriunda~ 
(los convcnio~ celebrados na Confcrcmcia dt• Limites Jnt~1·

, L'.:;La(ILiaeA, realizada esf:L' anno .nrs:la CapílaL 

O Sr. Rodrigues Machad.o (w:la 01'dam) t•equer e obtem 
dispen~a de imprnssrio da rcduccão final do proj e do n. :H2 A, 
dC' 1020, ·u'fim tle ser immediutumenle volaàa. 

E' lida P, :>em ohs·~rva(:.fics, approvacja a seguinte 

n Eo.u;çA<) 
N. 312 A - 1\120 

llt:dacçüo fhial l/o 1)1•ojccto n .• 1.12, d rJ -J.920, <1u.c abre u credito 
os1)ecial dr. 200: DOO$, para tlcspc::m1 deco»i·cntcs dos con-
11enios da Con(c'l'cni:ia de Limite . ., ln tc1·e.~tadun.cs. 

O Congrr.!:lso Nacionnl clecrr.ta: 
Art. 1.º Fica o Podr.1• EX('('utivo autorizado a abrir, pcln 

Ministerio lia .luslir,u f\ Negocio~ lutr.1·iol'es. o ern(lito ,espe
cial de ~oo :000$, destino.d.:. n n1~corrcr t\S de.~pr.zai> oriundas 
dos uonvenios celebrados na Cúnferencia de Limit.r.s Inlt't'-
f'sladuacs, realizada ·~sto anno neRla Ca11ita1. · 

S::tla das CornmisSÕ('S. s <le scl.cmbt•o do Hl20. - nm'l'fd 
Porto. - José Alves. - l'rad(I I .. opcs. 

O Sr. Presidente - O pro.il'cio vao ao Sonnclo. 
VoLa~ão do pro,iccto n. 211 A, dL' ·J !l.20, dn St•nado, rmfo

ri?.ando n abril' o crr.di to m~1·.11~,;ntío m1 pni;-nmonlo cl1! 11m 
:mxiJinr no Dcparl.nmrml.o dP :!" Linhn dn Ex1'rcil.o; 11om ]m~ 
rr1~N' fa"Ol':l\'1'.'I da Commi~f!fio fln Finanr,:v.s (:l• <I i~en~sf\o). 

Approvnclo rm :r• d isc11~>1íio o sei;u inl I' 

Pnn.n:1~Tn 

i'\. 211 A- Hl:?O 
(Do Rennrlo) 

O Congr<'s.;o l\·:.wional llcercln: 
Artigo unir.o. Fica o Prr.sidcntc da Republica autol'iza<lo 

n. abrir o credito n~ccssat•io pura pag-n.r, no corrente cxercicio, 
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º"' v~m:inwnlílf; do cat•;;m d1) capiLfio ::mxiliar do Depal'tamento 
de ~· Linha do Excrcil.o, u 41ue se refere a li:~i n .. 1. 028, de 
1 O dr. janeiro dr- 1f.J20; r.-v11ga<fas as disposil:G"s cm contrario. 

O Sr. Presidente - O pro.ir.do vac ser enviado ú sanc(;fio, 
úfficfa.ndo-sc no Sena.elo HObl'() n ocr,orrido. 

Vof.acão do pro.iecto n. 20t A, do 1020. autorizando a 
nbrir o crcif.n <'spccial d() 177 :867$, para pagamcntl) de dcs
pezas úo district.o radio-telegrapllico do Ama7.onas (3• dis
cussão). 

Approvado em ::J·' <lisr.us;;ifo " enviado á Commissão de 
Rcdacef\o o scguinto 

Pno.mcro 

N 201 A ~ 1920 

O Congresso Nncional decreta: 
Artigo uníco. E' o Poder Executivo autorizado a. abrir, 

p.<'IO l\íinisf.N•io da. Vin1;ão e Ohrns Publicas, o credito especial 
l'.IG 'li7 :8li7$. dcf>linado ao r1ag·amonto de despeias realizadas 
nos exereicios d11 HH5 e '19lô. J)e[o Districto Radio Telegra
phico do Amn?.tmu~. com os ::;eus tclegraphistas, operal'ios O· 
:forncr.ed<n·C'.s: . r~voga.da!>. a14 dispm,içt'1es em cont.rai·io. · 

O Sr. Dorval Porto (iwla. 01•rlem) requct' ~ obt.:im dis
pensa de impr''"'~áo d:t rNlnc~:rio final do pt·ojoclo n. ~01 B, 
dr ·1020. ufim tk• ~1.!1' immNliatumenle votada. 

E' lida l'. sem obset•vnr;(h'i-, upprovacfa n seguinte 

'..'\. :;n1 B -- Hl:!O 

](<!<(<1c(~rfo /i1tnl. (/tJ JJl'o;iccto ·11. 201, de ·W:?O. ((li<: (fU.tOl'·í:::<t a 
fl/n•fr 11 c1'1•1/ilo 11.1'Jll'1Jiol 1/c· ·177 :8fi7$, 1mr1i 2mom11e11lo de 
1.11'.Ç/l•~;fl.~ ilu dislrit•to 1·11di11-ft.'l•'rll"l1Jlf1 ico do :lmn;;rHw~ 

O Congres'lo :\acioirnl dccl'ela: 
ArUi;:n un ieo. E' o Poder Exoeul.ivo atüot'i1.ado ii ab1'ir. 

polo M:inistrt•io u:i 'Viui;ão (~ . OlH':.l.S Pttblka$, (l Cl'Cdito üSpt~
cinl de '177 :867.':l, desf.inado ao pa.gamen Lo do út1spezas reali
zadas nos e~ct•dcios àn 1\l'l5 P J•ll1l ü, pelo D1stricl.o Rnclio-T'c
h~g-1•aph•ico do Ammwnus. C'om os sPus telog1•aphista!':. opcra
l'ios o l'orneeedol'es.: l'ovng-adas as disposições om contt·ario. 

Sala. das Commissucs, 8 de sctembt'o do 1020. - Dorvo.l 
J>oi·to.-Deo1la.to Mlt:fo.-José Ai·ve.~ .. 
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'V10tação do pro,jecto n. 3-i'7, de Hl20, alterando a lei de 
licenças (2• discussão ) . 

Approvado em 2• discussão o seguinte artigo do 

Pl\OJ'ECTO 

~· $4? - 1!}20. 

O Congresso Nadonal decreta: 
Art . f.º A lei n, 4, 061 , de ·16 de janeiro de 1920. e o · 

uecrelo n. 14 . t57, de 5 de maio do mesmo anno, serão exe
cutado$ com as seguintes alterações: 

§ 1..• são competentes pa,ra conceder licenças~ 
a) a Cõrte de Appcllação do Dístricto Federal ao ~eu 

presidente ; este aos metnbtps da mesma Côrte, aos funcc10-
narios da sua secretaria, aos juizss de direito e aos pretot.:es, .. 
aos escrivàcs e a todos os demais servéntuarios que desem
pf)nharem quae>squer funcções perante os ~uizos ou pretorias 
da justica local; o procurador geral do D1stricto, aos mem
bt•os do resl'Jectivo minislerio publico (art. · 2", d, da lei); 

ú•) os chefei; de repartições ou de serviços publicos fê
dcraes no Districto Federal, nos Estados e no Territorio do 
Acre, aos seus subordinados, a.té trintà dias {idem lt, da lei) ; 

e) o· Prci:.:idenle da Republica, aos Ministros de Estado, 
por qualquer prar.o, e a ·todos os demais funccionarios dos 
differentcs ministerios por mais de um anno (idem f, da 
lei). 

§ 2.º Os prazos de interrupção de exercicio sem licença, 
a. ~tle se refere o art. 3º da lei, dizem respeito a cada anno 
civ1l, considernndo-i;.e abandonado o emprego, independente
mente de processo administrativo. si a ausecia· do funccio
nurio so prolongar por mais de trinta dias consecutivos. 

§ 3.º O funccionarfo que f,iver gosndo de dous annos 
consecutivos de licença só poderá obter nova licenca se esti
ver exet·ccndo o curgo ha mais de dous annos, salvo o dis
posto nos arLs. 20 :i. 23 da lei n. 4. OSt . 

· § ~." Para o offcilo dos deRcontos a que se refore o al'
tigo t 1 da lei. serão somrnados, dentro de cada anno civil. os 
dia~ de falia e os mczcf; de licenca, como se fossem cons~-
cut1vos. · 

§ 5." A. licnrn;a c8pc1:inl de que truta o art. i 9 da lei, s6 
~nrú co21ceidicla por motivo de molcstia grove, provndn om 
mspcccao de ~nude, prevalccondo as razões de prcrerencia e 
mais disposições do a.rt. 17·cto decreto n. 14 . 157, de .1920. 

~ O Sr. P~ulo 'de Frontin (pela ordem.) requer a verifica-
çao da yolar:uo. · 

Procedendo-se ú. veriticoçúo da votação recorl;hec~~ 
t~rcm vof.ado a favor 31 Srs. Dcputàdos e contra, cinco; 
total 36. 
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9BSSÃÓ EM 8 m: $M'F..c"\!BJ\O DF. 1920 

· · O Sr. Presidente - Não ha numero. • 
D f! nccõrdo com o fl.l·f.imcnlo deixo de mandar proceder 

á cnamada · por não ha,•er visivelmente numero no reCJnto . 
Passa-se ás matérias em discussão; ' 
s· di!1russão do projccto n.,340, de rn20, abrindo º· cre

dito especial de 797:621$477, ' para concertas e acquisição de 
material f)uctuante de diversas alfaridflgas. 

·O Sr. Presidente - Ao·ha~se sobre a Mesa uma emenda 
Qno vae ser lida. 

E' lida, apoiada e enviada. â Commissão de Financas a 
seguinte 

EMENDA AO PROJECro N. 340, DE Hll.20 

(3• discussão) 

Eleve-~ de 36 :000$ -a consignncão relativa (i AlfandegtJ. 
ela Bah ia, para ac11uisição de lres pequenas embarcações des-
tinadas ao serviço de saude . · 

Sala das sessões, 8 cle setembro de rn20. - Octavio Man-
{laboira. ' · ·- · · 

' As importnncias constantes do projecto foram prvposta.'I 
pch1s inspe<:torias das respectivas alfandegns que, por ordem 
do ministerio, or;;aram as VeL'bas de {!Ue necessitariam para 
regularidade do servico de f\scalízacão, 'Vis;tas,- erc. Aconle
.ceu, entretanto, que, só depois ue dirigida ao Con~resso a. 
tmensa;em do que o l)rojecto resultou, cllegou ao l\lmislcrio 
um f,ele!-rramrna do inspector da Alfandega da Bahia, sobre a 
nec-e:oisidade imprcscindivel da acquisil;iío de t.res pequenas 
Janchas. do custo de 12:001>$ cada uma, para o servico da 
ronda, quo ac1 unlmrmte qunsi não se rnz, com gnmdes incoo
\'eni(?nies para o fisco . 

i::í ainda estivesse cm e!1lhora~iío a mM>stlErem, a admi
nstrnr,íw inclniria1 no calculo da sommn destinada á. referida. 
n<lunnts, r.omo o r;zern Am relocilo i\s outras, a just.a provi
á<:ncin s1:r;grrida. Como. porem, já se acha o caso affecio á 
dl'.!ch;ilo dtt Cnmat•n, s6 ha o- rêcurso da emenda. que-, no mo-
mcnlo proponho. . 

Encet•radu a. 3•. dlsoussl'i.o do proji;oto n. 340, de Hl20, e 
adiada a volnção até que a referida Commissão dê parecer 
sobro a emenda. o!ferecida. 

3• discusi;iio do projecto n. 338, de 1.920, abrindo o ·cre
dito de 5. 330 :000$., supp\ementar á verba, 2&' do orçamento 
dn f1ar.enda de 1920. · 

Encerrada e adiada a votação. 
Encerrada n 2• di scussão do artigo unico do •pi;-ojccto nu~ 

mero 218, de i.920, estendendo ás emprczns ou cornp:mhias, 
que se organizarem no paiz para exploração cta industria me~ 
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620 . i\NNA'E:S DA GAMAM ,, 

talurgica, .Q>: favores eslabelecidos na lei ll. 3 . 99'1, do corrente 
anno; fícni1d o adiada a votação . 

. E ncei·ra.da a 2• discussão do a1·tigo unico _do 1projccto nu
mero 22 ·~ A. do 1020. do Sonado. au torizando o .Jockey-Club 
n ~on Lr.ahit· · um emprctsLimo ·em · obrigações ao portador at6 
5. (JOO :-C100J:l. com pat'eeer fnvnraYcl da Commissã.o de Consti
·1,nição n .Tustica, i'icando adiacla a voLação. 

1° discus:oão cio projecto n. 290 A, de 1920. considerando 
de ul.ilirlatlr. pubfüa a. Academln. de Commercio de Juiz de 
F6rn ; com parr~ccr favoravel da Oommissão de Constjtuicãoce 
J ustic.a. · · · · 

Encerrada e adiada a YoLação. 

O Sr. Pl'.esidente - Esgotadas as ma terias em discussão, 
\'Ot' h!vm1lar a !\P.s;;flo, <ks\g-n;rndo para a-manhK a sci;uinto 

ORD6M DO T>li\ 
. 1 

Votação do nro.jcctO' n. 3t,i, de :1. 920, alterando a lei de 
licenças (2" discussã9); 

Votação do projccLo n. i01. A, de l.020, auto.rizando a 
execução de obras no leito do ri0 Grande; com parecer fa
'\ora..,·e1 da Commiss~o de Obras Publicas e emenda substi
tutiva da. de Finanças (2" cfücussão); 

Votação do pro.ieclo n. :178 A. do Hl20. amnistiando os 
insubmissos militares; com parecei· e emenda da Commissão 
de Constituição e .Tnst.ita ; p1•ccedcndo a votação do r equ eri
mcnLo do Sr. Oclavio Bocha (2" discrnssão); 

Vot:ição d o •p ro.j13clo n. · 272 A_. de 1920. t!onsidcrando de 
u til idade publ ica n. Liga B:irbaccnenso conit'a o Analphabe;... 
tismo; ·com parecer favora'\P.I cta Commis~1o rir. Constituição 
•) Just.iça ~2· discussão); · 

Votação do pro,ioclo n. H>S A. de 1.920, esLabelcccndo pe
naR para o h omicídio por imprtidcncia. negligencia ou im
•pericia e dando outras providencias~ com parecer da Com
missão ele ConstiLuicão e .Tust.içu. (l" discussão); 

Votn<;ão do pro,jecto n. 238 i\. dC' 1020. crcandn um lo'."' 
gnr de carteiro rm Pat:os (1" discussão); . 

Vot..1.•:ão do parcr.er n. ~3. de H\20. indeferindo o reque
rimento em (}\ln J. C. Ooµ.keni'ull .pede o pai;nmcnto <lc réis 
38 :000$ por di·ffercnçn d r. cainhio (discussão unica) .: 

Votação do pro.i neto n. l!H. de 1920, abrindo Cl ct·edif.o 
especial de 3 :6t>O$. I)t\n\ \)agamento a Godofredo Cavalcànti 
da Cunha Vn!'conecHos . e Jrisé Guedes Goudin; com parecer da 
Commissão de Finll-ncas, ,.contrario ú r.moncl:i a.presentada 
,(v1'do projecto n. Hl~ A, do iS20)· (3• discussão); 
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:: SEss,\o EM s DE SE'l"EMBfiO m:: 1920 

VoLnç-ão ·do pi·o.icclo n . .:338, de Hl~O. abi•indo o c\'cdito 
de 5 .330:000$, supplcmenLar ú vcr!J::i. 23" do areamento da 
Fazenda de '!ü~ü (::!• diK<mssão) ; . 

· Votação do pro,)ci:to i1. :!18, de :Hl:.W. csLcndcncto· iis 
empre:r.as ou com,panhia:>, que se ot'ganizarcm no paiz, naru. 
cxi.[}loração <la industria mcluliurgfoa, 11:> favnrcs cslabcleddos 
na l r.i li. 3.UVt; do COl' t'CllLP, anno (2' <liSt.:U$SÚO); 

Votação do proJ <!cLO n. 3:3 -~ A, de 11120. do Senado, au
tN>ir.uncto o ,Toc!;:cy-Club a ~on l.rahir üm cmprcstimo em obri· 
gacõcs ao portador alü 5. 000: 000$, com i>at·uccr favoravc! da 
Commisão de. ConstHui,;ão e JusLit;tL {2" <li!;cu~:;ao): 

Votar;ão cio project.o ri. :?no _ts..'.-. do 1-<.:120, coiisidernndo 
de utilidade publiea a Ac:adcmia de Comnwi·uio de .Juiz dr.: 
Póra; com parecer favo1·11vel da Commissão de Gonst.ituição e . 
Justiça ( 1 • discussão) ; · . · 

Voiacúo do rcqucl'imcni.o 11. 38. de Hl~O. do 81'. S:un
paio Gorrca, .p·cdindo a audienci:i da Commissão de Cons~itui
c;ão e .Ju:>til,;a, sob1'1: o projcct.o n . HO A, ele H>20; 

2• discu_ssão do p!'ojeclo n. 105 A. do Hl20. i'ixaudo a 
<lespcr.a do MinisLel'io elas Hr.laçües Ext.erforcs para o c:s:er
cicio de 19'2'1; com panlccr ·da C~mmiss;.'io de Finani;as sobre 
a.;; emendas aprcsenlada.s; · · · 

2• discussão do projecl.o n . 3G3, d e 10.20, rélevando da. 
rirescripção cm rrno t.onham .incorrido os juros de apolices e 
outras responsabilidades monetarias da Uriião ; 

1" discussão do pro.iecto n. 3GG. de 1920, crnando o carg·o 
(,te cngenheh·o-architecto, no Escriptorio de Obras. do Minis
tcrio da Justi~~a; com p:rreccr favoravol r.la Commissão ele Fi-
nanças; . 

Discussão unica do parecer ·da Commissuti de Financa:; 
sobre ,a$ emendas offcrccidas ll(l. ~· discussão do l>!'Ojeclo nu
mero i26, de 1!H9, mandanúo spparar da secção d~! Reopm·os 
de Obras da Cusa da Y\Iocda. a ~ecção de Ell'<.:lricidudc; co1u 

.pn.r·ece1• da Coinmissão do Finanças sobr1\ a emenda u emen
das da. . nv!•mu Comrnissão ('! id\\ in·oj ecto ti . ~ü5, de rn2•01

). 

Levantá-se ü :;cssão ú:; H horas i:: ti5 minuto:;, 

Orçamento do Xn.t.erior 
PR()JECTO N. 84: B....:.. t!J:?O 

Emendas acceitas pelo sr. Presidente da. Ciim~r11• 
N, 1 

.\' vel'!.111 Sub\'C11cfío rw,; ím;Ul.utos oi'ficiaus de ensino : 
A verba tkve s1)t' à<!ecmpo!;i..u 1!1H J..>Ut'le cou~oliduchi o 

]Jnl'tc variu.vl)], ;,mndo L\ primoi!'u a qlle fica no '!'l1esouro o a 
~:c~uncla a que li <mll'cgu.o :ws in::;Lilulo$, l'm ::ieiH iweslacões 
s~tl!esfrncs . 

Sala das scssõci;, ti ele setembro de ·H.l20. - l'ctiilo d~ 
Pr1,~1tin. . 
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N. ~ 
Ao art. 2•: 

Accrescenf.Pm-sc. as seguintes instituições: 
l<'ac1.1lrh1de àe Direito. · 
l' aculclade de I>harmacia e Odontologia do Estado do 

Cearú. · ; .ú. 
~ant.a Oasa de Mísericordia de FortaJp,za . ·- -
~anta· f,a!Õa de Miscr foordia de Sobral. 
M;;lo de l\f PndiciqadP. de Fc1·taleza. 
Asylo de Alienado!i•.Q.e Po1·angaba. ' 
Dispeni>ari9 dos Pob~s de Foi·t.aieza, no Estado do Ceará. 
E-ala das sl?ssões, 6 de setembro de 1920. - ThO"lnfl1. ·Ro-

cfriy tlCS. 

N. 3 
Subvenções: 
Oilde se lê Asylo dP. S_ Joaquim; do Serro, Mitiás, leia-se: 

<::/:..~yh S_ JoaC)uim, rle. Conceição do Serro_ 
Sala das sessões, 6 de setembro de :1920·. - He1·culano 

Pa,.!Ja. 

N. 4 
Ao art. 2.º - Iuclua-se _.o HoS'pital de· Itabira de !liatto 

J)l'nlro. . ' 
Sala das sessões, 6 de sel.embro de 1920.-Jos'é Boriifacio. 

·N. 5 

Ao arL. 2• acc1·~:> l'•entc-se, entre us inst.it.uicões, bene!i
·~ ia•las pelo mrsmo nrti!?o a scguin!.e: 

·colleg:io de inslruci;ão s ccundarin. para meninos, mantido 
r-r.•r padres da Ordem· de S. Domingos, ·cm Port.o Nacional, 
J:::;tauo de Goyaz. 

S~la dasº sessões, 6 de &cLcmbro de 19.20. - T. AJJ1'es ® 
Sil-ca. 

N. 6 . 
Verba :)2: 

Na riuantia d~siinacla u paiamento da aJimeniacão ~as 
pra1:::is, deAtaciuc-sc a importancia. que fOr necessarià pará o 
fot·r. .. cimcnto de cltw.s otapas uos sa1•genlos do Corpo de Bom-
lie1ros. · 

~ai~ das !lessõr.~. G elo sete.moro de H-120.--0ctavio Rocha. 
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gESS.Â.C> 'EM g l:)Jo: SB'rEMBRO DE i 920 

Emenda niio acccita pelo Sr. Presidente da Camara d03 
Vcputados: 

N. :1. 

Fica o Govet·no autorizado: 
A. consolidando :is cli8pOsicões vigentes sobre escriptcrios 

(•ll casas <;!e emprestimo!; sobrr penh9res, expedir novo regu
lan1cnto parn as mesmas, adaptando as medidas qtle julgar 
co11H~1lientc, mantendo e scrvico de físe.alizacão e conservando 
ui; ar.tvaes fiscaes "mquanlo bem servirem. 

Saio. dtts sessões, 3 ele setembro dé 1920. - Nicanor Nas-
dmeuto. · 

\Infringente <lo art. :H2 do regimento, § 1u.) 

9B" l:lEss.:w, EM 9 DE SETEMBRO DE 1920 

PRESlDENCIA DO SR. 'BUENO BRANDÃO, PRESll)ENT& 

A's i3 horas comparecem os Srs. Bueno Brandão, Octa
dlio de Albuquerque, Ephigenio de Salles, Antonio Nogueira, 
Souza Castro, Dionysio Bentes, Bento de Miran.cta. Luiz Do
mingues, José Barrei.o, Rodtigues Machado, Armando Bur
lamaqui, Marinho de Andt·ade, '.l'homaz Rodrigues, Vicente 
Saboya, Osorio de Paiva, Cunha Lima, Oscar Soares, Simeão 
Leal, João Elysio, Baltbazar Pereira, Correia de BrHto, Pe
reira de Lym, Estacío Coimbra, Julio <le Mello. Luiz Sil
veira, João Menezes, Rodrigues Doria, Manoel Nobre, Pacbeco 
Mendes, Alfredo Ruy, Seabra Filho, Elpidio de Mesquita, .l!lu
i;enio Tourinho, Nicanor Na8cimento, Mendes Tavares, Vi
cente Piragibe, Raul Barroso, l\lanoe! Reis, Verissimo de 
!\rf~;IC\, Toixeira Brandão, José Alves, Aususlo do Lima, Al
berliuo Drummond, Francisco Vnllaàares, Lundulpl,o de Ma
galhães, F1·;rncisco · Brossanc, Moreira Brandão, llnul Sá, .Ma
r1oel Fulgencio, l\Jello Franco, Raul Cardoso, Carlos Garcia, 
:Ferr.eira Bragn, Cincinalo Braga, José Roberto, Marcolino Bar
reto, José Lobo, Cul'lti$ de Campos, Arnolpho .A?.evedo, Ayres 
<la Silva., PeL·ciru Leite, João Pei·neUa, Celso Bnyma, Alvaro 
Baptisla, Marcai de Escobar e Oclavio Rocha (Gü) . 

. O Sr. Presidenta· - A füfa de presenca accusa o compa.
L'ecimen to de 66 ~rs. Depulados. 

Abre-se n sessão. 

O Sr. Ephi!renio de Salles (supple.nte, .se'l"l)indo de 2• Se
c.reta~·io) procede á leitura da acla da sessão anlecedente, a 
qual é, sem observações, approvada. 
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626. A:l>INAtS DA CAYARA!. ' 

O Sr. Presidente ~ Passa-se â lcitm•a do e;•pediente. 

O Sr. Octacilio de Albuquerque (.i" Sccretm·io, sc1·vindo 
de 1º) rn·oec<.!e á leitura do seguinte 

EXPEDIEl'\'.rE 
Ofricio: 

Do. Sr. 1 º Sccrclario -Oo Senado, de 8 do corrente, com
munic:indo quo aquclla Casa do Congresso Nacional adaptou 
e nes~a data enviou :í. sancção as ·seguintes pro[)osiçõcs, desla 

t:amarn: · 
Autorizando a abet>tura do credito especial de 20:501$3VO, 

para pagamento a D. Eulalia de MenC.onc,;a Loureiro, por dif-
1'crenca de montepio e cm vil'tude de sentença judiciaria; 

lleconb ecendo de utilidade publica a Associação Commer
cial de Minas. 

Inteirada. 
Telcgrammas: 
l\Iartáos. 5 selembro ~ !;residente Camara Deputados -

nio - Communieo sessão Assembléa reconhece \Vortighem 
Ferreira. Governador EsLado futuro quatriennío. Sauclavões. 
__, Sergio Pessôa, .PreSidcntc Intendencia. - InLeirada. 

Aurora, 7 setembro ~ Pi•esidente Gamara Deputados -
Rio - Motívo inaugm·ação um trecho importante linha fer
rea penetra~ão cemanda ferLil valle Caril'y, vos envio con
:;ratulacõcs, c~perando vosso. patriotismo continueis comer até 
ho.jc, voe;;os osforço~. boa. vontade, sentido garantir. Vemos 
rnfficiente continuacão il;tensivll esses servicos maneira qm1 
~10 commemorarmos Independencio. Ceará esteja cloLado esso 
melhoramento &em modificar profundamente economia. E~
lado. Saudações. - Thoma-; Co.valcanti. - I11Leirada. 

São 8ucccssivamento lídas e vão a impl'imir n!:i Sf'guintcs 

ILEDACÇÕES 

N. 329 A - 1920 

1Vova 1·cliar:ção final do pi·ojar:to n. 573, de UJ.f 9, que abra 
credito.~ vara pa(lamcn'to dos extinr:tos fieis de an11azein 
da Alfandeqa do Rio dv JaTiciro <? e:xtinctos cscripttirffrios 
cio /.,,aboratorio Nacionai de Anal'Yses. 

(Vjde :projecto n. 329, de 1920) 

O Cottg1•esso Nadonal resolve: 
Art. Lu Fica o Presidente da Republica autorizado a 

abrir, pelo Ministerio <la Fnzenda, o credito especial de 
.:1.7 :842~839, para regularizar a despeza com o pagamento dos 
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w.mcimenlo:-; do~ t>Xlint:lo.;; ffois de arma;i;~1.n l)a Alfanrloga do 
Ri() de ,faneir0, l'clativos ao me'l. d e dezembro de 1916. 

Art.. 2.• Fica lgualm1~nl e aLtlorizacto o PrcsidnnLe du. 
l\cpuhli..:;;, a nln·fr. pelo Mini:ste;:io •.la l"azenda, o credito espe
cial J~y .\ :!l81$S5'i·, pal'a pagamnnt0 de 3 :665%200 ao primeiro 
e\óci·ipturnrio cl1Me, exlíncto ela sccretàl'ia elo L:iboratorío 
Nacional rl1• Analyscs. ~Julio de _,\br?-u Gomes: c.or.i:cspond!')ntP. 
á. díJ!'e1·e11!:a lle quota:; 110 r>cr ioclo de 1 de .iancfro de 191.6 a 
31 de deiembro de Hl20; .. n t!e t : 41!).'655:\, ao pl'imeito escri
plurnrio, extinct.o, da mesma l'Cparticão. Jos<~ Honol'io 1\fon~
Ii"ik. lamb~m correspondnnlo ú diffcrenca dn ífUOtai; no pc
riodo rk 1 de janeiro <k mm a 23 de! mar00 de 1920. . 

An. 3.• Rcvogam-:;e as dfaposições em contrario, 
Sala- das Commissões, ti de setembro de i 920. - JJorval 

J>1n·to.--.... Deodato ilfaia . - José Alves. . ,. 

N . 332 A - i 020 

]lcda1:ir 1.'fo /in.ot do p rojer:l0 n . :1:12. d(! f!l20, c111.1!' 11/n·o 11 crc-
11itáo cl<! r:(Jri;et« Alucm1 R1.1d1"i!f1/.e.~ 1.fr Vu.~con.cello~. 
tlito uspi.:ciai de 2: 666S667, vw·rJ, 1mra payar.it:~ifo ao ca~ 

O. Co1ie;1·es$O Nacional re!>olve: 
Ai·t. ·! ." Pica o Poder Execul.ivo autori:rndD a alwir, pel~) 

i\I iuistorio das Rela~\ÕC!! Exteriores, u cr1xfüu especial de 
2: 666,5667, ouro, ou E 300-0-0, pa1•a occo1-rc1· ao pagamen~o 
do mensalidades devidas ao capitão d(! corveta Alvaro Rodl'i-. 
;;ues. de Vascorn::ellos no período dP. fevereü·o de 1918 a. 3i de 
,1 ancfro dr. :1919, quando no cargo de addido naval junto á Le
gacão do Brasil em Londres. 

A1·t. 2. º Revogam-se as !Jisposicões om coutrario. 
Sala das Commissões, 9 de setembro de i920. - Dórvai 

Porto . - Deod.ato Maia . - José Alves. 

N. 333 A - '1920 

/led11c1 ~<7.11 final tio p 1·0}1! cllJ 'n. :1:/.'J. d<.: f.'120. 1111.i] 11/n·IJ n '(:1 'P.
dita ~spccfol d~ t :899$600, ;nara 1ia(Ja:numto a<• n1wfü1•io 
:im!alido da Casu da J!oNio ... A lfredo f,11.i::; .du S<m:a 1'i:-i
.r:eira. 

O Congresso Naoional decre ta: 
A1·L. i.º Ffra <'\ l>rl1sidente da H.01rnbliea aut.01·i~atlo a 

alll'ir, pelo Mí!JisL.::rio da Fazendo , o crellHo especial tjo 
J :899$600. desL1nado ao pagamento 1fo dous 1.e.t•ço~ elo .:;alano 
do 011crario invalido da Ca.sa da Moeda.. Alfl:edo Luiz do Souztt 
Teixeira, relativos ao anno . de 1~18, o na fórma do N1gula-

o.- Vol. vn. t.O 
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rnculo appcnso ao decreto n, 11.447, de 20 de janeiro· 
de :1915. 

Art. 2.• ll.evogam-se as di.Spo9ições em contrario: 

Sala das Commissões, 9 de setembro de f920. 
P01•to. - neodato Maia.. - José Al'lles. 

Dorval 

N'. 3311 A - 1.920 

llcdac<:(i,o f~'.nal do projecto n. 384, de 1920, qtte alire o cre-
' dito especial de 20 :239$060, para pagamento ao Dr. An

tonio Angra de Oliveira e outros; em virtude de ·se?itença 
j udicia:r'ia. 

~ .. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. i. • Fica () 'Presidente da Republica autoriza<ifl 

a abril', pelo Ministedo da Fazenda, o credito especial de 
20 :23!l$060, destinado ao pagamento dé 10 :H9$ti80 ao Dr. 
A11tonio Angra de Oliveit'a·e de l'éis 10:119$380 á D. Fran
cisca Borges Monteiro fl seus filhos, vittva e filhos do Dr. 
Carlos Borges Monteiro, importanoia. dos juros dé mó:ra do 
pcriodo de 9 de maio de t 918 a i5 de fevereiro de 19f91 a que 
foi a União condemnada na somma das percenf..agens aevidas 
áQuell€s dous procuradores da. Republica, na liquidação for
i;ada da Estrada de ~·erro Oeste de Minas. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em contral:'io. 

Sal:l das Commissões, 9 de setembl'o de f920. - DoMJ(J.l 
Porto. - lJ~oda.to Maia. - llJsé Alves. 

N. 335 - 1920 

Rt.:dacção final do pro;jecto n.· 335, de 1920, que abre 08 cre
ditas de 96:91f$-f9!J e de 20:116$550, supplementares a 
diversas verbas do Hospital S. Sebastit1.o, do orçamento 
vigcnt•. .. ..• 1 

O Congl'csso Nacional decreta : 
Att. i.º Fiea 1> Poder Executivo autoriza.do a ~brir, pelo 

Ministerio da. Justiça e Negocios Interiores, os credit.os sup
plcmentarcs de 96:911$495 á. consignação ~Diétas para 300 
doentes"» e de 20: 116$550 á 'COnsignaQão cConserva(-ão do ma
ieriah> do «Material:i> do Hospital S. Sebastião,. àa verba n. -2:1 
do art. 2• da lei n. 3. 991, de 5 d-e janeiro deste anno. 

Art. 2.~ R~vogam-se as disposições em contrario .. 

Sala dns Cl'.!'mmissões, "9 de setembro de f920. - 1Joroo.l 
Po'rto. -- Drodato Maia. - Jos-é Al:~s. 
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N. 336 A - 1. 920 

RedacçiJ.o. final do p'l'ojecto n: 386, de 1920, que abre o cre
dito especW.t de 13 :810$967~ para pagamento· de venci-. 
mentas ao desembargador 'Fernando Luiz Vieira Fer-
reira.· . : 

O Congresso Nacional decretá. : 
Art. 1.ª Fica o Poder Executivo autori:.:ado a abrir, pelo 

· Ministerio do. Justiça e Negdcios Interiores. o credito especial 
de 13 :870$967, para pagamento ao desembargador Fernando 
Lui:i Veira Ferreira, dos vencimentos correspondenlcs ao pe
riodo de 15 de julho fiILdo a 31. de dezembro deste anno. 

Art. 2.• Revogam-se .a:;' disposições em contrario. 
Sala das Commissões, 9 de setembro de :1920. - Dorval 

Porto. - DeoàatO Maia. - José Alves. 
E' lido e vae a. imprimir o séguinte 

P.AOJ'ECTO 

N. 374 - 1.920• 

Jleaula a repressão do ann.rchismÓ; com varcccr d1L Com.
rn.issú.o de Constituiçã() e Justiça sob1•e a~ erMmaas apre
senttldas em 2• àiscus~ão e substitu,tivo du. mesma Corn- . 
miaslio 

(Dp Senado. Viela ,projecto n. 613, de i9i9) 

~m virtude de um requerimento do Sr. Mauricio de La
cerda o p:rojecto u. 613, de HH{), volta á Commissão para. que 
esta se pronuncie solll'e as emt'JI!das apresentadas por aquelle 
il!ustre deputado, quando em segunda disoussiio o referido 
projecto. 

Já a Commissâo ao examinar a pt·oposicão, que é do se~ 
nudo, declal'ou que se reservava 1a faculdade de, cm ouLra me
lhor oppo1·tunidade, aperfeicoar, si prec~o fosse, o alludido 
projecto; aguardando a discussão em plenario. Esla porém 
não se deu, tendo apenu~ ;,;)tlo apresenLnda:i. como Jic:ou d i Lo, 
varias emenda~ pelo representante fluminense. 

A Commis8ão, assim, aproveitar<\ o ensejo para estudar e 
examinar mais detidamente o assumpto, tomando tamhem, na 
devida consíderaoão, as ~mendas offei·ecidaoi pGlo honrado re
presentan)e do Estado do Rio de Janeiro. 

,-
Confórmc a Cotnmiss!io já fez sentir no seu primitivo pa

roccl\ sente-se, no consenso geral. a neoc.ssidnde de se wrmar 
a auooridade publica de ele!lJCiltOl!l QUO a habilitem a prevenhi 
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G2S .mN'Ats DA CAM:AllA 

>) rcpriinir os . aLLcnlados contra . a soo.iedade, ou· contra o indi
viduo sob atol amear:as dos terrol'isLas, por isso que o· uosso 
Codis-o Penal, que é ·de 1890, não ·corr,esponde ás e:dgencias 
eh .act.ual situação. · 

I.ois preventivas e repressivas. concordantes devem ser 
·\lotadas pelo Congr·esso, com o fito de evitar a continuaicão . 
desses at.tenlados e infracc;õcs 'que vêm ·se act.:enLuaudo no 
nosso meio, ameacando destruir a ordem stlciaL 

Os poderes publicos, felizmente, vão olhando mais atten
ta~cnte para o palp~tante assumpto. não cuidando de repri- , 

~ m1r roc:cepc1onal e violentamente, o que seria contra-produ
cente. os delictos dos que vêm no nosso paiz se insurgindo 
confira a ordem social. ~aja vista o proceder da Gamara dos 
Deputados, creando uma Comm.issão Especial encarregada de 
estudai· com carinho os problemas sociaes do nosso tempo, 
propondo medidas, solucões praticas, de módo a evitar o cres
cimento d'esse mal-estar que evidentemente .se nota e1J1 cer
tas camadas sociaes, iriritadas com as desigualdades. quieá in
justiças existentes: são as medidas preventivas a que se refe-
rio a Comznísaão . · 

O prõjecto eogita de meios repressivos e nioguem podera 
negar ao Estado o direito e o dever de impôr uma pena aos 
dcstruid01res da. sociedade, de quem elle ~ Estado - é o su
p1·emo representante . 

. A Commi.ssã.o, como lhe cumpre, passa a fazer um est.udo 
tonsciencio..so do projecto, tendo em vista que <Si a repressão 
excessiva póde ser conLraproducente, é'rigindo:..se em vinga- . 
dQ.t'a, pcns concorre indircctamente para facilitar um dós pro
positos que podem ter em vista os delinquentes - a popula-
1·idade - a tolerancia, porém, tornar-se-á mais !<>i-te e peri-
gosil>. {Dufey, La defoosa Social.) 

Antes, porém, e para que possa a Camara fazer .. ull1 es
t.udo comparado da materia, fará · a. Commissfi.o uma rapida 
resenha do qoe existe, em ma teria de· législaoão sobre o . as
~umpto, em alguns paizes da Europa e da Amet'1Ca. 

Parece que a mais antiga lei a -respeito é a allemi - d& 
.28 de Outubro de f.878 . Era uma lei de caracter pl'()viaorio, 
com o iiitüito de crear obstaculos li propaga·nda sooialist.a. 
Mais tarde foi promulgada. a. lei de 9 de Junho de 1884, appa
renLemente sobre maLerias explosivas, mas '11.ll sua sUb&tain
cia visando a propaganda. anarohica com o facto. Reprime a 
nova figura do delicto, que co·r1•espon<f.e ao attentado anar
chfoo LYPico - o tlelicto rnooia.nte m8.teria expl<>siva.. . 

Pune a p1·ovocacã.o publica. e a apologia; o complot ar
mado para commeLter (1 crime sem .fixação do numer.o dos 
que o devem fol'ma.r; a fabrioação criminosa. a compra. ou 
a det.encão .das materia.s ·explosivas. com a in_tencão de com
mefiter o attentado. Não pune a. lei -aUemã a pr-0vooaçio e a 
apologiá feítais privadamente e . "?erbal~nte, e, por diepos~
ção expressa, autoriza á persegUloão nu.o só d~ allemães, s1-
não tambem de estrangeiro.!!' qu.e hajam intrig:ioo 'd'isposi-
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ções da .lei - ainda que fóra do ,seu territorio - sob 0 fun
d~ent<? de q_ue se tz-ata de . deliotos internacionaes. · 

. ~ais tarde, em i894, foi promuilgaid'a outira. lei, sendo 
oonsidera4o culpado aquelle 'que 1~ha obrado e-0m a. i:n
tencão de cDo:Perar, na. destruição, por meio da violencia, da 
ordé.tn de cousas ~ta.beleeid86 e aquel:les que por meios que 
~~ a paz publica, ·aiacam osten.siv:amente, proferindo in
J.urias - .a monarchfa, ;a família, a religião e a propriedade. 

Na Inglaf.er>re <lePo1s de um <úteO:tad'o auarchioo reves
tido _logo ~ seguida .de um verdadeiro •leva.n.ite sociaÍ e eco
n9m 1ço !01 oa;ppr-0~ada a ~i de ·10· cie abril de 1883, e::d.raor
dmar1amente severa. Elb -estabelece t.res especies de de
licto : 

'i - o abtenta.do á pessoa ou á prop.riedede medi>&nte ma.
teria explosiva, sendo considerado culpa.do de 1'elonia o de
linquente .e puuioo com 1t.rabalhos forçados por toda a vida. 

2 - a tenta.tiva de uma explosiio: • 
3 - a íabriooção de ma.terias explosivas,· a qual dá lo

gar a suspeitas, oondo est.a, ·talvez a mais gl'ave disposição 
da •lei . ' 

Na Fl'ança nada menos de quatl"O leis fotrun promulga
da.s e isso ·depois ào attent.ad'o de .R'!l.Vaôb-0'1, ireoonhecida, as
sim, ia n~idade de ser modificado -0 ar.tigo 435 do CO<lig1>. 
Ponail. 
. E' ~ . lei de 1892 (29 de Abril) logo depois ampliada 
pela foi <ie 12 de Dez-eanbro de 1893. São as ~eie doe 18 de ~
zembr-0 de.sse mesmo ann-o, e de 28 de Ju·lho de 1894, pro
mulgadas pouco depois d<> assassinato . d<> Pre-sidente Carnot. 

Por essas leis constituem crimes - a d·estruição, ou ten-
1.à·tiva de destruição, por meios de substoncias e:rt>lOsi\"8.9, do 
bens· m ovais, ou immoveis; as :i.meaçae d'e inceooio com ma
tel'ias -explosivas; a oolloca.oíio, na via pubHca. oom intenção . 
criminosa, <le um exi:>los ivo; 11. ;provooocü.o dirooLa, mesmo 
nliu .segui<ia de efüiit.o. dos e.rimes de llomioidio, íncendio, 
furto de qualquer e.speoie; a apologia dios crimes. 

Por uma. -d'essns leis a 1'abrieaoio e u J.eL&nçiio sem p01·
missU.o, ou nroLivo legitimo, de ma.terias i!xplosivas, que. eram 
r.onsiderndos, como contravençõe.s, .p~am. a coost1tm~· de
licw, seud·o deferid'o .aos tribunaes cor:r~1onaes o Julga
mento <los deHctos commetti<ioo pela imprensa, por provo
r,~ão -e apologia, quando tiveram por objecto a propaganda 
anarchiea, e aos . provooacões a mi'lit.ares. . . 

A. d·enl.OOMti-ca Suissa tambem v-0-tiou s.ua lei, muito 
clara e muito s iínplres sobl\e o assumpto. E' a :lei.d-e 26 de Ju
lh-0 <fü ·1804, ,r.ef.erendada pelo povo sem opp<>S1çã·o. 

Pune não -só aquelie que, c-om intenção de inf~ndir. t~r-. 
ror ú. população, ou <l,e .::i.ltel'll:l" a ~eguronca pubhoa, mc1tll. 
a commet.ter <Jelicios contra a propr_1·e<!a\le ou contra a:s ~
~<H1$, ou d<i instrucções p:.wn. esse flm, como t.ambem os_ rn
~l.igadorP.s P. l!ucubricores desses del.icíos quando commet~1do:i 
por meio tia impreosn ou outros meio~ 1uir1logM, J•un(l, arnda, 
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o que 'faz llSo de ma.terias e::rplosivas, com intencão crimi
nosa, o gue transporta taes rnaterias, desde que poasa · pre
sumir que são destinada$ a commetter delictos contra a pes-
soa, oú proprieda.de. . 

Na Hespanha, o paiz once a obra do anarchismo tem 
sido intensa e extensa varias leis foram promulgadas. E' a 
de 1887 limitação a liberdade de assoeiàcão. E' a de iO ele 
julho rie 1894, de caracter excepcional; sobre factos crimino
·sos praticados por meio de substancias expldsivas. Pune a 
·provocacão, verbal ou por escripfo para commetter certos de
lictos, e a. a!1ologia d<? delietos e delinquentes. 

E' a lei de 1.896, mandando que os criminosos de taes de
lictos ·fossem sujeitos á jurisdicc~o militar, e desde que hou
''esse o flagrante o procedimento devia ser summarissimo. 

IN'a America do Sul, é Mnhecida a lei n. 7. 029 da Repu
blica Argentina promulgada em junho de 191.0. Lei de ex
cepç.ão, applicando a pena de ntorte a mulheres e menores: 
J1ão permittindo o reconhecimento de atlenuatltes nos crimes 
nella estabelecidos; estabeleMndG .uma juriS<iie<;ã.o espeeilll 
para conhec<ir de taes crimes. . 

Prohibe il lei a reunião dé pessoas ciue tenha per fim 
propagar doutrinas anarchicas; pune aquelle que faz a apo
logia de um facto criminoso, ou do autor desse facto; aqueHe 
que fabrica, vende, transporta, sem àutorizacão, matarias ex

, plosivas; ca.slisa aquelle que incita a pratica de um delioto 
pr;-evisto pela lei: aquelle que .propaga ,publicamente os meios 

· pat"a causar damnos, etc. 
Feita, assim, uma revisto. muit.o ligeira, eas leis eatran~ 

llcirns. passa .n Commisaão a examinar o projeato e ª' emen
das quP. lhP. dizem respeito,. julgando conveniente, deante do 
rf!SU!tad~ a que chegou, apre~ntat' Uni subsfüutivo ao dito 
pro.i eet.o , • 

Em o &rtigo I o J>l'Ojeclc declnra QUa constitua crime: 
<A porovoc.11.~ ao damno, fwfu, roubo, assaffo, in-. 

cedio. homicídio e a suptiressli.o ou subversíM:l da 
:iot.unl organização da sociedade ou de ~nf! doa ~eus 

. institutos lep.es .• · 
E Jogo em seguida define o que é a provocação: 

«A apologia feita verbaimentie ou uor escripto, ou 
por qualquer outro meí~ de pubi1cid:i.de, nas ruas. 
f.heatrGs ou· aF$Gci~ QU l'\!1Jniões. .onde quer que 
func.eionem. de tocfos os meios de n~ão dic-ecta para 
qualquer dos. fins acima. fodicaclos.:i-

Do modo que o projecto pa.rece confundir a prococaçáo 
· corn. <1. ap.owr;ia. quando ~ão- palaVl'as :que devem ter e teem 
realment11 signiffoaçlfo 'CIH'fsrente. · . 

A provor.a~ãn 1) a ins-tiga«;:.ão: é -0 ínc:itamenf.o á pratíc~ 
de um acto. 
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· E' um subs!~nLivo cnja inl.clligcnci:i mz c::ig-nifícv.rão ff' 
seni,e mais do que se póde pt•ecisnr, ()s sym1nym()~ nü().mánife;:.
tam $enão em parte a idéa complf'.xa que c~Hn P:>:p1·irne. Ifa a 
provocacífo no facto de tentar, sedmlir, incita!'. _encorajar. 
convirlar, supplicar. E'. sobretudo, 'um appel!o IJ os jul'i~con
sultC1s rol'nanos se serviam oom razão desta expressão. Infidn 
Advooatio. (RousseL códe de la presso. n. 936.) 

· A apologia é a justificação de algum acto ou de alguma 
éo.1Jsa; é a glorlfícacão de heróes, ou de pretendidos herdes 
dados a exemplo ~ quasi sempre se manifesta · por uma ap- · 
provacão do ot'ime. · . . · 
· E' verdade que pode~se di•er. oom florian, (Dei Delitti 

contra la sicurezza dello Stato, pag. f·34, vol. 2), que a ~po
Jogia de um crime não é outra cousa, sinão uma provocação 
indirecta para SP. commetter este ou aquelle crime, e Fabre- · 
guettes. des delicts politiques e des intractions, transcreve. 
a fls . 289, n. 221, 2· voz., um trecllo da exposicão de mo
tivoa ao proje:}to da lei trancer.a de f2 de DeMmbro de 1893 
,Jiiobre a razão porq1Je entendia o legislador punir n apologia. 
tnnt<J quanto a provocaç~o indireçt,a.> O qU!' é com effeito, n 
apolô.~ía íle um nttentado ao homfoidio, n pilhagem, ao ineen~ 
dio, á destruição d~ um edifício com o auxilio de artificio<1 
.axt>los!vós, etc., $lnão a provocnc§.o ao renovainen·to dr. act.oi; 
da mc·~rnn natmo7.a? Produzindo o~ mesmos effeíf.os, deve 
so.icHar aquelles que Ee tornam culpados, a mesma reptessão.:P. 
... (. que a exposição de motivo!: da lei !rancez.a quiz foi 
j1Hli!inar a necessidade de se punir tombem a apologia porque 
cprodur.fa os mnsmN effeitos, devendo os culpados ficar su-
.,jeitos ·ã mesma repressão . > .. · 
· Assim, pois. a Commissão cnlr.nde: que si:\ ·deyr. dr.linear, 
11cparadnmente. a;; duas figuras del!cluosas, evitando-se tam
bem, riE'8!=P. mot:lo, a impunidade da provoco.cão. quando po1· 
t!:x1•m11To o provocador tiver a cautela de simplesmente fnstf- . 
J?&r a praUca dá 11m acto criminoso dos enumerados no artigo 
I do Projecto. ;iem fazer a. justiticncil.o de algum d'aque!Je.~ 
:iclos. ou n g-lorifica<:iio, dess:r ou daquelle heróe, ou lluppost.o 
)l<!r6o. ou a nppr,)Vn~:ão deste ou daquelle crime. 

A Commissão re<ligE1, assim, ai: duas hypotheses: 
Con!Jt.ituo e.rime: 

. i • -- Prnvorar dire:ctamente por · escripto ou por qualquer 
outro meio de plll>licidade; ou verbalmente r.m reuniões reali-
7..Bdas nas ruas, theatros. clube, sédés d!l associaç~es. on quaes
quer logares publicos ou franQucadoi; no publico, a rH'aljc•n 
de crimes. t.aes como, damno, depredacão, inc:endío, homicidio. 
enm o fim de subverter a actual orgo.niY.actio ~nria l .. 

2• -- Faz~t' pelos meios ·inrJicados no nr\.igo ari,P~P.ÕN1\.I', ll 
npolo:::-ia <lo:- crime~ pl':if.icndos rom n fim dl' ~11hwrt."r ·:l 
actn111 nnran izaerio social, ou fa.r.rr pelos m11smo:-: meio:- 11 ~111-
gio dos auL01·es d' esses crimes>. 
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'J'alvez se pode~se dorrigir o defeito que á Commíssão se 
afigura existir no artigo I do Projecto accrescentando-se de
pcis de «considera-se~ a palavra -.tamhem~, :ficando assim 
ev)rlenciado q,,ue ·o Iegislàdor não conrfundia uma coisa . com 
outra, mas apenas estabelecia duas especies ·ou sortes de pro~ 
vooa.cão - a. pro'\'ocar;ão propriamente dita, isl.-0 e, a insti
gal{ão á pratica do crime, e a àpologia, isto ~ a jWiti!icação de 
alguma acção ériminosa, - a exemplo da lei franceza q1le 
mndã accrescenta mais um caso de provocação indireota -

·os gritos e os cantos ·Sediciosos.:. · 
Parece, entretanto, melhor á Commissao, definir-se clara

mente as duas espeeies de infracção, estabelecendo-se o módo 
~orque deve se da:- nãr:i só a. apologia, como tambem a. provo-
cação. · · 

· Quanto ao primeiro caso (provocação) desnecessario se 
forna quas1 a sua justificativa. 

IN'~o é uma figura delictuosa nova; sempre foi considerada 
oomo um :perigo social' a instigação ao delicto, e colho bem 
!;:ilient:l. Fabreguel i.e-S, na· sua citada obra,. níngttem poderá: 
:::eriarr.:ente .sustcníar que .a·· provocação, infida advocatio, não 
l)ej~ punivel. 

O nosso Codigo Pénal em o artigo 1·25 já. pune aquelle que 
provoca a pratie:.t de cerlos e determinados crimes, e o pro
;iec~o amplia, Bstende a otitros .. factos àelictiuosos. 

'toda a questão, todo o debate no· caso está em saber-ao, 
si a p~ovocação düve ~er directa, ou basta. que seja indi ... 
recta. . · 

Em rE-,gra a provocação oonstitue um aofo de participação 
no crime quando o provocador emprega· um dos meios de in
:!'luencia determinados em lei penal ...._ d.adivas, promessas,· 
mandato, ameaças, constrangimento, abuso ou influencia de 
superioridàcte hiersrchica. (Cod. Penal , nrt. 18, § 2°.) 

Mas essa regrn admitte excepoões, bastando que o pro
vocador recorra a um dos meios de publieidado menoionadog 
na lei, tornnnd0-se desnecessario o emprego de dadiv!l!1, pro
messas, mandato, etc. 

Mas· a provocaoão deve ser direola, isto é, doterminnda? 
Se.m du\'ida alguma, isto P, deve haver um lnç(l entre a pro
vocar.ião e o crime, para desse modo evitar-se o nrbitrario; 
deve mostrar-se que o -provocador instigou. incitou a pra.-
1.ica do acto delictuoso, não se devendo, porém, int.erpretar, 
estreitamente a. phr11.se «provocação directa>. 

A esse respeito é salutar a opinião de Fabreguettes, obra: 
citada «A provocação direeta ·IJóde existir evidentemente, 
f6ra desta formul~ Ide matar F. Um tal que m<'ira, em' tal 
rua, tal numero~. Restringindo-se :i. esse ponto, a significa
ção .legal do epitheto «directo>, os .íuizes abnsarão do · seu: 
poder de apreciação; falseam absolot.amente o espírito cfa lei, 
1.ornnndo-a impotente e inutil:i>. 

· . Assim :i. ílommissão, o!:COm o fim tle afn.stat• ine~plicavei~ 
indulgencias:;., julgá conveniente ·que l:le declare na texto d~ 
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arL i B do projecto, corno o está no art. 126 do Cod. Penal. 
que a provocação é directa. 

Relativamente á outra' figura delictuosa de que cogüa o 
s11b~Litutivo - a apologia de certos factos delictuosos -
prmsa a Commissão que elle não viola preceito algum con
.-;füucionaL 

.Eis uma these que está a desafiar grandes explanações,, 
A Commissão dirá o mais resumidamente passivei o nece.s
sario para ,justificar o dispositivo. 

Dee-de logo salienta a Commissão, não basta á existencia 
do delicto. que Sll tenham enunciado factos qualificados crimes 
pela lei; é necessario que o orador, ou o escriptor faca a apo
logia desses factos, como que provocando indireot.amente a 
pratica de factos semelhantes, lançando, assim," uma semente 
nori'Va, perigosa, gravi~sima nos meios soeiaes. 

Ninguem póde sériamente, .iá o disse a Commissão, con
testar o direito :i:o Poder Publico, de Du~ir os provocadores 
deste ou daquelle ct'itne, não podendo fioar ·a sociedade sem 
defesa contra esse outro perigo social, collocado ao lado da 
provocação, muitas vezes mais perigosa, prejudicial, damno~ 
sa, do que a propria provocação. 

Quando se discutiu na Camara dos Deputados da França,. 
n lei, varias vezes referida neste parecer, um dos grandes 
oradores do :Parlamento Fr;mcez, o Sr. de Boisserin, assim 
.instificava a necessidade de se punir a apologia: o panegy
rico do crime é a mais directa das provocações. Para os es
lJiritos fracos, elle transforma os peores scelerados ern he
r·óes; para os exasperados, os utopistas, os desgraçados eIIa 
.11.inntn á sun desasperttnca, a miragem de se tornarem oele
hres, excita a sua imaginação já exaltada pelo soffrimento> •. 

E, reàlmente: ninguem p,oderá contestar que effectiva....: 
mente certos movimentos subversivos, com todas as sua'> hor-
1•iveis conseqnencias de assassinatos, roubo~. incendios. po
dcrfi.o ser o resultante desses louvores, encomios, panegyri~ 
r:os, dirigidos geralmente a espíritos fracos ou devotados, per
vor~os ou fanntfoos. por meio de palavra esoripta, ôu fnl
luda, e que não é de admirar, pois todo o mundo sabe que :i 
~imples leitura, muitas vezes, de um livro, ou de uma 
noticia de jornal actua perigosamente sobre cere.brú\> de certo~ 
individuos, conduzindo-os á pratica de crimes. 

Não ha. muitos annos, nesta Capital, o illustre jurista 
Dr. Esrnera.ldino Bandeira. realizou uma confetencia interes
!lantissima sobre a influencia do livro e do ,jornal no crime, 
mostrando que não é resolver um problema affirmar que o 
Jornal e o livro actuam sobr~ o delinquente sectario com a 
forca da elasticidade e a expansão de um explosivo. 

E :passando dos prin.cipios aos factos, doCJumentou as 
suas asserções. como uma sórie de casos, .entre -0s casos dous 
narrados por Sciplo S.ighele, o mais b1·ilh:mte dos (.Jiscipnlo~ 
de Ferri, na sua conhecida obra n que intitulou d,Ht.eratura 
Trajic&> .• 
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Panzini, ao assassinar Mària Ragne.ult, tinha. acabado de 
ler na nove1la. «Le Jouer~ o trecho em -que o amante de uma 
mundano. a mata para se apropriar de determinada quantia. 

Um. joalheiro parisiense, ao ler a. «Bélc Humaine1>, teve 
f.aes impulsos homicidas, que teve de ser internado cm um 
manicomio durante algum tempo. 

No processo do attentado de Licco, em Barcelona, ficou 
·demonstr•ado que Santiago Salva.dor, n autor deste horrível 
crime, recebeu a instigação da hrocbma de · Mala.testa c:Fra 
contadinh>, e o assassino do President~- Garnot fo·i igunlmenLe 
instigado ao crime pelos esct•ip.t.os revolucionarias, encontrado'1 
r.m seu poder. ' . · . · 

E os exemplos abundam. Ora, si nós vemos que a simples 
leitura de um facto criminoso póde conduzir o individuo á 
execução de um delicto, é uma "Verdade conquistada af!ir
mar-se com maioria de razão que o elogio, o encomio, o 
panegyrico.. i.~to P., n apoiogia do orime. ·póde acLnar forte
mente na imagina~ão dos que Leem ou ouvem o apologista. 
<>ncaimnhando-os ao crime e dahi o interesse da sociedade em 
evitar esses encorajamentos e o dever do poder publico cte 
p\.1Ilir nquelle que pretend-e conseguir com n sua acção cri
minosa, com a sua aatuacão, a pratica de determinados 
crimes. 

Mas, obj ootn.-se, o dispositivo fere o preceito estabele
cido em o § i2 do artigo 72 da. Constituição Federal, pois. 

· om qualquer assumpto, é livre a manifestação -do pensament.o 
pela imprensa ou pela t.ribuna, respondendo cada um pelol\ 

. abusos que commet.t~r. A objeccão não procede. ·· 
No.da de delictos de opinião. tal era o principio posto 

·pllla l\F.ivolucão franceza. mas Mirabeuu a.i untava com ràzão: 
«Livro nos seus pensament.os r. mesmo nas suas manifesl.:i
<.'Jfo~. n ridadão tem n direito de os derrnmar pela palavra. 
pelo c--cl'i pto, pela impressão. sob n re1;er,.~1a expres.~a de nüo 
rausar ..of(ensa a.as direito.~ de outrem,. . 

E Jogo a As;;embléa ConsLit.uinte não tardou a applicar 
C'!!ICl!I princípios nn 'decret.n dí! 1fol de jnnho de 17!H. nrt.igos 
i", 2ª e 3ª. 

l\'iio lia dirr.it.n nlgnm n cntjo E>xercicio não se imponha n~ 
l"ll~l.ri:•1;Üí'!:l rr">tnpnl,i\fpj~ rorn O l'Sfndo da SOOiedade C com O~ 
<liroitn.~ dr tN·~rl1•n!l. F.'. eomn di:r. .Toão Monf.eiro. n_Jiber
clndf' .mlfurnl rr'11rfngida prlns cnnvenirnc.ins socfoes. 

llr•nln1C111t.r. (!Unnrfn n Cnnslituicão, por r.xemplo, r.m o 
art.lJ;h 7:.°!, ~ ~ ii, dc('.\!\l'C\\1 "li\'1'1' ~ í'XCt'CiCiO tl~ qna\(1\H~l' pro
l IS!'4An lllO!'nl, inlcll(l<~(11nl r ln<luP.frialt, Rn.icif.nu. rnfr()f.:mtn, 
1>:.ila li!H'l'dntlr :\~ l;Psf.r;icçiioi:: q1.1~ n hem publico o l':ti!?il.'. 

Do m(lsmn rnorlo quarufo no § i 2 d'aqunlle mi>.smo nrt.igo 
11crmitl il1 a 11''''" mnniff.;:f..nç.ãn ·cto· ]14'msnmento. peln impren!la 
nu peln l.l'ibunn. ílVidrnf Pmrinl(' nfí.o permit.Uu a Ii~rmr,iosí
(lade, não podia rwrcll'r dr. vista o hc-m pHtllicn, ns suprernos 

· interesses do Estado •. 
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·· Na magistral these apl:'esenf.adn p elo eminente · Ministro 
ao Supremo Tribunal Federal Dr. Viveiros de Castro perante 
a Conferencia J'udiciarla Policial, em 1918, nesta Capital, 
o assumpto é estudado exhaustivamente, ficando demonstrada 
a doutrina jurídica no sentido de ser a liberdade individua! 
·natural, limitada pelo interesse social e pela necessidade de 
.ser mantida a ordem publica. · 
· · Em defesa da sua these, o illustre magistrado, procurando 
·mostrar que não se deve confundir a libe7'dade com a licença 
transcreve trechos de autores c.onhecidos, mostrando todos 
que o conceito juri<Hqo da li~rda.de não ~ absoluto, só!fre 

·!:'estrl~ões necessar-ias e convenientes P-m bem da sociedade. 
No capitulo · - Da Polici~ de segurança ~da obra magis

tral de Orlando, primeir() Tral. Complet.c. de Direito Admi
nistrativo Ttalfano, ·O professor Ramelletti doutrina~ Não se 
póde entender o direito de liberdade dos indivíduos sinão em 
harmonia com a integt•idade de. ordem juridica, naquelle cam
po, cuja manifestação de liberdade, daquella de que se trata, 
·se refere, no sentido ·de que niio se póde mais fallar de um 
direito de l!l~erdade, quando a sua atl,laÇão leva ou e:tpõe ao 
pe:rigo a. ordem jurídica, ccnstituindo ou p1·epal'ando um de-
licio. · 

E Araya nos seus commentarios a Consmuiçãó da Nacão 
Argentina escreve : 

«0 ·individuo gosando dos dire'itos em absoluto, bem 
prompto .os desf.ruiria, tornãnd() a vida social impossível. O 
cgoir-m0 humano, habituado a go!1-ar largamente suas attri
buições, não demonstra ()S5e amor pela justic~ quando se trà
. ta do cumprimnto do dever. A historia e u. experiencia nos 
dizem, que ha necessidade de se collocal' os direitos indlvi
duaes ftíra ·do alcance desse egoísmo, para que, por uma pro
teccáo f' garantia r eciproca possam ser objecto de um goso 
tranquillo e .nã.o interrompido. O poder regulador deixad(i. ás 
autoridades, não pód.e dizer-"le, pois. que. se.ia abusivo e in-
justo.> . · 
. A liberdade, poi1.1, da imprensa ou dn lribuna, nos ler-

. mos esl.abeh~cidos .na ConRl.Huiciio Federal, nú.o póde ser le
vado no exf.remo; tem E:r.us limite.q, sol'fre imas rílfltricçfü·~ . 
. não pMe ir ao ponto d~ concorr1:1r li. prnt.it~ d1i twi mes, un 
incitamento, ao o.aeassinio. á destruição da proprii\ eor.iAdQdf' 
por me\o dG faol.os considerados edminoso!i, no pnnoiQ"l'ico, ~ 
npoloµ-i11 des111~i' fado~ •. punei,-yl'lco tltt 11po l()~ia l'JU!1 podmn, 
evident.r.mcnt.<', cumo,<n"l'Pt'. nomo a 1.11·ovocucüo, pnr·a a p1·nt11•a 
dP. crimes . 

O pro.i e<>f o considera crime a. fabricae.fw dll hnmbnl'I <Ir. 
<lynamiLos ou tle ~uaesQuer outras mnterias explosivas, 8em 
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transporte, ou emprego com ·o intuito d0. causar tumulto. 
alarma, ou dr eommctt.er algum crime 1wevisto no mesmo 
pr.o.iect.o. . 

Desde muito que varias ' legislaçóP.s conteem dispositivo 
semel'hante, falta de que se resente a nossa legislação. Não 
ha emenda sobre o dispositivo em questão. mas apenas uma, 
suppressiva, da segunda parte do artigo 'que manda creputar 
c9mo fabricada, ou conduzida para fins criminosos, a.s bom
bas ou materias e-xplosivas cncont'rada;:. em poder de anal'ehis-
tas ou agitadores conhecidos.> . 

Sem duvida p6de-se sustentar que trazendo ou conduzin
<lo uma. bomba de dynamite, um agitador qualquer conhecido . 
:.\ presumpcão ~ de que o Sell intuito é ãeila fazer uso para. 
quaesquer d.os fins mencionados na primeira parte do artigo. 
Mas t.ambem não se porterá contestar os abusos qne poderão. se 
dar, redigida como está a segunda parte do artigo, alérn d-o 
que o dispositivo parece ferir um preceit.0 geral de direito, 
contido em todas as legislações penaes - «que a. resolução 
~riminosa puramente interna. o pensamento ou a simples co
git.aoão, por maior que seja a ·sua maldade, não póde ser con-
siderada delieto. > . 

Nas leis examinadas, nem mesmo nas mais rigorosas, a 
Commissão encont.rou dispositivo semelhante. A emenda, 
deve, pois ser acceita. A Commissão, porém. entende que não 
se. deve deixar desarmado o Poder Publico na impossibilidade 
de punir os fabricantes, vendédores, . etc. , desses engenhos de 
morte, e nesse sentido redigiu um artigo que figura sob o nu
mero 4 do snhstit.ut.ivo. assim como ta.mbem l'edigiu um out.ro 
(n . 5) punindo os delinquent.es desses factos (Jl1e nom uma 
frequencia de pasmar vão se reproduzindo nesta. Capital 
~ em outros "Ponto~ do pai'r. ....:... a eo\locação. seguida ou não 
do exp1osão em edifícios, nas ruas, ere., de bombas de rfy-
nami~. · 

Sobre os artigos 2 e 3 não foram .npresent.a.das emendas.· 
Elles augmentani a pena de certos e determinados crimes 
desde que tenham sido praticados por meio de bomba!! de dy

·namill' on º" rinn"sqnor 0\1h•as ma\.f'r íns e;'ltplosivRs, 
A' r.0mmi~Rii.o sr> afigi1ra mPlhnr subsf.if.uir O!! <lonii a.r-

1.igos por um. considerando como circumstancin ne:grnvante, 
t>nl.rP. as "nnml'radas no. Codigo Penal - ct.er o ·dl'linqur.nte 
r.ommn!.1.i<lo o r.rirnP por m"in rle hombns de dynamif.te ou de 
qHalquPr onfrin mat<'rin explosiva,, · 

· Não sr>r:'1 'O cn::nggero nn penn.I irtadc 'JllP in!.im idai'á n!l (te~ 
linqmnlr~ t'. ·c101nnis. qnnndo as l<'ii-; sito <h1rns ~ do h1\n llor
lr\l't1r>nt.ic~a a\fonnar-llles a dm"e7.I\ . 

n projP.cln <lo Senado rnnsir!f'1·011 Mmn r.rimr.s M1i or.n~
''i:s. o conce1•!.o ll•' lfuns 011 mah~ pessnM p111·11 11 oxecn!,liio d~ 
::tlgnm dos fatt-0~ m·iminosos mencionado$ nos numero~ ante-
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cedentr?s, ou a associação para a sua pratica continuada, em
bora não se,jam elles determinar.los. . 

Duas hypotheses figura, pois, o artigo : o concerto, isto ê, 
o ajuste de duas ou mais pessoas para a execução de determi
mídos crimes, e a associação para a pratica continuada dessce 

. crimes. · 
Pelo nosso Codigo Penal, o :i.juslc entre dous 01.1. mais indiví

duos, para praf.icarem o crime, não constitue crime cspecial,ma~ 
sim 1~ consi<lctado tão sómente como uma cireurostancia ag
gTavante, sendo elementar do delicto cm '· certos e determina
dos crimes, tacs ·"como os dos ads. 1t5, 118, 119, 214, 307 
e 382. · 

E é doutrina corrente qu() malogrado o a.iuste por nâ() 
comparecerem as pessoas entre as quaes elle foi feito, nelh 
pódc ser elle uma cirr.umstancia aggravante do delicto, si al
gum dos a.instados o . tiver singularmente praticado, nem pu
nidos aquelles que não cumpriram o ajuste, si a prova ct~ 
cumplicidade não ve1'sa sobre outras .c.ircumstancias que con
tratiem a presumpcão de 'terem abandonado o pro.iecto cri
minoso. (Mendes da Cunha, Observações ao Codígo Criminal .) 

Não temos f.ambem no Codigo Penal dispositivo algum 
consi.deran<io crirrw. n associaoão de varios individuos formada 
para atacar as pessoas, ou as propriedades. 

Possu f'.l o Codigo o dispositivo do art. 382, sobre socie-
dades secretas, o que não é· a mesma cousa . . 

Segundo Von Lis?.tz ha completa distinccâo entre n con~·· 
pirai;.ão. e a associação de malfeitores . Esta é a reunião dn 
varias pessoas para o fim dP. commcttcrem crimes 'indi.vidual
m~ntc não determinados; aquelln. 6 o concerto de varias pes
soas parn n pratiM de um on mais crimes determinados. · 

E acerescenta. o criminalista aUemão - cabe ao legisla
dor su.iol.t.:ir a p enas o co!lcerto e a assor.iac'lio como orimos 
$11.i qenerf.s, Oll considerai-OS, como Circumstancias aggra-
Vantes. · 

O Corligo frnnce-z. preoccnpado em punir os bandos or
i:ani:i:ado" de mnlfoif.ores que aterrorizavam certas regiões iln 
Franca. no fim d!l rovolucão. agindo deibaixo rlA uma orgn
niza1:.J\o fnrt(;'mcntr ~isciplinada. pert.urbandc. a paz publiva. 
cst.abeler.eu cm o nrt. 265: · 

<Toda n a!'lsooiaciio do .mn.lfnit.or<'S' cont.ra a propt•ir.dadr.. 
m1 pc~soas ó tim crime c.ontra a paz nublic:i. · 

MM. nm iR!J3, honvo nma reforma lf:>.<;>=E' nrt.i~n. itii:;j)Ít"ado 
~r.r:nindn <:hnvnn11. pl'To dnM.io do atlfo;:ir maii; r.fffoa7.m1.1nl~ · 
n nnt."'ndimnnt.o r.riminMn, nn qnal sr. :\l.!:ribniu n~ nf.t.~nt.arlr.i~ 
anar(•hisfas !"ommett.ir.los t>m Frl\nr,n, r. <'nl'\o foi vnr.adn n lr~ i 
rln i8 1fo dezembro de t89a, modificativn do artigo do CodiA.'f) 
Ponat francoz, quo eslabele(Jeu: 

«Toda n assocfaoão formada, qualquer qu~ seja a 
sua duraç!io ou o numero de seus membros, todo o en-
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tcndimento estabelecido com o fim de preparar ou de' 
commeLtel' c:rimes contra as pessoas ou propriedade, 
constituem um crime contra a. paz publica.>. 

. ú anLigo dispositivo do Codigo francez visava unica
mente as associações de malfeitores, a lei de :1803, visou toda 
o qualque'r associa.cão, <tíJ,alquer que seja a sua duração e nu
mel"o de membros, e C".todo o entendimento:i-, com um fim cri-
minoso. · · 

Outros codigos contém QÍSposilivo sl)melhanLe, como, po1' 
exemplo, o porh1guez, art. 263, con~tituindo elemento da in
crjmina;ção; 

a) que exista· o facto da associação; 
b) que esteja organizada; . . 
e) que tenha por fim atacar pessoas ou p1·01kiodados; 
d) que seja composta de malfeitores, isto é, de homcn!I 

habituados ao mal. . 
Não se trata de um facto positiv·o de damno social; mas 

de um crime mot'al, o pacto illicto em razão do perigo social·'. 
(Silva Ferrão, Direito Penal, vol. 5• .) 

O Codigo belga tambern contém disposição serrfolhánLe, 
conforme se vê do seu arL 322: 

-i:Toda a associação formada com o fim de aLt.cnLar 
contra as peséoas ou contra as propriedades é um .crime 
ou um delicto, que existe pelo unico fac~o de organi
zai:-ão do·bando.>. 

Pelo Cod]go Belga, pois, a a!!socia<}ão desde que esteja 
formada com o fim de e.ttentar contra as pessoas ou conLra 
as propriedades; é punivol, não sendo necessario que os atten
tados se t•ealizem, que os direitoS' de outrem sejam attingi
dos; o facto é punivel pela inquieta.cão que traz á segurança 
Jlllblioa. " 

Parece, a!!sim que se dov(I cst.abelecer realmenLe na lei um 
dispo.~iLívo expresso 'lObre esse delicto .mi generis, pois a as
socia1:ão de indivíduos para levar ii. effeito a exe0uoão rio 
crinic:;. cún::.tilue como b!lm dfa Nypcl (Código Penal da Bel
gica, Comm.), uma ameaça permanente co1lt1·a a &eguranca 
publica, servindo para prepat·ar ou facilitar a cxecuc;ií.o dn 
cci-Los crimes. · · 

A Commissão. entretanto, redigiur o al'Li~o de. oulro modo, 
conforme se vê do seu substitulivo, e acccita a emenda nu
mero 3. 

O artigo ú do projecto manda olev1tr para um a dous 
annos as penas dos artigos 204, 205 e 206 do Cod. Penal com
binadas com o decreto n. 1 :162, de 12 de dczcmb1•0 (nilo de-
clara o anno). · 

Trata-se dos crimes contra a liberdade do trabalho, ouja.s 
penas variam de 1 mez ~ · 1 anno. _ . " .. j 
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Os artigos 205 e 206 do Codigo Penal foram derogados 
polo dccl'cto o. i .162, de 12 do dezembro de 1890, tendo, 
porém, sido .mantidas as. penalidades cstabelocídas naquelle!!I 
artigos. . ' . 

A esse artigo . da proposição do Senado não fôi apresen-
tada emenda alguma. · 

O artigo 6 do Projecto eleva a ·pena ao art. 382 do Cod. 
· 1>enal, que é de · 5 a 15 dias, para 6 mezes a i anuo, e no caso 

do § 2 do mesmo artigo, eleva a pena que é de iO dias a i mez 
para 1 a 2 an.nos. ' · . · 

O artigo 382 dó Cod. Penal define o que uma sociedade 
secreta, punindo os chefes ou direetores da reunião, o dono 
ou· administrador da casa onde ella se celebrar, e tendo de
clarado em o § 1" do artigo que não terá lOJ;al' a imposiç1í.o 
ela pena, si ~e fizc1· á autorid.ade a dcclat'ação do fim e ó'os 
intuitos da reunião, manda que no caso de serem falsas as 
declaracões que a autoridade policial disperse a reunião 
i.: imponha pena B.OS ehe!es ou dírectores. 

Vt!-Se, as:sím. fJU€! o Codigo Penal deu á aut.ot'idade po
!ícíal uma competencia que ella não pode ter, qual a de 
applicar pena. · 

Sobre esse artigo não foi apresentada emenda. alguma, 
mas a Commissão aproveita a o:Pportunidade · para corrigir o 
defeito que nota existír na. redação do art. 382 do Cod. P~nal. 

O artigo 7 manda <P.le nos crimes de que elle cogita seja 
a. tentativa punida com as psnas estabelooidas para os delictos 
consummad<ls. 

Dí.sposicão identica ej'.iste em outras legislações, bem sabe 
á C'.ommissão, mas o que é !a<Jto é que o dispositivo vem de
rogar o principio géral es~abelecido no nosso God. Penal, qtie 
a tentativa · é punida com as penas do crime, menos a terça 
parte em cada um dos grãos. 

Ha raalmente ·tentativas consideradas como delictos 
sut generi.3, taes as hypotheses estabeleoldas no nosso Cod. 
Penal, arls. 87 pr. i07, i.08 e 360, estabelecendo-se abi penas 
1:.~wc:iu~~..-J dbpo~in,·c• ·do JH'l'l.ír.do, p or<!m, não e!>tabeleceu 
c~:>~as penas · especia~s e m.anda QU'? · emb'3ra o crime não se 
dfectue, ·o dclmquente serã punido oont s. mesma. pena 
daquellc ((Ul? chegar a praticar todo o mal. A commissão aooel
ta a emenda suppreesiva do art. 7, tanto rnais q_uanto, salien
t.a, as pc111ts estabelecidas em varios artigos do Cod. Pl\11&1 são 
a.usrn(.!nll\ncku; no pro,j('cto. . 

' O a.l'l.igu .s do pL·o,iet'fo Lh~clat·u qu<• n Governo poderú 
rli1;solvN· e impcdiL· o funccionamento de ~ooiedados civis ou 
tic syndicatos, tenham ou não .porsonnlidade juridica, quando 
incort·am cin actos opposlo:1 nos seus fins ou nocivos a.o bem 
p11blic1\. e l•m par!l.<:lt·aph•.• d1>.qs1! nrl.igo munda qul'.l o acLo de 
disso!ui;ão seja f\mdamentn.do e expedido pelo Ministro da 
Justiço.. 
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A esse § foi offeTecida uma emenda suppressiva. 
A Commissão já teve oppot'tunidade no seu primitivo 

11<ll'" r·or de S<\ manifestar a rcspcit1J desse at•ligo e continua 
a wio ver mclivos para que seja supprimido o § . unico desse 
ar ligo. . · 

Nos Lermos do artigo 21 do Cod. Civil o Governo tem 
ii competencia pa:1:a dissc\ver <i.pcr meio <ie um acto> a so
cied:!d e quando incorra em actos nocivos ao bem publico, 
uu oppo~tos ao :;cu fim, e o dispc·sitivo detc;.'minou que o acLo 
fos:;1.~ fUndamcntado, para que os inter essados f icassem co
ull~uenclo dos motivos que o Governo teve para .tomar a 
medida da dissolu~ão, e, assim cC>mo já o disse a Commissão, 
l1ão houve innovàção, -oreacão oo tra.:n&ferencia ~ attri
lmição, tendo sido particularizado o r epresentante do Go
v et•no, precisamente incumbido de exereel-a. 

O arLigo 10 menciona os casos em que se dá v flagrante 
tios l.!t•imes mencionados na lei, e ha. uma emenda. mandando 
i;upprimir esse artigo. 

Segundo a definição commum e nos termos do artigo i31 
rio Godi.go do .~t'Ocesso Criminal dá-se o flagran(e delict.o 
quando: · 

a) o individuo é encontrado eommettendo o crime; 
l> ) quan<i<> commettido o dolicto foge e é immediata

inente perseguido pelo clamor publico . 
Ve-se, assim, tlUe o legislador não deixou ao arbítrio da 

:rnloriclade nxac· o momento de tal aclo - cllc deve estar em 
chamma, em fogo, segundo Ort.olan., e n.em mesmo se pódc 
consider<lr como· preso cm flagrante o individuo que é encon
trado com as. nnn~s e objectos que serviram ao crime, nem 
em attitude tal que faça presumir a sua. culpabilidade. 

Ora, sendo essa rigorosamente ~ noção do flagrante de
licto, nínguem poderá coutestar a l:lesnecessidade do dispo:.. 
sitivo do artigo iO, porquanto : 

a) .sempre que o individuo for encontrado :fazendo a pro
vocaçãa a <J,ue se reiere o nu.mero l do a:rt. 1~, elle está no 
momento - na cbatttma, no fogo - ilirringindo um dispo-
1.i Yo tl::i. lei criminal. está commettendo um aclo considerado 
critt1e por lei; · 

. h ) do mesmo modo, quando qualquer pessoa. for enoõll
trada trazendo comsigo i>ombas ou materiaa explosivas, póde 
ç devfl ser prnso em flagrant.o, poTQUe, comioanto o dispo
tiitivo do substitutivo, é crime o individuo transport.sr 
bombas d~ d~namite ou quaesquer outras ma.terias explo-
~~. . 

Um exemplo para esclarecer : o Cod . Peonl considera 
uma oontravenoã.o o uso de armas offensivas, s~m licençà 
d& autoridade policial. · Ora, sempre ctue a au~ridade ·PQ-
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licial · ·cnconLL'a.L' um indiviúuo t:•a;;;e.ndo no momenw uma. 
arma. ofi'ensiva;. e verificat· que o agente uão tinha licença 
da autoridade para kazel-a, '<leve lavt·ar o aulo de í'lagrante 
contra. cs:;e indivíduo, e isso u faz .cm· vütude do conceito, 
du. nocão sobre o -llagraute delicLo e nos rjgorosos termos do 
estabelecido em o artigo 131 do Codigo do Processo Cl'i
minal. 

Dil·-sc-:i, porém, que si a a1·gumen~ão é justa eotn re
fação n.os numeros i a 2 . do arLigo iO, sendo assim desneees
sa1•io disposição especial sobre osses dous <:asos1 não o é re-
lativamente ao· ll . . nr. .. 

Sobre esse numero, porém, a Commissü.o entende que 
seria um pel'igo que daria logru• a grandes abusos, coneide
rar-se como e:x:istiudo flagrante a simples descol>er~ de uma 
bomba de · dynamite na res~dencia de aLguem,: 

. Admittamos a hypoU1cso de morarem em uma casa dous 
ou .mais cidadão:;, sendo descoberta ou encontrada, na sala de 
visita; digamo~. oommum a. todos elles, uma . bomba - Como 
agir a auto1•idadc ? Lavi•aria o auto ~ontra um só doa mo
radores, contra t.odos ? 

Al61n do mais a d.isposição vem modificar a nocão da fla
:;rancia do -délict-0, mantida desde os mais i•emol.os Lempos. 

A Gommis;oão, ac~eiía, assim a. emenda . 
O projecto em seu ar.t. 1'3· dispõe: 

~os objcctos dcstiuados ao p1·epa1·0 Cfas bombas, · 
bem como as subsl.anciaS de su~ cqmiposiçãio, ac:riio 
conf isr.ados. > · 

O nos~o Codig'O l)enal um o at·~. 69, let.trn a, est.abelecf\ 
11uo a condemuar;ão <lo cl'ime, logo que passe em julgado, pro-
1luzfrú - · a 1>e1·d1i lllll favot· da.. na.cão ou dos Estados, dos 
imkumeulo~ e result.ado::s dos crimes,- nos caso:; em que o 
o(fcndido nüo Liver direilo á res~ituicão . 

Quor uo Codigo ·Penal, quel' em outras tei:; penaes, en
couLrn-sc a palavi-a ~confisco>, usada 011 empregada no . ar-
tigo 13. , 

. Parece á Comnlissão, dianlo do que ostabelece o Qodigo 
Penal om :iou art. 69, lof.tra . e ~Hado, desnecessar.io o dispo-
sitivo do a1·L. :la do p1·ojeclo. . 

Em o ;parag1•apho unico do m'l. 0" cto projeoto manda 
CJUc os dcmait> crimes previ~Los nu lei sejam . da comi>et.encia 
(la. ,iusti\:.a local u0 Districto l~cdoral, i10 'l'crritorio d.o Aore, 
u11 nos E!:itados e prL'tossados o julgados pelos juizes de di-
1·eito o de comarca, dentro tio:; limites de sua l'espeotiva oir-
cumsc1•ipeâo. · 

Desde log~ yê-::ie que o paragrapho cm quest,ão aLtribua 
no Cangresso Nacional uma competeneia que :i. Constituição 
11ão lho cl'á, qual a do lcgi!:ilur ::>ol.>rc o pt·occ:;so ct·io'liual do~ 
)!:9~ado:s ·: · · 

O.- Vol. Vll. 
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' 
~u:> Lc1·mus do art. :H, ns. ~3 e j4· e a1·t. 6i';<la Gou.sti-

lui1;.ãu J-"cdi:r·al, () Gougi·c.::.su lJU1.fo l~t;islar sobrl.! (} uireiL(} pl'o
OC:$SUal da jm;Lir,;a. federal. u da local do DisLl'it:Lo l•'etleral 
fo.:audo L·e:;~1·vada ao!> E<itádos · a co1.11petencia para a~ leis <l~ 
Pl'oces.so t! or·g:iuizacão judiCial.'ia em materia civil commei:
~ial e criminal. De modo que, dizendo o p1·ojecÍo que nos 
JJ.:::11.aúos a llOlllrpelencia Plil'a proue!:llsar e julgar os <lem;üs cl'i
,me.s, c(lf>!J uo juiz. de direito, otL áe cônw.rca, iacoutestavel-
mente Iério u preceito coustit.uicio[laL · 

As leis de processo · COJ,1Side1·am-.se comu Jazendo pa1°Le <.lu 
q,uu se chama ~)l·gimizacão judJciaria., e ·aos l!l.':ltado;;, pelo seu 
l-'oder Legislativo, cabe dizer si este .ou aqu·~lle crime deve 
::;er julgado pelo jury ou pelo juiz :singulal'. · 

A · Commissã:o, assim, redigiu utn outi·o pa1:ag1:apho para 
::ml>stiluir o paragraw;bo unico do art. 9• ·rto project.o. 

O al'L. gv e l:leU. paragraplio ainda suggerem ou~l'ai> o.bsll!'· 
:vac,;ões. · 

· Quaucto dá a . Justic;;a }'ed~ral oompeteucia. pau coubece1· 
<los factqs c1'iminosos em d~terminaóos casos ,manda Que elles 
sejam proce~sados e julgados de conJo.rmidade com as disPu
aicões da lei n. r.i15, de 3 de novembi·o de 1908, ~st.o é, dá 
co-mpetencia aol::i Juizes ::;ecci-0aae::1 pa.1·a julgarem taes crime~. 

l::lemelhaut.emente manda o projecto q'ue os juizes de di
reito da justica local processew e jul.Q~em nos delilais casos. 

De modo que appârece logo a primeira pergunta - con
\'t!:m, aos intel'essci; da justica, que os i'~tos crim:i·nooos, p1:e
:vistos no pl'Ojeoto, l!e,iam juls-ados pelo juiz singular, pelo 
~:nagi.strado, ou melhor será que tael:> ctimes sejam julga.dos 
de Jury ! • 

· Antes de maii> nada convém ·indagar o ~e esta.bele• 
cam as leis da jusLica federal, e da justiça local do District.o 
~Federal sobr~ a compatencia, pal'a. o Julsalllent.o, dos orialea 
previstos no Codigo ·1,enu1 e em leis p0sterioros. · 

O decret.o n. 84.8, de 11 de: outubro de i890, ~u.e orga
nizou a Just.í<;a Federal dnva. competenêia a.os juiz.es de secção 
para p1•ocessar e jul.sar os crimes politícos classi:ficedos pelo 
,Codígo Penal, L. 2 'Xit. ·r e seus capítulos e Ti~. 2 Gap. 1, 
isto ó. eqntra a. independencia. e in.tegi·idade da Pai.ria.; oon.f.ra 
o livre e:x.ercicio. dos poderes politieos, e os crimes de cons
piração. · 

Mas, oomo que havia uma contradiccão entw:e esse displ>
sitivo do ~rt. :t. lettra i do deel'eto 8%8, ê o art. 40 desse 
:mesmo decreto, pois dizendo alli que ao. juiz de secção com.,. 
petia p•·ocessar e julgar esses crimes, logo no art. {l0 esta
belecia cque os c1•imes sujeitos á jul'isdicção federal s~rão 
julgados pelo jury. > 

Veio, poi:én1, a. lei u . i21. , de 20 de uovembl·o de 1ag4. 1e 
em seu art. 20· mandou que fossom julgados pelo lu.ru Fe
de1'0l nlo aQ os crimes menciona.d.os. no art. 15, let.t:ra i, d.:> 
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decretü · t~ . l>.i8, com:o L:unlJ•:nt os d!.' lllll<'du. fal:;a, crimes 
wnLr·a u .l:'uzeuda. e pI'opriedadcs 11aciu11atitoô, r u:;illLcuoia, con
trabando, etc., em1'im os cl'imes de jul'ii;dic1,;iw rcucl'al, e· os 
.iuizcs s.eceionaes .só julgavam os procol!so~ iwr c1·imc de res
yo11:;ubfüdadej .'Cios ;procui·adc.wes se•i': iomw.~ , 11dij u ot.os, aju
dante~ .solícitadores e escl'i"ães (m·t..' t;.\, ~ · i ", du lei 11. 22·i') .. 

Quatro annos, àepois, porém, ô p1·omulgu.da lL lei nume
ro &15, de 3 de no\•embro de ·1898, e m1111du que ~cjam jul
;;ados pelo fuiz de secção os crimes de moeda !o.llla, contra
bando, peculato, falsificação de csturn,pilhul9, :iollos adhesi
vos, vales :postaes e coupo11s de juros dos tlLuloa da divida 
:pubilca . da União, qualificados no11 arls. 221 u 223, 239 a 
244., 246, 247, 25i(l· e 265, do Codigo ".Peuul. · 

Em 1910, no.va lei é votada pelo Collgt·e:iao; uovas fi
guras delictuosas são . creu.das, e todas ellui:;, e mais os erimes 
de estellionato, roubo, furio e damno quando commefüdos 
contrQ.. a Fazen.da. Nacional tam1?-.em sálo julgo.dos pelos juiz.es .. 
de secção - é a lei n . 2 . H O, de 30 de ~otembro de i 900. 

As hypotheses criminosas, pois, confiadas á competencia 
dos juit.es s·ecéionaes são em grande numero, e âs menc.i.ona
das devem se accrescentar os cl'imes prevl~toi:; nu lei nume-· 
r0 3. 208, de 27 de dezembro de 1916, regulando o pt·ooesso 
eleitoral, todos tambem. julg:ados pelos juízes de secção, e 
mais a h'Y'pothese prevista na )ei n. i. 6·H, do 7 de Janeiro . 
de 1907 (estrangeiro que expulso reg1•esHll uu Brasil) . 

Relativamente á lei processual do DlslJ•iuto .Federal, con
soante os dispositiv-Os dos arts. ·· 126, iS5 o 164, do decreto 
n. 9.263, de 28 dt; dezembro de 19H, o Ju1'Y JOCQI iul.ga 
Ró mente os seguintes crimes : " 

Homicidio e tenta.tiva · de hom1cidlo; 
Infantici-Ofo e tent;i.tivà; 
Ameaca.s (art. 184, do Codigo Penal); 
Morte · da mulher em consequencin llo · ul.Jodo (arti-

go 3-00, § :lº). . 
'Todos os de'mai-s crimes são .iulga<loR ·polo juiz singular 

p1·etore:~ ou juizes de direito . 
Oal'ece, assim, de importancia, a dísous11no que poderia 

i>ei: aqui levantada, qual a de saber 81 o projoclo, mandando 
t1ue os factos ctirn:inosa.s que elle estü.bclócc ilejam julgado; 
;>elo jui:t singular, viola o preceito constltuoionul ari . 72 § 3i, 
que P.stabelece <E' mnntida a. in~tituiQão do .iury> . . 

· O relator .iá teve OPP-Ort.unídarle dn, NO outro projecto 
!iubmettillo ao P.Xatne da Commissüo, de'1t•nvolver· n materia. 
Healmente, a ,Constituinte não ac~oitou ali i·osLl'iccões quo 
forçariam o legk;lador oNioinnrio a applicul' o 1-1~Atema de jul
gamento popular a todos os erimes communs (Carlos Maxi
miliano, comment.) · · 

Na · primeira discussão o Deputado cOâ1Jtituinto Mílton 
. ap1•esentou a seguinte emenda que foi rojoitada cO ,iulga
mento de todOtJ os crimes, ex~epto oa -casos p06itivamonte de-
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term inatlos lia Consfüu:icão e ouLrall lci.s, incumbe ao ,im·~~. 
respeitado o mais ,possível o f&ro do tleliclo .> 

E conunent.ando o· § 21 do ai·t. 72 da . ConstiLuicão, assim 
:>e c~1n-ime Barbalho : · 

~E' pois urn diteito oo cidadão no Bt·asil sei· julgado poi· 
um tribimal · de .jurados, quer perante a justi(,la da Unifio, 
quer aute as dos EsLados e em todos o;; orimes, exccpto os que 
.Por lei fundada: em altas conside1:acõeJO de ordem publica, 
forem resorvadas a juizes espeeiaes e nos retrictos casos de-
terminados.> · 

Reconhece, a:3Silll, a. grande coromentado1· da nossa Consti
tuitJão, que uma lei ordinaria póde exceptuar do julgamonto 
pelo jury, certos e determinados e.rimes, muito embora o ecn
prego do verbo manter no te:tto do art. 'i2, § 31 .• 

E o Supremo 1-'l'ibunal vem constantemente conhecendo 
das appellações interpostas das dec,isões dos juizes rederaes 
profel'idas nos processe>::; cujos julgamentos, ao ser p1·omuJ
,;ada a Constituição, eram ida competencia do jury, passando 
depois essa: compeumcia, em virtude de leis ordinarias, para 
os J uizcs ~ingulares. . · -

No -0aso, o exame deve versar sobre a conve:uiencia ou ne~ 
.:.essidade de se entre~ar ao lll?agistrado, ao juiz sini;ula1-, o 
julgamento dos delictos prévistos no ,projecto; si existem aqui 
~as altas considerações de ·ordem publica>. 

•A:'ppa:cec.e então aqui a e~.tafada questão da <l-cl'l·ibada do 
j ury, para: uns consíde1·ado como a; mais cuergica. e exp1·e~siva. 
uffirmaoão <la liberdade de um povo, J)álli.diu:m. dos direitos 
<los uidadãos, ga1·autia segura da justü;a dcmocratica: .par<I! · 
outros. Lril>uual anac!.lronico. t•emliui-S(J~ia atavica: uo di-

. reito feudal. dom'inado de uma. sentimentalidade morbida e 
decidindo incon'ScientemenLe as maia g1·aves questões que· exi
gem profundolõ esLudos <lo legislação. de moml. causador, em
:fim. poderoso do augmento 1la criminalidade (Viveiros <lc 
Castro ~ A' nova. escola. penal} . . 

.Não lia necessidade de so entrar aqui uo exame dcsLa 
l. h cse. O jury foi mazrtí<lo pelos nos.oos uon:.itiLuinles. 

O QU() parcc.:c evidente é que desde que se cogüc de cer
los crimes tiue pela sua natu1·eza., pclt~ extensã.o do mal qur: 
JJodem .causar, pelo nl:u·ma. que sempre· produiem. uccessa1·io 
:;e torna um mais cuidadoso ,julgamento, um:a mais garanLi
uO'ra justiça, uma decfaão mais iro-parcial e esclarecida. cou
~as que, forçoso ú recoullecer. não se .pôde obtor entro nós. 
do· 'l'ribunal do jury, muiLo embora a& medidas Lomadas para 
meJhoral-o. · 

l'oder-se-á. porém, . objecta.r, dizendo-se 1,1ue just.amenLll 
por <Se Lratat· de crimes que affectam tão profundamente a. 
ordem social, devem tne::; crimes seL' julgados pelos ju1·ados, 
:r>elos <"-idndãos l1Ue mais em contacto estão .com os pa1·es, po
<lendo. assim ü·atar os negodos humano:; como dcvoin ser 
tra.fados - humanam\eute. · 

A ollJm:r;.ão não ·tem hoje a met:Loi· PL'Ot:ctleiwiu. ; n ). 1 
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Longe, felizmente, >'ão n~ tflmpo-a oro que o juiz togado, 
devia julgar fria o calculadamente, sem se lembrar que o 
crime é o indicio de disppsicões que o esforço collectivo tendo 
:i reprimir como contrarios aos .princípios do uma sã orga-
1Jízacão social, devendo elie hoje ser visto não unicamente 
1;om temor, mas tarnbem com tristeza, e julgado com huma
ni<~ade e clemencia que são os dous elementos constitutivos 
da verdadeira justiça. . · . 

O ,iuiz, o magistrado encarregado de applica.r a pena em 
nom'e da sociedade, dizia o g1·ande juiz Magn.aud, o bom juiz 
eujas sentew;as produziram emoção no mundo civilizado. o 
.i uiz iueumb.ido -de applica1· a pena. em nome da: sociedade. 
náo deve contentar-·Se em buscar sómente a inLencáo crimi
nosa, as causas de irresponsafülidade ou as cii'c.umstancias at
Lonuantes direcias, sem examirw.T tambem si o 9-Cto puni·vel 
IJ o res1iitad.o, ao ni.enos indirecto de alou•ma l:acuna social. 
Ji: si om sua. consciencia acha que a socie-dade nã°" tem feito 
tudo o que podia ou devia fazer, a falta "Perseguida appare
l~(!rá minorada aoa seus olhos e ás vezes até supprimida. (Ly-
1·c1., sentenças de Magnaud) . 

Entre os grandes direitos <los povos, é primordial o de 
,;crcn\ bem julgados, mas julgados com uma justiça: serena. 
iinparcfal e esclarecida e o exere,icio dessa funcção elevada, 
l,t•at.ando-se, romo no caso, rl~ cl'i~ea que affectam tão pro
runc.lamrmte a sociedade, ameaçando-a de destruiçã9, deve ser 
1mtregue ao magistrado. 

Deixou a Commissi:i.o para ultimo logar a questão que se 
nrcnde .6. competencia da justica federal pàra processar e 
Julgar os crimes p1•evistos na lei em determinados casos, 
quesW.o · das mo.is importantes, que deve ·ser cuidadosamente 
esLudada para que não se veja logo, na sua primeira applicn
eã.o, (l. lei e~barrar deante de uma. decisão judiciaria. . 

o pL·ojecto manda que sejam julgados pela justiça fe-
deral os crimes '{lrevistos na lei: · · 

a)· quando o in-citamento ou a apologia tiverem por fim 
a suppressão ou a subversão da actual organização da socie-
dade; . · 

b) quando prejudicarem ou puderem. pre,jutticar um bem 
publico i'eceral ou particular que este.ia sob a guarda, depo
~ito ou administração do Governo Federal; 

e) quando fol'em praticados contra func.ciona:rios ou au
iol'idade federal, ou contra ·corporaciles que exerQam fun-
1~çües :feceraes, ou poderes politicos; · · 

cí) quando. a provo!lação for feita a officiaes ou pi·acns 
do Exercito e da Arma'tl<:i . 

. Ha uma emrmdri do Sr. l\Iuuricio de J,ncerdu mandanrlo 
Rupprim ir a lül t.r·:i n. <lo nrt. \l". 

A Conslituiçfto Ff'derul (.'Sl.ul.1f!lccr. nm a :ll'I.. GO. lcLl.1':t i. 
«qur~ noR .iniu~s 1' f.1•ibunu1:s fP.Cler·aes compete pro!'.'cssnr e 
j 11tgar os l'l'irncs voliticos». 
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Fica, porém, sem definição, a expressão ccrime politico2", 
natu~·almente porque o •caracter que o <listingue lhe é inhe
renf~e. e assim, no silencio da lei, compete á doutrina dar uma 
definição da que seja uma. infraccão .POlitica. • 
• •Os Annaes da Constituinte nadit .adeantam a respeito. 

DiscuLindo o dispositivo o Senador José Hygino apenas 
disse o seguinte: 

<Desde que haja uma justica fe<!eral, os funccionari.os ~ 
empregados da União, qile .commetterem crimes de responsa
bilidade, não podem· ser processados e julgados senão pelo 
juiz federal.:> 

O ·constituinte Deputado r:eovigildo Figuetr:i..s, dizia: 
~com rela.cão ao direito criminal, tamberp assignarnm 

cmemfas e por cllas votocam para. que fossem leis federaes 
ou relativas aos crimes politicos, aos de falsificação de moeda 
e dos titulos publir.os da União~ aos communs commet.tidos 
no alto mar, aos attentados aos direitos das gentes e :í pi
rataria.~ 

Foi então apresentada pelo Deputado A.dolpho Gordo uma 
emenda. menoiona.nco os crimes políticos, sendo ella rejeitada. 
(A.rznaes de 1891, vol. 2°, pags. · 65 e 479, e vcl. 3º, pag ·" 85.) 

E nada mais adeantam os Annaes da Constituinte. 
Antel'iX.lrmente, ;poré!m, o Gov~rno ·Provisorio. orgrrn:i

zapdo a ju:;;tica federal, pelo decreto n. 848, de 11 'de ou-
.tubro de i89-0, e estabeleceu ó em o art. 15, lettra i:. 

compete aos juízes de. seocão o processo, e .iulgamento 
do_;:; crimes politicos classifiéa<los pelo Co<!igo Penal, no 'L. 2, 
rn. 1° e seus·capitulos. e m. 2º, cap. 1•. 

Classificava, assim o decreto n. 848, como crimes políti
cos. os commettidos contra a independencia. e integridade ria 
Pa.1.ria; · contra a Constitui.cão da Republica e fórma de sen 
governo.: contra o livre exercicio dos direitos polit;icoi::, e os 
crimes <!e conspiração. . 

Em i894 o Congresso vota a lei n. 22i, de 20 de novem
bro, (, uma nomenclatura de crimes :polHtcos. é ahi. estabele
cida (art. 20). Além dos crimes mencionados no decr~tn nn
mero 848, passaram a ser crimes políticos: 

a) o;; de sedi()ão contra funccionario ·federal, ou conh'n 
n execução de actos e ordens emanadas <.!e legitima autoridndf' 
fMleral, conformi:> a definição do nrt. 118 do Codigo I>enal: 

l>) ºH de rosíslr.nciM. dcsneato e desobedifmcia n nutori-
dnct• i'erlcral e tirada de pr~so!' de pet1er da ,in~t.il)ti fedei-nl: 

e) m rle moeda falsa: 
d) os de responsabiliilade dos funccion:i..rios federaes: 
r.~ os contra ll Fazenda ~ propriedade nacional: 
f) os dr' ffl.lsific:acãn de netos das autoridades federam;, 

de ,.fitllloR i:la dividn J)llhlica. rln T1nfüo. papei!; de credito e 
ynlorcs dn Nação; 
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f/) os de interceptação ou subtra&ão- de correspondencia 
postal óu teleg:raphica do Governo Federal; · 

h) · os contra o livre ex:P,rcicio dos direitos pol.iticos nas · 
eleiQões federaes; 

i) :falso depoimento em ,juízo federal. · • 
. ·Mas o Congresso, ainda fazia restriccões a respeitá, ex

clumdo da competencia federal os crimes políticos praticados 
contra as autoridades dos Estados, ·estabelecendo em o ·ar-
1.igo 8'3 ·da. lei n . 221, o seguinte : 

4:A jurisprudencia privaliva l.!a justiça !ei:leral em rela
·ção aos crimes políticos não comprehende os praticados con
tra as autoridades dos Estados. ou contra a seguranca in
f.P.rna de alguns delles por nacionaes ou estr.angeiros nelle 
domfoilindos, salvo casos dos crimes que forem a causa. ou 
consequencia de perturbacões que nos termos do art . 6º <ia. 
i:lonsf.ítuicão, occasionou uma «intervencão federal>_ _ 
· Aliás, a attitude <io Congresso :parece ter sido influen

ciada por '"arios accórdãos do Supremo Tribunal. que ex
cluiam a competencia federal, para Julgar os crimes politicoi> 
prnticados contra os Estados. ou municipios, ou contra a. 
ordem e seittirança interna dos Estados. (Acc . do Sup. Tri-

' bunal, de i de maio de 1894.) . . 
Barhalho;-porém. combateu fortemente a restri~ão, jtil

g~ndo-a ·incom1tit.ucion:Jl. ~ no mesmo sentido houve o pro~ 
nunciamcnto rla Commissão · de Constitnicão e Justiça.. con
forme ~P. vô do 5eu parecer, no caso de um projecto sobre in
tervenção no Estado de G<>yaz (Doe . Parlam., vOL 4), e c:> 
·propri0 _Supremo 'T'ribu'nal repudiou a sua_ ,jurisprudencia. 

. conforme se vê do accórdão n. 2. 127, de 6 de abril de i 907. 
onde se lê: 

«Sendo absolutamente inadmissivel que uma lei: 
ordinaria restrin.ia · e limite um~ iattribuicão que .a 
Constituição conferiu, de modo tão claro, illimitado ei 
·i~estricto, nulla e inapplicavel _é_Jl ~isposicão do_ ar
t.1go 83 da lei n. 22'l. dê 1894. priné1palmente porque 
ó ella a reproduccão ·Iitt-eral, precisamente da emenda. 
que o Congresso Constituinte rejeitou por voto ex
presso (refere-se á emenda A. Gordo). 

Deante de tudo isso o Ccmgresso, pelo art . 4º da lef nu
moro 1 . 93f\, de 28 de agosto éie 1908, revogou o art. 88 da lei 
n. 2!!1, do modo que, entendem os dous poderes - o Legisla-
1.ivo e o Judiciario ~'- que a justiça federal é a unica comp&
t.ente para processar e julgar quaesquer crimes politicos, e. 
qmmdo o crime commum é connexo com o delicto . politico . 
'('lrév:lleoc a compelenêfa federal pata o julgamento de ambos. 

A questão, porém, contint"ta sempre a mesma; só a dou-
1.rinn poderá resolvei-a, ' 
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Hnug, _por exemplo, nos seus «princípios geraes de di
reito peaal belgal> define a 'infraccão politica «os crimes e os 
delic.t.os que encerram uma ferida. um ataque t'i ordem po1i-
1.ím1. i~ndo por ob,iecto no exterior a independencía da nacão, 

_ a integridade do territorio e as l'ela~ões do Estado com oS1 
011rros Esfados, ou as relações internacionaes. No ·interior 
r";;la ordl'lm çomprehende n fórma de .governo, os poderes })o
Jil ieos, is~o i\ as ~amaras Jegíslat,ivns, o rei, os mini.strns, 
c•mtim os poderes polit.icos dos cidadãos, · 

Ha fa:mbem a- definição de Lombroso e Lal"lchi '(o deli-
1•1.o politi.co e a rcvolul}ãO) 4-todo o nt.tentn.do violento -con.tra n 
misoneismo politico, religioso, social, et.c., da maioria cont1•n 
(1 sysLema de governo qne delle resulta e as pessoas que sfí.o 
.c:cm; reprcsenfa:mt.es offfoiaes». ' 

· Um ouJr.o esc-ript.or, Flot'ian. que bem desenvolveu a ma.
irria do 2º volume do .seu «Tratado de Direito Penal», capi
i 11!0 l(•, qne trata do!.'l delict.os conLra a seg.11ranl}a <lo Estado 
assígn:i.la quo _ús delict.os políticos teem um sentido eommhm 
o nreciso e algnns :'l. elles dão uma esphera mo.is am?la n 
0111.ros 11-ma esphera mais rei;:f.ricta do que n propria dos deli
cios r:onl.ra o Estado, isf.o é, 3.quelles que offendem o Eslado 
direcf.amcnte e de modo espeeifico. 

F. dr.poii:: de nstubolecer vaL'fas premissas de modo n hem 
~~ Mmprehender a vérdádeira doutrina sobre a extensão a 
lif> dar ~o conceit" do direito politico, cm melhol' sobre a deter
min:icã() no ob,je.cl{l elo mesmo, Florian divide o delicto polí
lí~o f"m Ires f'Spf\cies - n delicto politico propriam1m1.e dtl.o 
(\\\ rlirecf.n, i!;;to C, OS qUê f.eem por objecf.O O organismo 'J)Oli
tlco <lo F.sl.ado: o delict.o politico improprio ou indirflct-0, isto 
t! •. n!l qnr. fr.t'!m por oh.i~cto os direitos politicos dos cidadãoi:;: 
n dcilicf.o 'social, isto 6, aque11e que nomprehende nma oftem,a 
á organiia~ão social; mas accrescenta Jogo .Florian, (]UI'! nin
gnem 'l)Oderá pôr P.m duvida, que os nf.tenfados al'J organismo 
JJ11!if..ico do F,~tado, com::tif.uem delicto polit.ico, ex:!i;t.indo · con
!rovcrsia aprnas nceroa da SP-gunda e l.erceira douf.rina. isto 
<~ • .::lo!!- d!!lir.t.os poJit.ico;; ímproprios ou indirMtos, e dos dt'
lid.OR sodar.s. 

Emfím. ns doutrinrtr::, a respeito do C'ftJf! !'te deve entenllnr 
pm· nm r-t·iTnn politico são ·varia$, sP.ndo conhecida :i. df\ Dsil
loz qne manda (fue · 11e verifique o :l'im. o movel <iun tr.vf\ n 
agonl.P.: 1'!1:ima-11C! · ai;;sim. r.odo o dcJic.to, t.odo o crime, r.njn 
polit.ica 1! o fiin e o movei, opinião 1>ssa que 1~ combatida por· 
Ort.olan, (f,lem1mtos de ·direito penal) e pelo Sr. Pedro Le~
~:i. no !-llfü livro <.l'.Do Poder ,Ttulieiario~. Gitmpré sem duvida 
:.i t1.end1:>r t.nmbem :10 escopo, rro fim a qne J)rocurava. attin:gir 
n nge.111.e. mas o f1'.m, o e.-:~opo. não p1)de ser considerado o cri
tl'rio unko. t>xr.ln~ivo p:irn a !llnf',sifiração de um erime. entr1~ 
os crimcB polif.icos. Não haHt:i. que, porpretnndo o delicto o 
:i~ent-e- t.enha cm visl.a realizar um crime politieo para que 
1.c'nhamos rf-!a!menLA. uma CP.rfa e!'.pe<".fo de crime polit.ico. E' 
n1!!!P.S~nrfo qtw o delinquente, querendo renliimr llm fim "W·· 
lilir.o, offenda o orgimismo polit.ico do Estado. ou U@ direif.o 
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politico do cidadão. (P. Lessn. do P. JudíCliario, pag. 252.) 
_ _ Nem selnpre se póde considerar crime político o. attent.ado 
<:ommettido contra um r'mresentante .do poder publico, de 
Un'l poder polit-icp. do proprio cnefe do 'Pocler Executivo, por 
exemplo. · , , 

. Eé conhecido o a.ccórdilo do· Supremo Tribunal Federal. 
de i6 de :fevereiro de 1908, Po confi.icl,<> de .iul"isdíci;ão s1,1E'>
citado pelo procurador se6cionnl, do Dístricto Federal, quando 
1'e deu nest.a Capital a tentativa do assassinai.o na. pessoa. do 
vr.ne·rando brar.ileiro e grande patriota Dr. Prndent.e oe Mo
raes, e assassinato do. sen Ministro da Guerra. 

O Trilmnal dando o conce1to do crime- politico, sen
tenciou: 

.;Os crimes politicos :i que all1.idem o .art. 4-0', lettra í dá 
Constituioão F.edel"a1,: e o a-rt. i'5 de decreto ni. 8q8, de 1:l 
dQ. outubro de ts90, r. cu,io Julgamento e processo competem 
nos jui?:es e trlbunae.s federaes. nos termos dos citados artigos 
~ão os .que se aohnm pr~vistos nos al'ts. S7 a 123, do Codigo
.Pcna 1, l'I art.s. ~7 a 55 da lei n. 35, de 26 de janeiro de t892. 

Só -por analo~ia ou ~aridade poder-se-hia. capitular o 
nLtet:fado contra· o. pessoa rlo Pl'esidente da R~ublica no:; 
art.if!'O!; do c1odigo -relafiv'os nos crimes contra o livre exerci
r.io éla.c; attribuicões const.itur.ionaes do Poder EXécutivo Fe·
r!~rnl. (art.s. i 11. a i t5, § ~º.}. 

Tal capitulação ~ vedada. pelo art. t do CO<iigo .Pên:ll, 
q:.in prohibc _ terminn.ntem~nl.e a. intei-p-retacão exténsiva pm· 
amilogia QU. paridade, para qualificar crime ou . applicar-lhe 
J'llHW.5 . Não i.' délictn de nature1.a política o attentndo contrtl o 
·Presidente da rtepublica em cccasião diversa dnquella. em quei 

. s.~ nebasse exercendo qualquer elas suas attribuiçõ~'I constitu
c~onaes taxativamente rteclaradus no art .. 48 e paragraphos 
<1:-. Constituição Federal. 

Embor3 se.la político o movei desse nt.tenLado, niio é este 
um crim~ politico. pois o movel só qualifica o delict.o, quando 
com:t.if.ue o dolo especifioo de sua. respectiva. definicão ·lesai.>. 

Tivemos.· f.nmhem; -niio ha muito, o assassinato desse ou.tro 
ili.l>:tre brasfü!iro. (lo s.time:ral ·Pinheiro Machado, nüo tendo sido 
cons]derado cr,rno crime politico o aLtentado, muito emborrt 
•·mnmettido contra um Senador do. Republica e quo aeroin 
ali.as funcções em uma r.o'l'poracão legisla.tiva, . como seu Vice
J>re~idente, o como tnl Pr11Rfdente do Congresso ~clonar, 
:-1Pndo o movP.l do crimP. o odio politioo. 

Q qu~ pcrnm é PvidPntA <'i ctM não exist.t• uma uniformi
dade de vistas entre. os escriptores, e ent1·0 nós, por exemplo, 
v<1mo11 o Ri· . João Yi1iirn .1111~t.1•ntar nllo 111w 1:1·imo •político o dE' 
~odicãu. e nem o uLtentndo f!Ontr:.t. u posscJn do Presidente dn 
fl1~pullfiC:l. ?)() UUJ111.111fto 1/U:.~111'1 de f':I'l'rl'Ílul' (I.<: ,\'llllS 11lt1•í111ti
t'Uf'S ('{)11,~li/:llc•im1tw.~. (.1. \'it'il':J, Co1J. l'en:il Ílltl'l'pr. VOI. r. 
pag . .2G). 11izrm fo Pril1s, nn ~lia Scdr.llcfo. Jlcmnl t• Direito Po
~itivo. qne na pral.it•a ,: IH•ni <liJ'ffoil R<! mo;;t1·ar 11ma fcrmu la 
qu" J)f!t•mittn dif:.till!l.Uir llil.ii:h1mt~11t1' o dt•lirlo poJilico do' de-
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licto oommum, Benao a questão ain~a object.o de contro·-
vt:!rsias. · , 

Parece, ~ntretanto. que ó mefo mais segUro para se for-·: 
mular um conceito do crime :politieo é examinar-se o obje-' 
ct.o do delioto (direito lesado) e o fim e o modo. (Florian, 
obt"a oft. pag • . 79). · . 

Ora, por tudo .quanta acaba de ser exposto, parece que não 
se póde considerar r.rime politicc- a hypoth.ese mencionada no 
pro.iecto. art. '9" . , 

Trata- se aqui da punição dos delictos do anarehismo, e. :i 
opinião quasi commum dos eseriptores é que taes crimes não 
perfoncem á classe dos deficoos políticos. (Florian, obr a cit.,· 
pag. 15~ e seg.). 

A anarc'hia quer 1.ransfor.ma:r n ordem social; tende a tles
truir a. actual organiza~ão da sociedade . ,'Nada de propri~da- · 
d~. nada de capital. nada de patria; nada de fronterr!JS; 
gnerl:"a ou destruição de toda e qualquer autoridade. Não ~. 
pois. a conquista .de- poder, nem :i modificacãO: da constituição 
.politica do paiz, o que move o anar,chista. Elle procura tudo 
transformar. , 

O objeeto do. delietQ politico é outro, limita-se a ofiender 
ínst.ituiQões pol itica1:1, propriamente ditas, ou a reàlizar certos 
:fins politicos. ~em destrui-r a ori;'anizacão social modertia. 

Em i 892. o Instituto de Direito Internacional reuni.u-se 
e votou n seguinte resolu~ão : 

cNão são reputados politicos, debaixo do ponto de .vista 
da applicaefi.o das regras que precedem (refere-se n extra
dic1;ão) cs factos delictuosos que são dirigidos contra as hnses 
de toda a o'i'ganizacíio socinl e não cont.ra t.al Estado detArmi-
nado ou contra tal fórma rte Governo . -.. • 

E t.ambem na !legunda Conferencia Tnlernacional Ame
!.'icana, reunida no Mexico e'm 1902, ficou estabelecido oxprr.il
samente que os actos qualificados do · anarr.bismo não sE1rinm 
reputadoe delictos políticos . . 

Ha um estudo mu·ito in1.eressnnte n esse respeito. npl'P.Sen-
lado pelo ;iuiz de im1trur.Qilo Dr . J . H . Frins . · , 

Depo-is de menoioonr a!I dit'fMenoas r.ntt·ri '1 dolícto ~ocial 
o potitico, formula o Dr . I<"rini; o ~e@:Uintie A'Xemplo. QUe rleixn 
bem eselareoido o nssumpto: n mort.~ de um monnr"hn. t1 de
licto commu1n si J prat.iollda por umn vingnnc1\ privndn: ó 
d~lir.to pÕlitico si é prnt.ir.ndn pnrn mndnr n fôt•mn d1• '"'over
no, ou TJa:ra collocnr no t.hrono um ontrn prinripP: f\ dl!7.ir.to 
.T<>C'Üil si ~· prati11ndn r.nm n fim do ferir n Hnr•iMlnd1• no ~~n 
protirio centro, r.omo fnz"m o~ annl'rhii;1!.n~:1o (Dnfl''" (1brn 
~it. .• rrag. 5t.). . 

Segundo FloriD.n e GnDr11ud,, todn n controvl\rsln oslA t-m 
saber si os dAliclo~ l'fo~ nnnrr.hiRlM Hlhi Mm1mtJ1l'( 011 ~ocinf'~. 

Paro o enso. porém. 1>Ssn discus1d'i.r. niln t.C"m impnJ•fancin. 
pois desde 11ue se acr.Aif.e n doul.rina dos qun HllHlr>nlum 11ue 
elles nllo são poliUoos, pouco hnporLil que se.iam sociacs ou 
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communs, - não poderão ser processados e julgados 
,iustica federal que sómente .)ul~a os. cr1mes politicos. 

pela 

O relator assim o entende. acceit.ando a emenda 
do Sr . Mauricio d1:> Lacerda : a maioria da Commíssão 
tanto. pensa que os crimes ·que visam subverter a 
social, como crimes po!Hicos, devem ser processados e 
dos pela justiça federal. . · 

.E' o segnintf> o substitutivo: 
O Congresso- Nacional decreta : 

n. 7, 
entre
ordem 
julga-

Art. i . º Prov-0car direotamente. por escrip'to ou por 
qualquer outro m.eío de publicidade, ou verbalment.e em 
reuniões realizadas nas ruas. theatros, clnbs. i;ãdes de n~
oociações, ou quaesquer togares pubHcC\$ nn fra.nquea<los an 
publieo, a pratica de crimes. f,aes como damno, deprccfai.:ão. 
incendio, homicidio, com o :fim de subv~rt.er a actllal r.rrgn
nir.ação socjal. 

Pena: prisão cellular por dous a quatro annos. 
Art. 2 . º ·Fazer, pelos meios indicados no artigo a nitece

dente, a apolo~a dos crimes pra ticados com o fim de sub
' verter a actua1 organiz.acão social, .ou fazer pelos mesmo:: 

meios o . elogio dos autores · desses crimes. 
Pena: prisão cellular por seis mezes a dous annos. 
'Art. 3.º Si' a provocacão de que t.rata. .o art. iº for d1- · 

rigida a militares, prQças ou of<ficiae-s de corporações milita
rizadas da União e <los-Estados, ou si a a:pologfa a que se 
refere o al't . 2º, for feita perante os mesmos militares, pra
eas ou officiaes de corporacêíes militarizadas da União e d06 
Estados. · · .. 

Pena: .prisão oellular, no caso de provocacão, por ires 
n seis ·annos, no oaso de a'Pologia, por um a <tres annos. · 

Art'. 4. •·-Fazer e~lod'ir em edificios p~blfoos ou par
ticulares, nas vias publicas ou Jogares franqueados n.o pu
blico, bomb-as de dyrrnmit~ ou d·e quaesquer outras ma.terias 
explosivas, -0om o int.uit.Q de c.ausar tumulto on infundir t~
mor, -alarme. oú d-esordem. ou de rommetter algum (los cri
mes indica.dos no art. 1 • ~ 

Pena : prisão "ellnlar por um n qmüro annos. 
A1•t . 5. º Col-locar em edificios puhiico;: nu (litrf,fon laro.::, 

nas vias publicas ou Jogares franquaa.dos ao publioo. bom
bas de dynamite ou de quaesquer out.ras matarias explosi
vas, com o int.u~!.o de onmmr tumulto 011 infundir t!'lmor, 
alarma ou desordem, O\l de commettct" algum do~ crim"s in
dicados no art. iº. 

Pena: prisão celhllnr por seis mezas a dous annos . 
Art. 6. 0 '.Fabricar bombas de dynamito ou de qu-a~squer 

outras materias ex·plosivaa, oom o intuito de causar tumul!.o, 
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aJarmn ou desordem ou de -commet.ter. algum dos crimes in-
dicados no art. 1° Óu -Oe auxiliar a. sua execução. · · 

- Prjsão oellular por seis mezes a dous annos. 
Art. 7 . ° Fabri~ar, v~nder, t.ransportar, conservar .em' 

sun casa. ou em outro Iogar, bombas de _dyna.mi!.-e• ou q~1~ea
. qun:r oulf.ras mnterias explosivas,, sem Jmençn. cm autQt'id~de 
<;om:peten'te. 

Pena: prisão cellular por 12 a seis mezes. 
Arl .. s.· C-oncerl.a.rem-se on associarem-se duas ou m:i.is 

ressoas para a tiratica de qualquer dos crim~s ~ que se re
fere o artigo 1 •, pena: Prisão ~~llular por sets mezes a dous 
:mnos. . .' . 

· Arf., n.· Nos crimes definidos no Codigo Penal arts. 204 
e 382, e no decreto n. i.162, de 12 de dezembro de 1890, 
al't. :l º, ns. i e 2, as penas serão. de: pri;;ão cellular por tres 
me1.es :'l. um onno. · · . 

Paragrapho unico. Si forem fa.Jsas as declarações u ·que 
se re r ere o § 1 ~. do art. 38.2, do Cod igo Pennl, e a socie<la.de 
1.iver ·fins oppostos á ordem scial. a autoridade .fará disper
sar a reunião e os chefes e directores soffrerão a pena de 
pri~ão cellnl:u: por um a dous annos. · 

Art. 10. Os cl'imes de Jenocinio capitulados na lei nu
ml'rO 2. 992. de 25 de seterubiro de f.915, são inaffianQaveis. 

Arl. i i. E' cimumstu.ncia. agi:i:ravn.nte: ter o <lelinquentc 
cr,mmeLLido o crimo por meio de - bomba de dynamite ou de 
rp.ialquer ouf.ra materia explosiva. . . 

Art. 12. O Governo podeJ.':'i decretar a. dissoluoão de as
sociações, syndicatos ou sociedades civis, tenham ou não per
sonalidade ,iuridica e impedir o seu funccionamento, qn:mdo: 

a ) incorram em netos oppostos aos seus fins (Codigo Ci-
vil, art. 2i, n. 3); . · 

ó) os praticar nocivos · ao bem publico. 
Parngrupho uuico . O' acto de dissolucão será fU)ldamen

L~cio e expedido pelo Ministi:o da Justiça ·e ·Neg<icios In!c
nores. 

Art. 13 .. Serão da competencin da .Justiça Federal e pro
CP.S~ados e .1ulgados de conformidade com as disposicões dn 
lP.i n. 5!5, de 3 de novembro de 1898, os ·crimes . previsto!" 
nei::la le1: • 

. 1_·. qun_n<lo (.iverPm 'flOJ' f im rt subvl'rsão da. nctual ot•gã-
n1zacao soc1al ; 

.2º, quando Prejudicarem um hem . publico :federal ou 
P_!l.l'Llcul:w que e..~te.ia sob a. guaNl::t, deposite on admiuit\ti·a.
';.ao do Governo l?ederal· 

3'º, Qu:mrlo praticados conlra funccionario ou autoridat.le 
f<'der~l r~m aeto. ou po1• mol.ivn do oxercicio de suns !'un1~~i'í~s 

A , i;as hypoihP.ses do art.. 3º desta loi. · · 
~ i. . No!'l <lem11is cosos seriío competentes pnrn o prn-

r.rs.~o e ,JUl'ümento · · · 
a ) no istrfot.Ô Fedrrnl, os juizcs d(l cl ireil.o do l'l'im~. 
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· (1osct·,•auo o disposto no.~ 1wts. 2ü5 e 266 do decreto n. 9. 2ú:J, 
de 28 de dczcmbl'o de 1911; 

b) no Terrítorio do Act•c, os juiz:es de diroilo <.lo Cl'in11.·_. 
ol.•scrvado o disposto no art. 3q7, do decreto 11_ ~).831, <lc 13 
de outubro de i9i2 . · 

~ 2.• Nol$ Estados o processo e julgamenlo serão feitos 
nos termos e na conformidade das resP.ect.ivas leis. 

Art. 15. Revogam-se as <lisposit-õ·es em contrario. 
· Sala. das Commissõcs, 8 de setembro de 1930; - Cunha 

Muchado, Presidente. - Verissimo de ;MeUo, Relator. -
Mcllo · F1·anr:o, com resf.ricyõcs qunnto ao arl- 13. - JosC: 
J;<J.1•i•cto. - Prudente de Moraes. - Arlindo Leoni. ·Turiano 
Campcllo. . 

PfiOJEC'ro N. 613, DE 1!>19 

CDo SchadoJ: 

O Congresso :Nacional decreta: 
Art. 1.º Conslituem crimes : 
T. A provocação ao damno, fm-lo, roubo, assalto, in

e~ndio,· hornicidio e ú suppressâo ou subversão d:.1 nctual on;a
niz:ar;ffo dn. sociedade ou de algum d.e seus institutos legttes 
- pena de prisão ceBular por dons a cinco atmos. 

Considera-se iprovoca(Jão a npologia. feita verbalmcnl~ 
on por e.scripto ou por <i;unlquer 'Outrci meio do Pttl>lici
daclc. nas t'uas, t!heatros ou associações O\\ rouniões; onde 
11uN· quo funccioncrn. do todos os meios de aO<'.Ao direcra 
para qualquer dos fins Mima indicados. 

Paragrapbo unir,o . Si n provocação for fcih1 a mili la1·c;.:, · 
a µra1.-.as ou officiacs de Policia com o fim de induzil-os a 
ti~:::obectecer aos seu~ superiores o subleval- os contra as au
t1widades ccmstituidas - pena do iprisão ocnular por Lrcs 
a oito .;mnos _ 

TI. A fabricacão do bombas · de dynamitc ou ·de quaes
cp.}(:'r outrat1 materins <):'.'t'Plosiyns, !Sdmi :transporte, PU :em
prego, com o intuif.o do causar tumulto, alarma ou desotdém 
ou d~ r,ommcttP.t' algcim dofl crirMs l.H'nVi!ltos no numero anf.c
l~l1(fcnfo ..:.__ pt>nn de prisão collulnr por tre~ a Clito annos. 

RcpuLmn-sl~ fabricadas ou conduzida::: pnrn fins el'itbi-
111.1~0 :; a~ l10 ;11 lJas 0L1 nrnt<!t·la::: 1~xplc1sivu:; f?llcuuh·atlas 1.!lll potlt•r 
d1! antu·c.hil.lt~ uu ag-ilallm·c~.~ eonlwei<.hi~. 

A1'f.'. . :.!.· ~i 11s l' t.·inws 1,.H.·cvb!os no.~ ni•Ls. 1:rn, t:l'i , J~li'l, 
1 :>n. u 1, 1 i:!, 1.1.t, Hfl pl'inc. 1~ § j ", 1 :m, l!:í:.!. ·lã0. :tm tt a~n. 
~ ~". 1.k~ t:odigo Penal fot·•~ttl in·al ic-:t<.los po1· meio de' !Jombw.; 
d e uyuamilc~ Oll d1~ (!.llUCS(Jllnt" OLtlrU:> mal cl'ia::; c:.:pJOi:>JVaS 
Pl.'lla de p1·isüo cellular po1· ~Jllttlro a tlow am1os. 
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J!aL·agra.pho uuic.:o. ::ii l)Ot' effeiLo 1..h~ :;;:;cs cl'imcs fol' :pl)~ltJ. 
um pcti_go a vida. tle a.li;ue1u, ou rellull.ar a morte úe uma 
ou mais pessoas - !)ena úc pi:U:;ão vo1· uito a. :W' auuui:;, nu 
p1·imei1·0 caso, e poi· 12 a 30 annos, no seguU<lo. · 

A.1.'l. i:J'.• fü OS et:in:ies de l1omicid.io ~· Ú~ lesões t.;Ol:porae:> 
(•C.Odigo llenal, arW:;. 294, 29~, 303 e· 3CH) forem .praticM.os 
po1· meio àe bombas de dyu.amite , p u de quaesq\lel' outras 
;naterias eJll:J)losivas, serã'o punido!S: · 

a) no càSO de homicidio, com a .Dtma tle i:>l'isiio cellula.i 
pur :W a 30 aun-0s; · . 

b) no caso ão art. 31)~ üo Codigo l'eU'1i, com a J,'leua. de 
pl'iiôão cellul&' .l)<)r quatro a 10 a.nnos; 

(;; no caso <io art. 304. prino. do Codigo Penal, coin 
:),)_l}ua da mesma natureza, pQ1· seis a 15 annos; 

d) no caso do paragrapho unico desse artigo, ·c.om pe.na. 
J~ mesma. natureza, po1· cinco a 12 . aµnos. 

ATt. 11 .° Con~ertarem-~e duas ou mais pe:;sou.s pai·a. a. 
e:i.::ecucão de algum dos crimes tnencionauos nos nuu1e1·os au:... 
Lecedentes, ou associarem-se para a sua pratica. cou.tiIJ.uada. 
eDlbou não se.jam elles especialmente determ.ína.dos ~ pena 
âe prí~ão cellular por 'um a cinoo anuos. 

Al't. 5. • As· penas dos arts. 20'.l, 205 e 20ti do Cod.igo 
Penal com.Ofnadas com o decreto n. 1. i62, de 1.2 de. de
zembro, serão eleva.das para um a .dous annos . · 

: .Art. 6. º A pena do art. 382 do Codigo l)enill sei:». cie 
seis mezes a · um anno . 

Paragt"apho unfoo. Oooorrente o caso p:·evisto no . §. 2" 
do mesmo artigo, . a. pena será de wn a dous annos-. 
• Art.. 7." Nos orím.es de que trata a presente lei, a ten-
1.ai.iva é p\llllda. oom a;, penas estabelecidas para. os delictos 
colllmromados. . . 

Art. 8.0 O Governo rpodi:l·á dissol've1· e Uilp~r o i'unccio
uaxnento àe sociedades pivis ou de syndicat-Os, tenham -0u não 
personalidade juridica, quando incorram em actos opposws · 
aos. seus fins ou nocivos ao betn publico. (Godigo Ctvil, a1·-
tigo 21t n:. llI.) . . 

Paragrapho unico. O acLo de dissolu.;ão será fundamen
tado e e4"Pedido pelo . Ministro da JusUca e Negocios Inte-
riores. . • · 

Art. 9. º Serão da !)Ompet.enoia da. Justiça Federal e pro
cessai.os . e julgados de · conformidade com as dísposioões da 
lei n. 5i5, de 3 de novembro de 1898, os llrimes {)Tevistos 
nesta lei: , 

a) quando o incitsmento ou a apologia. tiver por fim a 
:iUppi:essão ou a subvercão da actual organização na soooie
dade, 011 de alguns de seus inslitutós Jegaes; · 

b) quando prejudicarem ou puderem pre.iudicar um bem 
, publico federal Qu particular que esteja sob a guarda, à~po-

silo ou administra~ão do G<>~erno Federal; ... 



C~ara aos Dept.taaos- lmiresso em 24J06/2015 10:59- Pãgína 33 ae 66 

e) quando forem 'Pl'~tlcados cout1·a fuucciom1.rios ou ·au
tor.idade fede1·al, ou conti·a corp(.)t'a<;ões qul;l exerçam fuuc.cõeti 
l'ede1·aes ou poderes politicos; . 

d) 11uando a provocaci'íc.i fór' feit,a a c.ifficíae;; ou praça:; 
do Exel'cito e -da. Armada. 

· l)arag-rapho unico . Os <Xemai:: c-1·imcs previsLu!:i n.el:ltu. lei 
süo da. compel.encia da just.ica local do Districto Fede1·al, tllo 
'l'erritul'io do Acre ou dos ~stados, tierão processado:;; e jul
g.ad.os pelos juizoo de direito e de coma1·ca, dentro cl'os limite::; 
de sua rtJspectiva. circlllllscripç:ão. 

Art. iO . . Dâ.-se flagrante nestes cl'imes: 
l. Quando alguma pessoa 1:01· encontrada l'a.:enúo a . pro

' vcui.;ão, a que se refere o n . I do ~t. 1•. . 
lll. Quando qualquer p~ooa. fôL' enoo~!xa.da. t.r~en.Uk:l 

c;omsigo bumba ou malel'ia.es explol:livos pcu·a os lius de que 
·frata o n. lI do mesmo ar tigo . · · · 

HL Guando p.a residencfa de•alguem for <.lesi.wbei:l.a al
guma de~sas bonilia.s ou ma.l.el'ia.s e~p1ooivas, ou quae.squ,er· . 
s u.bsLaucias propria:; para. i'ab1·ical-as olandootixiamcute e pan1. 
fins ct'imiuosos. · 

Art. 11. Os objeoLos destisados ao pr~pa.ro dat> .bomba:> 
ou ma.tetfas explosivos, bem como as substancias da sua 
composição, serão confiscadas. · . . 

Art. t:::. Os cromes de 1enocinío, capitulados na lei nu
mero 2. 992, de ~5 de setembro de 19~5 • .':!el'áo luai'iancaveis. 

Art. 1.3. R:evogam-se as disposiéões em co11tl"arío. 

Sanado I-'cdcral, 8 de novembro de 1919. -.Mam>et Alen
car Guiin@•ães, !)residente interino . t..- Pedro àa ()unha Pe
d1·osa, ·1 • Sec1·etario interino. - Hermenegildo Lo,>ei1 d.e 
Morues, :!-" Sesretario interino. 

E'M.ENDAS A QUJt SE l\.EF!tnS O PARG<llU'. SUPRA 

N i 
Ao art. iº, n. i __.., Supprirna-se . 

Ao mosmo, n . fl 
final. 

. 
N2 

Suppriznn-se de: reputam-se tit-6 o 

N3 
Ao arL. 4º - Supprima-sc de : emtwra até ae1ermim1dus. 

N 4 

Ao ad. 1~ - ~upprima-se. 
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N5 
Ao nrL. B•, parag1·apho unico 

N 6 

Ao al'~. !l' - Supp1·ima-se. 

~ 7 

l6upprill'la-sc .' 

- -Ao al't . 9º, lcLLra a Suppl'itna-sc' .. 

N 8 
Ao arL. o· loLtra b - Supprima- sc : Ot~ pudc 1•em j1rc..1 

'judicar .: 
•N 9 

Ao art. iO, n. I - Sjlpprima-sc. 
Sala das sessões, 8 do julho de 192-0.: ~ Mauricio ac La~i 

-ce~a .• ; 

O Sr. Presidente ...:. B 8ltt :fimlu 'a foitura. 'do ex1>etlieutc . 

O Sr.- Francisco Vallàdares '(')" """-' Sr. P1•csidentc, cu 
J!âu poderia esperar hoiitcm que o illus~re i·epr csentant.c do 
E:;ta.do tlo lli•>, cuja. u.w;mrnia ncslc p1omenlo deplo1·0 - co1u 
mna 1u·ccipitácão, :só explicavel po1· hoslilidadc :.i mcmal'iu 
do 1'i~rnwal Pinllciro l\fachndo, si S. Ex-. não tivcs~m em sc
guü.ia pl'ofni•ido muitos dos oonccHos co11tidos ' em seu dis
rut·so - não se occ.;upassc loi;o do projccfo poi· min.1 ap1·\!sen
l.aúo, iniciando contra C'llc o debate - antes da discus~ãc t·c
:;imcnl.a! - iior iooppol'Luuu. 

l'udcssr. cu csp<rrar sua pt•cscnca .ua tribuua com esse ob
.ie.cLivo o uão me tct•ia rcLil'a do do re0into, antes aco111pa.uhat'Ía, 
rom o inte1·esso devido, lodo o :::cu discurso . 

füio Lcnc.Jo ouvido a pl'imcil'a parte de sua ora<~ã.u, não 
1-cmlo irodído t\:;uardar o ::;riu final, só pela iiublicar;ão tlr. ho,ic 
iw:;su oppoe al~'Um&.s obsa:1:vauõcs á pala.vt•a ~cmprc br ilhante 
e cUlhusiu~l.ica tlc S. Ex. 

Lembrou ·o illusLrc J)cpu(.aúo J'lomiuc11s1i 11uc muit<.1s ho
' 11wns t•miuenlcs - jú não da m·u colouial - mas do lll1lH!ri1.1, 
11ão 1•cccbcram aioda do -paiz a homenagem devida, culrc ul
lus. 110111cadamcut.e, u r1~gc11t1~ l''ci.iú. S. l~x . ãssi111 opiuaria 
11111! ú Na1:ão adiall!iC ll(~t·u tlctioi13 dc13:l!l. i:i u que pol.'vcnlul'a lc~ 
11ha de IJ!'L!sl.a.1· uu 1--\Cllel'al l>inl1eiru l\ladmuo . 

. Pt'.(~cisanwnle liam qtw. não al\ontrn;.a u.o g l'll\llH' 1:h(•fc 
1•i:pubhea1lo o qw~ :;uccc1fou ao regente Feijó, ci;qucc ic.Jo pelo~ 
J;DW> conlcmpon.mcu~. e olvidudus lJclo Impcrio ... 
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O Sn. Es1'AC10 Co1Mn1u - Jú tem uma csl{tLua cm São 
l 1aulo. 

O Sn. FnANCISCo VALL.\1urrns - .. -. h•mhrado rmtbon~ pc
!tJS postcros, como lembra o Jl!usf.ru rcp:eesonlun lo de _Pci;;\ain
bttco, rcfel'indo-se14i sua (•stntua om S. Paulo: p1.·~1J1sa;n•mle_ 
1~ara. que não acontc1.;a '.} m~sm~ ~o i;;ener?-l P~nhe1ro, }Ulgu~~ 
úcvcr provocai·, quanto a ellt\ i:i JUIZO da historia, que, as mais 
das vc:ws, não passa do uma ph:rnso. 

O SR. N1cANOi\ N.·\SCIMIÚ>To - .Quando não é uma. phrase, 
é scmp1·e uma cont.rovot•sia. 

~o· Sn. Fi\ANC1sco VALLADARr;;s - Considerei, Sr. Presi:. 
dente, que nü.1.1 seria de~eabic!o que os conteroporaneos, cinco 
:innos depois do vil as.sns:-;inato do Senador rio-grandcnsc, do 
Vicc-Presidonle 1Jo Senado da Hcpublica, inst.au!l·assem sobre 
su:i pei·sonalidarlc o acção politica o processo que tenha de 
ser concluido pela sua -1:onsa;;r:u;5.o ua hisloda, como a.credito, 
ou pelo repudio e condemnação de sua individualidade, idéas 
e processos. 

São exa.clam(mLr., Sr. Presidente, os dos conlempoi:aneos, 
o;:. testemunhos qur.~ devem ~er recolhidos pa.n1. as conclusões 
e julgamento da. histoi'ia. , 

Embora incompetenle, como me confesso - não pelo mo
tivo :i.ponfado p('!O digno n~prcscntanfo que nfio acccito :por 
descabido e ínjusto; mas pela fullu. de autoridade da minha 
J)alavta (nifo . apoiados. rtai·n.es), folicito-mc inicialmente por 
tc.r concorrido pa.1·a a abertura desto (Jeba!.e na representação 
nacional: - a legisl~tura não se __ encerml'á assim, sem que al
guns' depoimentos Sr] .registrem quanto ú. ac\)ão e conduda pO'
Ef.foa do general Pinheiro Machado e aos aconfecimenLos em 
que andou mi.volvido. . 

Para isso 1.l•ró. servido a rniuha infoiat.iva rwssoal. 
O SR. S1MBHA l''ir,Ho - Aliús uma llonrnnagein muito jnsta 

·e honrosa.. . 
O Sn .. FnANC1Sr;o VALL.1i.0MtRS - E tanto mais, mG feli

cito, Sr. President(\, porque si os dii"ferentes advogados do 
<liabo que teem de func<Clouar no processo se inspirarem uos 
argumentos e (:r,iH:eilos do il!ustrc represe-ntante fluminense 
......., muito embora .suas restriccões - o tribunal da historia. 
qualquer tribunal que tenha de julgar os actos ou feitos do 
general Pin.heirO' Machado, tera de concluir pela. sua consa
grucão, pola sua canonização, pelü sua glot•ificação. 

Um politico f!e t.ão extensa actuacão c.:ont.ra o qual só se 
podem at"ticular us restrict,:ües, hontem pt·oduzidas pelo hon
rado rcpl'esentanlc fJ uminensr.. depois de ter. ;:orno elle e::-:or-· 
cido no sr.u pniY. a inf'!urr.cia •JU<~ lho é reconhecida ost{L na
turalrnenLC! de:;linado a r1'r.rbr.i• todas a!> bomena,irens dos seus 
eont<'mIJOl'l\l\l'll:\ t~ ~nela.~ tt!:i Jh)llll'JlUg'ens <la sua P:\Lr•in. lodaf; 
:\:; ho!l1l\1l:.lgcms dol.' po~tercs, tm uma pnlavt•a. a t:Onsag-1•n1;fio 
da historia. 

c.-Vol. vn. 42 
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O illustt·c rep1·oscntante fluminense julga inopportuno o 
:projccto· por mim submeLLido á representação nacional, não 
porque · o i;cner·a1 l!iulleiro :'.lladn.do não seja o personagem 
cminrmle por S. J~x. mc5mo clé:eripto, mas por estarem vivos 
muilos do:> seus benP1'H·1a.cos, alguns .com assento neste Par
lamento, e üull ·o~ vc·r ello conir:irfadns, os seus advcrsarios, 
tanil.Jem fazendo ·p~n·te da n'1:>r c~cn.tacão nacional. 

A rnaíodn. N"pnl,.licana, 3 nia.ioria da representação na
cional não se P..ódc guiar, cm suas attitudes e deliberacões 
i1ol' considci·µ.cõe.~ dessa o.-dem; i;em pela desco1·daucia ou 
t.lesacc:ôL'dlJ de. opiniões c;;.;islt!ntc,s cr:1 seu seio. 

O Sn. l\'1c11.Non NA~c1 11rnl'\·ro - A prova. de que assim é, 
é que eu que fui cc•ntrariado por Pinlieh•c -- voto pela sua 
est:ilua jmmediatament~. 

O SR. FRANCtsco V.u.r,ADAREs - ·nema~s, Sr. Presidente, 
ha a considerar desde logo a injustiça na increpacão de favo
res, ou- recompensas que tenha podido distribuir o general 
I>inheit'o Machado um político que nunca se encontrou re
vestido dos ittribuLos do pode e, que . nunca teve em suas mãos 
o sacco verde das dadivas e benefícios. Si ha favorecidos, 
suspeitos, esses que se.iam apontados . para que a questao se 
liquide de uma vez. Ou o illustre representante fluminense 
é, e!le me·smo, contradictorio ou menos exaeto em suas affir~ 
J'naç.ões, t,71iando- nos.. d~!'creve a figura co general Pinheiro, 
no seu discurso, ou taes recompensas favores, ou benefícios 
t.NuandO-nos )uspeitos para deliberar só existem na suá 
inspiraoão. · · 

O general Pinheiro Machado não os fez á custa da 
Nação. . 

A opinião dos adver~arios do general Pinheiro, a que 
:lilude o il]J1stre representante fluminense, como argUmento 
pos~ivel contra <iaalqtwr deliberação da representação nacio'."' 
l~al, quanto a clle - nós outros republicanos nii.o nos "POdemos 
dcte1· deante della - nem ·Se p6de mesmo -pfotender qüe a 
.unanimidade se faca • Qu~ntc a uma individualidade da en
verga:dura. da acluacão; do delevo, do valor e da. influencia 
<lo general .Pinheiro .Ma~·hado. Taes unanimidades de opinião 
cm get•al, ~(I i;e come1me para. os typos medianos ou as nulli
dades falizei; Cnittito bem), que a historia. politica rios paizes 
é abundt\nle. não se P.:tcluindo o nosso . 

O illustt-.1 . r<"pre::entnot.(! fluminense ·desenvolvendo sua 
argUmentai;ão ioobre a inuppo: f.unid:ide do projecto, quando, 
depois de no.s ccscrcver o g<'nernl Pinheiro com os attributos 
e predicndos que todos lhe ·reconhecemos reduz a sua missão 
;í. de s::u·~cntenr as oligarehias estaduaes. 

· . ..i\incla nma phra.~e. f:!1•. Prcsidcnt.c, qne nüo te·m sinúo 
\ ':.llor de uma figura de i·11ctorica... . 

O 8rt. 1\1r:AN{)l'\ N:\SClMl•::<To - l'l:om isso.-
, .O $n. Fn.,:-;r;Ji;co V,\Ll.i~\D.\11.ES ,.__.., E, qu.c poliLicn. é essa. 
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qu.:-: rolitico'i esse;; que se <foix:un coni~nandar e dirigir tantos 
annos r;>or um simples st~rgcnto? uma })OliLÜ'.a inconsistente, 
uma nuliidade, o qu-0 es~ loni;e da verdade, redunda 

, em exagero o injustioa. Só nos referindo por em
~ quanto aos políticos republicanos, a \"el'dacJe ~ bem 

outra: e feHzm~nte -podemos nos orgulhar de muitos daqucl
lcs que. ncslcs trinta ann'Os, na política, no Pa.t'lamenLo e no 

" Govreno, não desdenharam •do conselho, da <:ompa.nhia, diga
mos mesmo da chefia do general Pinheiro Mac11ado _ Si íosse 
preciso citar alguns <lelles. o que a Camara me ha de .per
mittir, cu -começada l·ernemorando palavras do Senador nuy 
Barposa; alludindo a Pinheiro Ma«hado, . escr.cveu o eminent~ 
bahiano :. · .. . . ·' .:i. . .- :\:~:..;;;:,,ti; 

. «Tão feliz · nas lides e nos problemas da :rw.z como 
nas difficuldades e conflictos da guerra, el!e triumpna. 
sempre com a. mesma intrepidez e a nresma aNe, com 
a mesma estrcl.la e o mesmo fuli;or, nos cam[)os de · 
batalha. ou nos dos psrlidos, . .. 

· E' vivo. sempre a effusão dos que o abraçam, dos 
que se habiLuaram a ver uelle não sú· um guia de r:iro 
tino enlrc as incertexai:: politicas, m:as ainda um~«Ics-
sas uteis reservas de emergia moral, concent.r:ada"'§'" em 
urna individualidade rol.Justa. e .. poderosa, para as quacs 
as nações democratil•as dirigem a vista. confiadamente, 
quaru:lc com.ideram no seu porvir.» 

Pergunto a V . Ex:.. Sr. Presidente, pcr~nlo á. Gamara, 
si sõ poderia desejar jüizo ma.is alto, mais aHo e jusfl) elogio 
.do que esse l"]Ue se condensa. na palavra hlminosa do maior 
dos nossos orado.res, desse g!'ande oontemporanco, do gra112de 
c.ídadiio do mun(fo, . que é o Senaào-I' Ruy Barbosa.? E si não 
nos é liciLo concluir que· aquelle mereceu um . t:il elogio era·, 
não uma··entidade vulgar, uma :!'.igura >de sogunda ordem, um 
símples~sargenteàdor de oJig-archias ;ptovíuciacs dei Brasil, 
mas, realmente, uma figUl:,U. á. parte, uma figura de elite, uma 

· C!x.traordinaria, um'll excepcional individua tidade de quo o 
Brasil se póde orgulhar e que. tendo prestado ao seu paiz. 
durante 40 annos os mais nssignalados ser\·iço:>, não se lhe 
aponta uma. falha, não se lhe aponta um dcslisc ou um desvio 
<le co:oducta., podendo a sua vida, com.o hont.cm dizia, tci· 
tt·am1CO)'t'id-0 cm -urna casa de vidro . · 

Muito embora se me possa attribuii·. o co11.trario, falo, Sr. 
Presideule, sem paixão: e não quero ncin mesmo levantai' 
qualquer referencia. injusta ·do itlust.r<.: r<!1n·eseutante flumi
nense. · , 1. '· .. ii-;·:r,·11::;" 

Fallo sem pai-s:ão e dou o meu testemunho como. oontem
:poraneo que nZio tendo. recebido do general Pinheiro nenhuma 
A'raQa nem favor ; tendo apenas mctecido a sua esLima e a 
honra de seu convivio dm·:rntc f5 annos, dut'ante asses t,rns 
lusL1·os, quasi 'diariamente em contacto c.om o clwfc riogrart
dense,, n,cil.e ,!'lµ(:Optr.e~ S.C~:npre ~\ mçs~n,a élOya~~(lo, O ffiC'~ntO 
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patriotismo. a rnesma generosidade, o mesmo espirita ide jus
tiça, llü julgamento dos amigos oeomo dos adversarias. Uma 
abSoluta serenidade, uma larr;a tolerancía., uma ext.reroa bon
<lade e uma 1dcdieação qm~ 1)Ódll ter sido igualada, mas não ex
<:edida neste pai;r.. pelo Brasil e pela Re1)uolica, (Apoiad'Os , ) 

E si nece.~sario quanto ú sua ~!onducta civiea fossl) ainda 
invocar outro i.esfomunho po<lcriamos busca)-o em um ho-t 
mem1 cm urna 1ndavra ·que ar.redito não soffra. aqui restri-' 
cc-ões: a palavra si:suda e austera de .Julin ·de Gastlhos. A 
Gamara !la de tolerar qu:e leia para que fique esculpido nos 
aonaes o depoimento do g-rande republicano: · 

~Fo.i por esse tempo que o Pinheiro Machado re
gressou ú sua torra na.tal, -depois de haver. concluído 
com brilhantismo o seu ~irocinio at.ademico em São 
Paulo, onde lionrou sempJ'c o historico renome l'io
grandcnse, pelo talento, pelo cstuuo e pela probidade 
de ClOnducta pessoal. · 
•. Chegando ao Riu Gl'unde, após prolongadll ausen

cra, o -digno ·patricio cmconlrou desde logo, ao iniciai' os 
seUs nassos, as mais vivas e insistentes solicitaçõ~s da, 
poliLil'!"a cnlii.o dominanl.e, que buscavam attrail-o ao 
.reman~o bonançoso -do commodísmo industrial. sempre 

.~.,.. propicio ús almas de eomplciç.ão suballerna. · 
·~~ Mantiua serena e inallct·avel repulsa ás insiiga-

çõe~ do egoísmo esliolador da integridade moral, dcs
<lesp·rer.ou ellc ()Orn calma altivez o$ meneios habítuacs. 
aos col'runlus d(~ officio, que hav[am em vão tentado 
··d~!svial-o llu l'Bc.tu e~ amvlo caminho· que lhe travÚ"l.'a 
um civismo bem 1Jdw.:allo, esc.l'llpulost1 e previdente. 

Pou1:0 l.tmipo 1fo1)1)i:;, l'mpt'1~hentleu-im no , Rio 
Grandt! a "asla obt·a da pn~pa;;anda pela Republica, 
sem \·aeilln1:ões, .o,;em lra11si:;nneilllo', uposlofando-so. a 
soluc::ão l~!gilima tlu . iuíllu<li\'1•l' pml.JlN1la poliLico <lo 
Brasil, por enl!•1! ~·0011.11;as c!SfHH'a.w;t~s tle vh.:Loria final. 

SUf';.;-iu im1ia\"iuo o pl'i111eil'o clull l'P.publíeano uo 
munil'ipio,111~ :-:.. Luiz. pul· inidutiva resoluta, d~ l'i
nhcfro Mucliado. ~ufa 111w1·gia d1 1 at:1:ão P 11itid1!z úu 
p_onto dr! vi!>!U ' fl'eUti!Ja\'àm 110 Sl'io popular a p1•ophc
t1.ca ·1J·ttlan·u (!\·augl!11zadorn do dm:auo do~ propns·an
d1l:ltas - o SélllfH'e pnrnteu<.lo [lUrit11nu 11uc se chamou 
Vcna:ncio A:n·cs. 

Duh í por dcan!.1~. nuueu mais repousou o l.lcvola
mcnto eivitJO do 1Jc1wnw1·H.o riug1·andl•nse, que so cm
tr•!gou. <.fo l.lldn (•n1 to1fo aos Lu!Jores incessanlc8 pelo 
acl\'1>nlo ·lia fü:publ wa. 

. Nfio lwtiv~ 8('1'\'ic:o qtir• 1.'Jlf• niin ue1~Pilass1• pruzcn
t~1rum.1:ntt•, uao 8t' Jl1p dt••paru1•u111 tlil'l'ícu!thnh!s que 
nu.o a111·ontas~~; ~/)m art!o1: ere:;:1:1mle. , 11fio se lhe im

. lllll:Pt'arn ~an1·1111~10,.: 11u1• 11:111 fi7.1~:<><1' dr: anittll> (rnpi~t·
. tur!Ja\-Cl 1: almugadu. 
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Ne11hull.l go\f•·c imprevi:;l.C\ poderia. i'n.L'i1· o i;eu co
ração mais Jancinanl.rmenlo do quo a mort.~ prematura 
,do inex-cedivel aposl.olo Venancio Ay1·e~. seu parente 
{"Onsaguíneo, seu meslrn acatado, sP.u amigo fraterno de 
todos os momenlos . . 

Para honrar e venerar: porém, ainda mais e.."t
. pressivamente a memoria impolluta elo inesquecível 
Venancio, cujos exemplos constituil'ão sempre um •rrrc

. cioso legado de virtudes excelsas a lodos os republi
canos, sobretudo aos dn Rio Grande, ellc mulliplfoou 
esforços sinceros para imprimir maior ampfüude á. 

-sua ·P·roverbia! dedicação . \ 
Nesse periodo laborioso e sernpre memoravel da 

evangelização republicana. qufl ainda re.p·ercute sono
ramcntr. nas gloriosas · paginas da Ji'eâerru;a.o, nenhl}m · 
<los i;ens illnslfüs r.ompa.,nh('iros SP sobr<!l~vou ao vir- · 
t.uoso patricio no impulso cdueal.ivo. no nrllor prose
litico. na abnl'i<anão l'ecrescenJf.c. 

De itm::t Uío inconcussa af-firm::it.iva pôde> <lar au
torizado · e clccisi vo tes•t.cmunho a pl'opria. Federação, 
que ~a o posLo supr~mo de onde cima.nava a pa

... mr:i dir00Ln1·:i d:l' brilhante .e fecunda cruzada poli-
tica. · · · -· · 

Soou, finalmen te,· a hora grandiosa do. fulgurante 
v'ictoria, tantas vezes antevista nestas r.olunmas, sa
turadas de flammeJaQt~ n indcslruclivel fé rcpubli
ean-a. Desabou o -thróuo, supprimiu-se o re:;imcn dY
nast.ico. proclamou-se a Republica e.m mí!io das ova-
ções naoionacs. · · 

F!>í nesse momento excepcional que. Pir'llrniro l\la
chado, commovido e satis.feít-0 ante o Lriumpho incru- ·. 
ento, quiz despir a sua armadnra de combatente de pri
meira Unha e pediu permissão parn cnirar obscura
mentP. nas fil eiras; da rectagnarda, doixnnclo aos seus 
companheiros da. ardnn-t.c re.frcga victoriosa ás fun
ci:õos de d·ireccão, os postos dtl commtmdo, rrcusandG 
obstinadament.c occupar IJUalcrucr posii:ii.o saliente. 

Superaram a r~luc1t.ancia de sua modestia os ro
gos dos amigos; a obstinàcão <.la snn. . t1mdencia para 
a penumbr11 despretenciosa cedeu a$ intimativas per
t.inazcs da ttg-:;?remia1;ii.o que não· o dispensava da van-
guarda. . . 

Randcndo-sl'\ tis repetidas · inst.nncias que o asso
berbaram. scnl.iu-so rlle coagido a prost.ar assenti
menf (l í~· inclusão do· :silu nonir.. nn lista dos candidat.os 
do Partido Republicano â Ass~mbléa Constituinte Na-. 
cionaL 

·Eleito Sena.dai', a sua paJ.avrn concoiiuosa e o seu 
peculiar aLilamento exerceram jueta prepondcrancin, 
n~ lado de outros collegas; ilo seio da representação 
r1ograndense, a qual soube desempeuha.1 fügnamenLe, 
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naquella vasta e lrnlerogcnea asscmbléa, · uma relc
vantB missão que já.mais poderá ser olvidada. 

Em novembro de. 1891, após o violento golpe de 
Estado, que :poz remate inconstitucional ás sessões 
1.empe:;tuosas do primeiro anno da legislatura do Cr>n
gt•esso da União, installou-se inopinada.mente no Rio 
Grande, por um conjunc'to cs]Jecia.l de circumstancias 
occasiona~s. a arbitraria, odienta; desenvolta e ridí
cula dictadura a que o bom senso· popular àeu o ex
pressivo cognome · di:: governicha. 

Durante a phase anomala e. tenebrosa em ·que as 
populacues riograndenses su.pport.aram o torpe fla..1 
gell1> desse desgoverno anonymo, mixto óe. ferocidade 
sangurnaria ·e de bambochata dissoluta, que . provo
ca".a quotidianamente a execração getal, não se entre
garam á indifforenca nem a.o desalento os republicanos 
devotados á defesa da lei; entre os quaes se dist.inguiu 
o intcg'X'o patrício ·pe[a sua incessante actividade e 
compeLenoia directora . . 

Operando-se () rapido e irresislivel movimento 
reivindicador de i 7 de junho de i 8~21 · assumiu elle 
nessa admiravel jornada um papel de eminencia como 
um dos principaef! <lrganizadores dos !lffícazes a.pres
tos que deviam produzir a derrocada total da exe
cranda dictadura do anonymato sanA"uinolento. 

Restituída ao Estado' a. existen~ia normal pela 
· restauração do regímen da lega.Jidade, curto foi o re

pousõ do seu benemel.'ito._1m>pugnador. · 
No breve decurso de alguns mezes, se>breveiu a 

monstruoRa invasão trazida.. dos 'Paizes circumvizinhos 
por brasi1eiros desnaturados, ·de misLura com as fé
ras do banditismo mercenario, como uma congeric si-

, nistra de scelerados em desvario. · 
Iniciou-se assim.· em condições tíi.o repulsivas, e 

negre.gadas, a crúdelissima guerra civil que. por . es
paço <le quasi um triennio. ensanguentou o Rio· Grande, 
f)ropagou-se á capital da União e a outras porções im
mensas do terrj,tori41 nacional, convulsionando f\tncs
tamente a exia:tencia da. Re;publica n espalhando a 
nmt!a\;a da propria desintcsra1:ão da. Patria. 

Ness.- instante tngícri o anp;ustioso, quando as 
esperani:as mais solidas da. estabilidade rnpublic:ma e 
rfa unidade brasileira pareciam afundar-se em um 
~o.~sobto frremeàiavc1, foi qmi Pinheiro, cu.ia t:?Tan
~eza moral cresce· na razão directa das. difficuldndos 
<1t1f' se lho antol ham. encontrou ens<ljo adequado íi. re
Yclnr.ão !:erena dns suns qual idades exccpcionaos. 

Emquanto o governo do Estado. di'ssipando o atur
climcn1 o ·que i'e apodcrára do espírito publico, cui
dava de prover ús urgentes exigencias da defesa e da 
Beguro.n~a gernes, çom o indcfectivel e precioso nm-
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pax-o do inéomparavcl marechal· Floriauo e · <ln impcr-
1.crril.o Ext'N~ito nac ion<ll, cuja tra.llicionnl !'i<Jclidad1~ 
·á lei e cujo beroismo invicto se expandiam C?m l:!slos clci 

q enthusiasmo crepitante, P inheiro Machado chamava ús 
.armas os seus conterraneos. os -seus concidadãos e or
ganizava as ínvenciveis legiões . que constituiram a le~· 
gend~ria Divisão do Norte-· · 

Desde então até o estancamento da abominosa 
guerl'a interna, o herofoo e abnegado soldado-cidadão 
não -procurou um só minuto de descanso. não sentiu a 
mínima fadiga, nã formlou uma aI!egação qualquer . 

. · Sempre . á frente daquella. invicta Diuisão, ao iado 
.. do benemerllo e venerando general Rod1•i_gues Lima. 

que exercia com impavidez o commando propriamente 
militar, el.le tomou parte conspicua em todas as refre-

. 8'al!, em todos os embates de armas, a comccar pel::l 
gloriosa batalha de rnhanduhy, onde u sua -Pravura im
perturbavel e a 1 sua capacidade 'guerreira provocaram 
o exhuberant~ apreco do commandante em chefe - o 
prov~cto, admirado e· querido general · nyppofüo Ri
beiro, cuja gloria teve o berço na tremenda campanha 
contra o Paraguay . · . 

Organisador· e assistente moral dessa phalange 
nunca vencitla, percorreu com ellà. o terrW>ri.o do Es
tado 0m todas as lutas do extremo sul. E a s1liol1 cm 
tertá?: perseg11ição aos revoltosos fugitivos, nLé Sanla 
Cathat'ina, e mcujt> litoral, isto é, cm Ita.jàhy, promo~ 
veu o combate renhido que forcou os profugos a so 
refugfareíil, em retirada · confusa, a bol'do dos vapores 
reheldes destacados naquelle porlo. 

Ao mesmo tempo mandou perseguir os que se 
haviam · embt'enbrido nos sertões do Paraná, onde a Di
·1:isüo do No1·te· e"Y.ecutou serviços inestimaveis. 

t\cgressando ao P.io Grande ·com a intreoida co
lumna expefücionaria, voltou elle aô terx-itorio para
nacase para vigiar a fuga ardilo$3. dos aventureiros 
contumazes. -

R""tornou uo i::n<!alc.o dos nlirant.es, destrocanclo
. lhe Semp·re a rectaé\"U~rda, ~té que nn sangrenta p~le,ia 
.de Carary succumbiu - Gumer<~indo Saraiva, que servia 
de · eixo sobre o qual rortava o carro das ambicões r•: 
volucionarias. · 

Houve como que um prolongamento artiiicial da 
luta atroz, simulando a tt.gonia do um moribundo as
sistido pela resignncão longanimc. 
· Feriu-se, ernfim, o decisivo combate do · Campr:r 

O::orio, onde ficou definitivamente anniquilada a abo
minosa revolucão restaut·adora. 

Só então foi que .Pinheiro Mncha5Jo. convéncido de 
· qlle estava extincta a Juta armada, · ~mbainhou a ·su:i. 
el!'.pada de guP.rriJlieirg t emera.r io e- ~mmaculadç>. paro. 
exercer as suas fu~cooes de Senador da I\epubhca. 
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Tomando ::isscnlo no Senado Federal desde i895. 
clle tornou-se logo uma figura iweponderantc, que 
cresce dia. a dia. • 

No seio da representação riograndense a sua pa
lavra 0 o seu conselho echoam c_omo uma Hcão fecunda, 
na sua constante attitude de chefe modesto e ·despre1 tencioso. . · 

No Senado Federal elle tem sido e continúa a ser 
a vigilante sentinella da autonomia dos Estados, de ac
côrdo com a suprema. soberania da União, concitando 
todos os interesses legitimas, pondo termo ás contro
versias i!Ucitas. 

E dest'arte tornou-se o Senador PinheirO Macha
do, no Congresso Nacional; o principal conciliador dos 
:Estados e o orgãe> mais fiel das aspiracõrs legitimas do 
füo Grand~ do Sul. como director autor'izado da l·cpre-
~cnlação do nosso Estado. · 

Tal é o brasilr.iro, tal é o rcpubl icano, tal é o l'io
grandcnse. tal é o legionário i.nviclo .'l> 

São. senhores. palavras d1~ um dos mais illustrr.s brasi
leiros. dos mais dignos que tem :figurado no scenariq politico 
<lo paiz ·e· ao qual não só o Rio Grande, como todo o Brasil, 
dev1:1m um cult.o perenl.)I'.', polos seus servicos, por suas alti
tudes, por sua con.dncta civica. pela pureza da sua fé, por 
suas excelsas virtudes (muito bem); são palavras que devem 
ficar nos A.nnae.~; proprias para com cllas Sê'L' iniciado o pro
ces110 historico que o meu pro,Jecto instaura ou abre para a 
memorié., a ~cçilo. -· a vida particlllar e publica do Géneral 
Pinheiro l\fnchado. . ' · 

Eu não <!.r.sc.io fazl'-c nenhuma in.iu.stica ao illustre repre
sentnnfo fluminense. mas dir-se.-hia que S. E::t.. ~l).·se referiU 
á acciio <lo GenP-rnl ·Pinheiro Machado para desmerecer• e re
hnixar a ncf.unlidadn polit.ica. do seu pair., com demasia evi
dentr.; não resuli.am, realmente do exumP imparcial e serenro 
do pnsente. c·m fnvor do qual não sou suspeito - os defeitos 
e mazelas qne, na sua rloqur.ncio. e no seu enthusiasmo, lhe 
descobr11 o· ill nstrCl Deputado. 

l1or ultimo. ,.. , 
Mais 11ma ve:r.. renovou S. Ex. n accusaçiio tão repetida, 

quando rr.bnt,idn de caudilhismo, no sentido pejorativo da ;pa-
Javrn. contra o General Pinheiro Machado, · 

A n~s outros, CJUn o cnntostamos. ~ licito perguntar: 
Qnnndo cie exercrm essA caudilhismo ? Sob que Governo se 
exercitou. de far.to, a acção nociva "' despoLica ·do general rio
grandcnsc ? Quando se re>"olou e por que a.elos esse poder ty
rannico CJ\lO alarma ainda a consc.iencia liberal do nobre re
presentante (lo Estado do Rio de Janeiro ? Sob que governo 'na 
nepublicu.? :Em que occa~ião ? De que modo se teria exerci
ta<lo- a influencia nociva atfribuida ao . General Pinheiro Ma
chado M8Ln rrigimen de vcdercs l!miiados, em que cllc. ~pe 
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nns b cxercf:'l1 um cüri;:o unieo. Ól' J'(~iH'escn Lai;1fo, o <.lt>. Sl'nadc r 
pelo Rio GrGndr ào Sul ? · 

Sob qur. ~m·erno ? TcPia. sic.lo sob o de Mat·cchnl Deodoro ? 
T1~ria sido sob o de .l"lodano, ao qual auxiliou ·ctr.r.:isiva e de
<licadámente 1~as lni:l.as pr.Ja consolidaçfü} da. Republica -
que 11111 ·mt•t·cceu as honras· de general do E).:m·cito brasileiro. · 
tendn no o.ssíg;nat' o d<!CL'd.o. 0.:=:. la. IllW:i.s c , qll<'. n,. historia regi~
trará: Sr.tn <lesfazer nns dr>ml\is :. «0 p r imci!'o G1.m eral bras1-
foh·oi> ? . 

hssa r.auoilhagrm, f. f! l -a-:hia exercilado nc qua.tricnnio 
J~ru dcnl.n de l\fm·acs. govc~·no ·CU.io elogio, pela a.ust.eridade e · 
inclepenüencia •fo sen chcfo, o inclylo paulista, não está. por 
fa.ie;:? · · 

T~ria sido no govnrno Campcs Salies ? Semelhante influ
e:ncia so leria ('Xcrcitado a esse tempo, no· concurso poderoso 
que o Senar.!or rin- granclcnst', :i. frontn di;s seus amigos, deu 
ao· cmiol!n t(.) paulisla p ut·a_ a· r estauração das nossas f inanças '! 

Tc.t•ü1 se f1·~ it.u. acuso. sentir ::-.hi a despot\ca i.'nHuencia do 
cauc!ilhísmo ? · . 

. On i;e teri<1. l)Xfn•ciLado sob1·e Rodrigues Alves., elo qu.al, . 
andou quasi. const:111tcmen t.e afastado. Sob que governo e sobre 
que Pre.s.idor.te. ·? 

Sobre Affomo .Penna. '! 
. Sobr.n :'í:íic· P~i:anha. o eminente chefe fluminense, nos 

·seus ·. dous annos de brilllanlc e auLonoma int.crinidadl! gover~ 
\1 anwnf.al ? . . . . 

. .Por fim - ~ohrl' '-l\larcchnl Hermes ? Nflo hn como allu
dii' ús pessoas e no~ 'fac l.és para dcstl'll ir 1wo1)osiçõcs infuni- . 
dadas. · · 

A historia, n rcspeiLG dcssn ultimo período, jil se começou 
a fa;i;e t', principalmonlr 11aqu(~llc.>s magis(t•a.cs irt•cspondiveia 
discursos. ós ull.inws, si mn não l\t1gano. que pronunciou, no 
Senado da Rl'pllh!ic::t, o saurlosn r iP.-J.,'1'nnd1msr., utú hoje sem 
contradil.a. seria. r.111'~ !levem !>cr rel idos . A m;so pC\riodo 
ulludín . o . ill11~f.1·1~ 1·r.p.resN1lnn lr. flum!ucrt<;i>, para. aliás, fiem 
f,úndariwul o . <· fa~r.ndn tlma a1H'L•1•in1;uo Pl't'UTH'!l, tltlritmi1· a. 
cnndiclal.u~ ·a d\1 Mn 1:1'{'.l1a\ ll1,1·m~::.. nl1r: no Gen1'rnl Pinhl'iro 
Machado, nrns no EX<'l'1: il.o. o t'Jlll' . ,~ urna in,iusticn . 

Quondo 1 ~om culmn for1~m n;;tudnr o!' n11l <•ccd 1~nll' fl da cnn
<lidnl.ura dn J\Jnrc 1~hnl H<'rm11s, 1·cstnliokcr.ndo essn vm•dadc 
hislol'icir lrn d1' sr \'1n•ificnr Qur. c~sn ctuHlidalura núo foi tal 
iunn impc,;ii_:lío ci•' fnrc;us ai·mndu~. uc:·m tnPSlllO nnscou 110 s1;1io 
do ·Exerci 1 o .. , · 

O Sn. nL\ L'll tf:in m; L.\C<::t\OA - ·;'\ nSN•11 no .~nio do Sr·; 
J,auro Müllct·. Não t\ '! · 

. O ~" ., • .rn.\Nc 1:::r;f> _ ~·.-\ r, f. .\DAAfü:i - ·· • •• ao cont.t·ai•i<>,· foi 
'.''' ::i.nlaun tff>r cppo::: t1;ocs eRl.acJuacs. comcc.ou · llo Ccar(t, Jíl 
ti a~ ! pnssa1 '.d~ a o u!t'PR E"tados, sendo afinal. ad<>1>Lada. pela 
mn1oria pot-th:·:t nat 1<1 mll. eo11sagrnndo-s~ no t\f:.lr,~clial Hermes 
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::i.qnnl!0s fH'N!íta•.íM , ~Hll.lC'lit!s attribu<~~s e qu:ilidades, que lhe 
''al1~ram <l :moio d o p1·opl'io 1•eprcs~rn t.autc fluminense; e com 
t anw \'t!l'<lade e jusf.i<:a foram resnmidus on .condt•nsadas pelo. 
i:;cnu(!Ol' Hur Barbosa _ 

Nãn foi n.sf'> ím uma impQsição do Exercito, n ão fQi uma 
imposkiio dns classes armadas. 

O Sn. l\IAunrcro D.t LACERDA - Foi uma imDosicão ·ela 1' 
brigada cstratcgfoa.'. A vc-rdade historica. é esta: nasceu nos 
quarteis . E V. E~. n;io venha dizer essa novidade a mim, 
porque foi nos quarteis que conspirei ,em faVOl' · de 'candidatura 
Hcrmcs, quando C!'O. vowntario especial. ' 

o Sn. :E'liA.'w1sco VALLADARns - V . Ex. era um soldado 
al'l)adm·. · · 

o Sn. l\1Aun1cw DE L\CERPA ~V. l'J:l<'. •. nem is.so. Era um· 
polil~co ·an1ador , e opposicionísta de voca<;ão. 

o füt. .FRANCISCO' 'V ALLAOAnEs - Como :politico, . ;tdoptei 
desde logo a candidatura do marechal . . - · · 

O Sn. M.wnr•::ro ni:: LAC ERO:/. - V : Ex. nem em Minas 
era. poHLico; nessa t'i)Oc.<\ não tinha eleitol'ac!o,· fel--0 depois. 

\ 

O SR. FR.\Nctsco VALT.AoAnEs - Não ha ne cessidade de 
azedumes; liquidaremos u r.aso por partes . 

O Sn. MAt11uc10 DE LACERDA .- Por que me <ihamn V. Ex. 
i;oldado amador, quando pres'tei !"erviços que V. Ex . nã.o pro- . 
~tou com toda a sua eloC')uencia ? ~ 

O SR. °FRA~C1sco VAr.LADAREs -.Não .. se trata de . P.lo
quencia : a questão á de· factos . V. EX'. não erà um militar 

. de carreira. 
{) ~R. !llAumcto DE r .... c~~Rr>A - De carreira só é o official ; 

o soldado não. A confusão co V. Ex. ó deploravel. 
O S.R. FR:..NC'.l~Co V A!.LADAtws - Digo qu e V. E~. sol

<ltldo, m oço, cht?io dfl urrJ(lt' o ,juvr.nlude. não p6de nttsihuir o 
est.endor sua opinlüo e a ttiludes a 1.ollo o Exercito brasileiro . 

E' uma ·prc t ~·n~iío, p~:r<lôc-mc por demais . exasgcrada. 

{) SR. MAt'l\lClO rm r ... -.cEnD.\ - V, Ex. bem conhece ti. 
gene se <ln. canc!irlntul'n H ~rmns . Nn~ct'u nos quarteis no dil\ 
do o.nnivl'ri:11rio do mnr1~rhal , <! foi nl<~ um capitão Que fez 
O dii:;CUt'~O, l•'Ol\10~ nól'I, OU i(('lldado~ amlldora~. (IU .r;oJdados de 
fuct ci. qu~ cnlt'ndcmos A dP,libcrl\mo!!. Ror hermistns. Os po
litlcns vicrnm 1lC>pois, E~lll é n verdade h(storién, o mais 6 
tJa~·ola. · · 

O Sn. FnA:-O:Clsco V.\L/.,\DA!U!S - Si n nttitude de V. E."'t'. foi 
de violcncin ..• 

O Sn, M.wnrcm De lA.çsnDA - Sabn V. Ex. por que? 
• PorquQ entenc!.iamos que para substituir a prepotencia 
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do piuhcir ismo, sobretudo, o pi·ofissionalismo oligarchico er·u. 
p_rcci$O u m golpe de forcu, e o demos. Falhou; fa lhou porque 

· o marech al Hermes ·acabou soldado razo do Sr. P inheiro Ma- · 
ehado. 

- O .Sn • .FnA"!':CJsco VM.LAD.ARSS - Outr;J. injust.iça . . . 
o SR. Dorw.u. PonTo --:' nealmen te, todas as preferencia:; 

do general .Pinhe>iro :Machado, ao tempo, eram pelo conse
lheiro Ruy Barbosa . De.pois surgiu a outra. •Candidatura ... 

O' Sn . l\IAunrcro DE L\C!ilROA - E' isto. Elle acccitou a 
candidatura .Hcrmes,cepois de levantada. 

O Sn. Do1WAL PonTo _.:.... E' e:c:actamente o · que digo. As 
prcfereneias . do i;rencral Pinheiro Machado eram pelo conse
lheiro .Húy Barbosa; depois, porém, surgiu a candidãtura do 
Sr. marechal Hérmes. e como em politl~a. jú. observava Joa
quib Nahuco, ainda nfio se descobriu-o. mo.china a vapor cen
tro. a corl'enLez:a. o marechal am~arou-se naquelle chcfo poli- . 
tico nacional, que era capaz de congtegar o mo..."Cimo de forças 
politicas, para . acção cfficiente ào seu Governo. 

o SR. FRANc1sco VA:LLAD.'im:s : - .sr. Presidente, temos 
que ir por partes, com paciencia e sem confusão. O processo 
está ini~iae!o. . . . \ . · 

. O SR . MAunrmo DE J,AcEROA - O processo é este: o ma
rechal Hermes seria. o P.residente d a. Republica. por · fás . ou 
por >nefas. · . · ··. · 

ó SR.. FRA.'lmsco VALLADAR'.ES - Do libello articulado, to
márE'li ein consíderacão cada artigo, separadamente; exami
namo·s ainda o caudilhismo que, se, então se e..-,:ecutou 'foi ,,, 
contra· o grmeral Pính,eíro . 

O SI\. MAt.1uc10 DE LAci::a_DA - O que· estou dizendo, 
V. Ex. sabe tão bem quanto eu. O maior serviço do general 
Pinheil'o Machado foi mascarar republicanamente esta impo-. 
síção. e V. Ex. qvo o elogia deve a~rn, 'Perante a hist()rin, 
depôr !'leste sentido: o ç;cneral Pinheit'o Machado deu fei~llo 
republicana a uma candidatura perfeitamente revoluoionarin. 
Esta é a verdade; vamos louvar o Sr. Pinheiro l\fa~hado 
neste passo·. 

o s~. NtC.\NÔI\ NASClMJ;NTO - Isso é verdnde. 
O Sn. Fa."NC:t~co VALLADAl\'ES - Ainda bem que o nobre 

DGi:mt.ado pelo Rio de Janeiro o reconhece como gra.ndo s~r-
viço. e o ret;rislrn. · 

• 1 

O Sn . MAunicto bl:: LAl.ERD.i.: - Sim senhor. mas isto não 
quer dizer C]Ue n candirlatura não fosse imposta pelos quar
teis . Foi: e ncho que foi muito · liem imposta, porque era o 
unico meio de se sahir daquelle pantano, . 
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o 811.. F11.'\:·W1::;co VALLADAl~1·:$ - E ' eSLt•auhavel que IAnl;l 
consciencia liberal como a de . y. Ex. se:- proclama: ·sempre 
1:onLra o cl~spolismo e o co.udlltsmo - tenha-se '\lbmenta.do 
e inspirado no:;; dusiguios que <lcscobrc nn. cand1datul'a ·do 

. U13t'N~hal. . . . . . 
Contra o caudilísmo, r,ontra as v10Iencltas, c.ontra a t)'

rania Que · c\·idenLemente SI) não manifestavam. no (foverno 
Peno a - V. Ex. di1. ú Ca.mara qu~ formou a.o lado· de uma 
cadidaLura revolucionaria que se apoiava na . força. 

O Sn. MAUHJCld DE J. .. \Cr;:ll.DA - Estií. vi.sLo: ap€>iei, apoia
ria o àpoíarei iodas as candidaturas de um homem· que como 
o marccha\ Hermes saia da sua classe amparado " por uma. 
grande foroa., isento de préconceitos, de . compromissos com 
uma poHtica paras.ítaria e ladrava% como era a do 1:1orte, o 
i1nra reagir contra. ella. ApoiaroL e. repilo. continuarei a. 
:1poiar em circumslancia idontjca. Fui contra o .Sr. g~neral 
Jlinhl'iro ·l\fachado quando qu1:1: re!:\Laura1· as oligarch1a:o, e 
l'ompi com·· o marechal HermeR justa.mente porque achei que 
o serviço dus snlvaçúes no norte fora bem feito e justo. As 
oligarchías suslenl.avam-3C pPJas forças estaduacs. e foram 
derrubada,'> pelas linha'...;; de tiro; armas contra armas; era 
lJHla. QJ.rnsl.Uo do quem disp~1zcss!' rlo forca; luctou.-se no ter-. 
reno em que a situa.1,1ão cst.ava. e o mais· ê quet·e1· mascarar 
()~ factos com l)tllavras. Ahi está o q\lfl fü:; se foi mal, est;i 
feito ; mas, sú assim se uC\rrubaram ·os Ac:cyolis Nôrys, os Le
mo<:. e os uemais dicladorf\s <lo norle que s(1 assim podiam 
sr1• d~n'Ubádos por que esLsvam, como digo apoiados na po
licia. e . no Thesouro, e, :ipenas, com armas tambem era pos
,:;ivt'l deitai-os aba.i~o. V. Ex. sabe que se não dissolvem · 
bm1clog dn S~rrn Mor011a, sinão com tiros de carabina. · . 

O Sn. FRANt::1sr:o V,u;J,,\O,\RT;s - Acompanhar agora V.Ex. 
FH'l'i1l rfosviur-mr:- dn l'Ota que me t.racfli. . .. 

O Sn. J\IAl.llll<:to ng LAc1mnA - · Acho lamnnf.avr.I qus V.Ex 
wn!w. discuti!· opinião cruc, Sf' m<' pcrmtti<'. 1~om a dcvid~ 
v1:u!n <'Xt cr1w1. aper.ar do ter sido adversa"t·io do t;t:'riel'al Pi
nhcll'o J\lach:ulo. com a admirn<;ão insopitavcl . pelo ·irnu gca.u
de ,·uHo e ondo dei o 1nciu jui:.:o intimo,. Quasi dofin~Livo .so
bt·c a sua gra.nclr. v ida. V. Th'. devia ter l'ospeilado o 'meu 
tqodo ~h· flCn!:'-ar comn 1·cspci t.ci o s~u. AI! ho tllll'. essa 
d)scus.~ao nr;ora _ er~ q<' t.odo dispensavcl. pr"ci~amnntt' por 
visar. uma qUrJsl~ao rnl1ma. Pí!nso assim, e V. ·Ex. ~)cnsn do 
maneira l'OJLLt·aria; nada posso fazer • 

. o. Sn . . FH,\!'\c1sco VA1.a .... ,1uni,:s - Y. Ex. não ouviu o. 
pr1mc1ra parte do ffl(\U• discur!ólo. . 

. O 811. !'lf.·mnrcw Dt:: .LM:mu.\ - Não d<'v~mos csl.nl' a dis
cptir o mm·et~hal n o gonoJ·nl P inhciro :Machado rnot·menf.e 
' . !'Jx. '! ~~u . .l:í r?elaR nossns 1·elaQües do am iznd<', já. peln 
proiundu dl\'1?t';:;-cBc1a em qun e~tivf'mo!:! uo caso. 

d 
V.. Ex. t1m1 r1~sponsabili<lade directa nessa questão não 

Pó e .1ulg8.r porque 1~ par~e, o poderá apenas depôr. ' 
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o Sn. 1'~RAN<:ISCO v ,\LLA1Ui.ni.s - E' o que ostou fazendo; 
presto o meu- dcpoímc-nlo S!!.m . pretender _julgar. Não me 
abalanço a. tal c:omo outros 11g(m'amcnte o fazem. 

_ For isso que aft'frrnci de começo. Não C: inopportuno! 
como qualificou o nobre DClputado. o projectu que apresentei 
<\ Camara.; ao contrario oi'fcrncc opportunida.dc d1~. su presta
rem sobre -o· i;encral Pinh'l.liro Macnado os depournmtos de 
contemporancos, correlii;louarios ami;;o::._ oti advcrstnios, de
poimentos dos quacs tem de sahit' ou a sua consagt•aç~o - ou 
o re.p,u<lio pela conscicnçia nwublk.ana.. . 

() SR.· ?t'J.t..uncci1> VE k\CEC\UA - N:1o 1: i1ossh·c 1. V. Ex. 
não pode colhel' dcpoimcnt.os, mas püix?é11. 

O Sn. F!\;\!'lú1sco :VAI.LAOARES - -- Não. é possível'!! 

O sn. •M,\U!HCJO DE L\CBl-IDA - - V. E.x. . cncouLra aiuda 
adversarios no Sr. Pinheiro Machado, dcnlt·u dcsLa ·camal'a, 
como quer colher cm relação a ·essa pcrsonalidadr: depoimen
tos serenos'! 

Em j'l\i:t, em summai:io de eulpa, V. Ex. bem sabe, hão 
_ p6de depôr Jlcnhu-m - inimigo. ~· ~ 

o SR. FHANCJSCo VALLAD:\nEs - Pódc-sc ser :tlh'ersariii: 
agindo -com justica. E a questão não é de viLupcl'ios ou elo
gios: ~ de factos e ac.:tos. 

O SR .. .\fouHW10 m; LACERDA - -.Ac;ho QUl! o projeclo ó bom 
para. daqui a c.:em anuos. . 

~ O Sn. -~n.\;>;Crsco V!\!.L.\V.\ltKs ·- Será talve;: a c~Sl) tempo 
cedo de tna1s •.. 

-o. SH. i\!.\lr111c10 IH~ LAc1~11u.\ -- Bt\IH!t't! V . l!:x. <! U•-~ u(ts 
nmbo~ cstcjaml>'l nu 8enutlo. · 

0 81t. J<'!UNt!ll:ICO V,\l.L.\UA!lg:.-; - fuCJUi a !:f!lll UllllO:s? 

O Sn. !ll.\Ultltao ur; l,.\~ hitl>.\ -- 1'01· qun uüo'! 
b SH, J.'11.,Nc1s1:11 V.u..1..\U,\lo·:s - IJ<.'clu1·t1 dl'.!RIP já quu 

úecliúo do locJus ns l1111trfü1 ,. l'l•~ulius... . 

O Hn. Al.\U1tm10 01-: L.,c~1;>A - \'n11la"1~m;-~ N:io sei so ll't 
vuuf.ag1m:i. . 0 

• 

'! ~11. l-'ll.\ ~ 1.:i i,;1;11 V.\t.1 •. \1M1t1; H - · A.~ Jlllnlrns. n•do-as á 
V • .&-..: • 011 u. 111.11111: .\' • . J;:x. , 111llu1•ul1111!1tlc. olrnf1~ do lkusil 
lUlssv ll'lllJJO, 111<11cut·. .. . · 

. 0 Sll •. ~1.\lllllf:IO IH: J..\Gl::IW.\ - :Xfü1 l1aVf!l'Ü, /ICS"1C llllll!Jú 
chelcs poht1cos . - ' 

. O S1t • .l-'1t.\~C1Sco V.-u.1~,\1J:\lt1~11 - llavt!t'Ü. a l'l'onlt' t·epu-
bhcanu, u. <IUL' V. Ex . .;o r<d'ct·iu hlmlt•m. - i 

O Sn-. i\J.\(ll\1t:i11 l>l·: L\<.:1·:1111:·\ - Pom -""'':Í -qw• 1•1!11. 1•1111 _ 
:;c1·vo scmprn ú frente. 

,f, 
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O SR. FHANCisco V ALLAD.\RES -.:. l\fas, Sr.' Presid e~te, es
tamos trat:mdo das . origens da candidaLura do marechal ... 
. O SR. !llAü lllCro DE -LACEllPA - :E;' admiravei que V. Ex. 
es te.ia pe11sando nisto nesta · hora da emissão . 

O Sn. FiuNc1sco V 11L:VADARES - V. Ex. a isso me con..,. 
duziu : o gcnel'al . Pinheiro Mavhad0, ali:\s, se honrar ia de a 
ter proposLo. Lomàndo umn inidativa- que o ma;rechal mere
cia, pela confiança qnc inspirava o de Que não decahiu. 

O SR. MAUfl.tCro o.E L ,\ CC:ROA·- Ninguem disse o contra.rio. 
O SR. FHANCcsco VALLADARBS - Apoiei, no E stado de Mi

nas. a canàidatuTa do marechal Hermes desde o seu inicio . : • 
sem cogitar J) e imposicões militares •.. 

O Sn. ::'.li!Avmcio DE L .'t.CBRDA - Poí embrulhado, como 
bom mineiro . · · · · 
"il: O Sr.. FnA~crsco V ALLAOA~ES ~ • .• levantada pelas oppo- , 
sições estaduaes, que viam no· Mahechal Hermes um nome ca- · 
paz de tri\!mphar sobre a candida.tut'a... ,, 

O Sn. MAt;rumo n:e LACEitD,\ - Não havia nenhuma. 
O Sn. Fn:\Nczsco VAI,r.AD-lPr::s - ..• que então se annún

ciava, pat.rocínada pelas foroas politicas .ct.ue _rodeavam o Go-
verno. · · · 

Mas ~ o que ficou evicnnte é que não houve imposiçãQ 
das classes armadas; mas sim a acceit~ção final pela. politica 
ele um homem que tinh a no Exercito uma grande posicão e 
por suas virtudes e conducta inspil'nva confian~a, do quo aeé 

. hoje não desmereceu. · . . 
O SI\. PR!!:SIOE~TE (tanucmdo os t11m1umos) - Lembro ao 

nobre Dcputndo <iue osí::\ terminada a hora do expediente. 
O Sn . . FHANCt~C() VALL.\IJARF..S - Por uHimõ, tenho ouo 

referir-me no final do seu clisc1.frso, em quo nlludo pessoal
m.cnte :l minhu nc1:ão no Qovcmo do mnret:hal Hermes. 

o SiL !\l.\u111c10 oi, L.\cmwA - lfü-o com a dovidn. licenco. 
do y. E~. . . · 

O S11. P1\1:::>1om.;Ti; -: Duvo rli~cr no nobre Depuluilo. 
ainda uma vez, quo csLá finda a hora do expoclicntc, e esta. ó 
improrosuvcl . 

o Sll. Fl\ANCIBCO VM .. L,\U.\1\\1.5 - Mais dous minutos, apo-
uas, S1·. l't·csidcmtc. . · , 

O nobl'e Deputado, louge do incommodar-me com essa re
ferencia ..• 

o sn .. 1\.fAt.mlCJO UE LACl':liDA - Eu pedi líccn~a a V. Ex. 
O Sit . FnAl'\ Cl~IJ YM ... LAO.\tms - •. ·. ao cont.rn.i'io, rorne

ce-mc ensejo t.lc rcíetir, quanto ao esta.do de sitio, de cnLão ,_....., .. . . . . 
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em conselho do governo; foi volo contrario um dos ministros 
mais ohc13"ados ao general Pinheiro : este se conservou alheio 
ás medi fas de repressão do sitio. 

. 1 Chefe de .Polic.ia, <]Uc fui, · ai'firmo sob palavra de honra 
que e. Sl'. gener al P inheiro Machado sempre se manifestou 
. enUlo no senLidó da moderação. da lib~rdadc e ~~ justiça; 
nenhum acLo, nenhum conselho de violencía partiu delle . 

. O S11 l\faúnic10 DE LACERDA - Não precisava . Elle se di
rigia ao Presidente ela Republica., com quem V. Ex. se entendia. 

·O Sn. FnAN".:IS<'..o VALLAOARE.S ..:_ Sobre serviço, nunca re
cebi do general qualquer pedido, qurilquer incUcação de . vio-
lencia. · 

O SR. lli.-ltmrc10 DE LACERDA - Nâo e1•a preciso, repito, 
y, Ex:. recebia as do Presidente da Republica • . 

O SR. FRANCISCO VALLADARC:s - Igualmente, do Presi
dente da. Republica, não partiràm ordens de violencia, que lhe 
repugnavam. · 

O S1~ . Mxcrucro PE LACERO.\ - E em relação ao Sr . 
Edmundo Bittencourt, que V. Ex . mesmo declarou não serem 
as ordens, nem do g~neral Pinheiro Machádo, nem do marechal 
Her-mes? 

O SR. FRANCISCO V ALLAVARES - V. Ex . oornmette aínda 
ahi uma injusliç°': como quer que seja, repito, a influencia 
do general Pinheiro r.tachado, durante o sitio s6 se exercitou 
no senti ao aa libcrda'"do ~ da justiça. · -

E sobre esse ponto e.ston t_ranquillo: cumpri o meu de
vet, zelando pela ordem e pela legalidade. (Muito bem; m1Lito 
bem.) 

Fica sobre á Mesa . até ulterior . deliberação o seguinte 

REQUERIMENTO 

N. 39 
Do S1'. Mau1'icio do Laúrda, indagartào se ja. foi revogada a 

expulsão de Manoel Perdi.(Jão 

Requeiro quo, ~elo intermedio <la Mesa, o Governo in
forme so, no conhec1ment.o como e!lf.n de que :é brasileiro nato 
o expulso Manoel Perdigão, já revogou a portaria de sua ex
pulsão assignaàa ~m i911>. . · 

Sala das sessões, 7 de setembro de 1920. - Mauricio de 
Lacerda . 

.... '. Justificação 

'E' n terceira vez que insisto deante da recusa systhema
~ica da Camara, po1· uma piodificação de .sua attitude neste 
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caso. 'i'rat~-sc de um .brasileiro cspatriado; 'Hoje, quando 
firmo estas linhas. :;a vommcmora :i. indeP.cndencia do paiz. 

Nessa <lata . os peiores criminosos merec~m a graça ~ns 
commulações e dos índntlos, esse entretanto . e dado co~o in
dcsejavcl, como t·eprobo e banido contra. <J. lei <; contra· a. CQo
stiLuicã.o, sem ter CJ.'ímc e som ter nacionalidade, como se 
fôra politicamente um morto moral. · 

Preso em Hespanha onde ainda não conseguiu «regula
r i7.ar» os papeis de sua. n·acionalida-de imp0sta. .Peio act.o de 
c:-:0p-ulsão, pois que nasceu na cidade de Santos, que se foi hes
panhola foi na éra colonial, do modo a impossibilitar, dos res
tt·ictos casos inLcrnacion;ws ndmifüdo, que ahi nasçam 'hes-

. Panhóes, depois de í640 .e de 1822, ainda hoj~, o paciente 
d1;r,em que vae ser transferido para masmorras de Fernando 
P ó, na .Africa, temeroso o Go'"erno tle Sua. MagesLade Catho
lica que venl1a a se livrar por ín11uencia ·de brasileiros aqui 
a seu lado em. nome da lei nacional que o i)roteja na extra
tcirrilorialidade de· um verdadeiro jus sa7Í{Juinis. 

Vae para. .'um auno, portanto, que sem crime, se encontra. 
banido e ·preso um brasileiro em carcere estran~eiro . Ao me
nos que extraditem como a todo nacional quanoo mesmo seja 
esse o peiór bandido . · · 

E' pois um acto dl': truculoncia oontra a .cartu de feve, 
reiro ess~ que não póde perdurar em face dos claros t~xtos 
desse estatu to nacional e regras internacion:ies em accão na by~ 
pothese que torno a liberdade de ainda urna vez a.p-resentm.• 
aos descuidosos · olhos dtt Gamara. Não é possivel qtie tão 
formosas paginas fiquem imprensadas entre augustas · 4.quei
~adaS> àe D . Altino e D. Afionso, ambos mui catholicos, apos
tolicos e romanos, proprfotar1os <lc almns nos paizes inqui
sitoriaes do crime de ODiniilo. 

Junto mais uma. vigorosa demonstracão do pujante ta
lento que é o Dr. Heitor de . l\foraes feita em sustentação dos 
direitos violadoiii da nacionalidade brasileira no. pessoa de um 
seu filho. 

Eil-a.: 
/ 

Egregíos Srs. j ui?.es do Supr-0mo Tribunal Federal= 
Na sua respeitavcl ·sentnnca do fls., o Sr. Dr . Wnebin

~ton de Olivcil'a, integro e Hlustrc jui1. seccional do s. Paulo 
Julgou p!'cjudicado o pedido do habr.as-corpus, <1uc lhe fol 
dirigido polo ;i.dvogndo ota rcoorr·cntc, cm favor do Mano~l 

·Agostinho .Perdigfio Snavcdra, por ·entender quo o L:aso ó da 
compotcncia -Oeste colcndo Tribuna\, vfato tral.ar-l:le do cons
ti.-angimonto p1•ocodent~ do au!.oridudo sujeita 1\ ju1•ü;dicciio 
d~ mesmo tribunal, como 1) o Sr-. Ministro da Justiça . 

' E tem razão o dii,,·110 mugisLrnuo. :Forca ó rceonhocel~o, 
cm fac.o da1; di!::pcisit.:Ge1" combinadas dos nr-L~ . . 10 o <H da 
parto 1•, da ConsW .. uic(Ío dni> lt:i:> rcfc1·enlc;: :i Jusl.ic:i Fl'
derul e arL. ~52 du pnrLe :!' Lia mesrnu Gonsolida~íio . 

Diz o ultimo artigo citado: ~:\os easos {l(rnlarados nol! 
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arta. fó e 64 da parto 1 • desta G-Onsolída~ão, C1 l:)upremo Tri
bunal· Fedel"al -Ou os juízes seccionaes, conforme · competii: 
ãqueles ou a estes~. farão passar de proropLo a ordem do 
habeas-corpus que lhes for solicitada.~ . . 

Dispõe o art. 10, citado, l"eferindo-se ao Suprem(} Tri
bunal Feder-al: <Corrwete-lke · originariamente conôeder · ~. 
ordem de habeas-cor1>us, quando o consLraogiroento ou 
ameaça do constraQgimento procedei• de co:utorid.o.de, cujo.01 
uctos cstejarn., stijeitos â ju.1·isdicção do Suprem.o Tribunal . .. ::> 
r:tc. . . . . . • .. 

E o art. ô4 <lelimiLa: - ~Aos jui:Leo .seccionaes, dentt·u 
da .. ~ua iurisdicçã.o, compete igualmente conhecer da petiçã'J 
de habe~-corpus . .. » ele. · · 

. Parece, pois, fóra de duvida. (JUe o caso é da competencia 
l)rivaL!v~ ou exclush:a deste egregío tribunal., eorque ~ ~r~ 
àem. e 1mpe.trada af1m de que Manoel Perd1gao, bras1le1ro 
natQ. ~eja reconduzido ao territorio nacional, de onde foi il
legal e vioícntamente expulso em virtude de portaria. do· Mi
nisíerio da Justiça e :í requisição do ultimo, ominosõ ~o .. 
;verno de S. Paulo. 

Entretanto, este venerando TTibunal, em casos identicos, 
como po1· ex<Jmplo, o h(tbeas-corpus que lhe foi requerido a 
favor de Joiio Carlos, ~ juTgado em ~3 de abril do anno cor
rente~ tern deixado de coohece1• dó pedido, por ser origina.rio. 

En'.I obediencia, poi~. a. essa juri&prudenoia, que lb~ 
eumpre acatar, é que o impetrante, neste ~aso como já fer. 
cm ante1•ior, ·se didgíu, primeiro, ao · juizo seccional de Sãô 
Paulei, afim de que o pedido fosse presente, em gráo de re
uurso, ao .. augusto tribunal para~ qual tem a llonra de rc
C(lrrel' da re~pritavel tif.:'ch!ão ~o l\:f • .lUiz a quo. 

. . !:ra uos:;ó ·p1·{rpiisHo Interpor 0 pr~enté t·ecurso :!!Ím·· · 
plesmenL~, sem nada acereseentar. ás allegações da petição 
irieial. pnrtL 1L qual nos limilarinmos a invoaar a preeiooa 
:ttt.eni;i'io dos pt•cctaroi:; Srs. ministros Julgadores. Assim pro
t:edemos no t·e..:m•so ,J1J h.abeas-córplls n. G.082, 1·elal.à.do pelo 
nmineo.l.il!!!Ímo St•. D1·. EdmlUldo J,in~. e ·Julgado n:l· ~ôasão 
rN•lil~11da a r; <lo ,íulht1 proxfmo· fin® . . 

Yl'mo-nol'I, ror~m. nn. obriEl'f\1~:io do nnaly:;nr m: i11 ínrmu-
1;ô1j."i 111·c~tatlu~ lJ~lo dcl<ii.;udo lbrnhim l\01.t1·e ao Jigu~ 1?1·. Sc
•:Mtur!o d.l JusL11:u de S. Pnnlo, e µ1n· 1~~t1! transm1ll1da,, ao 
Dr. juiz fcd(•t·al <iaquclb l' : cçtio. 

l~ssa~ infórm~c.õcs, ·ovidentcmonle l'edigidas de m:i f~. 
1·om o nnimo mulfazdo do obseurM01• a verdade, para agt:"r~t
vament<1 da situnc:'.io t'.'IH que se cnc:o11tl"a o paoientê, e ot.t~~- . 
nuaçiio da rcsponS3bilifü\de que pesa sobre a cabeça do sc1t 
1>erseguido.1', ter.:D1 a virtude imprevista de · produúr efi'eif.os 
•iiametraimente cootrarios aos dese,iados pP.lo ·maldoi,o o 
inepto delega90, q~e a~scr""ve. '. 
',.;,; . ., IJ,-• Vo.1. (t"If. .;l 
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Cüméi·o.m dia:;, u. fJ,,:. !W, pela tra:u.;;c1•ipcií.u <fo um lal.'SL' 
t r echo do~ rclatol'io foi lo pelo processo -~e <ieporlu.ç-ão do~ pa
~ie.0!.c. Ahi, .aiflt'mou o <tclegado 11.J.••tlnm Nobre o segumte : 
· 11) que Pl!rdlgãu 6 hcspanhol, r,rmf omw dcl.:lai·ou ; 

- b) que ~é nomi~ muito conhecido o sempre cncouírado 
nas auitat;õcs de c Qtctcfol' s-rGlrnel'sivo e anarcll.i.st((. qnc ::;ob a 
denominaçfio- d1~ ·11w·i..•'i1n~mt'o.s opr.ra·rios tem ultunamente com 
tanta imp~rtinoncin. 1)e1·Lurlmcto os inte1·esscs, o tralw.lh9, a 
:Vida desl.u cidade~; . · -

e} que <::ao~ ?Jtnfo ;.m110.-;, cm marco de 1!>H, l>ct·digão jú , 
•;•t·a. pronunciado pelo juízo (la_ comarca, autor do homfo!d1ú 
.:: ferimentos q!'at·us, na occasião em qµe elle c_1:p1·omovei-u. um•~ 
,vioienta g!·évc <te canteiros e pedreiros o atacara. com outros, 
:uma obra cm construcção, inermes operaríos _que não quize
ram ádherir ao movimento, etc.; 

. d) que, <ia 3 de outubro de 1916, via. de n.ovo pL·ocessar
;,e, incurso como se achava no c:rt. 304, do Cod. l>cnal, ao ter 
NlS mesmas condi~.óes da vez anterior, atacado e ferido (11•aw:-
1n,cnte oous OP'-'t·arios:>; . · .• 
_ e) que, mais tarde, cm !) de agosto do 1917, llerdis·ão 11as
~uu ainda. unia vez pela policia com a nota. de vadio>; · . 

f) -que Perdigão «falla em ~omicios, em associn1:.õe::; 1)pt• .. 
1:,~rias, um · reuniões de- anarcl1isínO». etc. ~communist<1 ·cori -. 
:victo, confessa-se :i~Ul .rebuços por escriplo,... pelas folha!> di~ ~ 
~olvenl.cs» ; e que «e.~tes fa~·tos àer.o,.,·em das s~~s p1·ppi'ias d<:-· 
cfora~:ões_~, etc. - · - · · · 

.:E o delegado âooresusnta.~ 
!J>; que, expulso do pa.h:,. Pertligãn <&emb~u·ca _p1:;lu Bi;11.c:

ncrttc em 30 de outubro de 19i9. Foi então q1tt: aUe[JO'U- ·'·cr 
~·rasueiro, natto-al de. Suntos, quando nos autos dMla>01J _ ~cr 
ho~.pa!Ilhol, nntural des Canaria~-,.; : 

h) !JUe essa allegação do paciente, pol· <1ccusião du l:>t~\1 
(:mbai·que 1~ falsa .. porque ~s cert.idões do registro uivil <: <hi. 
Cu>'ia são riégat.ivas~; H .·.mo. jtt~tificação p1•omovit.la :pelo ltfi--
11.t".st~rio P1~blt.co perante o juízo <la comarca, ouviram-se .di 
versas testemunha~_. idoneas _testemunhiis. e_ perfeitamentil 
<J-Onhecem Manoel Perdigão e perfeitamente o sabem hespa-· 
:nbol e rmt~rchista~; -

- fl C]Ue, quando foi~<:ió :-:eu processo, ~depois tfo laruu. i?1.-· 
1ui1•1.çiio a que o dclC!gadri informante sUjeitou Perdigão_ 1 ~ 
"ª· que n~sistirnm o escrrvão Sr. l\lanoel Vieira Coelho o iu
"'peotoi' Olivio cte Freitas» - idoneas testemunb~. idoni~ .. 
sittlas testemunhas 1 --- elle, delegado Ibl'ahim, conv'idou Per -
<ilgão n reduzir :l r:· :;cr.iplo o que tão abundantemente lhr 
con,târq; e · · 

j) qut), <loi:.tado a só~, na $ala do medico le(Ji.sta, luso 
depois Perdigão entregou ao perspicacissimo delegado a. ca1·ta 
constante da có.pia. photograpbica de !Is. 25 destes autos. 

São éssas, em resumo, as informaçlies constantes do of
.fi(J~Q .d_~ !.la~. 26, as .<Juaes, a~ enY.~S d~ P,reju<li.cnr a. det~sa 
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' . 
de Perdig;lo, vieram ~On'Oborar as :provas da. sua muoconóia. 
e do seu direito, ,já. off~recidas, e compromettel' ainda. mais 
a. '1iffícii situação em que se metteu o delegado Ibrabiin 
Nobre, pol" o~ra dn. sun. ;propria inepcja e conscient'c pJ?rver
sidade •. 

E" o 9ue l)assamos a demonstrar: 

ll1•incipiemos pelos commenta.i:ios dos topico~ n. que .se 
l'eferem a.s Iettras a, (J e h, no resumo su.pra, e cuja ma.
teria é a. mesma, u · saber: a naturalidade· de Manoel J.>er
digão. 

Não contcst.amos que, no processo para. a. sua ttel)<lr
tação. o paciente,haja assiginado doolar.acões on<ie se lhe tenha 
attribuidt> :.t ,pseudo confissão do sel' hespanhol' o ana.rebíst:l .. 
Ao ~ontr:i.rio, j:.í, na. peti9ão inicial, demos como provado ou. 
pelo menos, como prov.avel1 essa fa~to. quando referimos quo 

~ Perdigão, na ca:deia <le Santos. foi obrigado a assisnax-. sob 
ameaça da pancadas, uns J.)a.peis, que lhe foram apresentados 
paro. esse fim, e cuja leitura lhe não permittitãm. 

Mas, que •fé podem merecex- taes doolaracões, redigidas 
pela :Pl'OJ>ria. policia, á. revelia. de Perdigãe>, estando este preso 
e facomrnunicaveJ., . e sujeitando~se a assignal-as ~ó para. D.ão 
soffrer a ignomuua ·de ser esbofetea4o ou acoitado, e, no 
cabo, te1· de se dobrar ;i coYa.rdo e brutal imposição? 

Pois o .pro.prio delegado Ibrabim, sem refleotit", niio co.n
t"ossou que Perdigão, logo que escapou éas suas garras, quando' 
cntrogue á polícin. carioca. pa1•a ser e.mbaroado no Bene
'1..'ente, declai·ou «se:r bi•asilei1'o, natu2'al de Santos~? Pois, nã.u 
está. aqui a ,pi·ova de que si o ;paciente assignou, na -ca>deia de 
Santas, <leclara~ão cm conkarfo, :íel•o soo coac<;íin ou am~ou. 
:o;c)mentc para. nãq soffrf!r os l>arbaros casLigos, quo. pek• 
menor motivo, só t<o appt.icam aos encarcerados, :ia terra e 
na tl)raca. dos Andradas'? 

E qual o valor das famosas certidtres negativGfi do. Curili. 
l'eferentes ao bapfümo do paciente, deante do. certidão .;po
sitiva, que. o vigru.•io :.:ictuul do. Snn~s {.lassou ao recorrente. 
u na qual esse -digno sacerdote aff1rma. que .:o acto de bt:i-
1)tismo de Manoel, fillto de F1•air.cisco Pcrdi!Jli.o e Maria Sa· 
tJf!dra, foi. rcfll~ar.lo~ . •• '! . . . • 

Reata, amda, un1 are,'Umentu :iorh•, fortisa1mo - o ar
)..;umento-Aehilles do delegado Ibrabím: u tal ju1•isciiccio pro
movida pelo l\finisterio Publico ••• 

Os autos' dessa pC•)a. fornm e.nLt·egucs ti policia. 11elo pro
movente-promotor Norberto . Cerquefra, {l juntos por aqucUa. 
ao .processo de deportação <lo paeiento. Nilo podemof:; pois. 
analysar os dopoiroentoi5 das taes «i<loneas testemunhas~, ou
vida.a pelo p1•omotor-p1·omovonte, sabido, oomo é, que das jus
il:ifiçaç~es lll~{l •fico. ~.raslado eni. ca~·t.orio. · · 
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~A.purámos, porém, que essa curiosa Just.lficação ad v..um 
!ibrahimi foi processada com .tamanha . rapidez que os respe~ 
•1tivos . autos nem chegaram a dar entrada no cartorfo ao qua.l 
;:roi distribuida: requerida, no Forum, ;pelo promolor :Nor-

. •bert.o, despachada pelo · M. jui~ da · i• Vara, aclo continuo 
.foram · inquiridas :os testemunhas, · o feito julgado por sen
·:tenca; e os -autos- entregues ao ;promotor justificante, o qual 
os J)o.ssou immediatamente ás mãos do delegado. Tanto que. 
no cartorio, não ficou constando nenhuma referencia. a esse:; 
autos, e nem mesmo do li\To de carga consta o recibo do 
justi.fü:ia.n.te-promotor, relativo á entrega, o qual só agora ba 
dias, foi passado ao digno ser-ventuario. • .. · ' 

O valor probante dessa justificação de eocommcn<la .Púde. 
·eut.retanto, . avaliar-se pela simples declaração do fim a qur 
«1Ua se destinava, como S·.: vê da inclusa .certidão ào diS
tribuidor do F<irum, da ~uaJ consta, que ~m 4 de hovembro 
de 191.9,. foi feita ~'1 distribuição ao 6º officio da seguinte 
]ustifioaoiio: <tO Dr. promotor 111ublico da. r.om~·ca que1' ju$-. 
.'tificar que Manoel Perâi(/iio Saveàra é kesp07lkol~ . ~Dótumen-
:to n. 9.) . 

··A' prilileira. vista, :llgum ingenuo poderia suppôr ®e v 
!Promotor-justificante, promovendo·. essa . original jusUficacão. 
-0 fizera t>or . devel' de. officio, .a. bem dos sltos intel'esse.!' 
da justiça,. afim dê, im.pnroialmente, tirar a .limpo Si Per
digão era bespanhol, como constava. do processo de sua dc
pot-fação, ou si era brasileiro, segundo declarou no Rio, ·antes 
de ser embarcado no Benevente, a 30 de otttubro de t9i9, '-'
•ieclara<ião esta . que ,provocara um sério incidente entre o Go-· 
verno Federal e o eonsul da Hespanha, em virtude de se 
negar. este ultimo · :~ assignar o passaporte para aquelle <le
:oortndo, conformo foi, então, noticiado pela imprensa: · 

Foi, pois, ossl• incidente que obrigou o promotor Nor
ber Lo Cel'queil."a. a. promover a alludida justificíJ.Cá'J electrica. 

Por amor da j ustjça '! . . 
Nao: ,por amor <la polici:i . Em defesa <io delegado Ibra

hiru Nobre, o qual, ainda uma. vez, se embrulhara; em camiSJ\ 
<ie onze vara~, e nlettera o governo ·do Sr .. Ep~acio em clUQ3~ 
pardas. · 

Pelos sii:npl~s te1·mos da distribuição · do feito, su v~ Qú~ 
:1 intt.:ncr.ío do ;promoto1' Norbe1'.to Cerqueira não 1?rn, .- - a.pur1U' 
-~i · Pvrdi(Jâo era. lJ1·usileiru, oti si e~·a · hespanltol -- màs fü11 
sómente jusl.ifi1~ar .. ·. · a ·violencia. da policia, fornc1.:.el'.l<lo-lhe a 
!Prova ad1·cda .J>l'cparada, de que, de :facto, Manoel Pe1'<iigãn 
1;'3avedra ú hNvtmhol, admil..Hdo c~sc facto, à p1•io1·i, . como 

' oorlo, ;po$itivo, i.ndiscutiYcl. · 
Pois, a •Jespeito de1:i8U cloqucnta Jcmoustrac.ã\1 de zt:Jlv 

,pela .iusLicu. ·- ó ~spantoso t '- esso promotor não ~op.seguí:1· 
..10 extincto govt~rno Altino Arantes - ser }}romo"1do a ju1i 
\li:'iminal de · Santos, · ;perde~do ~-O. o latim· ~mpregado nessa. 
·p'l"etencão ._ • • · 
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•• estamos 3 gastar cera Í)()lJl l'llím õefunt:õ. Cóiifo tirá$ 
;Jt' mlsórJoordla, .para acabar de vez oom esta questão da. na-
1.uralidade <h> paciente, offerecemos as doeurnent.os inclusos., 
(Dooumentos ns. 10, . 11, 12, 13 e 14.) . 

O primeiro desses documentos é certidão . de denuncia: 
:u>re11onl.ada cm 10 de nuiTço ·de 1914; contra Manoel Perdigão 
., outros. pe19 xpesmissimo ;iiromo.tor: Norberto Cerqueira, a.. 
l,J\\Q( 31!SfQl J>l'lDClpia: 

dltmo. e Ex.mo.· Sr. Dr.· Juiz de direito' aa i" 
Vnra - O ;promotor .riublico da cómarca, usando <ta.s 
nttrlbulções que a lei lhe confere, vem perante V •. Ex., 
denunciar. Francisco Maciel Rodrigues, vulgo <'Arien
lino~; João Silva, Luiz A'll-tonio. Avelino de Moraes, 
.resus de t.al, ·que se acham i'oragidos e não qualíficad<>s; 
Emmo Robert.o, bras.ileiro, de 21 annos de idade, ca •. 
~11rlo. pir1to1•, residente nesta ciõade; (.) Jfariocl Perdif15.o 
Savedra, brasileiro, de 2i anno~ de .ida.de. soUeiro, pé· · 
d,•oirn. 7•esidente na iiha. Ba1"11ttbé> ,etc. · 

Os documentos na. '11, 12 e 13, são certidões das deelP.
rnollos .p1·ostl\das .por Perdigão, no mesmo processo a ql.te t10 
r·ol'cro B denuncia supr3. perante o Dl'. Mo.noel Vieira de 
{;3mpos, muito digno delegado da 2• circmnsc:ripção, e no~ 
:aotoa dOR jnti)rrogatorios, no summario àe c.ulpa e no ,lury. 
t)elJos oonstn que, nessas differentes occasiões. llfam()el Pe-r .. 
df!ldo ,çcmpl'C declarou ser natural de Santos. 

O documento n. H é: · certidão e~trahidn. de oul.l'o pro -
1·. i:-r-t~11 da mesma natureza, no qual Perdigão foi de novo en
volvido pela policia, aliás ti sua revelia, tanto que s6 poud,. 
defondo1·-sQ · ~10 j1Ulgamento do \j'Uey. No interrogatot·io. a 
qur.1 ro•, 1mtfio, submettido, a 15 ·d.e dezembro de 1916, Ma~ 
oul1I. nind:i uma vez, declarou ;;:er ~::rr.af?J.ral de ganto.r~ .• · 011d1~ 
•1,Wl'{i dclfdc que nasceu~, etc. · 

:g1<11n~ con!ltantes e inv:wi:iveis deeiaracões rle Perdigãn. 
<vhr1• n sun nr\cionalidade, feitas ha quatro il~nos pi:tssados, " 
1 111~ qucw.- 86mente ng-0ra tivemos eonhooim~to, graçils lí~ 
h1formnl)Õô~ do doiega-Oo Ibrahim Nobr~; viernm confirmar n; 
~\1'11'' ª toRlumunhnl da justificação -promovida. pela mãe do Ptl
r.le11l1,, JHtra o registro do seu nascimento no i•cgistro civil. 
1·1mir1 'º' v6 Junto á petição inicial sob n. 5. · 

Ut!giatre-::ia. ainda, do passai;em. que o Sr. Ibrah ini Nobre·. 
:t•) ~11b11r <Jllíl Perdigão fÕJ•a registrado· no co1npetente c:u·-
l~ll'in, SN?i eomprehendor ()omo isso se fizera, por ignorar a. 
1•.11:ist-Onci" do decreto n. 3.164!, de 10 de· setembro de · t9i9, 
•mfonou a 1Aborlu1·a <le inqueri to a respeito; e, qunndo infor- . 
inado da ulludida justi'ficacão, encolerizou-se a tal ponto, qu~ 
anieacou dl) mandar prender as testemunhas, · coroo já_ c111 
nutros casos, procedera... · · 
... . Os topiooa aesignalados, no resumo retro, das informaoae.~ · 
"º delegado lbrahim. ooni as tettrns b, e, d e f, 1•twvf$Dl. 
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transparentemente, o verdadeiro motivo dag pe1:seguiça'es mo-
:vídas ,pela policia. a Manoel Per<ligão. . 

Dizemos - 'jevelam o verdadei1•0 - porque o motivo 
que enes declaram é 'falso. o motiv() ver<ladeiro ~. simples
mente; o facto de ter Perdigão, eomo centenas de outros opc
r :iríos, tomado parte em movim~ntos de gl'éve. direito reco
nbecirlo ;pelas legislações o g-0,•ernos das nações cultas. O 
:ralso motivo é que tnos moviroen.tos i:~ manifestaram com 
~!'acter subversivo e anarcbísta:s. . 

EsSa mentira policial, tantas vezes repetida. quantas des
mentida pelos fa:étos, já- se tornou t'id-icula e · risivel mania 
das autoridades arbitrarias o deshonestas. ' 
· A verdade é que, não são · agitações subversivas e anar-

chista,s, que surgem disfarçadas em movimentos operarios, 
:mas !egitimos movimentos operarias, de gréves pacificas. aos 
quaes os zelcLes da ol'dem ;publica e da harmonia social, sys
tematicamente, e á. viva for~a, empi·estam o · caracter de ~ar
cbismo. Est.a é a verdade, que -jfL tivemos o gesto de provar. 

· com a mais largil. o solida prova, até hoje não contestada, noA 
~utos de habeas~cm'PUS julgado ;por es.te egregio tribunal, 
t1!ll grão de recurso. sob n. 6._082.. . ·· . 

Quanto ás idéas do paeien.te ·e: .<Lsua. nefasta actu~..; 
i(como diz o ..:.lelegaào lbrabim) no meio operario, nada di
remos, cm vista. <la. observação do ;pro;prio delegado de q\w. 
cgtcs fa~t.os -decorrem das suas propt·ias .declarações~, <le Per
<li~o. ·ora, .iá. <lemonst.rán'.lô~ q.ue- taes deelarações !ora.m 
íorja<las .pela. ,p1'0pria policia e apenas assignadas ~lo p:l-
ciente, e .lá se ssbe por que motivo. . · 

Com relacão aos processos mencionados 1uas Iettras e o •l 
(lo resumo ulludido, o delegado aso:averou que Perdigão, "«ao.~ 
20 annos:t, ero mar~.o de 1914, :i6. era p1"o~unciadD como 
«:?.utor do ho:micidio f' foriment·.os U''aves'b; e que, em ou- . 
tubro de i916. fõt'a <lo novo ,J>1•oc~ssa00 como incurso nu~ 
penas d.ô nrt·- 304 do Codigo Pl'nal, por ter atacario e 4feri•il· 
,rra:vcmc.'11.te clous · opera rios». · 
. Só a.hi, cm f.ão curt.as linhas, es,;c moço 1faHou !t v~~· .. 
<lu<l11 mi<la menos d~ /,t'<?S vezes: · 

Em mnrco de :1914, Perdigão 'linha. !H <innos com.pf.ct1)~. 
1;omo consta dos document.os Juntos n«. 10 1t.s~ie 13, e niio 
20 ã11nos, como S . S. arrirmou. com n. C'\.;dente intenção de 
fa1.cr crer que, llcsdc u. sua. mo.ioi-id<.zdc, jci o pacir,ntc se 1·e- · 
·i;cl11ra itm i71dividu.o pa1•inoso <l sociedade; 

Nessa. o.ccasiüo Perdigão foi processado, com varius 
outros réos, indistinctamont~. como autores d~ horoic:idio, •l~ 
{}Ue foi vicLima. nm OPC!l'ario, e <li:l ferimentos 'leves, :prat.i
cndos em outras pessoas; nas ,penas do art. 303, ;p<lis, e nfü1 
30~· do Godigo Penal, ó que o consideraram icc1lrso t:mt.o 11 
denuncia, como o dospncho do ;pronuncia; · 

No sCgtlndo· processo, cm outubro do 1!H6, igual.monto 
~Perdigão foi rironuncia<lt1 co!XJo int:<"ur:.so nas ;p1mas do artil!I) 
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303 .. bi~adô. de accôrdo com o pareoer do l\linister>io Publico, 
c.onforme prova n. ·certidão juntti como documento D. -u.- n 

. não· como autor de· 'ferimentos (lrnves, sc1:n1ndo a insiclíosa e 
j:\]sn. affirmação do <'lclegarlo. · . 

· Ora, .perguntamo$, qual o credil.o quo podem mcrccel' in
formacive11 de quem àssim, t~o e.scandl't.lol!a.mente, nttenta 
cont.rll a verdade ? 

· ·. Aín<la ·com reforencía no;:. processos · nllu<fülo~, :::e,ia~noro 
liôito mais' um reparo. 
,· Da certidão junta como <l-0cumento n. 14, ver ifica-se um 

!neto, quo bem prova a facilidade com que, etn Santos, teem 
sido pronunciados e levados- ::io jury réos absolutamente in~ 
nocent.es, como o era Perdigão !!lo~ procB~sos •?m qu1:1 a. po~ 
!ioia .o envolvi'u. · . 

tnquirir.~-se, u.o ,.~gun<lo d~ss~~ p'l:ol!.eiõ'WS, o\to Le<?.le
rnunbas, e.átrc: a~ quaes o ~ng:enheiro Mauri1!o Porto, cm-
1,reiteiro ifa.c. obro.~ qu~ fornm :ltacndllSt polos r4os, segun<!o 
;1. denuncia . . , . . 

Pois bem. Ao i,Lcm i.l" {lo nosso pedido, r elativo ~ ditn. 
Nrtidilo, nos seguinte:: termos: "Nos depoimento.~ dessas tcs
r.enmnhas s;:. emont"l'a qita!q1tc·i: Te(<!'l'encia direcf:rt á pessoo. 
QU (lo nome · do denunciado Manoei Perdigõ.o ?, etc. ·.t\, .o Sr. 
óctaviano C-nrneiro Bràga. di~n t>;:c.r\"v~n cto ;i~iry, t•eo..nont\\!\1 
n segUint11 : · 

,.:;\ não ser no depQinle\'1Lo dn. ·; ~ 1.e~t.emunh:i., v ti·l)fo 
de Fí·Citas, nc'io se encontra quat,qu.ei• 1•efe1•encia . ri:b>P.r.1·n 
,r, pessoa oit 110 nome de 3íannel Pei•digáo . fi. · 

. Essa uuicn. 'lcstemunha O!i\'io do Jfreitus crn ft.ui.::..:io·· 
í1ario fia policia, como eonsta ·da mesn1a. certidão.. \), P<W -· 
tanto, suspeit:i . . Poii:, .só com :ts roferenc13s -desse unico de·· 
1>oiménto suspeüo, e com a circumstancia. .fie não ter· Per
.Jigao assistindo ao summario ~.o promotor se folgou. hnbi·· 
fitado n opinat• peJn. pronuncitt rJP.ssn OJF•rnrío. n r~ ?\T •. iui1. 
:t deorctal,a ! 

O qu~ ó ccrl<) . :\)Orl!m. é qu~, a:Pci:w f\e tudo. ''º j11lga.-
1nento -tln arnbos os ~rocessos pelo jm•y, Manoel Per<:lígã.o 
füi ~bsolvido. e ])ó'J' · ·unanimidade tle votos no primeiro, IW 
mais gravo (o uo homicidio), 1Jomo provam as inclusas ce1.·~ 
Lid<:icf:. (Documentos ns. H n fG.) 11: :i.s sentenças absolu· 
t.orias .p:lssaram om julgado. A' ,polioill, portanto, não é mais 

. lir.it.o iuvocai· e~ses processo!::, como nntccedent,es máos !l<i 
Pm·digão . OutroH nntec~dr.-ntcs. an(eriorn:=: a 19H. nlle nfío o~ 
t.1wn. ,..onformc ,:(11\i;\.~ <\o \1n\.Q.t.\m .iu~'t "-' ~'tw ('.~-~l.\ll'1{\ \',(}mn <lo·· 
r·11nwnt.o n. :1 G. 

Qw:into ti. .pass<1ge.m <le Porclit;iio :pela policfo, ('ln :1911 .. 
.;com u. nola <le -vadio~. é uma simples informação do dele
gndo Ibrahim Nobre...... E já e~os cansa<ios QG provar .-1 
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·, . . . , 

contrario oas Informações, que. ·esse m<>(io oosttiÍifa ,Presta~ 
ao Podr.r .Tudiefal'in, on l\Ofl seus superiorei:: híer~tchicos. · 

. . ' . ~ -

Dei=-:ámos pa1•a o final o exame do .ntcco cl:i.s informações 
ão d&legndo lbrahim Nobre .. ·. . . . 

Diz elle, textualmenLe;·~rcferindo-s" ao ;processo de .<lP.
portação de Manoel P.erdigão: 

~Quando foi do seu processo, de.pois da lÓ.rga in
f'fltirü;ão a que o sut>mettemos e a. que assistiram'' º 
oscrivão Sr. Manoel Vieira Coelho e ·o inspeçtor Olivio 
·de E'reít.as, <:onvídamos Manoel Pel"digiio a reduzir O. 
i:iscri.pto o · que tão abundaniementf'.l nos ·contára. - De:. 
mos-lhe papel, .penna e · Unta, e deia:aniol-.o a s6s, re-
11ordo-me, bem, na sala ão medico le{J~. Logo de
.pois, Perdigão entregava-nos a. carta q lemos ap
pensa a 8eu promptuario o cuja r..ópia . _ otograbica 
V. . Ex. encontrará inclusa.. Pareceu-nos· pportunn 
jurntai-::i a esLa. informação •.. Ante as allegações do .pre
i;ent0 Jiabe!ll:-corpus ella. ser(~ -pOl' r..crto muito signi-

' ficativa.. . · · .. -.· · 

· · Saude C1 fr:'B.ternidndi:i . - .lbrahirn No/ire , -0-elegadÔ 
regional.~ . 

A carta escriptn ;po1· Perdigão na sala do medico Iegisf.á, 
aonde, naturalmente, fôra levado a. curar os effeitos da largo. 
·inquirição preparatoria · da missiva, ó um documento precio
~issimo, como prova da · n.ngelical bondade o da maravilhosa 
perspicacia do by.per-supra-non..:.plus-ultra extraordinario de-
legado regional àe Santos. · 

O melhor commentario desse documento 4 a sun !!litnple~ 
1eitura. · 

Eil-o, respeitada n. sua ort.hogra.phia: 
' . . 

dllustrissimo Doutor- lbrahim Nobre Sonbor: 
nest~ momento para mim . um tanto angustioso, apeza1· 
·de não esconder o grato ;prái.er de conhecei-o 'Pessoal
mente. tondo assim occasião de certificar-me dos P,r;,. 
ronios conceitos a seu respeito propalados: vejo-me 
quasi impossibilitado de discorrer sobre assumpto <te 
especi0 alguma, dado o estado d~ _ el:<piri.to en:i que S!>_ 
circumstancias me colocam. 

Dr. : neste momento a. minba ment.e vasa junt-0 a 
minha familia, da qual não posso apar..tar um , só mi- · 
uuto o meu pensamento, esta circumstancia parece sul'- · 
Jiciente, aggravada além d-isto .pela incom1>leta instru
cção adquerida, vendo-me assim obrigado a limitar o 

·· desejo de ser-lhe agradave-1, deixando. dessa !órma ~ 
atlender;> o seu convite. 
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Convicto de que não levará a ro.al o esfàdô àf! 
GUimo em qu0 me EmMntro, e O qual mo obriga a des
:ittendeJt....o, eu : em nome da minha familia que, a 
.~stas . horas ~hora o meu destino; rogo-lhe que .me de~ 

·volva e.o seu seio, pelo qual fjearei eternamente grato. 
Não podendo continuar: saudo-o í!m nomo do.$ mais 

:i·lto:i pritlcipios humanos • 
. S~u a l.t,. e. l\ obr ,..... NIWl,i>el Peràiufi.o Saaveilra.» 

Essa carW. póde bem ct1amar-s1~ - - o auto de corpo do 
<lelicto do monstruoso criow .praticado contra. Q paciente Ma-. 
noel Perdigão. pelo delegado Ibrahim Nobre. Si este hou
vesse podido eomprchenrl<'r n. dupla intenção com que a re
digiu o sau si~naútriC\. a. divulgnoiio óe.:JSa mi3f!ivn, pero sai 
proprio dcstina.t..'trfo, não PQdcria. d-eixa'l' de considerar-se 
uma. revolbnti~ nrrront:i. àt.iraà!I. pelo l1ltí'mo :'Is íaees dos seu-;: 
~u.periores. · · 

,E1le, por6m, !lláo com1wehendeu. Não coh1pr.,be11dcu nada .. 
• Não comprifüendcu que a cada outra COUS!i não Ú(L 

sínão um ;punhado de pungentes ironias, que a. sua victima · 
lhe a,rrétnessava á cara. Não comprehcndeu qu"' Perdi~o. 
Dão óbstante ser tlín simples · oporario humilde se mostrava, 
nesse pedaço de ;papel. -- rnais intoJligente e m~üs digno d<• 

- que o seu •llgoz. Não comprehendeu i1ue esse x:ude e honrad~· 
trabalhador, nu.quelle momento, tinha o col'acüo a sangrar , dí
lacerado pela 1for da inevitavel separação de sua .~lobre mie 
~afflicta, e, a custo, abafava -dentro da alllla uma explosão d•· 
.sagrad:i. l.'evolta contra a. ignomitiia. a QUe o ~ujeitav:i n co
vardia da forca. ;l sombra da lei. Não C<>IDJ.'t'chendeu que i ! 
impossivel encurce!'4r o ;pensamento humano, e t1Ue basta. 
muita vez, uma palavra, um srioo a.penas, pat:l que n. ver
•fade surja, :irresistivcl, a ~lamar pela justiQa, ~m soccorro 
dn ínnocencia. Não comprcheDdeu. cm sum.ma, que, e:dlítlido 
esse documento, confesstiria, como confessou, :l pi·a.tica. de 
uma das maiores indignidades, a que costuma s~m~etter as 

• indefesas victi.mas da. sua prepotencia: torturai-as, pam lhe~ 
arranctt 13.lsas ·.confise-Oes, e, li.pós, sob a falsa promessa dü 
ibes restituir' a lihel'dade; "~igir-lh~s <r<ieolal'aQõcs · ·a.-:pon
taneas~, de proprio punho, em que as proprias victhnas, pal':• 
$alvagunrda <la sua responsabilidade, se lhe l'econbec;am vm·
<iadeiramentc. encantadas, eom a honra, que lhes foi dade. d~ 
-conhecei;-am de :perto a.· sua. 'formosa pessoa. - devéras fül\ 
amavel, tão encantadora ! - e eternamente grat.n~ p(llo ••ari-
11hoso tratamento que, no earcel'c, rooebera.m ..•. 

Nlto e5tumos gi•acojando, nom phantasiando, t•cspeit.a.vt'íi; 
St·s. juizes do Supremo Tl'ibunal. Nlf.o P.Stamos a.vancanao 
Hma pt'oposicão tetnel.'aria. Não estnmos formulando uma 
conclusão :força<la, ou siquer ~nggeradtl, de um f'lmple9 fa
cto. isolado ~ equivoco •. 
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Não •. '.Ârgumentamos com os antecedentes, provad.OSI "e re- . 
· 1{Jrovados cm ambos os sentidoA, do delegado Ibrabim Nobre.: 

Re.oorremos an nosso archivo, ande . temos, tambem, paeiente-. 
mente, org:mizndo o l)romptuario dessa autoridade, criminosa. 
reinciuentc,· · <lc innumeravois e jnnominaveis atteri.tados, 
contra a Con.stiluição da Republion. contl'a âS leis do pai?., 
contra as liberdades popula~.s, cont.r!l. o di-1.'cito o a diani
d~t1 do humildes e des,protegidos .pro1ctarios, e até contra u 
pl'opria, sagrada entidade da Just.iça~ , r.mrnv:ilhnda n::i. pessoa 
de Hlustres e severos magisf.rado~. · 

i'liio é de um caso equivoco e isolado que se t.rata. Trata
sc da. reprpducção da. mesma, indecorosa. farça, jll, rião lla. 
muito tempo, ensaiada, no famoso :posto policial de -vma 
?ICathías. e, depois, leva.da. 3. scena, em rep1•ise, no palco ma.i;:. 
amplo do caslirão colonial da J)raça dos Andradas •.• 

Tenham VV. EEx., Srs. l\linist.ros. o. bondade de ler ll« 
in<'-luso excm,pl~r d'A Trib1tna, <lc Sant.os, edição dé 8 d(\ 
j:meir<> do s.Imo corrente, em longa exposição <lo Sr . Ihrahim 
.Nobre ao cx-deloega.do . geral de .S. Paulo, Tbyrso Martins {!. 

earfa que o operario João da Costa. Pimenta, m\tito espon
tnneamente, escreveu ao cel.ebro sargento Isaac, quando estP 
r.reso no já referido ;posto de vmn. Mathias, u.gTa.decendo-lbe 
ns conselho$ o o bom tratamento rN'ebidos, é j1tra:ndo sob 
(sfo) a lion'l'a da · suo. Qj·rôp'l'in. mií.t:, '1111'! ~c·m.pr«" 1.hr Sf"rrí 
m•ato .•• (Documento n .. 1-1 .) · ' 

l\fas, o que {) mais ,precioso, '.nesse document.o. e o com~ 
mcnf.tlrio, que, cm seguida rt e.arfo .. •far. o rlelegn.dn Tbrshim. 
T'.,C-"tf'.';: pr~ci,~o~ 't.f'.'l'mos: · 

<tSi so lhe extorquisso uma caru1, ::w1•ia .• Clt! r.e,•to. 
fí. n.uto>•idade, a. mim., neste caso, qi.ie. podgria .se-r n 
1mir.o r1Mponsavcl, o <'ll.i:t rl.'spons:1MJ.irln<l i> ni;immo <'IH 
1M.l:l. csf.a riun~t.ãQ. 'l> • •• 

· ·Úr;"t, a.ppÜquc-·St1 :\ iogicn. <le~so raciocínio uú pl'or>rio ck-. 
lcg-aclo no cnso da cnrt.:i de Perdigão. cscripta a cont•itf! <foss:t 
1iropria autoridade. e destina.da (1, cs.ça vw.~w. autori.datic':. · !· 

· A conclusiio só p6de ser est.a.: a referida caria fôi c.~
Lorquida. ~oh cQ::mc-ão oti amC':\\:.a. acotnpanhacl:i. 11;)- P<'rip.n 
nctu:il. 

Ali~s. (! importante notar ,........ n 1~ · csln o no!>so nllimo l'(' 
pnro - a. roencionn.dn. cnrta nfu:-. enoona nenhurnn confis!lúo. 
pr(ljUdi<.:in.1 n-0 seu signaf.3rio, nem siqucr, no menos, ri. dn 
crno fosse hespanho1, como :r>rtJtcndn o do1cgndo Ibrabiin, :i 
cuja pessoa so limitou a fazer ~1pcnas referencias, terminando. 
r.spirituos.'lmanto, pot• ::;tmdn.J ... n «P.m nome dns mJi~ n\to;; prin-
i:ipios humanos> . . . : . .. . . . . 
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- . . 
Ilon!':Lc!os e ;preclaros Srs .. juízes: 
Reiteramos a VV. EEx. o :pedido constan.te da inicial, 

nm todos os seus termos, para que o paciente sej3 restituido 
no seu paiz e á sua familia, o o seu perseguidor se,ja re
sponsabilizado, como o exige a lei. 
. No incluso sobrescri,pto da ultun:i carta. rooebida por sun 

mãe, â. 17 <lo corrente, como .prova o carimbo da posta .(do
cumento n. 18). o ínfelit. opera.rio brasileiro. cuja sagrad::l 
cnus:i temos n. honra. de patrocinar perante este · :iugusto tri
bunal, revelou o :-eu ndmiravet caracter, nas.tas palavras P-lo-
quentissim:is ~. . 

-tJá qüe me neyam., j'U8tiça, não q1tero ·clemencia 
nem pi6daàe J . . 

Vale mais moncr oio axitibu.lo com dil]nidaae, ao 
que vivei• 1tma vida abjecta e deshonnr.do. I - Ma.noel 
Perdigão._Saa.1,cdJ>o .• -·-- Carl'.el· <li" Vigo - "Uespanha.1' 

.BgrP.gío tr ibunal: · 

PnM esse brasileiro, mart.yrízado, m:is 31tivo 1~ digno, n:io 
p~dimos clemencia. nern picdad-ü .. ·Pedimos Justir,a. ~ . 

Santo~. p:-ir:i. ~. Paulo, 31 do ngos~-0 di; 1920. ~ 
' . 

O Sr . Presidente -- 'F.$k'1 l'intln. n IHW:\. dc:;!.i1\:t,l!l rt1.' '1~ -· 
Mcti()nt•: .· 

vae-st~ passar e:~ ol'dem ct(\ dia. ()>a.u,11.. ': 
Comparecem mais os Srs • .!\.rthur Collarcs .)lo1•cira, li'eth: 

. Jiachi:co, Andrade Bezerra, Costa Rego, Dorval Porf.o, Cher-· 
ú>ont de Miranda, Cunha Machado, Pires Rebello, Ildefonsn 
Albano, .FredQrico Borges, Josi\ Augusto. Arnt\ldo Basto~. 
·l\lexnndr.ino da Rochrt, Tu.riano Campollo. ./\riRtarcho Lopo~. 
Nnt.'\licio . Camboim, Deoclato Maia, Oet.avio Mangl\beir:i . 
Leoncio Gnlriio. João Mangabcil'n, J-0s6 Maria, Raul Alvei;. 
T,oão Vcllo!'o. Sumpaio Cm•róa, Paulo <le Frontin, Salles Filho, 
i\laccdo Soarn~, n~mit'o Brni;n, Mnrfo do Paula, !\laurlcio d <> 
.Lncci·da, llerculanc Cosar, Ilibeiro .Tun.queil-a_ Zo1·oastrn 
Alvru•cnga, .:\nlu1•0 Botelho, Valdomiro da l\Jag-alhãcs, Va:>. d ;· 
:\folio, Alboi·to 8armcnto, Barl'OS Ponteado, Prudente do Mo-· 
tones Pilho, Joilo. de Farin. Sampaio Vidal, Rodrigues Alvci
,F'illw, Ottoni i\lacicl, r.uiz Dartholomou, .João Simplicio, Cnr
lo~ P~na:i'iol. Domillj:!'Q<!-: i\fa~l\t"l'n)HI~. nnrho~ll f10nQ:llW~~ ., 
1::i r los Mn:timiliano (ft9). 

Dnixam 111• comparcf'.('L' <'•.~ ~,.,., .1 u\·ennl .Lt\Tnt\l'l i1to.'. :Anni .. 
))al 'rolcdo, 1lf11uf.ciro .'111 Souza. :\bf'I (:hcl'mont.. Prado Lop1~!" . 
}fcroulnno I•n1•ga, J\~n·ippino Azevedo, .loão C:ibrnt, Uc'rmino 
Barroso, Moreira da. Rcc:h:i, '!hmnaz Acciol:r, 'fhomaz Cuvo.t .. 
(~:mti, Alb_erto Mar!lnhão, Affonso Barnta, Solon d~ Lucena. 
GonT.aga .. l\fnrn:n~ã~>, .~ntoio ;Yicentc, ;E;d_u:irdo. _Ta.yare~, .Ger-· 
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· "-~sio Fíõriivá~te, ii\:üstrcgesilo, Pe~ro Corrêà, Alrteélo a~ Mays,: 
~l1gneI Pal~e1ra, Mendooçn :'i!al'tms; Pedro Lago, Lauro VU
las Boas, Pires de Carvalho. Castro Rébello, Mru.-io Hermes· 
Ubaldino de Asais, Arlindo Fragoso, Arlindo Leone. Torquató 
.M<>rajr:.i, nodrigues Lima, Manoel l\lonjardim, Uha1do Rama
lhete, Antonio Ao""llil're. Heitor de Souza. Ocf.avio da Rocba 
;\lir::mda, Azurém Furtado, Aristides Caire, Norival <le Freitas · 
Lcmgruber Filho, Josó 'rolentino, Azevedo Sodré. .João Gui..: 
marães Themi&oc1es <fe Almeid3, Baarque de Názaret.h, José 
•ie Mora~. Fraucisc-0 Maréondes, Raul Fernandes, José ffi>n- . 
i:.alvcs. Malta Machado, Silveira Brum, Antonio Carlos; Emi-
1 io Jardim, Americo Lopl!s, Senna Figueiredo, .Tosé Bonifacio .. 
Gomes Lima, Odilon de An<lrade. I,amounier Godofredo, Jo
~Ino de Araujo; Fausto ~errar.. Franciséo Paoliell(\ Jayma 
Gomes, Alaor .Prata, Honorato .. Alves, 'Camillo Prates, Edgardo 
rfa Cunha, Saltes Junior, Cesar Verguefro, Eloy Chaves. Veiga 
.1\fir:mda. Palmeira Ripper; Peik'o Cost.a, Manoel Villaboim; 
namos Caiado. Ole.gario Pinto, 'l'ullo Jaymc. Soveriano Mar
quí'~. f!ost.a J\farquP.s. J~ni7. XaY.ier .. Abdon ~pt.i$ta, Peraira 
d{.\ Oliveira. Eugenío J\füller, Gumerr.inclo . Ribas. E.r,iristo 
A1füu•al, Augusto .Pcstaa:J. Alo:ides Mnya; Nnburo dl' Gouv/\a. 
flor~i;i da Cunha ~ .• TOUf[UÍJn 0 !\'0t·io (9~~ . 

onDEM DO DIA 

o Sr. President~ -- A lista de presença accust\ o oompà..: 
L'•~cimento do H5 srs. Deputados. 

· 'Vae ~o proceder :i vot~~-üo das malP.rfa~ com1lant.e1': da 
Mdcm do di3. . 

{>eqo a.os nobre;; Oepnta.dos que occupr.m M• 1mus cndoi.. .. 
r ns . {Pmt$a.) · · 

Vülação do projooto n . :J~7. 11e 1920. alf.nrando a lni dt1' 
l il'e!l!)t\$ c2· discussiio) • 

o Sr. Prealclinte ;......; Vou iJnlimottcr. a vol.o~ o art:. l• õoi 
projecto fl. 3-í7, de !920. · 

O Sr. Paulo de l'rontia '(p f '(pal"a. ciicamCnriat" a 1>otação)l 
· - P1Jdi u pnlnvra pnrn. encaminhando a votaolio do § 2ª rlo 11r
~ii;:õ 2" do projecto, ligoiras comddornoõee nf)roi:l'nh11·. 

F.st~ paragrapho ost.abelccl- o scgUinlc: 
.::Os prru:os do intot-rupclio do oxorcioio sem Hcouca, 

a qno so rcfcro o art.. 3• da lei, dizom rospoit.o a oa~::. 
mmo oiviJ, considerando-se ob:ii'ldonado o emprego. in
dopondentomanlo de proceJso administrativo, ai a. au-
1-amoia do funr.cionnrio ~" prolon1rnr por mais de 31.l di::i,:; 
1~onaccut.ivo!;l_>, 

~tite diseutso niQ foi ~vi~t.o pelo orador .•. 
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· Ota, os regulamento uspooiàes deformiuam prazo:> dtver
liOS daquelle que .igot·a ó estnbelér.i<lo on generaJiza:IJo, na "diS·· 
posi~üo do § 2• do art. 1 u. · 

Para. dar um o:x:emplo 1;011c1·etc:i-àil'<:i v. •w1~ ::;e passa ~com 
l'•!::ipcito aos iJr.ofcssore,; das escolas superiort.~~. cm que o 
prazo, pat'<t que se considcr~ abandonado 1) <lmprec:-o, é d'· 
sois mezes 1) nüo de 30 dia~. . -

-~' Não. pareel~, port.anLo. ,iu1:1to •.tue, em tli.Sp1.•::úçâ(• <lc uma 
lei dr. hc;1~nçw:, sé pretenda alter:u~ o <ItW foi, convcniente
meotc, C8t:llHJlecidn, quando t\ Govcnw, autotiza<.lo p<~lo Con
g1·esso, :fixou os p1:azos pa.r~t 11ue se considt~rassem <)!! fnncdo-
n~rlo:> •!orno tendo abandonado o emprego. ,. 

Como u illustre Relator, honrado Dc:rmtatlQ' d..,. S. Paulú. 
acha preferível sob a fúrm:i de emenda, ~e re;>alvc a. dispo
s'i1;ão concel'nente ao!i regulamentos· qm) differfam daquelleli 
11ue fixum r.m :30 dias o pl'azo pat•a (1 aUudido abandono, jul
gnei necessar.ia. esta cxplicac,ão, mesmo para, que fique ac-0en
t.11ado o motivo por 11ne P.edi hont,cm fo.ss<:\ verifit-:.1da. a votrt-

·~ao, (M·«ito bem.) . · 
,/ 

O Sr. Presidente -- .Vou tiUbntetleJ' !~ ·vot.o::> !.' al't. :t'' do 
i;wo,iecto n. '347, do :1920,. 

AJH'.PClV:tdo cm.~· diwus:,i~.u, o st:!g·1.unt.t:~ ~.u:t.itrn •fo 

O Congresiio !liu.i.;fonal deéreta : 
Art.. L" ~\ lei n. 4. 06:t, di..~ ·16 d\\ jaueü•u tfo :f.92t>, r~ o 

iioorelo n. H .157. dl• 5 do maio -do m1>smo ~mno, serão c:.-.:1~
cutad(}i; com as seguiutes alLei·a!(Õt!S ~ 

$ j -~ Si.lo competentes para cone\'.Jder fü..:tÍU!:US: 

a\ a Curte de A1>Peilncão do Distrjcto ·.F·~ur:ral liO ~tm 
imi~idente; elite 1tq~ membros da m!'sma Cô>:t~, ao:ci :iuuccio
narío:i du sua. si:cl'etaria. aos juizcs de direito e aos priltotei'-. 
.aO:,! (!~cl'ivãc..;, ·~ a 1od1's 1l;: d•mlai.~ Sl't:Wmlna.rios qtlt! d•!SOD1·· 
lHmlrnri~m q11a•!:'f•Jl.1t!t' rurn:-\~"ik:> flN'trn!.r~ ''~ ,iuizo::: (fü pl'1.d.tn-in~ 
1fa ju.~!i1:a hu.·:11: ,, JH'011urndo;~ J;t'1'nl 1fo Dil:'i"l'i\lt(>. tws nwm· 
l:t'O.\- do l'('Sfk:etivn rninh;t.•11·io illlblicn; (ttt't •• :!e, d, 1fa l1'iJ .: 

b) o:> cllufos de l.'t}J)~l.t'ti1,;õc~ ou f3[1 servicos pnblicfl~ fr .. 
<krac::: no Dhtt·icio :b'edet•al, nos E.sta<lo,.; e no TerrHorio d0 
A~rf!, aos ::;cu::: :>nbm•dinadn~. ;1t(: ki11ta dia.S': (idem li. da lei>; 

ri o Vi·c~idrn! 1.·. rb Hcp11bl fr:t, :w!::· · Minist.ros dt.1 Estado, 
por quai<JUél' l'J'll.W, •.' :1 l o(lo~ os ··.twm:.\i};; funccional'ios do~ 
dif'fr:n•11tt-:,; 1niníst>~rfo~ p~ll' mai!-! de- 1'.lúl ~nmo: (ideJ)) i· da 
~- . 
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~ :'.!." Ui; 01-azos tle interrupção dt.i e:1:crefoio :;em licença·, 
a. fJ'uc. ~!) refere. o art. 3Q da lei. uizcm r espeito u. cada. anuo 
civil. com;idcrando-8~ abandonado o emprego, independent.o-
111cI)tc du pi·oces:;o admiaisb'<Ilivo, si. à ausencia do funecio
n:n·ío i-;e prolougn.r por mais de trinta dias consecutivos. s ~. u O fünccionorio que tiver gosado do dous a.nnos cou
!i<:cutiYOS (!e liccnt;a. só podm:ão obtet• nova licença se• ~ti
v~r f"!Xm·ccndo o c:n.rs;CI ha ma.is · de dous anno!-l. salvo o di~-
po~l<"• nos arts. 20 a 23 da lei n. .í . 061. · . 

§ -i !° Para o cffcito dos · descont.os <i que :>e refere o ar
t i;:o í i Lia lei, i;ct•ão iiOnlmudos, dcnko de cado. anno civil, 0$ 

" dias (k' fttlla ('. <!fl · m cms ele 1ic.cnr..a. como $e .fossem conse
c:ut.ivos. 

§ 5.Q A licença c.spccial de que ti·al::r. v a.l't. 19 da lei s.ú 
f'crá coni.:cdida rior mot.ivv de molcstia. grave, provada cm 
ím;~c:.ção de ~ande,· vrcln:vccendo as razões de prefcrencia. e 
mai"l disposi!;õc·s do a\'L. :17 do dcct'cto n. 1!(,157, de 1.920.· · 

O Sr. Nicanor Nascilllento · \.1Jal1J- vrdemf rcqueI'. a. :veri-
Oc:.1<'-âO da. · ' 'otacão. , . · 

'Proc.edendo·~sC' fi vel'ific:u.:.ão <ia. vola(;ào, reconhet.:e•8e Lc .. 
r · ·~m votado a favr.•r ~\\ St·~ . DeputadQs •: cont.ra 3; total, . 89.; 

O Sr. :Presidente ..... NU.;, lia lUHllú.l'O .· .Vac-se procedei· "á 
•:.lmmad.:i. 

O Sr. Cos1.a Rego (Hipplcntt', sel'Vinclo il-.: / '" S!'i:rdariu); 
procede á i:-hamaàa dos $1·s. Deputados. 
· · F~iLa :t l'l1ama<la v1wífica-sc í m-cm :;e au:;cnladu os Srs. 
~·:ouza Casl.t·o. Clwrmont de Miranda, l '!'oderico Dori;cs, Jo:;,; 
:\u~usto. Cunhri Lima, Alcsandrino <la. ncch3.. Turfa.no Cam-
1lclio, ~fanou! Nobrt', Pn•}héC(l ::\icndc!oi. João i\Ians-ab~ira, Al
fr edo Huy, Elpiuio 11~ i\tesqufü1, :Ni'.·-ano1· Nasci~nto, &!lo~ 
Filhe>,· Viceul~ Pil'agi))e, Raul .Bntroso. ~fa.\u•iciü 'IÍ't\ l.a1:e1·.da . 

. Zoroa~l-ro ~\.Ivarc11ga .. 1'"1·uncisco Drcssanc. Cal'os Garcia. Ciu
l:inato .BL':.u~u, .Pm·cira Ldli.·. Domingos )1a:-;1;an~nhu!-< ,, Uax-
bosa Ooui:.alYo~. · · 

O Sr. Presidente · · ··· llc::-;r1um.le1·am ú c1Jama<.1u IJ:t ~ri!. 
1.l(!fmlado~. 

;'I: fio ll:l ll UJJW1't! l!Ul'a ~\~ Jll'IJ~Cli)Ui I' 11<\1' \ '•.li :t1~ i:•1! ,0, 
hl.S!ill--:"ú M: 11\(\h' t'ln:; r:m· ui ~CU!:l'!fü• . 
.8m:crrw.la a .':'' Jilii.'·ll~SÜll do ul'ltH'u uukt• 1fo 111·ui1•i.:tr• 

11. :i05 A, ele t~:2u, flxunJu a dc~pHzu du ~Hui~~orio <las ltcl<i - ' 
çi)t).!! l!::dt:"1·io 1•t•>' pai:a u O::\:t\l'(~it'io lk f!l :~ 1: com put·L-cei· da · 
Commis.:;ão 1h• Vinmwa~ ~01>1·1~ n" enwmltl~ um·i.:scnlada~. ri-· 
canelo ~ui ada a '-'úla~ão. • 

Eucerrada a ::.!º discussão clo9 arts. -J V 1.> !!." uu projoolo 
ri. Oi.i':.l, de H.i2ü, r"Jlevando da pr.cscrjpçãp cm que. tenha-lll 
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1 IJi!OtTilio <j:, .i LIJ'üo: \k 'l)J()liC!~~ ,, uuLra:; !'(l6j}OHSUbil idtiJ.lt·~ 
rn.onctn1·fa~ 1l;t l '. nrno: fi1:nndü adiad~~ a voL:.1l~ão_ 

i" <li:.;etis;.;ãu <lo pro,iccto ú. ~wu, de 1920, c.rc::i.mio o ean,;-o 
111~ en'gcnh(• iro.,.:.wcllitect.o. no J-1scripto't'io <l0 Obr::J$ <lo Mini!::

. teri.o dtt· ;Jm;Lira; umn prii·cccr ftn-orü:vol Jn Gommissúo do l?i
nanr~as; 

T~nl~~Jr·rad~~ ' 1 adi:~du :t. , .. ota1..;;1o ,, 

l)he.u;;:,;fo uniea <l~i pat•ccr.r <lt~ Con':fliSi:ifül do Flna1w:i::: 
tiL1ilre a:; 1m1mlllas o:ff•m.::ci<.lus na. 2" -disci.: ssão do projocto nu
mero :t2ü. ele 10:!!l, mandando separar <la :;eccão do nep·aros 
do 01Jl.'lt8 dt~ Catin. da ~locdn, a secção do Elccit•icidade; com. 
:p:i.re1!c1· uu. Gommissão de· .Finauç.as sobm a emenda e cmon
cla~ uu, mesma Commissão (vide l)l'Ojccto n. :JG5, de 1'92•0:) . 

:;.:"c1•1:1·t11:!;1 ,_, ;~diar!a n nifat-ão. 

O Sr. Presidente -· - J•],;;golu.da~ ~;; matcria:; clll lliscu:;sào, 
\\1U 1<.~qnit<1r a ~es.~ão <lc:;if:>nando para amanh!1 <J. :s~i;uinl.e 

. . 
\iurnr:ào •)u. vt·vjedo 11. i05 A, 1fo !920, i'ixandu a dtlS~ 

1ic:i:a do 1'lini:;;teL'io das· Relações E~t:ríores para o cxerciofo 
de 1921; com paL'CCCL' da Commissi.io ce Finanaçs -sobi:e ai.; 

- i.~mcndas ~1prc:sentada~ {:3" <l.iscuesão); 
'..::::· Votacão do 'Pl'Ojecio n. '347, dP. 1920, alte1·amh:. <t lei Lll' 
liccuças (2~ l.ii~us~ãO) ; 

.Votacãt) dt) pmjedo 11. 101 A, d i'!>.20, auuwizamll• ;_1 

''Xucu~ão lle ob1•us no leito da rio Grau<ie; com. parecer fa.
voravcl -tia Ctimmissífo de Obras Publicas e emenda l:lUbsti· 
tutiva da de Finanç~~ (2~ discussão); 

V0La1Jão <lo pl'ojecto · 11. 178 A, de '1920, :.uunistiando o~ 
insubmi.sHos Hümal'eS; cc•m pa1·ccer e emenda da Commissão 
de Constituição e Justiçn.; preceden<!o a votação dC> requeri
menlo do '$r_ Odavio Rocha {2" discussão}; 

. \'ul~1;ií.u do vrojC'dú· li. 272 A, -do 1920, Cl>llsiderando de 
1.1Lilidade publiL:a a Liga. Barbacenen:;e contra o Aualpbabc-· 
1 ismo; com parecer favoravcJ da Commissão de Constitui cá<• 
... Justiça (2• <liscul'!são) ; 

Votacãu ·~b- p1·cjodo ll. 158 A', ée rn20, -Ot:!tabeleceo<lv 
lJ1mas uura o llomicidio por imprudenc!a, negligencia ou im
periaia 11 dando ouli·as providencfas; oom parecet• da. Com
miss~o de Consl;ituição ('. Justioa (1ª discussão); 

Votação do projecto n. 238 A, de 1920. crcauelo um lu-
gar de ~art\li:ro cm P.a.to:: .(i" dis~ussão); · . " 
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' •WN.U:s D'Á' C.\l\!AM 

Votação d'o s:iarecer n. 23, .ce 1920, indeferindo o reqoe
rimento cm que J. C. Ooakenfull pede:: o pagamento de réi1> 
~8 :000$ p9r difierença ·de cambio {discussão unica); 

Vof.acão do project.o n. i94, ;.fo :1920, abrjndo '' crecmn 
~;;.pcci:J.l de 3 :650$, para. pagamento a Godofredo Ca.vafoanti 

. .Qa cuulla. Vasooneellos e José Guedes Goudín.; icom parecer da 
Commissão do Finanoa~, contrario ;i emenda. ~presentada 
(víde Drojecto n. HH l1.., de 1920) (:-3" discussão·); 

Votação do projecto n. 338, de ·1920, abt•indo o credito 
<li.\ 5.330:.000$, supplementar á verba 23" do ori,::amento da 
Fazcllda de 1.9.20 (3• discussão) : 

\tota~ão do p1•ojecto 11. :.!18, Ú!.l i9i!ú, estendendo ti.s cn1-
!>l'\?zas· ou companhias, que àe organizarem :no paíz, pura 
tixplornção àa industriu metallurgíca, os favores estabder-ido:' 
n:i. Jei n. ~~.991, do correutc anno {2" discussão).: 

votação do projecto 11. 2~-1 A. de :1920, do Senado, au ~ 
1.ol"izando o Jockey-CJub a contrahi:i- um emprestimo em obri
i;ações ao portador até 5. 000 :000$, com parecer favoi:avt•l 1~t1 

• Ci;munissão de Constituição e .Tustiua e:~· discussão); 

VoLa~.ão do projecto ll. 290 A .• de 1920, considerani..to <lt: 
1~ füidadc publica a Academia <ie Coromercio do ~ruiz de Fóra: 
oom. 'parecer favorave1 <hl. Commissão cc Constituição e Jufi
ti C\i ( 1 ~ discussão) ; 

Voíai,:ão do proJct:to u. :.m~t. u1.:: :Wto. rÜ~twando <ltL lJl'f!-· 
.~r;i'ipçiío cm que tenham incorrido 1>S juro,; de apolices •: 
ln.1f.ras 1:csponsabilido.des monetaria::> da União (~· discussão) ; 

lh1façi.iú do pro,iel.!LtJ u. 3ôô, d1~ :1920, cL'eatlílo ~ cargo de 
"ngcnheiro-arcbiteclo, no Es~riptorio de· Obras do l\íinfate
t ü.1 da ,Tustiça; com 11ar,icr·~· favoravo:.!1 cl:l ·Commissão do- Fi
:i,mr:;as (P discttssfio) ; 

Votação do :vrL\!C-Uto n. · 1~6. dti 1!)1!J, 1U:tml;i1Hlo sepai•ut· 
dn. ~uccão de Reparos de O]Jrtls du (;asa da. l\foeda.,., l\ S(!CÇiiQ de 

\ •ll cckü.üdado; com parecer <la Commis:;ão dé Fiuançus sobre 
a em0nda du mesma. Cornmis:<lio (vi(lr.; prnjedo n. :.!65, de 
rn20) ·:~' fjiSCU[>São); 

Vola<;f'lo do requerimento n. :Jt'. ~l.l :1920, do ~1·. $am-
paio .Cori·tla. pedindo a audíencia da Commissão dt~ C~n.~ti"' 
l.niçiío ~ .Justiça, ~obre o projccto .11. 110-\,dei920; 

2· di.,;cussão do projecto n. 3ô!, dl\ ·W~O. autot·iz:111i.lo a 
t!Jnissão d•) papel-moeda.. nas bases que cslubell)Cl': . 

3" discu::;~ii.o do pl'oje1\to n .. :::w. lic 1 tl20, abt·íudv t1 r.:L'•' · 
dito especial de· 550: 0008 lH.U'a l'Cpa1·0~ uo matel'iul Jlul!Lu·· 
anta da· Alfanilo~ga. do lUo de ,Tancirü P a•·qu i~ i<:fí'-' de \llU h••
lophotc lllll'a a illm d;.' Santn B~rb:n·a: 
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. ~· dis1mssiio do pn•j<;cLo u. 2~:-i "'· de HJ20. do Senado. au
f ~1·1zando o Governo a. consl1·nü· ou· a lld<1uil~i1• t!dificio~ pnr:i 
!'edc dns lr.gações Q. cmbo.ixada::; do Brasil no 1:x.t.ct'ior: com 
purccr:r 1) omcnda da Commíssão dP. Fín:mr.as; . 

~· disc~ssão elo projcctn n. 325, do HÍ20. autoeizarufo a 
ceder, me<!1an!c urrcnclamcnt.o . um terreno· ao Riu '.IIot.o f.:luh: 
com S!.lb~ltt~t1v11 _d:i. Commíss:ío d1J Finan1:.as: · 

D1~cu~sao umc.a do pn rec1~r n. 2-fl, de i920. ini.lL•forinuri n • 
l'r.qucr1mnnto cm que Candido Eloy Ta~~áro. d1! ll'a1..hH1 pcue 
r1.111tagcrn d" tP.mpo parn, a aposentadoria; _ 

Di~cussão unica do pa1·ccc1· n. 27, ele H>20. iu<lr.fcrindo 11 
rcquct'Jnll'nh1 1'm que, o tenente-coronel Alfrr.do Y i<lal pc<Jo 
rç!Qv<u;.ão rJ•) prescript;.fio JJara rcccbeL' g·ratifkal)õc'::; addi
cwnacs. 

Lc\'\rnt:H>c a s1.:s:;i.\1J «is u honis e .rn minutQs. 

' V·i· i;:..ES8,i0, EM 10 DE 8-ErEMBllO DE ·Jno 
l'fll!:SlUl::~CI.\ Dtis !;RS. DL1ENO llllA"'10.;\0. PH!::SJl}Bl.'\TI:;; :\n'f1n:n 

Gol.LAR~$ MOHJ:;UU, 1° VICE-l?nE:::lIOEN'rE; Et•mc.HmIO l>I'. 
::IALLI::S, i;;u1•PLENTl' DE S.IJ:CltETARCO; AR't'I-lUR cor.LA!w.s ~Mo
M;inA, l'' VlC~-l>llSSIDENTE, .E DUUNO Dft.\ND • .\o, PRESWE:-i'n;; 

' 
A's -13 horas comparecem' 01; Srs. Bueno llrartdã.c.1, ·0..:w

cilio tlo Albuquerque, Ephigenio d () Sallcs. Costa Rego, Dio
nysio Bcntes, Cunha Machado, J osé B:n·rel-0, Agl'ippino Azc
n~o, Armaudo Bndamaqui, l\fa.rinho de Andl'adc, '!'lloma:!; 
JlodriBUC8, Vicente Saboyn, Osorio de Paiva, Frcd~t·i1:0 Borgos, 
~\.ffonso Bar.ata. Cunhn Lima, , João Elysiu, Aust1·cõcsilo, Aris
farcho Lopes, .JuliD do Mcllo, Luiz Silveira, João l\íeneze-:;. 
Manoel Nobre, Octavio li!nngabcíra. Lconcio Galrão, f'ucneco 
)lend~. João !\fagabcira .• Seabra Filho, Raul Alvc~. 'l'orqualo -
)lorcira, El.pidio <l.o Mesquita. Ilodrisucs Lima, l!:ugcnío Tou
J'inho, Leão Vclloso, Heitor de Souza. I•aulo d<.: .. l"ronfüi. 
.Mendes To.v0.1·c:;, Manoel Rei::;, Jo~1) do Moraes, Vcris:-;imo <IH 
'Mcllo, Mario de Paula, 'feixoira. Brandão. Augusto do Lima, 
Alberth~o Drwnmond, .Fr~rnc.jsco Valladarc~. Lanclulpho <li: 
.\lagalhãcs, Zol'oastt·o Ah'U1'cnga, J!'t•ant~ ü;co I>n:ssa11l', Moreira 
llrandão, Raul 8á, I•'rnnci:;co l>aoli•iHo, \Vahlomiro de l\Ia
l!Ulhãos, Raul Cardoso, Carlos Cial'ei11, .Tosli nobcrto, Marco-
! i no Barreto, .Toíio dtl Fada, Sampaio Vidnl , Carlos d e Campo~. 
Ayt·cs da Sil\'U, t::cvc 1'i:ll11) M;u·quc!;, Pc\rch•u. Ld lc, Ol.toni 
Maciel, Luiz .Bartholomcu. João Pcruc L1.t1, Ah':it·o Ba.pLis(a . 
• loüo Simrilicio, !lfarçal de E~co!Jni· ~ Domiu:;o:; !\fa~ca
i-cnlm.1 (70) • 

o sr. Preside11te ....... A lista. {h! i~1·ei;l'.ncu occu~a o cum~ 
pur~t:imcuto do 70 Srt; . De-p_utadus. 

Abr1J-sc a sessão . 
e._- vo.1., vn.: 
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'ANNAES 1>A CAMARA 
\ 

O Sr. Ephigenio de Salles (su.pplentc, servindô de ~· Se
c;•e/atiú) J>t'Ocede á leitura da acia da sessão antecedente, a 
qual é!. sem obset•vu.ç;éíes, a'l)pi·ovada. 

O Sr. Presidente - Passa-se á leiLure.. do e:cpediente. 
o s~. Octacilio de Albuquerque u· Scc1·etm·io, SC?"V°Urido 

"âc ·I") rirocede á leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 
Officios: . . 
Do Sl'. 1" SecreLal'io do .Senado, de 9 do corrimtc, en

rrfando o pro.iecto daquclla Casa do Congresso Naci011al abrindo 
crediLos necess:irios para pagamento\ dos offieiacs da Brig::tdti 
'.Policial reformados compulsoria.ment\\ de· Hl08 aw esta data. 
,...... A' Commissão de Finaucas . · · · 

Do Ministerio da Justiça. e Negocios Interiores,· de 6 dO corrente, 
remettendo a seguinte 

llU:NSAGlm 

Srs. Nembros do-Cougnsso Naciom~I.- Tenho.a honra de tr~ns
rnittir-ros a. inclusa exposição, que mo foi apresenta.da. polo Mioisterio 
d~ Justi<ia e Negocios Interiores, demonstrando a uecl!ssíd~dc dos cro
ditos espectaes de 5:'5S4S~i0 e 360S, s::nnmando a importa.ncia. total 
de 5: 9i4S570, destinada a. pa.gamento de pensõei; a.tê agora. coocc
didas, nos termos do m·t. i 0 , · da lei a. 3; 605, de H de dezembro de 
i9i8, a. guardas civis, que se invalídar.lm em serviço., . · 

Rio de Janei1·0, 2 de ·seten1bro de· :1.920, 99° da Indcpendcncia. o 
32° da Repubilca.- Epitacio Pei:sôa. 

EXPOSIÇÃO 

Sr. Presidente da Republica - Não tendo à lei.· or<13mcnta.ri; do 
anno lindo consignado c1·adíto pal'a pagamento das pensões qno, na 
\ 'igencia da. mesma lei, foram t;tmcedidas aos guardas civis que se 
iuvalida.rani em ~eryiço, :-.os te1•mos do art. i", da lei n. 3.60ii, do U. 
de dezembro de i 9!8, e , pelo mesmo motivo, oão dispondo o Governo 
de CL'edito pal'a pagarnonto de ponsõe~ concedidas noste exeL'Cicio, 
toL'na-se necessario solicitar aó Congr~~ Nacional · o credito do 
ti; r;s 1~s;; 79, para a. olfectí va. reafüação de. ta.es pagamentos, de accôrdo 
com ;i demonstra.ç!Lo jllota . E porque, no n. i 5 do art. 2•; da loi 
u. 3.'J91; de:; de janeiro deste anno, cst!~ja. coúsignado o credito do 
i·:HOS, para pa.gament•l de pcns;'to ao gua1·da civiJ de in clas»e 
José Ignacio Hodriguo.s Liborato, quando a despeza realmente a.ttinge 
a !:8oos,e~·iuoncia.·se també1n a nocessidado do um credito ua iwpor
taucia. Lio 350$, para cornplol.a.r a pons.'l.o devida ao ruoncionado 
guarda-civil José lgn11cio llodrígues [,ibc1·a.to,. até 31 do dezembre> 
vindom·u, som mando, 1101•tanto, em ~i: 9·H·S1ii0 a. importimcia. total dos 
croditos, pn.u paga.monto das pcusõcs até hoje concedidas. 
' Hio do Janeiro, 2 de sotombro de 111:?.0. - Alfredo Pinto Vicint 
de i11eUo. 



Demonstração dos creôitos especiaes preci~s para pagamento aos seguintes guardas civis, que por. se 
· terem in\"alldado cm serviço, fümram jús ás pensões de quo trata o &ft, ·l• d~ lei n. 3 .60a, de H de dezembro 
de UH8 · 

Nome do guarda ciril 

José lgnacio fi()(frígu~ Liberato. 1~ 
Joã.Q MberLO da Silva .... j". ... :1• 
Satur11ino Carvalllo do Arruda.. {ª 

· Franklin l'eres ~!achado........ 1 ~ 
José Corrôa Sawuaio ..........• - :I" 

·sarusáo Baptlsta.'.......... ... . t• 
Serafim CatnpQS.... . .. .. . . . .. . . 2~ 
José Iguacio Rodrigues Liber:ito. lª 

Total dos creuitos .... . . 

D - 1 · . 1 Quanti:i. precisa ata do decroto . >a.ra opagamonto 
que can~«~11 ~ Per\<Xi<l qu\\ l\br:mgeo pagamento l do cad:i guaNla 

pensão . cf\:il 

23-7-!H9 
ZFHH..'J 
23-'F9i9 
i3-8- 9HI 
-10-~MlQ 
30-~-920 
2J-G-9:l0 
23-7-!l!(J 

Oe 23-7-'lHI a 31-i2-9l'J .. .. .... 
Oe '23-1-91'3 •.••.• •• •.. .•••• •• .• 
Oo 23-7-9HI •. : . ..... .... .. .. ... , ºº i3-8-919 .............. i; ••• . 
Oc í0-9-919 ..... . ........ ;-. .. .. 
De :!0-4-020 a .~J-12-9.20 .••..•.• 
Oe ~3-G-92.'l ••••••••.• ••• • ; ..• •• 
,OIO'cro11c;a !\º período do i-i-9!l0. 

79JSS48 
'TCJ3$ã4S 

' '793$5·i8 
&918935 
!iS5SOOO 

'f:205SOOO 
7528000 
:JGOSOQO 

Importa a presante dom oustraqão 1111 in1çol'tancia de !.i:Q.H$5í!l. 

Primeira secção da Dircetoria Geral de .Contabilidade do Ministct•io tia Justiça e i'\egocios lntcrio1·es. 
28 de agoato de i9.20. - Epii1f1anio Ma1·(i1ts, 3• omcral . Visto.- l'crcfra J1111iOI', dircclor da sceçi\.o. Visto·.-." 
_Ilodrijtces I1a1·bow, dircclo1· g~ral.- A' Commissr10 d&Pinan~as. ' 
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Do Ministerjo da Fazenda, de 9 do corrente. i"E~mcttendci 
n carta precatoria .c!o .Juizo da 2~ Vara do DistricLo: Fooei·al • 

.. nquisitnndo ô pagamento de · 30 ;978$491,, ao tenent.e Dr., 
O~avo Lins Vianna, a qual· ddxo'u de acomp:q~har ·o a.viso nu
m~ro 58, desto ministcrio de· 20 do i·ercrido me~ do ngosto: 
,_ A' Commissão <le ~·inanaçs.· 

Do Tribunal de Contas, de 6. do corrente, comnmriirnndo 
que registrou sob pro~cst-0 diversos processos <le · pagamento~ 
l!ffect.uados por conta do ·credito aberto pa.t•a de::.pczas dccor~ 
.rentes do estado de guerra. - A' .Commissií() de Tomada de 
Contas., 

Telegramma: 
J?lorianopolís, ·j setembro })residente Canuu·a Dcpüw 

ta<Jos - Rio - Congràtulo-mé com V. Ex. data hoje com
mcmoramos Indr.pcndcnda cara J>atria. Aticnciosas sauda
~-õcs. - Raulino Horn, Governador •. ,.._ lnte~rada., 

·\ 
. São suc~cssívumenlc lidos e. ''tio . a imprimir os st'guiulcs 

'· .· 
N .: 3,7. A - 1.920 

l•(n;mitte cm aaiws ·d.aº Re1mblica a 1·6de «Tr<tin~iro:» i: a~ m;
oolas ~a1·cCfnhei1·us'i>, sr.(luripo r.01uliçõcs que cstabclr.cc~· 
r:om 11arcccr_fai' ora1.:cl du. Commissão tle Mal'tn-ha e G!ierra 

A Commiss~o ele l\larinha e Guerra, tendo ouvido e. Po-: 
d1~r Executivo ~pro -0 projecto n. 37. deste anno, que pe.i·~ 
lnit.t1.J C'm aguas da Republica a. rôdc (('f1•aineir!b, -paro. a pCS{!a. 
da. sardinha; Goncorda com a jnfoi•macão prestada pelo titular 
d:t tlasta da Marioha o aconse!ha :1 Camara a. adopçã.o elo re
ferido projeclo, com a súguinto emenda; 

Em vez de 0,012 (doze millimetros), diga-se: o,ou:; 
(quinze millimetros). 

S:i.la <los Commissõcs, sctumbro d1~ :l.020.· - Simcú.v 
Leal. Presidente. - Anton(o Nogueira., Relator •. ~ Os.o rio de 
Paiw1. - Salks Filho .. , - .Ottoni Mact'.el. · · 

P~OjECTO N. 37 --' DE 1920 

· O Conf;rc~::o Nacional decreta: 
ArL. 1. º Fir.a. pcr•mittido . o· uso, em aguas leri·Horíacs da 

llepublica, ua rMe denominada «Traineira», ou à% argolas 
tambcm conhecidas por <tSardinheiras:i>, . para pesca unica
mente da s::u·dinlm .. Essa. rM<>'n5o_ pod~rá ~er menps <lc 0,012 
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i(doze millimetros)' de malha·, de nó a nó. Os inft':ictot•es se-
1·ão multados cm 200$, ip.dcv.endenterncnte da apprehensüo o 
inutüizaoão da. ré'dc. 

Art.. 2.~ nevogam-~•e> as disposições em r..ontrat'io. 
ISaJa. -da.e; 3cssõcs, 14 de junho da 1920 . ~ A::m•ém- Fut

tado, 

>'. lH A - 1920 

J n1.i,e1ia aos constraclorcs de explm·a·p (JtLCtlQttei· 'ricnc>·o de. oom
me1·cio com. os seus ·oru:?·m·i.os, nas cOtUlit:úes qu.e d eter.:. · 
mína, r. dá outras pro11Uiencias; com 11a1·ecel' da Gommi.s
sti..o de ConsUliti<:áo t~ Ju.stiça pi·opando a l'Clll!~ssa do 11i·o
j(~cto á Commissiín de Lcyfalação. Social. 

P~la Mesa. da. Camara foi distribuido a esta Commissão o 
proJecto n . 17 4., de 1930, a1>l'l~~entado pelo Sr. Deputado l!o~ 
nora to Alves. . 

Cont.ém o p:~ojeclo cinco artigos. ·. 
O primeiro prohfüe que os const.ruclorcs de obras da: 

União, ou de obras por clla subvencionadas ou favorecidas, ex
plorem qualquer g·enero de comnlcl'Cio com o~ seus lt'CSpecti'lto;; 
operarios, f.rabnlhadorcs e empregados, ou se associem a casas 
e-0romcrciaes fundadas pura sc:rvircm ao pessoal cmpt-egado 
·nessas obras. 

O: segundo determina que os contrnctos celobrados entre 
o . Governo ou adminisLração P\\blica e os eonstr:uctorcs de 
ol:r.ras .fcdcracs ou a cllas equiparadas contenham sempre uma 
clausula. pela qual se obriguem os constructores a. regularem 
mensalmente as suas cont:is com -0s respectivos trabat'hadores 
e empregados «Pat;ando-lhés n. dinheiro de contado, ou, na 
:falta de pagamento em <lia pelo Thesouoo Nncion:il, quando 
for c·nso disso, a lhes nbri!r em esfa~elecimenlo commercial do 
lognr, capuz dn preencher os seus finsr contn-corronte al6 a 
metacle, pelo menos, da. impoi:"lancia dos salarios vencidos em 
C':tda rnez e pngavcl em genetos de primeira necessidade». 

O tercei-ro estabelece a fiscalização das casas do eom
nicrcio om que !01•crn nbcrtas contc\s a favor dos ü.'abalhad~:~~ 
l 'CS o empregados de qu~ trat.a. o pro,iecto. «do modo a imp• 
dir que o!:l r;eneros de alimenlacão e outras moccadorins de 
p1·imcira iicccs!:'idndo soJam vendidos por prei,:os superiores 
aoi: ela ln!Jellu. organiznda. pela rl'!:par~i~ü.o eompetcnte, e, bem 
ni::sim a obtc1'- que n~o !:\e.iam. entt•eguN; no consumo me~cado
J'ias nocivas á saude publica, j á pela propria natureza de.lias. 
j ('i pelo i;cu máo estado de conserv:ioão. . . 

O quarf·11 · manda que o Governo, no rci;ulnmcnt.o quê c::t-. 
pedir p1u·a 1.. " e::i.:acto cumprimento dn Jci, especifique as me'r
C:ldorías que dcv·am ~Ol:' COJl!'lide'radns nocivas á Sll.ude e dclt'r~ 
mine ns pcn:is Que dovam sor impostas aos infrnctores . 
. . Q quinto· e unfmo reycig~ ~~ <lisposicves em contrario, 
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Como se vê, o projccf.r> do mustire representante · de Minas 
Geracs visa proteger o~ oper·arios e trabalhadores de obras 

'r,ontracladas pelo Governo ou por elle subvencionadas ou fa
,.<1L' cc idas . A~ .esta Commissão competiria, sem duvida, dize-r. 
sobre n · projcc ~), t dcpoifl de ouvida a · de Obras Publicas, si a 
C:.irnura não lwuv1·ssc cl!!l iberado a nomcaoão .de uma Com
missiío E.i'per.iul de Ll):rislação Social para .o fim ·de estudar 
(odas a.~ matcrias·~relativas o.os interesses ·dos operatios em 
i;e.t·al . Mas. <.'si ando j;l no meada essa Commissão Especial, que, 
CNno 1 odo>õ nú~ sabemo.-:, 0~tá Lraba.lhando activamente na· or-
1.!·:uii;~ar:iío dr. p1•ojcctos de. leis de prolccção aos operados, ·pa
n~M ~l esta Gommissão dever dcclinnl' da sua oompetencia pará 
dizei• sobre. as medidas propo.;tns pelo Sr . Deputado Honorato 
,,.\)rn~ . propouclo (jllC o S()U project-0 seja r cmcttido ú Commis
:-ão ele Legislnr. tio Social.. E ' este o parecer da Commissão . 

Snla d;\ Cl~mrnissão, 9 de sntembro de 1920. - Cunha Ma- · 
f.hatlo. Pr·<'~identC'. - Pl'udcnta de iJ/oracs. - Mai·çal dP. Es-:o
_har. - T1in'auo Cam)Jello. - José Bm•rel'o. ;...... Arnolpho Aze
~ ·l.'(/I). ~- V1·1•i ssimo de JJHllo. - Mcllo Franc~. 

I'MJECTO N. n' ·i, nr.: 1920 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. i . º Os constructores, a. qualquer W.u!o, de obras 
pert.cncentes tant.o á União como n. p:;wticularc.:;, companhias 
ou emprozo.s por ella subvencionadas ou simplesmente fa-. . 
vorecidas, não podem explorar qualquer genero de commer- · 
cio <:om Ol> seus respectivos operarios, trabalhadot•es e em
pl'e:;ados, nem mesmo se associar ás casas commerciaes fun
clntlas para .servir.em ao pessonl empregado nessas obras. 

Ar~. 2 . • Os cont,ractos celebr:ldos entre a administração 
,, n::< ~~onstructo1·ce de obras publicas federacs ou a ellas equi• 
piu·tHlas. na fórma · do al'tigo antecedente, {!everão cont&- · 
s1m1pcc 11 clausula de quo taes constructores silo obrigados a 
1·egular mensalmente as suas contas · com os respectivos tra-

. 'l!a r hadorcs a ompreimdo~. pagando~ lhes ll dinheiro de con
~do; ou. na fal ta de pagamento em dia. pelo Thesouro Na
'Wfonaf, quando !01· caso . dis!IO, a. lhes abrir em estabeleci

mcnk1 r.ommercial <lo logar, cnpnz de preencher 08 seus fins, 
centra-corrente a~á a melada, pelo menos. da importnnoia 
do!': ~ul:xrios vencidos em cada me,, e pngav(!\ um generos do 
zwimcira necessidade. · 

Art. 3. • A administracão, pelos seus }}reposto:; legnes, 
o:i.H:i:at•à (' commerc!o nos estabelecimentos a que se refere 
o artigo anterior de .modo a .impedir que qs genoros de ali
mentação e outras mercadorias de primeir.a necessidade se
j ilm vendidos por pt·ocós superiores aos da Labella. organizada 
pela repa1·ticão competente; e bem assim a obter que se
Jnm en~n~gues a.o con~umo mercadlirias nocivas á st\U~~ pu-
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,bl'ica, já pela por.p1·ia naLur.eza dollas, ,iá pelo seu múo OS-' 
tado de conservaç.ão. . · _ . · · - . 

A['t. '•. • O Govel'no, no rcgulamen:f:o que expedir .para :> 
exact.o cumprimento desla lni, cspeoifir,arú. as mer<-.adorias 

. que devam ser considearclas nocivas a saude o rto!.ei·minará a.s 
penas que devam "ser · im11ostas aos inCrac{m·es_ 

A1:t. 5. • Revogam-so as disposi(:ões em cont.rario-. 
Rio, 3-1 de jnlllo dn t920. - Hon.orato Aii•cs_ 

A justifica-0íi.o do procct.o acima não exige o menor- es
forço do a1•gumontacão. bastando-me t.fo:et· que procuro ape-
11as defender a snl'te dos infelizes desamp;n-aclos t111e -por todo 
o interior :<lo paiz tie nu Lrcgam á fadiga exha.u~f.iva. -de um 
Lràbálho rude na. construcçií.o das nossas ea~rada~ e de mui-· 
ins oulras obras Pllblicas.- Os empreiteir·os, : conslructores ou 
ndminiskadO'('es de Lac.s servicos não se contentam com os 

· fartos lucros Qttc lhes proporcionam as empreitadas n es
corcham impiedosamrmte. os pobres e de~prol.egidos Lraba
H\adores .. vendendo-~l1()s nos sem;; a-rmazcns p~lo dccuplo do 
preço, muiLas veies, .os generos nlimenl.icJos e as mercador.ias 
dt~ qne mais carceem. São da mo.ior nnlaricdadc os ah1.1sos 
praticauos cl)nt.1·a esses ohS!\\\tns, ·mas t\P.l'or1:.adn:>. ngenLe:; 110 

. nosso prngl'esso para. qne Lenlin necnssidadri de os espe(' ii'i~ 
car . Basta dizer que o menos Qlle cll seperdem 11m:ses scr
vicoe, para os· CJnae.s são aUrahidos pela rallaciosa illusão de 
bons salarios, ~ o d inhfro, que ntío ch(1ga a ;;ahir dos bol
sos dos empreiteit·o~. poi:s f.n<lo quanlo i;'nnham fica no;: ar
mazens; porém perdem em · 1·agra, mais tlllA c.>ss~ ll iuhe!t·o 
cui-f.osamentl' ganho - a sall<lc. g'L'avcfrumtc L:Ont[H'OmeU1da 
em log<.J.res prsl ilentos, t', mui Las vP.r.~:: . a iwop1·ia. v ida. -
llo1,1órata .4lve.s. 

'N. 289 A - 19!?0 

D <'r.lm•n. rft: 11tilii.dnrl.c 1wl.>lir.a n. A.~~cini;:1fo rio Co11u11-m·ci1>, l-11-
,fo.tll'Ífl " f,fJ.V011-1·r. ric Bni·baccl'íit; col/I. p111•1•r.1•r (rn•r11'nt'l!l 
1/n t.om.m:1~ç.wio d e Consli.t11-it;r'ío e Jústü:a. _ 

O proj1>cto :oobre qun vot'Stl n pr~.;t•nto pal'ecer, dcclai·a. 
inst.itui1;ito de \.11.ilidadc l'\l\llir.u . :\ ,\i;!'ociaciío rio Cornmercio, 
'{11du!'lt.ri a .. ~ J,aVO\lrR de narharenu. o J'ni nprc!'!Onlarlo t't Cn-
lV!Rl'll. pelo íllw1tre Deputado .Tos1I Ronifur.Jo. . 

A~ m1m1cil'nciosas infnrinnoõn~ TH'1~~la1lns Mbi·e á o-ri;nm
za<•fi.o (' Juncr.iunanwnt.o ri:\ As~or.h1<·iÍ•' alll1rlida, convem1nm 
da· he.n1;.mcL'eMia da ~\li\ tlc~ãn. nn '(Jr.!>f)ttv1)Jvimcmlo dn:; fins 
n 111rn, paf.rioLicamenf.1\ r.o pi•opõo. . 

Tsto; posto, a Comnlit;sún se declurn rnvoraYel ao proJ<>.
cl.o, attendend.o a. que ·a Associação' dn C{\mmerr-io,. InrtnS1trin 
o L11voura _de. ~arpacen\l, eslá nas mesmas condiQÕC§ de tan-

I 
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.lo;; oul.ro;:. iu.r:;tiluLos ret-0nhecidos pe1a Camal'a como .senqo 
tle ntilida<:Ie publica. 

· Sala das Commitisõn-s, 9 de. setembro de 1920. - Cunha 
il!Mh.a.do, Presidente. - José Barreto, Relator. - Titriant> 
Compt:llo. - V.eris.simo de Mello. - McUo Frm1co. -A1•1wl-
11lr o A::,eredo. · 

PROJ'ECTO ·N. 289, DE 1920 

, O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. E ' declarada in.stituitão d~ uWidaüe pu

lilica a. Associac.ão do Cómmercio, Industria. e Lavoura de 
Il:'!!·hnc:ena; revoga<ln~ as disposições em contrario., 

Sala das sessões, 25 de agost-0 de 1920. - José .Bon.ifado. 

o ~r. Presidente - Est·á. finda n lei lura. do- cxpcdiontc· •. 
:Vhn-.~c flobrr. n mesa um rcquerimi::mto, 11uo vno !:icr lido. 
E" lido. npoindo ,.. posto cm discussão o seguinte 

N,: 3-9 ......, 1920 

Hcqueiró que, J,1ele> in.tcrmedio da ~rosa, o 'Governo in
foi·me si), no conhec1mcnlo como ·eski. d~ que é brasileiro nalo 
n expulso l\fonoel Perdig;;:o, j:'l revogou a portnria de sua c:.tw 
l1ulsão assignada em i919. . · 

Sala. da~ scsl;ões. 7 de· ~ef,eml>ro. da i!lW.' ,....., bta~1;ricio. rle 
[,r.irr(da. 

• ·11~ .~t-ilf.cOf!tiO 

E' a terceira vez qu1r insisto dcanto d:i. t:ecusa. syst.hBma~ 
i.ir.n. da Cam'1.ra, por mna modificação do su& attitude neste 
1.\a!:iO. Trai.a-se do um brasileiro cspatrü:ido. Hoje, quando 
firmo csLns linhas, se edmmcmorn. a indc-l)·ondcncin. do paiz . · 

· Nessa d:ilri. oi'. peio1·es criminosos merecem n. gTaça. <lns 
( ;ommutn~õcs l\ dos indultos, C'sse entretanto é dado como in
dcseja\'Cl, <·orno reprobo e banido contra 11 lei n -0ontrn n. Con
~rituicão, sem ter crime i'l sem ter nnr.iom1lidade. eomo RO 
f1;r::i. polif.icameul.o um morto moral. 

Prl'~r) cm HC'spo.nhn onde . :.tinda nã<> oonscguiu «regula,.. 
1•\z;tl.r~ os papeis, de sun. nar.ionnlidn<le imposLa .pelo neto ile 
<'Xfi·ulsão, poi~ quo n::tsceu nà cida<l<' de 1SanLos, quê se Joi llcs
pnnho1a foi na éra coloninl, do modo a impossibilita!', dos res
tr·ictos cosos intcmncion:ios ndmittido. que nhi nusçnm hos
p::inhó~ .• depol~ llo 1a1~a e cie Hl~2, ttfal.\~ llojg, o pacione<: 
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·dizllm que vae ser tra.nsíeritlo para masmorras d!) Fern::mdo 
. l)9, na. Aftica, temeroSQ o Governo de Sua l\fagesLade Catbo

Jica que venha. a se livrar por injiuencia de brasileiros aqui 
a seu lado cm nome da lei nacional que o ·P·rotn.ia n:i. extra
tl'lrrito1·ialidade --0e um verdadeiro jus sMiguínís. 

· Vac para um anno. portanto, que sem crime, se encontra 
hauido e preso um brasileh·o etn carcoro osLrongoiro. Ao me~ 
nos quo extraditem como a lodo naciom1l quandr.> mesmo -seja 
e::!Sc o peior handi_do. _ 

E' pois um acLo . de trucuicncia. conka a carta d i:, fiJve, . 
l'eiro osse que não pódo per-durar em face dos claros te:xtos 
dessa estatuto nacional e re~ras internacionaes cm aecão na hy
pot.h~se qul) tomt) a liberdad() õc ainda uma vez Qop-resent.ar 
aos dcseuidosos olhos da · Camahi. Não é possivel que tão 

. formosas paginas :fiquem imprcJJsad:1s entro augustas ~quci
::<ndns:. do D. Altino e D. Affonso, :imbo1> mui catholicos. npos
tolicos o romanos, proprict.ó.r.ios de almas nos paizes 'inqu i-
silariaes.do crime de o.p-infüo. ~= - · 

.Tnnlo mais uma. vigoroso. demonstrnção do riui~nlo t.a.
lenl-0 que 1~ o Dl'. I!oitor d11 l\Ioracs fciíta cm sustentação <lo~ 
cth·ciLos \'iOlados da nncionulidndc hra!;ilmrn. 1in. pcsr::oa dé um 
seu filho. · · · 

Eil-n: ., ... -.,. ~· lt""j 

Êsrôg·ios Srs. juizes tio Supre>n'lo Tribunal Federal: 
Na suii rcspcil.av<'I sent.cni:a de fls., o Sr; Dr. \Vnabin

~ton de ()livcirn, inf.('gro o Hlust.re juiz s~ccionnl •de S. Paulo 
julgOtt prejudicado o pedido <te /tabeas-co1·p1is, que Hle foi 
dirigjdo pelo advogado ora ·-reeorrcnt.e, em favor de Manoel 
Agostinho Perdigão Saavcdrn, pôr entender QUe o c:iso é da 
competoncia <lcsLc colando Tribunal, visto trn{.ar-s~ do cons
iw.ngim~nt-0 procedente do autoridade sujeíl.ti á jurisdicção 
dctlto 1~s1t10 'tribunal, como C. o Sr. Ministro da Just.i\.a. . 

E tem rnziío o digno magistrado. For-ea. é l'econhecol-o, 
cm -ftlco das disposic.õcs combinadas dc•s arls. 10 e IH dn· 
po.t•Lo · i•. <la Constituição das leis 1·efcreutcs :i Justil:a Fl'
ttcrnl o nrt. 35~ da pâ.Vtc 2• da mosma Consolidacão. 

Diz o ultimo 1!.tt.igo .citado: 4:Nos enws d~ciat'a<los nos 
:u·ls. !ú e 6·i d:i. parto iª dcst~ Consolidação, o Suprl'mo 'l'ri
hunnl Fcdarnl ou os .iuiz<'s scccionaos, conformo competil' 
i:íqu1.•lt:'~ ou a cs.Lcs». fàr:lo passar do prompto :i. oNlem do 
Jrnbcas-corpits qllc lhcg for. ,:;oi ici t.aàa.> 

Dispõo o m·t .. :10, citado. refl.'<l"indo-sc ac) Suprem(> Trí
LunD.l :E'odernl: «Cvnipcta-llte 01•iuüw1•i<mumtc conceder a 
ot•dom de h.a.beas-corpus, quando o constrangimento ou 
mneaca de constrnngimcnlo. proceder d~ «autarfdade, cujos 
1wtos '.<?ste;ja ·rr~ suieito.s â j1~1·is<iicçf10 do S11.p1•cmo Ti•iburwl: . . ~' 
e.t.1•., 

Fi o nrt. Q!; ctelimitn: - ·«-Aos juiz~ !';Ccciona.cs, tle~J.lm 
dn sua juriuiicção, com.petq iglUllmentc.> conneçcr <la pe-t.içáo 
1:\1:'. · íl(lb~n~-corp·u~ . , .>. ~te . . · . . . . . ··· ~ . .... ... _ 
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Parece, pois, f6ra de duvidá que o . caso é da compelenci~ 
· ·privativa ou exclusiva deste egregio tribunal, porque a or
. ó.~m · é impetrada afim .de que Manoel Perdigão, brasileiro 
nato, seja reconduzido ao territorio nacional, de onde fbf ii
lcsa·l e violentamente · expulso em virtud.e de portaria do Mi
nistcrio <ia Justiça· e á requisição do ultimo, ominoso gD ... 
verno do S. PauJo_ 
, :: Entretanto, esLe venerando Tribunal, em casos· identiàos,

como por exemplo, o habeas-c01·ptLs que lhe foi requerido a 
f'.~vo1· <fu João Carlos, e julgado em 23 de abril do anno cor

' l'l)nt~. ·t.em deixado de conhec'er do pedido, por ser originario. 
Em·- obedicncia, pois, a essa. jurisl)rudeneia, que lhe 

c111npre acatar, é que o impetraníe, neste caso eomo já fez 
cm anteriot, s~ dirigiu . . primeiro; ao ,juho seccional de São 
Paulo, afkn de que o pedido fosse presente, em grá.o de re
curso. ao augusto trihuria!' para.._ o riual tem a honra de re
cot·t·er da rcspr.itaYcl decisão do l.\l. juiz a quo . 

. -
:Era nosso pl'OpÕ!':Í tD ÍUf.erpor O , presente ·rcCUt'SO sim-. 

p~Mml'n\.c , >:.('.\\"l. nud::i. ac.ct·esceutar ás allegações da · peticão 
irininl, 1}ar:t a <JUU( n(ls limit.ariamos a invocar a preciooa 
nlLcncão .!106 preclaros Srs_ ministros ,iulgadores. Assim pro
cr.demos no. 1·ccnrso de habeas-corpt4-~ n. · 9 . Q82, N~la.taQ.o l)elo 
cmíncntissimo Sr. Dr. Edmundo Lins, e julgudo na sessão 
realizadâ a. 5 de Ju1ho proximo find·O• 

Vemo-nos, · port•m, na obrigação de ::malys;;u: as informa.,. 
c;ücs prest.adas p~lo delegado. Jbrahim Nobre ao dign~ J?r . Se
('.rctn.rlo da. .lusll!:·~ de. S- Paulo, e por este tra~m1tt1das. ao 
Dt', foiz .fed<.>.rnl ôaquelli s: ccão. . · 

Essas inFormacões, evidentemente redigidas de má fé, 
com o .ilnimo malfa:i:ejo de obscurecer a verdade, para aggi'a
vnm<!nLo da situação em que se encontra o paciente, e atte-
1iuaçüo dn r .of!ponsabilidnàe· que pesa sobre n càbeca do seu 
perseguidoT, tec:m a virtude impt·cvista de pl'Oduzit:. Mfeif,os 
diamctrnlmonle r.onlrarios aos desejados pelo' nía)d(lt.O o 
inepto delegado,. que subsc~·~ve. 

Comce3m ellas, a fls. 20, peln transeripçã.O de um largo 
trecho do relatcrio feit.o pelo processo de 'deportacüo do pa
cümiú. Abi, afffrmou o delegado lb-Tabim ·Nobre o seguinte:' 

11) qun' Perdig'ã'o é hespanhol, r.rmfo1·me declarou; · 
b) Que . «é nome muito CQnhecido . o sempre encontrndo 

nns · aqitat;ões de cm·acter sub'lle-rsiuo e <\Unl';,h.ista que sob a 
denominacãQ d<: mo11ímentos opm·ariO$ tem ultimamente com 
tanta impertinencia ·pe.rtu.rbndo . os interesses, o trabalho, a 
vida desta cidade> : ·. 

e) qt:ie «ao~ vinte annos, em marco de Hllli, Pcrdigiio já 
er:i pronunciado pelo jnizo da coma'rca, autor de homicjdio 

.e .. ferimei;iton 1nwes, na ooca.sião em que elle «promovera um:l 
viõl~nl$ gt!Sye ··de canteiros e pedrcjros e atacam com ouf.ros, 
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· uma ohra eni construccão, inermes operarios· que não quize .... 
i'~im adherir :lO movímenlo, eto:; 

d} que, -ta 3 de outubro de 1.916, via de novo 11rocessar
se, incurso corno se achava no art. 304, do Qod. Penal, no ter 
m1s mesmas condicões da voz nnterior, atacado o ferido ai-ave
mente dous -0pernrios:1>; 

e.! que, mais tarde, em !1 de ago~to de 19t7, Pel'digã.o PD.S-' 
sou ainda uma v~7. pela policia com a nota de vadio:>; 
· f) que Per-digiio <falla cm comícios, em associações ope
rnrias, em .. ·reunli3c-s dll anarchismo», etc. «Communisfa con
vict~. confossn-ge sr.m .r.cbuços por escri:plo, pelas folhas cti!>
~olvenf,cs:i>: e Qne «estes {netos c1cco1·i·e·m dn:;i s-iur.~ propria~ de~ 
clamçlies,,; etc. 
~ o delegado :ieúescenta: 
· U) que. expulso do pa.iz-, Perdig\fo «embarca ,pelo Bene-· 

vente em 30 de ontubro de 1919. Foi enUió que allegou ser 
br<Uileíro, natural de Santos, quando nos autos declarou sel.' 
hcispanhol, natural das Canarias>; 

h) que essa aIIegaçao <lo paeienúi, rior occasiuo do scU: 
embarque é falsa, porque «as certidões do registro civil e da 
Guria são negativa~; e ena jusfific~ão 21romovUta pelo Mi
nísterio Publico perante o juizo ds. comarca, ouviram-se di
versas t.este.munbas, idoneas· testemunhas. e perfeitamento 
conhecem Manoel Perdig!i.o e perfeitamente o sabem hespa.
nhol e a'llarcbista>; 

i) que, quando foi do seu processo, <>depois de lc"'ªª in"" 
Quiriçã0 a. que o defogado. informante su.iaHou Perdigão, e 
«a que assistiram o escrivão Sr. Manoel Vieira. Coelho e in
~pector Olivio de Freitas» - idonee.s testemunha!:i, idonis
simas testemunhas.! - elle, delegado Ibrahim, ctmvi~u Per
·digão a reduzir a escrip.to o que tão nbundnntemonte lhe 
contára: e 

j) que, dei:'(ado .a sós, na sala do medico legista, Ioga 
depois Perdig!lo entregou ao perepioacissimo delega.do a. eartn 
conatanLe àa có.piu. photographloa de 1'ls. 25 destes autos. . 

Sbo essas, em resumo, as informao~us constantes do of
íiofo de fle. 26, ns quaas, ao envés de prejudioar a defesa 
de Perdigão, vierum corroborar as provas da sua innocencia 
e do seu direito, já offerecidas, e oomprometter ainda mais 
.a. dlfficil ailuaollo em que se mett.eu o delegado Ibrahim 
Nobre, por obra da sua propria inepcia o conscient'e perver-
sidade. J 

E' o que plissamos a demonstrar: 

Principiemos pelos commenta.rios ilos topicos a que s& 
referem as lettras. a, g e h, no resumo su.pra, e cuja ma.
tel'.'i.a. é a mesma, a snher: a naturalidtlde da Manoel Per
digão. 
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. Não contestamos que, no processo para a: iSua. dei:Jor
taoão, o paciente haja assignado declarações Qnde se lhe tenha 
attribuido a ;pseudo confissão de ser hespanhol e anarohist.a. 
Ao contrario, já, na petição· inicial, demos como 'provado ou, 
pelo menos, como provaveJ, . esse facto, quando referimos que 
.Perdigão, na ~·eia de Santos, foi obrigado a assignar, sob 
ameaoa de pancadas, uns ;papeis, que lhe foram àpresentatlos 
para esse fim, e cUja. leitura. lhe não parmittiram., 

Mas, que 'fé podem tnerecer taea declarações; redigidas 
·pela ;propria policia, · á reveiia de ·Perdigão, estando este preso 
e incommunicavel, · e sujeitando-se a .assignal-aa só para nlio 
soffrer a ignominia de ser esboi'eteâdo ou -açoitado, e, ao 
cabo, ter de se dobrar á coYa.rde e bru~ imposiQão? 

Pois o ,proprio delegado Jbrahirn, sem renectir, não con
fessou que Perdi~ão, lo~o que escapou das suas garras, quando 
ea.tregue á policia: car1oca, para ser embarca.do no Bene-
1.•ente, declarou- cser. br.asileiro, natural de SantoS>? Pois, não 
está aqui a ;prova de que si o paciente a.ssignou, na. cadeia· de 
Santos, declaração em contrario, fel-o sob eoa~io ou ameaça, 
~ómenf.e _ para não so:!fret o!'i bárbaros castigos, que, - pelo . 
menor motivo; só se applicam aos encarcerados, na. terra e 
na :IJr:ica dos Andradas? . . . . . 

E qúal o valor das •íe.mosa.s cert1dl1es nega.favas· da Curia, 
referentes ao baptiSíllo do · pacien.te, deante da certidão ;po
sitiva, que -o viga.rio actual de Santos ;passou ao récorrente, 
o na qual esse digno sacerdote arlirma <21.lé <0 acto -de ba
r>tismo de Manoel. filho de FrahCÜco _ PerdiaiJ.o e Maria &-
1;edra, foi '1"ealUado> • .. 'l . 
· Resta, ainda, um nl'gumento forte, fortíssimo - o · nt
gumento-Aobilles do delegado Ibrahim : a tal jur.isdieção ;pro
movida. pelo Ministerio Publioo ••• 

Os a.utos dessa peça fornin entregues tí policin, ,pela .pro
moYonlo-promotor Norbm·to Cerqueira, e juntos ,por aqueJla 
no ;pt·ocosso de doportacíio do paciente. Niió -podemos, pois, 
nnnlysnr os depoimentos <145 tnes <idonens . tcstomunhas>, ou
Yidas polo promotor-promovent.o, sabido, como é, 9ue das jus-
tificacnoe nii.o 'fica traslado cm oartorio. -

Apurámos, por~m, que essa curiosa justificação ad ustmt 
l ln-ahimi foi processada com tamanha rapidez que -0s respe
l\tivos nulos nom chegaram a dar' entrada no cartorjo, ao qual 
foi dlskibuida: raqueridn, ilO FDt"úm, ;pelo ;promotOL' Nor
berto, _despachada pelo M. juiz da 1 • Vara, acto cont..inuo 
!oram inquírido.s as testemunhas, o feito julgado por scn-
1.cnça, e os autos entregues no ;promotor justificante, o qual 
os passou immediatam~te ú.s má.os do delegado. Tanto que, 
no cartorio, não ficou constàndo ·nenhuma referencia a esses 
a\.\tos, e nem mesmo do livro <le carga consta o recibo <lo 
.1ustifü:a.nte-promotor, .relativo ã. entre.ga, o qual· só agora, !la 
dins. foi passado no digno sorventuar10 ..• · · 

· O valor probante dessa. justmoacão de cncommenda.-,P6de, 
entl'et:o,l}tQ, WV\\Jinr-~ tiola si-inples õeclaraç~çi .çlo fim a qqe 
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clla se tiastina\'a. com-0 se v~ · 'la ·inchisa. ccl'tid5.o do dfa
f.ribuidot- <lo Forfrm, da quaJ consta, que ein .i d1: novembro 
de •1919, foi feita ~a dís~ribuiciio ao o• officio da seguinlu 
Justifica.cão: <lO Dr. pr·omotor ip.ttblíco da coma1•ca que1· jus
tifü:ar que Mn.nor:l Pá<lúJão Sai1crlnr, é 1tespo.11hol>. (Documon-
.to n .: 9. ) , . · 

. A' ·Prin1eira vista, algum ingc1~uo ,pode1·iu. suppüi· qu~ o 
p1·or_notor-ju~tificantc, ;promovendo essa original jusfüicaeãu, 
t) fizera. · por devei· de of!foio, a bem. dos altos iiiteresse."l 
da justi~a.. a!im <lc, inlP1n·cialmentc, t\rn.t• a limpe> si Por
d·igão ei·a lle~auhol, como constava do processo de sua de- · 
portacíio, ou si era brasjleiro, segundo declarou na Rio, .a:ntes 
~e ser embarcado no Bcneventa, a .30 de 01ttub1·0 de '1919', -
d eclaracão esta que .ptovocara um sério · incidente enti·c o Go
verno Federal ü · o consul ·<lá Hespanha, cm virtude de se 
negar este ultimo a assignar · o passapoi;.te para aquelle (!e.-
portado, ·-conforme foi, então, noticiado pela imp!'ensa. ·. 

Foi, pois. esse inci<icntc que obTigou o promotor Nor
be1;to Cerqueira a PL'Omovcr a · alludida justi'ficaçfb elect1·i.ca~. 
. Poi• amor da justiça ? 

Não:· ;pot· ainoL' <la ;poli~ia. Em <kf~sii do delegado Ibr~
ltim Notire, o qual, ain<la 'uma vez, se cmbrulllara cm cami~a 
de onze va1·as, e mcttera .o governo do Sr~. Epi~cio cm c~l<;:i.s 
pardas. 

·Pelos simples termos dn. dislribuição do feito, se Yô qu•~ 
n. int!lnçüo <lo .promoto1· Norbct·.to Ccrqueit•a não era - a.pura1• 

· ~i Perdigão era brasileiro, 'ott ·si C1'a lws1>anhot , mas tão 
sómente Jusliffoar. . • a violcncio. da policia, fornecITTl<lQ-llll:i n 
prQva adrooc an·e1)araclu, de que, <lc fact(i. J.\fanocl Perdigão 

. Savcdra é . hesvaiih.ol, adnüLtido essu fac to. 1i. priuri, eomu 
cel·Lo, positivo. incliscutiveI. , 

Po-is, :\ despeito dessa eloquente llcmon:>Lrac.ão dr zciu 
Jiela .iustica - é e.spa.ntosu! - esse m·omotor 11ã11 conse(:Tuiu, 
tln C;\;L1~1clo govcmo :\Hino Aranl<'s - sc1· pi-umovid1) a .iui7. 
cr iminal ·dn Santo;;, :perdendo todo ,, tntim empregado · nessa 
pretençã.o .. .• 

Mus, estamos :t gastnr 1•0m com t•uim <lofunto. Comu til•os 
d<r miscricordia, ;iiai·a acabat· <ic voz com esta quostiir> .Ua nu;.. 
l.tiralidadc do pncicntc., orrerncumo~ 1).$ documcritoii jrwluso~. 
(Documentos ns. iO;. 11, 12, 13 o H .) .. 

O ·primeiro desses · <loeumcntoi; .é l'Crtid:io de \leonuncin 
DPMscntacfa cm: rn de março de :1914, i;onka Manoel .Pcrdigã.<1 
e outl·os, pelo mcsrnissimo ~womo.toL' ~Ol'bcrto Cerqueira, a 
qunl ae$im principia: · 

.., dllmo, r. Exmo. St· ; Dr .. iui~ de· dit'cHo Ja 1• 
. Yara - O ,promoto1' ;ptlblico <la comarca, usando das 

attribuicõcs quo· a. lei lho confcr~, vem perante V. E~. 
rjenunciar FranoiSéo l\rMicl Rodl'igues, vulgo ~AL'ien

. J ino>; J9.ão Sil\'.a, Lui~ A<n:tonio, Avelino <le Mor:ie9; 
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.r csus de tal; que se acham foragidos e tiâo qua1,ifico.do$ ; 
Emilio Roberto, brasileiro, de 21 annos de idadei ca
sado, pintor, resi<ieníe nesta cidade; e Manoel Per<tigão 
Savcdra, brasileiro, de 2i annos de idaae, sQtteiro, pe-. 
dreiro, residente na. ilha Barnabé> ,etc. 

Os documentos ns. 1i , 12 e 13, são cerl·idões das -decla
rações ,prestadas .po1· Pe.rdigão, no mesmo processo a ·que se 
refere a denuncia supra, pcranLe o Dr. Manoel Vieira de 
Campos,. mu\to digno delegadõ da Z• circumscripção, e nos 
actos <fos interrogatol'i-0s, no . summario de culpa e no jury. 
Dcllcs eonsta que, nessas difterentes occasiões • .Momocl Pcr
diqcío sempre declarott se1· natllral de Santos. 

O documento n. 14 é cerLidão e:xtrahida <le outro pro
cesso da mesma natureza, no qual Perdigão foi {le novo .en
volvido .pela policia, aliás á sua \•evelia, tanto que s6 .poude 
defender-se lllO j1ulgamenfo do 11\lry. No interrogat.orio, a 
que foi, então, submettido,. a 15 de de;embro de 1916, Ma-
1\oel, ainda uma vez, declarou ser <t1i.a.tur al de Santas, o'nde 
mo-ra desde que . nasceit:., etc. 

Essas constantes e .inval'iavcis de<.;Jaracôcs· de Perdigão, 
sobre a. sua nacionalidade, feitas ha quatro anti.os 1>assados, ·e 

. <las quaes sómente agora tivemos· conllecimento, graças ás 
informacões <lo delega<lo Il:lrahim Nobre, viera,m eoníirmar a 
prova tcslemúnhnl da justificacão ,promovida pela mãe do pa
ciente, para o i·egistro do seu nascimento no registro ·· civil, 
como se v<! junto á· petição íonicial sob n. 5. 

RegisLre-se, ainda, de· passagem, que o Si·. Ibrahim Nobre, 
o.o saber·#que Perdigão fõra registrado n·o COin.pet.ente car
torio, sein comprehender como isso se · fizera, POJ.' ignôrar · a 
existenoia do decreto n. a. 764, de 10 de setembro de 1919, 
ordenou a abertura de inq'lterito a respeito; e, quando infor
mado da alludida Justifi-cacão, encolerizou-se a · tal ponto; que 
ameac.oú de mandar prendei· as testemunhas, como já, em 
outros casos, procedera. •. . 

Os topioos a.ssignala<los, no resumo retro, das informações 
do delegado lbrahim, c(lm as lott.ras b, (1, d e f, ~velatn, 
t.raosparentementc, o verdadeit·o motivo .c!M perseguictles mo-
;vidas pela· policia n Manoel PordiS'ão, • 

Dizemos - · revelam o verdadeiro - . porque o motivo 
Que elles declaram é falso. O motivo verdadeiro é, simples
mente, o fnolo de te1· Perdigiío, como centenas de outros opo~ 
rarios, tornado parte em movimentos de gréve, direito reoo
.nhecido ,pelas legisla.cõcs o governos das nações cultns. O 
1also motiv<J ó que 1.IUls movimenLos se mani!esla\'am com 
~aracter subversivo e ann.rchiFl.a> . 

Essa mentira policial, tantas vozes repelida. quantas des
mentida polos factos, j;i se toI'llOU ridícula e risivcl mania 
das autoridades arbili·nrias e deshoncst.us. 

A verdade á que, niio são agitações subversivas e annr
l)hist.as, que surgem dis(ar~das em movimentos Ollera.rio11, 
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mas legitimos inovimenlos ope1'arios, de gréves pacificas, aos 
quaes os zelotes da ordem publica e da harmonia social, sys
tamaticamente, e á viva forca, emprestam o caracter de anar
chismo. E.sta é :i verdade, que já tivemos o gesto de pl"ovar) 
com a mais larg;,, e solida prova, até hoje não contestada, nos 
autos de habeas-corpus julgado por es.Lc egregio tribunal, 
i!Dl grão de recurso, sob n. 6. 0S2. · 

Quanto ás idéas do paciente e <i:SUa nefasta actuacão:i
!(eomo diz o de~egado Ibrahim) no meio operaria, nada di
remos, em vista da. observação do ,proprio delegado de q_ue 
esta., factos <lecorrem das suas proprias declarações-,, de ·per
digão'~ Ora, já demonsLrámos que taes declárà(Jões foram 
forjadas .pela ,propria polieia e ~apenas' assignadas pelo pa-
ciente, e já se sabe· por que motivo. · · 

Com relacão aos prooessos mencionados nas lettra.s e e d 
do resumo alludido, o d~legado asseverou que Perdigão, «Ms 
20. annos'.), e.m marl,'.O de 1914, iá era pronunciado como 
cautor de homicidio e· ferimentos graves'fJ; e que, em·· ou
tubro de 1916, fOra de novo ,proeessado como incurso nas 
penas do .::1rt. 304 do Codig,o Penal, por ter atacati.o e derido 
gravemente. dous •operarios>. 

S6 ahi, em tã.o curtas linhas, esse rnoç.o faltou ·á ver- · 
dade nada menos ele tres vezes: 

Em marco de 1914, Perdigão tinha 21 annos completos, 
como consta dos documentos juntos ns. iO usqut? · 13, e não 
20 annos, como S. S. affirruou, co.m a evidente intenção de 
fa~r crer que, desde u sua maioridade, já o pac·tente se re
:veiara um - iwJ.ividuo · per'iooso á sociedade; 

Nessa occasião Perdigão foi processado, com varios 
outros réos, indistínctamente,. como autores de homicidio, de 
que foi víctima um operario, e· de ferimentos leves, pra ti-· 
cados em outras pessoas; nas penas do art. 303, .pois, e não 
304 do Codigo llenal, ó que o consideraram incurso tanto a 
denuncia, como o despacho de .pronuncia; . 

No seg-um:lo .processo, em outubro de 1916, ii:;ualmenLe 
'Perdigão foi pronuncia<lo como incurso nas ;penas do artigo 
303 citado, de accõr<lo com o parecer do 1\frnisterio Publico, 
-conforme prova a certidão Junta como documento n. "'fll., e 
-não como autor do ferimentos yravcs, segundo a insidiosa. e 
Znli:1n. affirrnacií.o do <iclegado. · 

Ota, ,perguntamos, qual o credito que podem merecer in
fo1•mnQões de quem assim, tão escandalosamente, aLtenta 
contra a ve·rctade '? ' 

· Ainda com relct·cncia U05 p1·ocessos alludidos, seja-uos 
licito mais um rcpai·o. 

Da certidão junLu. como <locumonLo n. i4., vcrificâ-sc um 
facto, que bem prova a. facilidada com que, cm Santos, teem 
.sido pronunciados e 'levados ao jury réos absolutamente in-
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l1oconlc~, conio o era Perdigão !IlOS processos em ~lfC a t>6-
!icfa. -0 envolveu. · 

1.Inquiriram-se, no se!;undo desses processos, oito teste:. 
munhas, ontrc o.s quacs o engonheiro .Maurillo Porto, em-
1vreitoiro da.s ob•as que 'foram 'atacadas :polos réos, segundo, 
a denuncia.: · · · · 

Pois bem. · Ao item 2° <lo. 11osso iiedido, relativo á ·elita 
certidão, nos seguintes termos: ,.,\'os dcpoimc~tos dessas tcs
te11l(Unhas se encontra qualquer 1·cfcrencia di1·ccta á · pcssoc' 
IJlt a"Q nom~ .<Jo denunciado Manoc~ Pcrdi(}iiO ?. etc.~ . o Sr. 
Ocl:wiano Ca.rnairo-Bragn, digno ·escrivão do jury, resp~_ndoü 
o seguinte: · , 

.. 
~ não ser no <lcpoímcnt'o da 7• testemunha., Olivt:~ 

<le Freitas, não ·se encontra qualquer 1·cfercncia dircct·a 
d p_cssoa ou ao. no:mc d.e. Manoel· Perdigão. :io 

l!:ssa. · .unica. testemunha. Olivio de Freitas era funccio
mu·io da - ,policia, como consta .J.a. mesma. certidão, e, por
tanto, suspeita. Pois, só com ~ ~·c'fcrencias desse unico <lc
poímento suspeito, e com a drclimstaucia. <lc não tor Per.,. 
digão assistindo 1to summario - o .promotor se .luJgou: ba!Ji
JHçido a opimu- pela pronuncht desse opcrario, e o l\L .jui~ 
::i decretai-a ! . - . 

O que .C ccrLo, porém, .é que, apczar. de tudo, no juJsa-· 
i1wnto de ambos os ;processos polo jury, l\Ianocl Pcrdigãl~ 
fui absolvido, e po1· 1manimidod.c clt.: votos 110 l)J:'imciro, no 
mais gruvc (1) de homiciclio), como provam as inclusas ccr-
1.irlões. (Documonto!I ns. H o 15.) E ::i.s sentenças absolu
lorias ;passaran1 cm julgado. A' policia, portanto, não ó mais 
!idlo invocar esses processos, como antecodentcs máos do 
Jl1~1·dir;ilo. -Outros anLcce<lc-ntci:;, anteriores a 1914, cllc não os 
1-C'lll, conforme·con~la do bol~l·im juul.o por ccr.tidão como <lo
cumrmto 11. Hi. 

Quanf.o i pa.ssagcm . de Perdigão ;pela p<.1licia, cm :!!li i , 
c;cpm a. 1ioi.n. do vaàio~, ô ·oma sirnptcs informncãu do clc1l'
i.:aclo IIJrnhim Nobre ..• J·~ já cslnmos cansa<los ·<lo pro\'nl' u 
r.1Jutrario rlnfl infotma(:,lics, tlltc esse moeu costuma. .pl'cstar 
uo ·l'Otl('l' Judiciario, ou aos :::r.us superiores hicrarchico.::i . 

D1.•ix::in10~ piu·n o final .o exame do su.cto Ull$ informncüc~ 
úo delegado lbrahim Nobre. . . 

Dh: l'llt'. f.cxtunlmmÜ(', rcfcrimlo-i:in Ull ,l)l'UCCSSO de ue~ 
pu1·lo.1:üo d11 l\lunol.!l 11r.1·cllgüo: 

~aunralo foi llc s1~u processo, ll1:.pois da larga ·ln
qnfri.çú.o a riur.i o submcllemos e a que a1'sisLirnm n 
Pecrivã<J !:.'t'. Manoel Vieira t.:o~lho e o inspcclo~· Oli\'io 
(lc Fl'i~it..ns. convidamos. l\iauo~l Pcrdigúo a reduzir ll 

cscrl,plo o que ti'iQ ubunda'Ilt.cmcn.lc' nos conLárn. De-

w · 
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mos-lhe papel, .penna e tinta, e cleixamol-o a s6s, re
cordo-me. bem, na sala do medico l<!(Jista. Logo de
.pois, Perdigão entregava-nos a car:-ta que lemos ap
pensa a seu proinpluarío e. cuja- cópia .phertograhica 
V. Ex. encontrará inclusa. Pareceu-nos opportuno 
.iuntal-a a esta informação. Ante as allegações do pre
scnl~ habe(!s-cor1n1s clla será por certo muito signi-
ficativa. · 

Saude ~ fraternidade. - lb1·ahim Nobre, delegado 
regional.» 

A curla cscripla .pol' Perdigão na sala do medico legista, 
aonde; naturalmente., fô1·a !·evado a. curar os effci!.os da larga 
inqui1'içuo prc.paratoria da missiva, é um documento precio
~issimo, como prova da angelical bondade e da maravilh.osa 
perspicacia do h:-'.pcr-supra-non-plus-ultra exlraorainario de
legado regional de Santos. 

O m~lhor commentario desse documento é a sua s~mples 
leitura. 

Eil-o, respeitada a sua orLhogra.ph.ia: ,. . 
dllustrissimo Doutor Ibrahim Nobre ......:. Senhor: 

neste roomcnLo para mim um tanto angustioso, apezar 
de não esconder o grato .prazer de conhecei-o pessoal
mente, ten<lo assim occasião de certificar-me àos P.r
ronios conceitos a seu respeito propalado!>: vejo-me 
quasi · impossibilitado de discorr.cr sobre a.3rnmpto de 
cspecie alguma, dado o estado d.e espirita em que as 
circumstancias me colocam. 

Dr.: neste momento a minha mente vaga junto a 
minha familia, da qual não posso a:~artar um só mi
nuto o meu pensamen't'o, esta circumsta·ncia parece suf
:Ciciente, aggPavada além <listo .pela incomp!et~ instru
cção adquerida, vendo-me assim obrigado a limitar o 
desejo de ser-lhe agradavel, deixando dessa fórma de 
attender o seu convite. ; · 

Convicto de que não levará a mal o estado cte 
animo em · que me encontro, e o qun l me obriga a des- · 
atten<leli-o, . eu: · em nome da minha familia qu~ • .. a. 
estas horas chora o meu destino, rogo-lhe quê me de
volva Só seu seio, pelo qual ficaréi eternamente grato. 

Não podendo continuar: saudo-o em nome dos mais 
altos princi.píos humanos. 

Seu att,. e'". e obr - Manoel Perdi(Jd.o Saaveãra.11 

Essa carta p<idc bem chamàr-'Se - o auto de corpo de 
delicto do monstruoso crime .pralic:ido contra o paci~nte Ma
noel Perdi~iío, Pt'lo dfll<'i:rado Ibrnhim Noh.,e-. !=-':i estP. hou
·'·ns~P podido comprPhrncler n dupla .ini r>nrãn eom :iue n N
digiu o seu signataf'io. ~ clivnlr,ai:iío d~~S:\ miFJ~ivn .. pC>ln !'leu 

c.-Yul. \'l!. <iin 
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prO'f>rio <lestinatario, não poderia d·eixar de considerar-se 
uma re-vollante afíronta atirada. pelo ultimo ás faces dos seus 
súperiore.,. · . 1 

E lilc, porém, ·não comprehcndeu. Não comprehendeu nada. 
Não comprehendeu que a carta outra cous3 ·não era 

~inão um ,punhado de pungentes ir.onias, que a sua victíma 
lho arI'emessava á cara. Não comprehendeu qu~ Per,1igão, 
nã9 obstante ser um simples op~ario humilde se mostrava, 
nesse pedaço d.e papel, - mais inteHigenie · e mais dig'I')O élo 
que o seu algoz. Não comprehendeu que esse rude e honrado 
-:.rabalbador, naquelle momento, tinha o cora.cão a sang1·ar, <ii
Iae~ra.do pela dor da inevitavel separação· <le sua .póbre mãé 
affücta, e, a custo, abafava dentro da alma uma expl-0sij:o de 
sagrada revolta conLra a ignomi11i:>. a que o sujei'lava a co
vardia da fórça, á sombra.. da lei. Não comrrehendeu que é 
impossível encarcerar o pensamento humano, .e que ·basta, 
muita vez, urna palavra, um. griLo apenas, para 'que a ver
da<le surja, irresistiveJ, a clamar pela justíca, em soccorro 
da innocencia. Não comprehendeu, em summa, que, exhibido 
esse documento, confessaria, como confessou, a· pratica de 
uma das maiores indignidades, a que· costuma su'bmetter' as 
indefesas vicLirnas da sua prepotencia: tortural-a3, para lhes. 
arrancar falsas confissões, e, àpós, sob . a falsa promessa de 
lhes restituír a liberdade, exigir-lhes <i:declarações , espon ... 
taneas>, de proprío punho, em que as proprias victimas, para 
salvaguarda da sua responsabilidade, se lhé reconheçam ver- , 
dadeiramente. encâ'l'ltada.s, com a honra, que lhes foi dada, de 
conheceram .de. perto · a sua · form·osa pessoa - devéras tão 
ai;navel, tão encantadora ! - e eternamente gratas pelo cari-
nhoso . tratamento que, no catcere, receberam. , , ', . 

Não estamos gracejando, . nem ph~ntasíando, 'z:espeitaveis 
Sr.s. jui~es do Supremo ~ribunal. ,l\ião estamos avançando 
uma propos"icão temeraria. . Não estamos formulando uma 
concl.usão !órça<lâ,_ ou si<luer exaggerada, de um ~imples fa-
cto, isolado e equivoco. . · 

. Nãó . Argumentamos com os anlecedentes, provados e re~ 
provados cm ambo;i os sentidos, do dele~ado .Ibrahim Nobre. 
R~cor.rellloS a:o nosso archhro, _ onde telllos. ~ambem, paciente
mi~nte, organízado o promptuario dessa aútoridade, oriminosa 
reincidente, de · innumeraveis e innominaveis att.entados. 
coritr3 a Constituição .da: Republi'ea, contra as leis do paiz, 
contra as liberdades populares, contra . o dkeito e a cliani
dacte de humildes e desprotegidos Ptoletarios. o até conLra a 
propriu, sar;t'adn entidade da Justica, enxovalhada. na. pessoa 
de ilh;istres o severos magistrados. . . 

Não ú de um caso· equívoco e isolado que sa trata. Trata
se àa reproducçãô dn mesmo., i.ndecoros11 farcn, .ld.. niio hà 
muito tempo·, ensaiada,. no famoso poslo policinf'cle Villa 
'l:\fathias, e, depois, levada á scena, em reprise, no paio<> mais 
amplo do ~asai::ão -00;fonia.l <la praça dos Andradas... , 

' -
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~l'cnham VV . EEx . . Sr.;. Ministros, a bondade de lc'r .no 
incluso ox~mr,1.:w rl'A Tril>i.tna, de Santos. edicão de S do 
j:mciro cio ;mno r.orr1Jntc. em longa P.xposicão do-- Sr .. Ibrahím 
Nobre ao nx-rle!egado ;;éPal de S. Paulo, Tbyrso Martins a 
••arf,'\ <JUC o opcrario .João da Costa Pimenta, muito espon-
1.ant.Jamente, ~snrnvr.u ao cclcb1·" sargento Isaac, <íuando este 
r:reso 110 .iú ;:c!cl'i·dO r osl.o ele vHla Mathias, agraaecendo-lllc 
os llOnsel·lto:; o n bom tl'a!,:lmcnto recebidos, e 'jv.ra'TJ,do solJ . 
(sic) a honra d.e sua pro1n-ia mã11, Qtte. scmp1·.:: lhe será · 
u1•ato . •. (Documento n. 17. ) • 

!\Ias, o 11uc ü m::i.ís .precioso. nesse documento. é o com
mcntario. r;u.c. cm se:;uidu á carta, 'faz o dclc;;ado Ibrahim. 
nestes· precisos termos: 

c:Si se fhe extÔrqtlisse uma cart.3, se'l"ia., da certo, 
â n.ut:uridadc. a m.im, neste caso, que poctcr·io. ser o 
itnico rcspon:;avct .• e cuja rcsponsabHida<lc :-.issumo em 
toda esta questão.~ 

1 
. 

· Orn, nppl iqua- sc a logica desse raciocinio õo _proprio de
legado ao oaso da carta de Perdigão. escrlpta a convite dessa 
propria auto1·ic:ado. a destinada a essa mesma auto1·i.dade . .. 

· A conclusão :;ó pódo ser esta: a. i·eferida carta · foi ex
torqnicla, sob coac.~ão ou nmeaça., acompanhada de perigo 
actual . · · 

Aliás, é imporlanle notar - e é este o nosso ultimo re
:pnro - a mcneionadn. c:arta não encerra nenhuma cO'Dfissão, 
prc,iud icial ~o seu sig-na.tario, nem siquer. ao menos a de 
que fosso lle~panhol , corno pretende o delegado Ibrahim, a. 
cuja pessoa se limitou u fazer apenas referencias, t.erminaodo, 
P.spil"Huosamente. por saudai-a ~em nome dos mais altos prin
cipios humanos). , • 

}fonrados o preclaros Srs. juízes: 
Reiteramos a VV. EE:c. o pedido êonstanto da inicial, 

cm todos os seus termos, p11ro. que o paciente seja restituido 
ao seu pafa e ti sna famíli!l, e o seu perscguídor seja. re
sponsabil izndo, como o exige a lei. · 

· No incluso sotirescripLo dn ultimo. carta recebida por sua 
miic, n 1 i do conenl.e, como provn ú cnrimbo ·da posta (do
<lttmcnto n. "18), o infeliz operario . brasileiro, cuja se.grada 
O:.'l.ttSI\ temos · n \1onru dn patrocinar perante este nugusto tri
bnnnl, 1·~volou o seu admiravel caracter, nestas palavras elo
quentíssima~: 

cJá que me · neoa~ ' jUstiça, nAA· qil~o ~lem~ 
nem piedade ~ 
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Vale mais morrer no patíbulo com dignidade, -d<: 
(JUe viver wna l'ida IJ.bjecfo e des/l.vnraaa / - ManoeL 
Perdiuão Saaveái·a. - Carc~I de Vigo - Hespanha.> 

Egregio tribunal: 
l)ara esse brasileiro, martyrizado, mas altivo e àigno, não 

pedimos clemencia nem pieda·de. Pedimos Justiça l 

Santos, para S. Paulo, 31 de agosto de 1920.> 
Encerrada. a discussão do requerimento n. 3U e adiada a 

vot:içao. 
•/ 

O Sr_,. Presidente - Não ha. oradores inscriptos. 
Si ncnlnim dos Srs. DcpuladoR quer u.sar da palavra na 

J101•a. destinada ao c:xpcdirnt~, vae se passar á ordem do dia. 
~Pausa.) ·· 

ORDE~l DO DIA 

O Sr. Presidente - A lista de prese.nça accusa o com
parecimt"nl.o 1ir. 70 Srs. Depu!ados. 

Não h::i. nume.ro para. se proceder :'Li;: voLa.ções <las mate
r·ias qUQ Sll acham sobre a~rnesa e dn.s constantes da ordem do 
dià. 1 

Pas<:a-s0 :b maler•il1<> rm dh\!US~5o. 
:J.• discmsii-0 do prn,iecto n. 3vl, de 1920, autorizando a 

·emissão de papel-moeda nas buses que~ estabelece. 
:Enil·a l'!n1 tliscussão o arL. 1". 

O Sr. Presidente -- l\chi:im-sc sobre a. mesa diver&as · 
emenda~ que YÜO sm• lidas. 

Silo succr~sivamc11(I' lid::is. a1>oiadas e L'nvi:.'1du.::; :i Com
·ml~são dn .Finnn!:::i.s as ~c~·u;ntes 

~2· discussão ~1 

N. 1 

1." - Ao nrt. 1 •. letll'a a; accrescente-se: ''nté o ina~ 
:i:imo do 250. 000 :000$000." 

2.• - Ao mesmo artigo, lettra e; supprimam-sd as pa
lavras: '"e bem assim S\Jbl'lJ titul os ouro da divida publica da 
lnglaterra, F1·ança, ~stados tinidos da America ào Nortie e 
ltalia, etc." · 

s.• - Arts. 3° B 4ª - Supprimam-sc; 
4.• - Ao a.rt. 5": em vez de "G0.000". <liga-s<t "i50 mil 

·t1ontos d~ l'éis... ' 



Câmara aos Dept.taaos • lmpcesso em 24/C>S/2015 11:08. Página 21 ae 134 

5 ... - ncdijam-sP- as lc'tras a,; b e e, de modo que o total 
ela emissão pre,·ista per · to r.:'as ' cllas, nu.o c~:ceda de réis 
250 o. ' o : 000$ ººº. ' 

6." - Art . (novo) : '' Crm:uJo o Banro de Emis!lão e r~~ 
-.. descontos, o Governo transferirá para elle a carteira dos e~ 

prestimos até i 50. 000: 000$, autorizados pela presente lW. 

Justificação . 

· A 1 longa demora. em organizar o apparclho ·destin"ado a 
estab<'lece-r a d:.1st.i c~idade da circulação no Rra"il pt·oduziu 
o desastre da safra de gado. no Sul ; a baixa violenta do preço 
do café, pela fraqueza dos productores desarmados para a 
luta contra os estJeeuladores: o pantco entre os vendedores àa 
bor.r-acil.a: r-mfim. la1nçnn formidavel a.meaÇ1a de crise Ifo.ra. 
toda ·a producção nacional. · 

Em tal (:nn.jnnct11 rn. .resLava aos respo-n.savflis pela d!!longa.
a medidá 11~ada n.?'Brasil · por tod os os governos inimif?'l'l"' do 
pa;:iel-moeda e irresoluto$ na adopção de uma. providcno'.ia 
adequada ao encaminhamento <la soluçá.o definitiva; restava 
emittir papel-m -.eda . · 

Não ha disfarce possiveL Toda moeda fiduciaria é ga
rantida: pelo ouro exist.ente no Thesnirro. pelo pafrimonio 
nacional present'<l, pelas pos~it>ilidn cli>S ('!~ rim1 ern futura de 
u.m · pa!t. novo . O qne caractETiza o curso fot·ça.cio, não ú a 
ausencia 'de garantias : e, sim. a fa~ta clP. rP.i::'!'nte á. vista, da 
t,.,..,.~ rlo ...., ........ ,,\ por ouro, ao .eambio prefixado e quando con
vier ao · portador. 

Seria, portanto, explicavet pelf> menos. sinão justificavel 
até \1ll'l:'l emissão rest,.icta. dP. 250 . 000 contos. destina.dos 
i50.000 a amparar n prodncção nar.ional : e o Governo tran
quilizaria o pai 7. anri>ssrmoo a "11Mrão rio hnnr.ri rt<> emissão e 
redescontos. nar11. o qnal transferiria a carteira dos empres~ 
timos ·até i50 000 contos . 

Um dirnctor de finanç\lS é como um marechal em bata
lha: rol"ltn m11ito rf'm o ftl~lor - t"mpo : sabe que a demora 
Am provi·clenr.inr p~rie tornn.r- irrl"ni'lrav~I um desastre, trans
formar em d'•rro tn n mnüi · f}romissorn. virtni·in Uin governo : 
imt'\Qe-se à conl'innt··fl frn1·nl pela ornortllnidnde das decisões e 1 
f irrnm:n rfr> ori,.ntarií(l fit1nnMirn , P(liS hf'm. rlnran tc i4 me
tfls ·rei-pnnrlr.r11m no r lilmor coltr>rtivo ar.en:-mrfo com o esti1do 
d A nm anrnrclho nrffl!"lflrfo.: por todns os pnizes cultos, desti
nado n cr"nr i\ ~•n~tirirl11rlP r1n rirl"11lprí10 e nrcpnrar o de.s
llP'' "·" "r. imr>ntt:> ~rnrtnnl rl<l cuirso forcado. Um dia. bru~a-' 
mento, Mm menMi:rom da Executivo. 01te no sE1io da Cnmmissão 
dA Finnn«;"ll.S ~ 1011."o donnit'I no plennrin da Camarn dos Depu- . 
tacfos. 11m pro.lnrto IZ'OVcrnamcntnl dn emissão Ulimitada e 
prrma-n.rnt ~. !"1110 nrn.,rin 'l'h<>sonro nu:indn t.ocfo mnnrl<l es
nP.rnvn n T"rn--·i rl'O orh-1mro <io !Wi> f.,.mn 1"'11rnn~11. sohrctndo 
franrA7.. i:-lnnril'z 011 11llr-"1 il.n . hn n rr>tnr"'n Rn """"l'º!'!Sn r-iirnr.-nav 
ou asiaf.ico. de emissll.o pelr. ~rarlo nacional! Dul'ànte U. me:.. 
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:i::M· navegaram para o Norte: de repente vollom :i imin rinra 
p Sul. Vtlle mais do que o dinl1ciro. é um facüir i1wg~imuYel 
cm finanças - a confiança. Não p 1.Jdc r.sl.a per,;isti1· truunllo 

· '.~e nota .co~so. peor do. quú uma. orientação enw.ht, -- ·u i11:;1!
~idade na·oricntação. · 
·~ 10 projecto ainda fe~e os nossos. mC'l incl1•1.•i;. nrnn,da!H.fo 
. c~m-~1rar papel no estrangeiro pnra vulni·J;1,m· 11 pap••I J11·a"1!,.1ru. 

idéa. que não ten1 precedentes na liistorin fi n:u1cn i1•u. M 110,·o 
'lllmhum. Titulo OUl'O de· paiz do onde o mctnl Pl't•r.jo~n llÜO 

póde sct' exportado, não passa . .Çie. disfarçai.ln tí\1111•, 11apl'l pa
gavel oro , pal)i!L-rnoeda. . 
. Entr·o as proprias nações que o.doptnrnm tt 1~i\·t~1i111~·iío mr.

tallica, · os . titulas, emb9ra resgata veis P.Xc~l11f4lvu1n1~111 o em 
om~-0. não" caúcioilados para haver papcl-moet.lu com pcquenQ 
de~coµti:i·. Ps Estados Unidos · obse.rvam mni~11· t•ígot•: c~
ttegam 90 o/o do valor (los documentos ou apol1c1•~ do propno 
·rirnsouro aos bancos pal'ticulares descimtnd01·11~. O pro,lccto 
])rasile. iro viql;i t.odll.s . ~;~sas- :i:-egrns, ilc~1·r·1.u lntlo:-> ·ns pre= 
ccdenics; eirüttc, n~·o ~w par, siq(ter; e, ~n, 11a J.Jt·upo1·çiio de 
trezep.tOS por cento do valor dos titUIOS guardD.du:-: )Hll'll O lastro 
dq pái'el do crario. · · · . 

Tambem a emissão . illimifacla. é innov::iç1lo \'(•1•rladcira
melite audacici'sa. é original; nenhum governo u. f 1~ve ut6 hoje; 
Só por si occasionaria a ruína do nosso credH.n, 

. Emflm, a crise da prodl.icção é a cansa app:ircnto 4Jo pla
nejado rct;;nce~~o a(y.systema·chíncl',: cntrrdanl(), npP1111;1 :Jo,oi1n 
contos .se- destinam á lavoura, u o.testo, .l'cm Umil1•, 1mhr.rú no 
Exec1füve>;: paro gast11r não se sabe como, po1·c1111• o !ll'o,icclo o 
não declara. . 

ljT rpelh~r -~]~igo i:j·r, ·um Presidenlc pn.lriola 11 cH,llô ó_ 
.aque1Ie' que o sel"Ve bem, com f11anqucm P l1mldndfl. 111ipc
ôintlo:ó· de érrar l?ffi vez. de saboreai• um silf~11ri11 m1 j;N18 de
sastres; só.brétu'do em 'assumpto f:"tn qun o (•11wdln jut'it'eon
sulto'··nutica i!;c··es'j)ecia11s·ou: ·A Carn::i.rn tram ro1·1w• n p1•0.j1~cto 
cm mediçla de occasião, deixando o. po1·ta. alHH'l n nnm o fu
tnro, para' o sanéanfento da tuocdo. á modPnHJ. Plll'll li lmnco 
rte· emissão: ·-e: redesêontos. "'::" · 

'Sa-I& çlas· ·sess'ões, '10 dr. sctem!Jl'o de 1!•'!n, ... ~ rMl11.~ Ma~· 
:rini.iliànn. · · · 

,'_l, 
·l 

" "Ar~.· ·9s b?-ncos quo fn_nccionum no )1ní~ rnm rn11il:te!'I 
CS>.tl'l),ngmros ~ Sf;\de no <1Xfor101',_ OE'\"l'rão }'C:\J i;1.:n· (1 t'tlflilnl 
"._orrespond1mt~ :i- 30 <"/'? õDs depositos rf~crl11r111s 1104 1-111n!l 1•ni
xas, ficando amda obrigados a rccolhr.r ·an Thi·~nmn 'úwional 
50 % ·!>.m' onr() dos capitucs as~ím realii::tdo~. 11t'.'rrrlwnrl1'1 •1uros 
de 3 %; ~u_~o." · . .. · 

Snla das sessões, 10 de setembro de rn20. - Co!lo neoo. 
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SESSi\O El\C iO DE SETE.Ml3RÔ DE :1920 ;· 7H 

N., 3 

Art. iº~ lettra d) a permittít' a caução do títulos da di
vida. oublica interna atú a sommn· de com mil contos ·de réift, 
tomando como valor de cri.da titulo maximo 85 .% de seu valor 
r.rominal. . · 

Os ti.Lulos durante o tempo cm que estive't'em cauc\Qna.
. dos, ni.io vencerão juros para os seus proprietarios, ficando o 

<3úverno obr i.ga<fo a 1Itcincrar etn cada ·semestre· ·v·e.ncído o 
va.!01• destes .iuros. · 

O 'pra~o de cada caução não ser:l inferior a· quatro me-
;.:cs nem superior a doze. · 

Si no fim da u m anno de M.uciona.mento o 'Possuidor dos 
íitulos caucionados não os vier resgatar, elles ficarão perten
centes em plena propriedade aa Ga"·erno, que os conservará 
{llf! CJUt· pe.la incin.~racão do:; juros: que vencem possam ~on
tribuir ao resgate da somma cmitt.idn, e quando isto acontei;a' 
terão o;; mesmos titulas bnixa no registro dos titulos da .. di::... 
"Vida publica e serão por sua YC7. incinerados. 

O juro do emprcsti·mo poln cauçií.o será do 3 o/é ao :mno, 
itão se entrando om considcraçlio com o juro do titulo que 
nada passa a vencer p!\ra o seu proprietario, mas · para o Go~ 
verno e cxclusivament." pnrn o fim do resgate da emissão. · 

O -dinheiro ern ittido corrt•spond•~DLú a . cada caucão se-rá 
immedio.tamen~c incinero.do, quando n caução fôr retirada. 

· 1Qs valores maximo o minimo do cada caução serão re
duzidos respectivamente do mil contos da. emissão para. o 
.tna..'timo e do. dez contos para 'O mínimo. 

O juro de 3 % ' pàra o caucionnmcmto dos titulos será 
p:igc adeanladamente e não será rest.i Luido. mesmo quando ·o 
le~·a:nta.mento da caução se cffectue antes do prazo marcado . 

Na mosma occas1ão o caucJonador assignará um lermo de 
desi.stencfa a favor do Governo dos jill'.OS 'dos seus títulos ,pelo 
prazo d3 caução . , · · 

. As ·operações 4a caução pagarão os sellos da tab~lla ern 
vigor . . 

Camara dos Deputados - Sala das sessões, .en'.t de' 
sete1nbro do 1920. - Armando Burlamaqui. 

N .: 4 

. Acore5o~nte-sc : · 
' ' '• 

· Art . 6." O ·Congresso nnnua!mcnto. na lei -de · or9_amento 
Jimi-t.ará o ~ttantv.m da emissão. tendo em c.Onsideraçao a s·i
tuaçiio geral das financas publicas, a taxá cambiai e o estado 
tl~1~ fu ndos .de ga.ra.nLiú. e resgate . · 

·. ~ 1.• NQ tim c\e c:id:i exercicill financeiro o Governo fará 
incinerar to-do o valor do fundo de resgate . , , , 
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. ~ 2. • Para u aclq;il c:-:ercicio n p:u-a o tle 19.21 o limite 
<l&. emi~silo nas bases do nrL 1", let1.ras o, b e: e, será. de 250 
mil 'contos do réis. · . . ·. · ' 

Camara dos Deputados - Sala das sessões, em de 
setembro de 1920. - Arm.a111fo Bu:rLamaq11.i. 

N. 5 

Art. t•, lettra e - Accrcscente-se depois de Jtalia, B&l
giea. 

Ca.ma.ra dos Deputados - Sa\a das ·sessões, em · da 

N . 6 

Art. 6'' -- Em vez de até a quant.ia de 50. DOO contos de 
. réis; pa pel, paro. : po"í- inli:rmedio do Ba·nco do Brasil, dig:i-:se : 
1[·0.000 n(lnf.os dl' r•rfü .. pnpel, para, por intermcdio di3 Banco 
de _j3rasil ou dos E;:if:ad.:is; meàiant.e garanLias exami10.adas e 
~wceít as pelo Governo Federal auxiliarem· a ·produccão na-
ru~>ne,L . 

Carnara dos Deputados - Sala · das sessões, em de 
setembro de 1920 . - Armando Bttrlamaqui. 

N. 7 

Acçrescente-sc ondo convier : 

Art. Da som ma 'clestinada. a promover e amparar a r>ro~ 
ducção nacional, o· Governo destacat'á vinte mil contos para 
o.psrar dir€Cll'm!:'n le sobre 'borracha, comprando csoe produc~o 
nos Esta.dos do Pará, Atnàzonas. Matto Grosso e no · Territorio 

·• do Acre. 
§ A operação será dirigida por uma commii::são com-

posta do um representante federá!, nm ·:te· cada Estado in
teressado, · o director da agencia do Banco do Brasil. · 

§ A borracha comprada será sem demnra vendida. e 
e)(·P<Jrt:i ni:I ~ · a. sMrtma a mwadu em O\'il'l'i d~j)ositaôa e.m rt.i\OS 
dos agentes bancarias do Governo tias pr~ças respectivas . 

§ As operações d~ venda poderi'io ser reLardadas, se 
assim for conveniente, a juizo da commi~s1io de ·compra . 

Sala da3 ses~õcs, JO de $etembrô tle :l921. __:_ Sottza Ca.~tro: 
. - Bento de llfira:nda • .....,... Epltioe'l'lio de Salles. - Dion11.~io Ben

tell. - Prado Lopes. - Antonio Nogueira. - Dorval Port<J• 
Abet. Chermont. - Pereira Leite. - Severiano Marques~ 
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"o Sr. Paulo de Frontin ( ·) - Sr. Presidente, pedi a pa .. 
· ta:vra sobre o pro.iet~lo n. 36"1, de 1920, apresentado á Com
. missão de Finanr.as pelo i!lusir~ leade1· da maiol:'ia, o emi

nPnte rcipre,;enlarilc dó Bstado de S. Pa.u\o, à quem, póde
se dizer, cabe, não a .responsabilidaode da propost·a, nos t.er-

. mos em. que i'oi formulada, mas o ter a:;ido efficientemente . 
para Qlle a ciuest.:10 da proposta, nos 1.crmos em que foi for
mulada, mas o ter agido efi'icientemcrite pa1·a que a queslão 
da defesa da producr;ão nacionnl pudesse ser devidamente :;a- · 
r3ntida _pela en1i-.>são de papel-moeda. O illustre repres~ntan
te do Eü_ado de S. Paulo. te~tualmente. ·nas palavras qtie 
proferiu na. Commissü.o d~ FinanQas, deçlar ou; · 

~ •. -. para ·que, sem demora chegasse ao. p1ena1·io 
n -.illi -;:r>rt'rl)sse as Cl'fLicas ou modificações julgadas. 
nece5$arias, o projecto alludido cujas sug~eslões rn
prescn lam apenas a base de um cdificio que se deve 
construir "nl hr>m · 1ia solução definiliv:i. do problema 
tia moeda no Brasil.>. · . 

São estas as pà!avras que, textÚ~·lmentc. reproduzo e 
que constam dos 4:COnsideranda~ oU dos fundamentos apre-

. -sentados por occasHfo de ser offereoido o projecto na Com-
missão. . , · 
· Apezar da alta consideração que tribulo a S. Ex. e do 
respeito que me merece a sua opinião, peço. todavia, vcnia 
para divergir quanto ao :;cm morlo de pcrisar. · 

. De facto, esta.mos em uma cr-h~e ag:nda. As condições de 
. nossas pra1.:as são exce5sivamehte delicadas; a baixa da taxa 

cambial. de quéda em quéda. de gráos cm dias de mais de 
dous dinheiros. delerminara pnra -o commercio a ·situação de 
t,er responsabili{lades, compromisos vrncido·s ou a vencer 
nestes dias óne ~st-abelP.c.em a exigcnéi:i.. en1 nnmerario, de 
uma ímportancia muito mais elevada cio que _permittem pre-

. ver os calculos mais pessimistas. 
' A nossa t.a-s:a de cambio tinha oscillado cm torno de 4$200 

. e 4$500 o dollar. durante um . .periodo bastante longo, · depois 
. oe ter em fi m . de· novembro do ~nno pn~sado atLín~ido a 

18.5% a taxa sobre Londres, e l.er apenas Lido como valor 
d(l dotar 3$222. o que, transforma.do em dinheiro ouro, nos 
<Jt uma ta.:1.:a correspondente a pouco mais de 15 dinheiros. 
ouro. por mil 1'éis. Parco€'. portanto. que. de accOrdo com os 
r~sultados da balanra commercial. no anno. p:;tssado, a gran
de exportação h~vida. os elev:ldM prPros CJUf\ tinham atlin
gido os n~sos productns de exportação. a importacão. ainda 
que augme-nLnda em rclarão aoi.:; anno::. antP.riorr:s. rruanlo ao 
preço e quanto ú quantidade·: o saldo obfido era o mais fa
vcrave! que af.é hoje se . tinhn conseguido na balan(;a com
mercial na diffcrença entre a nossa c~pot'Lação e importaç.ão; 

.( ") Este discurso não foi. revisto pelo orador. 



Cãmara dos DepL.tados - lm,resso em 24/05/2015 11 :08 - Página 26 de 134 

w·. 

quando, portanto, todas essas -ciroumstancias favoraveis pa: .. 
reciam dever igualmente predominar no decurso do cor
rente anno, bru:reamcnte a situação se modifica. Em dezem
bro já tinha havido uma erise Dassai;eira: ele i8'1.:i dinheiros 
·tinha cahido o cambio a i6%. mas tinha se resLabelecido 
mais ou menos a· confiança. O doHar tin.ba voltado a u~a. 
sHuacão .. sensivelmente de equííibrío durant<r mezes segm
áo;:;. De um lado as nu~en.s negras da proposta do Governo, 

· Jormulaodo o orçament.o para o ~xercicio vindouro, do ,ou
tro lado, à confirmação dessas apprehemsões pelos p:r-oj~Los 
.organi:-.ados pela· Corn;n~ão de F inunr,:as, prineipalme,n.~e .º 
·da Receita, pelas medidas accms.elbadas Quanto ao equ1hbno 
01·camentari-0, causar:un desconfianças, . causaram o appare
cumei::tto dos factores impondcraveis que agem de modo nota
vciI, e que de~erminaram a baixà. da taxa cambial. 

Isto, pol'ém, não era ainda nachl., si não foss!l a accão re
cente do pr-0jecto de emisi>ão que, encontrando o cambio 
acima de i3, fez com que elle oa~isse a pouco mais d~ i i . 
Nessas condições, atLingiu hontcm o dolla!" a 5$748, isLo é, 
convertida $!Sta taxa em dinheiro ·ouro, á taxa de 8 19132 -es
tamos abaixo ele 9, consider-ado que a moeda ingleza 59ffre, 
em relação ao ouro; uma deprecia.,ão de mais de 25%. Cal
culado sobre a taxa élestea ul~ímos dias, é de 2i% a depr-e
ciaçã.o. 

\ Esta é ~ situação. de moinent:0. Perante el~a não i:n~ :oa
rccc. que seJa c-0nvemenLe, examzntrc· as solu(:,oes de'f1mt1vas 
do problema, e da valorização da nosstt moeda que, estu
dada desde A t:nónarilhia, estabelecida ora por int ermcdio de 
bancos emissores, ora por accão directa do Governo -do Es
tc1do, nunca se conseguiu clleg!lr a um resultado satisfactorio. 
'Iodas as tentativas fa.l!'laram: as organiz:u;ões bancarias de 
moeda .conversível, ti,s emissões feitas pela Caixa da Con
v1:;rsã·o, a um,a ta:o::a redinida, mas. em notas cC>nversiveis; 
tudo isso, como sabemos, não <leu resunado pratico satisía-
tol'io. · 

Ora, .no momento actual, quando a si-luação eoonomica, 
que era favoravel, agg-ravou-se pela baixa ,dos preços de nos
sos principaes pr'oductos de exportação .. e especiahnente pela 
baixa do preco· .do . producto ca.fé, que representa · a · p~rcelfa 
máH, notavel da nossa export.ac;.ão, comprehende-se que não 
h.a a sereni~ade nem a calma necessarías para que, doulrina..: 
r1amcnte, se possa escofüer, dentre " ªS multip-las soluções 
aco.!).salnadas, pmas européas, outras americanas, ·outras mes
mo inn-0vadas', uma. favoravel que permitta a consLruccão Ól'" 
um edificio definitivo, em bases solidas, relàtivo ao problemn. 
d<>. moe.da nacional. , · 

Po,• iseo peco venla a S. E:t . para di7.er que eu consi
dero rn!cessario com a maior u.rgencia remediar a .situação 
prr.mcnl~ do momrnto, e ckixar p~ra mais tarde que, com 
cnlma e ·~orn rlrmora, RP. possurn dcvidarnent.c f:'Si.udar o pro
blema finanr:e iro o escolher as medidas que· poderão contri
buir para. a solução de!iniLh·a que <l('St>.iamos todos se.ia alcan- ' 
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. ~i;i.d,!l . ~as·? :,Passa:~o n~o nos dá muitas esperanças de umn. so
!t1(;u·o inte1rrurnmto .favoravel. 

. O Sn. ~"nANc1sco VALLAOAnEs ·...,....E' .uma sítuacão que .exige 
uclo,s o não thcori.as. A acr;ão do Governo .melhoraria imme-
'd iatarcienlc '<l carribió. · · .. 
-: ... ' • • • 1 • • • ~ 

.O. Sll • .i?AIJJ.O J)l!: Fno,..'flN - Os descontos na· praca vão se 
tor;ná údo .. cada vcf iuoJs 'difficeis·; . a. taxa está succcssi vameutc 

.c.·1·esc1mdo :. os bane.os· se · ·retraliem; ·o éommei-cio tem necc:>si
·u~ô.o d:e · Ítµlis · Íi~~n:erario p~j-a _pa~ar _sµ~1;1 responsabilidailes, 
·~ vo.Jµmli.das ptlJa b.~jxa p.o .t:arpbio, e n_ad encontra esse nume- .: 
r:i.rió . · Esta 6 a .sHoo.~ão da p~a no momento. 

· E' prn'ciso · acuafr· e não se há.de acudir dep ois de ter ·ha
'l-'ido .o· ~i:értt>:· F.vi!.emÓs, i)or~a~lo; ·· que s~ chegue á suspe'f!siío 
d~ pai.tamenlo ou de morator1as; devemos tomas as medidas 
.;irge~fo~ :,i~ct;ei:iuada.S ª"· caso ·9úe pernii~tam solver as Qi.ffir,~l
paQ..e.~ .aptuaos·· c, depo1~, enfao, trat.ar do prpblcma complexo 
da ·v\).lOri.Zaçi;io da mQcda. . 
· ' A s r~S'.P,o;nsíl~ilidádçs .a q11-.e a~_ab~ ?-e me referir deveip, 
po:rtanto, Ser obJéClo · cte· e:-;tudo especial. 
. · . 11cnso l:1uc. acinest..'io deve s~r adiatj.a. par.a exame e ma
i;!urn. réfJ'.éxãq,_ gl\anto. ~-º· ·pro)::ilema ent si. ~e .Procurármos agora 
t'mpr~gar os me10~ para· prompto e eff1caz afastamento dos 
r! iliti~.r:oicos moin!-'rntancos. · · . · · · 
· · Pass.o :i •)x~minal,-os. . . . 

0 Govc!•mo: pela lei ll. 3. !)79, de 31 de dezembro do anno 
pus~àdp .,.'..-. Rccc.i.ta pai:a .o cx:crcicío corr~hl.e - ' está autori
;;r;c1C) . . :_.i. • udquir i;· l>oi• cofoprn, nl?:ri nr.l n· o_s ncccssarios crcdiios, 
!oqt'J ·o ótir<i e !,oda a pratn d~ p:rodtrnção nncional que sei:-ão 
ll>vl~~o.s, ào fundo de. i;a1;antia de papel moeda, ienâo igual des-
~i no · ,, .. oúro _:_irlQuiri:lo ' no estrangdiro. . . 

..;\ina está' :i.Ülorizacto a esLÜbe!ecer convenios commer
.ciacs :C.PIT) nnJ~~.s .dtrangejr:os, podpÜdo J.brit' os ci-editos ne-
1: 1,~;5~rios pifi·a . acqu-i.~i~ão . no Bt·asil de productos nacíonaes, 
"li:!ndo a~ r~p~clivà~ dc<:pezas compen;;;id,as ·pelo cr.edilo cor
l'<'Sponoentc etn o\lro aberto . .ao . T-hesou:ro Nacional~ · · . 

EstóJf repi·ódi.izini:lo . ·9~1asi tc.xt.ualmcritc as di.sposi~es 
cQ1t1!~11!e.s dq. :J.F.~-' ~~- cj.P. )_el ~ ~ece1ta. Na mesma ler, art. 58, 
e .. o;t.a esl1pufo.da a segumte autorização ao Governo: <fazer ope-
tll~~e~ ~e.- .~e~ilo .:no ~.l.Qri.or e no ex~r.ior do paiz, podendo 
nm1tt11· fJtu1os 0,rdmar1os ou de nat.ur~za especial com juros 
1J!n · ~apeJ.- o~i em .01u:o _rc~P,l.~:ve~s con19 for íf!R-i!S. ,9º1!venientt\ 
0m. cur!o. pra~o. assim como cmp.tl>gal-os "na hqu1dacão d~ 
c:omp:t·nnu(;so~Ldo T)1esourP. ... ngindo de. ar.r.Ordo com. as neccs
~jçlnu.C'~ qo rinii. G clC.VC'ndo n$sci;,nrat• de modo 'cHiciente (1 

tilt0J'1Qr rr·'"':it~ <los Utlll1is <;uc for1'm cmitlidos.> 
. . R~· :-t · lnl'•li(lii: :vi)!n'rlt1 p;.:lti'. Gó?-ip-rrf!~o N'aeionnl soh pro

l'º"'ª .'..~n l1onr::dn. !lelH~n>\' •i~ Rt~r.~ H.:,i, nu r.omtrti~::-~o r]c Finan~ 
r:n$ .. r:i\\> d~ll ao r.:p\',e:·no :L!i armti.s n~!cn~sn.ri:ls parn poder li-
. ciu7c!n.r os !>C\\F. comprom:is:<;ós . ' 
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Effectivamentc, o emprestimo interno que foi lançado de
terminou uma baixa dos titulos - apulices federae~ - em 
vi:rtudc da nova emissão. 

De tilulos ouro, não houv.~ emissão; de modo que as con
dições cm que o Gove1·no foi autorizado a solver os compro
missos e responsabilidades, des<.le que não inci'uü.1.m,a . emi:;:são 
C:<> papel moeda, tornaram'-sc insufficienl.es para: ro.;:olver as 
difficuldadcs. · 

Estou, por cmquanl.o. ex:amínando a situacão financeira 
do Governo; não a sit.uaçãn economira do paiz. . · · 

Dahi rMulta quP. o L;overno está desarmado para poder 
_ attendcr ·ás prcmenciac; da s it.uac;lío do T~esouro Nacioual. 

· Contas de for11eoimontos, ha a pagar; constantemen_te, 
vemos .a s difficuldade;:; com que certas repartições lutam, para 
ter o numeraria com .qu P. r1agt1 ern o seu pes~oal: ahi está o 
que se passm1 com o Ll(iyd ha dias, e o que se tem passa.do em 
differe.ntes E ;L::idos, onde as re:p P.clivas Delegacias não riis-
põem dos .recursos pr0cisos 11a.1·n. o pagamento do pessoal . · 

Por outro l:i.do. os cred it.os extraordinarios, especiaes e 
supplemnntares. que te~m sido votados· e se traduzem em mi
lhares de contos, cst.ão ubi. mu it.os ainda dependentes de so-
lncão. . . · 

Con_;:Aquentcmr.ntr, o Go\'.Prt:io f'Sffl, dr. faet.o, r.m difficul
dades prementes, p:irn evitar que voltemos á má situacão que 
deoox-reu do~º sf'mestrc <.IP. 1 r. 1 /1 e S'' estendeu, quasi, até ·191.6. 

Nessas condições. p;11·"ce-mn •1ue. indicado pelo Governo 
qual a imporlancia que nt.f.in;:rc11l' n~ rn!'.ponsahili<lacl~s do The
souro -- ll eu nã.o a rws· C' indfon.r pnrque não te'nho os ele- . 
men'os preCli .~os para di?.('"(' qual n '>Omma. mas -o illustre lea4let• 
facilmf~nt.e pcdNii obtr:r 03 al!::;:'lri!Ü'nns d1'ºS~ r0.~ponsabilidMe, 
por fornecímenl.n!; a J)'.l!!a r . c1·c<!iLos SliPr>kmentares e extraor- · 
d1narios, vola<lo!" pélo · C011::rf\1'so · para altcnder âs despezas 
até o fim do pi"l'!>onk exr.rr.ic i r"' l'!tte não cons ig-.im ser salis
foif.:.ts pela rec<•fü1 - pnckr:'1 d"sde .iti fiea r ::iuloriz:.tda uma 
emi=são .eo11ivul<·nt.1~ d0. ptip l'l mnP.fln, <"'r" olYendo-se por esta 
ffrm!l. a _sit· 1açií.o, parn 1) :1r. fun! 0:xrrci~io.; 

Naturn!m1ml.I'. 11f>o s r r:'t a snlu~~rin f'in ti! : n<; diffieuldadcs 
perduram. () a;: modid:i.• t l'P.lll ri<• s~1·.)-orn :ulns prlo Congresso 
para o exrrcicio vin<l<11wo: ma·>· r> mnrrwnfo di:' discutir aS: 
(lUC"t.-O<"'s fuí.m·u~ nõ.o 1) ~!:nrn: é nos Qrcamentos da receita e 
drisp ~zn . · · · · · 

~n: i!'iSin m·:- lim Po :~. ,- ro 'P~n.~nhil id:icln•: que tcrrninnm no 
cxe"!"~'l\'n nl'f11;-ol. . 

Vejamos como o Governo procura rcsolvt!r essas diffümlM 
dades. . 

O proiecto. no seu nrl. 1•, 1'!>tnbl'l<'ct1 n P!Tlif.i~ií.o, n!.é trcs 
ve~.r>s dn valor ao L~nmbio rir 27 dinhp,irns !"l<lr 1$, de ouro 
nmnedado ., P.n'l hnrr:-i . rrirn 1'1".rh!sãn do fllll' i(1 th·r·'l' lido np
pli!rncão "~ virt.uéc r.TM d e>.rrr!(os nfl. t?. !11l3, de 10 de abril, 
e 3.5·13. dr• ;! d" 011 /uhro. nmh1 1,., de 1!H8. 

Ora, cm 31 de agosto passado, o ouro existent~ na Caixa 
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de Amortização, sobre o· qual, portanto, j ú esta,•:t fPit:-. a 
emi:;&ãu nu quinlup)o de outas, era o seguinte. possui:i a 
Caixa de AmorLiza.cão 382 lprras, pesando 8. 90 L 335grs.,5, 
dando o total, ao cambio par, de \>. !.)36: Ou-Oii:i e 'tl:._a_cção; e, 
ezn ouro amoedad .... rcsullanL,e- da cbnversão das rull·as da . 
Caixa de Conversão, possuia '15 . 102 :-000$0ÇO. 

Havia, porlanto. 55 .03S:OOO!íi na C:iixa de .:\mo1'lização. 
E ' esle o encaixe ouro que o Brasil possue, o qual; em 

libr.as esterlinas, . metal. c,orrespunde a pouco mais de seis 
milhões. Basta esta cifra para mostrar como a organiza~ão 
limitada pefa Caixa · de Conversão, com a laxa, taívez exces
siva, sobre a qual foi esto.belecida, erro aggravtido pelo de 
elevaI~a a 16 (a:;oiado$; m1.ii<'o bem), veil1 nos c0llocar em 
comparilção :i Rcpublic.:a Argenlina, ciue .tem mo.i.;; de 80 mi
lhões de libras estl!rlinas de encaixe ouro. 

No Thcsouro Nacional - e acredito não se tenha emit-.. 
tidó no quintuplo sobre essa qüantid:idc de ouro, - porc1ue 
apparece como -rex:islenle. na lhesoura ria do 'rt10souro Na
cional> - havia, cm 31· de agosto passado, o !\c~ninte: 85 
barras, pesando 1.S58.i8·i grammas, lW valor de . 1.993:000$; 
em ouro amoedado 52 :000$ e em notas conversivP.io; i2~ :000$, 
produzindo o totlll -de 2. iô9 :00-0$000. 

Comprehcnde-se, 1J0rlanto, que a somma d.e ouro amoe
dado e cm barra, c:dslenle no paiz. é rclativamcnln diminuta. 
Mesmo que se facultasse a emissão á base dfl qni.ntuplo, da 
l~ 'de t 918, excederia ligefrarriente a 10 mi~ contos a somma 
a emitlir. · · 

E' uma part:clia "tão pequena que uada viria à influir na 
circumstancia premente da crise actual . · 

Devo observa1· que, em relai,;ã.o á Gaixa <:!e Ct\nversão (e 
i~to (, para ver as razões quc\'chomo .. imponder!lv ei:., e . que 
influem no credito do paiz), estabelecemos em lei que . o de
posito ·das notas cousersivcis O..\'.ista p::i.1·a $er substiluido . 

. Pois hem, determinou-se, posleriormenlc, .. uma preferen
cia para o Governo, que podin. CDl').Ve1·tcr a nota e recebei· o 
ouro, ao passo que· os parlfoufares ficm·am com as ~uas notas 
sem po.tlcr conv('rlcl-as. sem ler jul'os cor!'espondentes a um 
titulo que lhes foi dado em subslilui~ão <lo ouro, porque o 
Governo não lh es poudc entregar esse ouro, visto com,o, por 
um erro na elevação de 1.5 a i6, o ·Govcmo linha ficado, de 
bocca. responsaYcl por Hf mil cot1Los, ouro, que não existiam 
na Caixa de Conversão . · · 

A' Caix:a de Conversão teve, pelo seu ultimo balancete (o 
balancete antigo e de 28 de novombro do ::inno pM:;ado) ; tive 
o cuidado de pr•ocurar, no Diari:o Officia~. mas não sei porque 
os balancet.es não mais se publicam,· quando deviamos, como 
aotisamente, viYcr ás ·claras nestas f]Uestões; .facto é que o 
ultimo que encontrei dá . . como bilhetes ·ainda em circulação 
20.9H contos. Quer a Camara saber quanto em ouro tem a 
Caixa para es~s 20 . 9H co!ltos de bilhel.es em circulação 'f 
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r.rn e quinhentos oitenla e dous CO)ltos. Esta é a situação d:l 
Caixa de Conversão. Quer- dizer: ;; n1>vo onus a~sü-rn'ido pelo 
Go\·erno, que devia ter aproveit.ado ·O mommtc.. em que O 
cambio aLtingíu a :IS. lf.l , quando• o clinlrníro ouro c0r-responi;li.a 
a: uma taxa acima de 15, quasi n. 16, 9ar-a u. a~quisicão· <las 
letras correspondentes, afim Cte poder Ijquida1· esta respon
·sabilidade, responsabilida<lc qúe. hoje rop.re~enta tJ dobro, 
porque o cambio está a pouco mais de S. Si chegarmos a 8, 
será o dobro exacto, porque a taxa da Ca ix~ de Conversão 
é i6. . . . . 
. Coniprchendc-se que r.sta é medida que deve i:e1• tomada 

opporluna,nenLa. _ · 
De'sté modo, apenas chamei a atlencão. para a conYi:

nfoncià, si se dér por qualquer fórma uma inodifícaçiiq. de 
serem approvadas as idéas que terei opportumdade de aprc
sental", para liquidai·mos de uma ve.,, esta silua.çã0 allamen~e 
áesá·S°l"ádavel e que affecta profundamente o credito do · Go
v6rilo. ' . . . 

Pefo .. decreto n. 3. 546, <le 2 de oútubro de 1918, a .emissão 
sobre óuro era de c'inco vezes o valor a.o cambio de "27 di
.nh'êiros por mil réis. o pro.>ecto, assim, reduz ;l.l. proporção 
de' 5 pára 3. · ·. . . 

O mesmo facto se dá com a Iettra b . A Jettra .b diz : 

«A cmitUr, na mesma proporção . f! n.o mesmo 
cambio, sobre o ouro depositado no cstrar1gt!iro :i: cvnta 
do Th.esouro., 

Pcrcebc"se· .que, si íl l.axa ú vista era honlcnt · ue 5$7 li8 
pn.l'a. o dollo.r. o quo corresponde, e.orno ,tá disse, a · S Hll32, 
ouro, por i$000, nenhuma vantagem ha' para . o Governo 
f'mittir sobro o lriplo. porquanto o valor do ouro 6 m ais d'o 

. tripulo e.slabclccido p:i.ra ess:i. emissão. Parece. pois, que 
.sr.ria proferi vi'!!, ·cm Jogar de · rno~iffoar o que está na lei da 
Jlect'Un, mantivessemos a~ duas disposicõe·s 'que figurnm no 
at·r. 2", sob Jls. 6 B 9, e que jâ tive ocea.sião d~ citar, lendo-a~ 
~' C11marn. . . · ·· .. 

Aberto f) 't~reàilo para àtquisicão d.e toda a prod11ccão do 
m1 rei o nral.a nacionacs. a mesma cousa sa· dá com ci ouro es
ü·1u1 g-niro, tjuc de quulq'Ucr modo tenha de vir ás mãos do 
Govi:rnn. . · · · . . · ' . · 

QUllllfCl IÍ Jclf.rll C, (l0rlSidcrÓ da m3Xim!l intOt'lVeniértCfa· (l. 

c}n1issiio sohiro lil.ulos p.arUculQrcs. Nós jâ tcm:Os, infcliz
m1i~·. l1 pra.tica destes fnr.tos .. 

Quando .so 1ión~(iturth.rri' otr ba:néos de emissão', o tai:;tt·o 
era our·o, as notas conv'ôrsN'ois. o: Gõvérno Provisbrio nrr
m'il'.ti-0 n: cmiss~o· dttpíà ;· d~ '<~Hrissito' d'\:l:Pla paasóu-sa á "mis
s~<i !ripJke, <ln el'!fiSe'ã9 frfPJicé' passou-se á substitui<;5:J dei 
l:kstro . ouro parn ti tu Tos ouro . Que resultou? 

O Q:ó~erM v~U-õé ô.bt~t)' ~ aas$mit a re~na&l>ilidâél~ 
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o1hs e1rlissõc·.s, unificando todo o llapcl e aniorLizando os Lil.u
los ouro que tinha em carteira. 

Si o Govcrn-0 está em condicões, se a taxa. -cambial o P~!r~ 
· miLte e fundo::; disponivci s exislem, nada mais naLural qt;e, 
J)eranto uma dcprfJciaçf\o de til.ulos em.ittidos pelo Goven1r: 
procedcr-!W ú acquislçuô desses t.i tulos não para fazer c~is-
são :;;obre elles. rn.as par!l, amortizai-os. · · . · 

Seria a ordem.· a fot'ma. a seguir emquanto a isto. Ex!\:... · 
minemos, p orém. ::;i ha ('.onveniencia nessa medida. em rclaçi1o 
:i.os titulo::i brasileiros ouro. O momento não ó favoravd, 
mesmo q·ue o ~:ambio nãa. fiquo a 9 d. e se eleve outra v{1z. 
a 12, porque ainda hontem esteve à i2, vamos dizer que · cll;; 
nunca subiu aô maximo da senoide, e que att..ingiu púl" mo
m antos o· um pouco ai;ífua de ~. a média foi além de l~; n 
lihra esterlina andou sempre cm torno de 20$, de :1.!h a :20:$000. 

Dc modo que tivemos <le facto, duranle um gi•ar.de }lC·· 
riodo essa taxa de 12 d . Ora, mesmo a '12 d. não ha vanta
gem ·na a mort.izacão ·dos .nossos títulos, ouro, em vil·Lu.dc da 
bi;!.ixa; porquanto, os nossos titulos os mais depredauos, estãv 
a ·l6', e nunca estiveram a·eim.a. de 80, mesmo nas .bons tempos 
do fu·1idi11n que estavam ao par, estão a 70. Portanlo, póele
se dizer que ha propriamente uma. perda de ma.is de um 
terço. Ora, :essa perda, com o alto juro que hoj e exige o di
nheiro vae se reflectir nos ... titulos . Assim. os de ll '1!3 não 
c.hcgam a 6·; e os mulos de 5. addiciona.dos de ·113 não chegam 
à 7 . Portanto, temos ou devemos Ler em vista esl.as i:onslde
rações, como a resultante das c-0ndicões geraes das difficul-
dade;; mundiac:> d.os diversos mercados. . 

UM Sn. DEPUTADO - Alf!m de que a possivll l . baixa do 
~ambio será a resultante da ar.quisícão desses. tit,ulos. 

o· SR. PAm.o nE FnoNTI:.-t· - Além ·do. bli.lanço. commer
'Cial, toda a importancia para acqui sição dos titulo~ out•o b1•u
sfüáros, de\,erminará um novo factor a addici.onor-se a.os or
dinarios por tornar mais precãria a nossa situaçiió cambial. 

Nestas ~ondi<;.ões, apezar do nlto respeito quo tenbo. ao 
Blustre leader, peco venia . para ·dist:ordar pi·ofondnm-cnto da!! 
..:lisposiçõés contidas nà )et.trn e do arL. 1u. Mais ainda. Ha 
no mesmo ilrtigo n a-0quisiciio de títulos esLrangcíros, out·o. 

Quanto a !!Sta parte. soú radical o complet.llmcnoo con
trario ao quf) dispõe o projecto. O -titulo ouro esLrllngoiro 
ostá sujeito a vnrio.Qões: a.llertlCllO do cambio, desvn.lorizacão 
da moeda do paii de que so tratar, dosvulorisaçiio do mo:;ruo 
titulo. . ', 

Na lngln.torra, n . dcsvalorizncão a<">tual· é . de 21 % . 
Na F1•anca, a <leavaloriznoilo .<Jn moodo. estl1 quasi que n 9; 

quer dizer, representa pouco m.ai9 da terça par.ta do sau va
lor nominal. Pot' {1ulro Indo, os liLulos da renda t'ranccia un;.. 
tiS'll oslão, mais ou n!t'nos, a ®· isto é, com 40 %, approxi
m:ulnmenlc-, de deprecinçiío. Dê modo que as, r.ondicões s.~ 
toclas ellas inleiramente desfavoravcis o O (]UO é mais grt\VQ 
não i.l isto.: · · · · · · · · · 
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:\dmillnrno~. por um momento, (JUC esLas condi~~Cfos não 
fo;;;sem tão deR:!'avo1·aveü;: n maior .diffieulcladc ora exaeta
menle a deprP.cía~ã,o cl:l nossa .Jnoeda. para acquisição. Vamos 
fazPJ' a acquisição rm condiccjcs que não podl~l'emos, mesmo 
que não se estnbelcça o cambio de .16 ou. venha a ser fixado 
em l axa inferior. leremos, ·nessa depi·cicíaçãó, de 9 ou '10 Para 
t ~~ ot1 1 !5, uma di ffrrcn(:a muito apre.chwel, 
· As medidas. ~onsl.:rntes das letf.r'as a e b não offerccern 
molivo de critil'(t, a 11ão o.er aquellas que aprcst:>11LC'i; n11as tr::i.
:;(P.ffi inconvenicucia seria p:u·a o proprio Governo, no caF>n. 
dP. fazer essa acqu ;sição, de que nfio ,resultarão vantageus 
sobre as i::ondíçi1e~ orçarnenf.:trias acCuaes. Quanto ú acqt:i!<:i
çãó cios titulos esl.ran;;eiro~, porém, o prob!P.ma (: muito mai1=
gravc. pela circumsf.ancin. de que esses titulo.s eslr:mgeiro1= 
e:;:is\em em quantidade muito superior á dos nossos ttf.ulos, ~. 
Si lit>JU que. na ling-i;agem mathematíe.a, não hGUVCS!l0 um.l 
1!1imilaç.ão á emissão. ha, na 1 inguagem vulgar, esso. íllím i, 
lação. porquanto, quanto mais papel cmpregassemos pal'a 
adquirir t.itnlos desvalorizados, quanto ao par e desvalorisa
dos quant0 {i m>Jcda, maior seria a emissão susccptivel dl') ser 
levada a ~ffoif.n pelo Gove!'no. E. con~o não riodomos admi~
tir a illimit.a~âo sinão para r.ondiçoes precisas, não lla:veria 
vantagem alguma, sinão inconveniente, em darmos uma arma 
ao Governo. · 

Não QGero crer que o Governo se aprl)veite -0.ella mal: 
n·ão vou, absriluLamrnlf!, nas rn.inhas pondcmçõcs, ao ponto df' 
cúnsiderar (IUe de parte do Governo possa havPor m•~ vout~rl•• 
ou múo destino a dar· ás emissões. Encaro o problema di~ 
ponto de vio:;la mais sym11athico. · Co11sidero que o G':Jverno 
pror.e!forá de modo perfeitamente correclo, e rrue ellP não 
pódl' ter respomsb ilida de nl'm pela deprccia~.â<:l da moeda 
esf.ramwira. nem pela dr·preciucão dos Litulos dos p:.iizes c9-
tr:m~eiros J. <iue S<' refere (;~sa moi~da. Como 11crmil.lir ope
ra~ões onde rnís, Con~resso, o Governo, Poder J<::xefutivi:
U<'nhuma. ac~.ã0 pod<'t'<'lntlS ter? Esta <.í a razão pela qual rnfo 
estou de accôrdo c>om n Ir.tlra r: do art. 1u. 

Igualmente. não p'lsso çor.cordar c.orn o arl.. 3" do pt·t'
JEelo. EsM artigo estabelnce: 

«São conversiYCi!' rm· espncie as nof.ns do Thesourn. 
quando o fundo .dl' ,::-nrnnlin eotrP.s9onrlr-r (1 tnrca parte·
da rmissüo c:ireulanlc ou :mLns, si assim o determinar 
o Governo.> · 

. Si !'Slá medida pllrlri;sc S'lf' lnvadu a rffcil<ll dentro do 
nor-;so tempo,. porque o artign dlz: cnu onle;1, ~i nssim o dc
t.ermi11nr o Govrr11o:i. ·- o l']ur. não creio embora o illu::.~re 
l.CMfcr ~r.in muit.i.~ mni;; m(ll.'O do ífll<' cu: mH.-.. cm 1.odr:i ca:.o 
11a1•n o futuro, 8i n mr.rlirla U1r applicadn. r.omo c-i:tn. no pro
.1or.tn, 1 Prl'mn.~ n rui;n rlo ouro J1<'1ns primP.iras notas conver
sivrifl cru" rtpparN!M'<'m "· no fim de pouco tcmro não havuri 
nt>nhum ':'um rli.~pnniwl n enl.J.'f'{l'!\r, 
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Ha di.fferenca completa entre a emissão banicariai e a tlet 
Qovei·no. A ban'}aria é feita .no triplo .do o~ro, n?-o t>Or se.r 
eJp.issão sobre o triplo do -0uro, mas pot> que e realizada sopre 
ciíf.eitos i!ommerciaes de sua operações. · e o Governo .exige, 
par'a. flíl.rantia da COTINérsibilida.de que exista um_ dep<!slto _ide
cerca de urn tet·ço em ouro, para que a conive.!JS~O SéJa fe1~ 
immectiatamentn. Si· o banco, porém, pot> uma 01rcumsta.~cna. 
qualquer tiver fo!.lo más operações e não tiver os effel~os 
commerciaes correspondentes ás garantias d? nota ~e .. ~m1t.-
tiu. não sérá :o ourn garantia bastante <la rnconvers1b1lidilde 
~·o banco .Qncbrarü. · · . 

l!'oi o que se deu entre nós com o B. U. com o Bane.o 
Nacional, com o BaDllo da Hepublica e com todos os 'QUe ~o-. 
raro emissores .. A. emis,são governamental tem outro obJe
ctivo; e i'eita sob o credito do Paiz, .!IIUe 6 a f:6.rma por que 
sempre deve .ser della; poderá ser lastrada, mas o lastro de
verá ser entregue a um banco, a. quem o Governo, além do 
ouro d'o terço, entregasse a im.portancia correspond'ente aos 
dous terços da responsabilidade. Sem isso nãe> lla .possibili-
dade oe se estabelecer .uma conversão. · 
. Oui a conversão é feita e leva o quro quem chega pri
meiro, e quem· chega a.traz não encontra ouro como aconteo.eu 
com as notas da Caü:a de Conversão, de que tenho umas tr~ 
ou quatro e e'stou á espera dQ ouro para receb'el-as .•• 

O Sn, FRANCISCO VA!lLADAru:s ~ .Vão para a collecçãó., 
O SR. SAMPAIO CoRRÊA -;--. Podem ter, mais ·tarde, :valor 

1:J istorico ;' · · . . 
O _SR. I'AULo m: F.RoNTIN - Feitas essas consideraçOOS 

sobre o projecto, you agól'a. passar á parte relativa . á. aàttlal 
cr~se · econon.üca; e c<>mo o illustre . leacle-r pediu suggestões, 
apezar da minh::t. incompetencia (não apoiados geraes) soli
citarei a S. Ex. que ouça essas. suggestões e qu1=1m sabe no 

. seio dellas alguma idéa util · possa ·haver que seja. aprovei-
tada :pela. honrada Commissão de Finàn~a;;. 

O 'SR. ARMANDO BuRLAMAQUI __, Com certeza. ha de haver •. 
() SR. PAlJLO DE .FRONTJN - ()valor' da.- n~ssa moeda de-· 

.;pende -~ssencialmente da balança commercial; é a nossa. ex:-· 
p9rtacao, ~·a nossa. importaçã',o, que agem de mO<io mais pre.:.·
~1i:io e ma1s notavel sobre a taxa cambial; produzir, portanto; 
o o lemma que tlevetnos ter. • . · 
·' ' O SR. FRA.i.'iClsco V ALLADARES ..:...... Apoiado . . 

O SR. PAULO DE faclNTIN - •••• produzir de todas as fÓl:'.:. 
roas, augrnentar a r1i:1ueza na01onal, exportar. são, portante> · 
os problemas que temos francamente diante de n'õs como de~ 
vendo se~ elementos para mel'hol'ar a situaoão cambial . do 
nosso pa1z. 

. ;Como tive o~casião de ·dizer, o maximo da f.a..'ra foi o at.
tmgildo ao cambio de 3$~22 no dia 28 -de novembro do anno . 

. passado,-·º ,que corresponifo a .15 St32 . 
. , C.-VQ), VII. . . . 4<1. 
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Que· se. àeu? A falta de um apparelho re~lado:c de uni 
\rerdadeiro . l'eservatorid que accumulasse o saldo de nos!!ª 

· e~porta9ão sob'l'~ a import~ção, a.ccar~etog a ~onsequ~n~rn 
dessa alta excessiva, prouuzmdo as osc1llaçoes tao p~rn1cio- · 

· sas ao paiz. De facto, que aconteceu? Os bancos op~raram ~a 
alta trataram de-obter o saldo da. balança commerc1al o ma.is 
bnrà.k' possivel. · · . · . ' . - é ~ •to 

E' a cou·sa mais · natural, pois o commer~10 nao 1e1 
par!t perder, el.le pretentle ~e:inpre ganharl e si em uma.dope-: 
racao de cambio vê que nao ha cornpraaores e ba ven edo
l'eS elle Iiá.turalmente procurar á adquirir pelo· :menor preço 
P.os'sivel. e . conséquentem~nte pelo . menpr _preoo qUe pu.der oar pel<i dol1a.r, ou . pela hbra. esterlina. Foi o . que occorreu. 
· Preciaamos, portanto, cox;_rigir esse defeito. , Dé _ 190.6 a 
i914 com a Caix-a de Conversao, àpezar de seus mconveruen.l. 
te~ na altâ de :15 a :16, e da sua limitação primitiva; a 20 mi
lhoes de sterlinos, tivemos '1m caroh-io estavel. As ditíeren
ças só se deram. quando ficou fechada .a Caixa -de Conversão, 
entre o Governo do Dr. Nilo Pecanha e do Sr. marechal Her
mes da Fonseca; quer dizer na occasião em. que era Ministro 
da Fazenda o Dr. Leopoldo de Bulhões. Nesse periodo houve 
effectivamcnte, ·Oscilla(}ões. Fóra ·delle ·sabia-se . o que valia 
a J:!Ossa. moeda . O eol.XllDercio,. a industria,. o productor, sa" . 
biapi o .. -crue ".alia o seu proaucto,, a ~ua mercadçría. o seu 
artigo mdustr:ial; ao- passo . que hoJe,. mnguem o sabe. 

Horitem valia . 4$500 o dolla.r, hofo vale 5$7{)0; . ha. um.a. 
<lepreciacã.o de mais de 30 '1<> de dia para dia. e ·a oonseqm'!ü
cia ~ a instabilidade completã que deriva des~e facto. Dar, 
portanto, estabilidade á móéda. .e. uma condição , necessaria. 
Não podemos diu- a estabilidade . rapidamente nos .do"us · seri.
.tidos;_ ~o sentidô. do m!l-xim.o e ti!) sentido do rninimo ~ . . ; . 

_ :t'o1s be:r:i;i ; f.açam~s pelo ~enos com ~qu~ .um .dos. lm:utes , 
Xiao .P~ssa: s~r e:x:ced1dç: em1ttan:J_o.~ o max1mo, Já que não 
r>odemos hnutar o ma:mno- e o ·nunimo~ . · · 

Como limitar, porém; peia Cài~a .de Conversão 'l 'Hoje · o 
<mmtnercio de ouro . não é ma.is li\rre. De'\Temosi portanto, esta- · 
belecer que quem le-var ouro á Caixa . de Conversão, .receberá · 

· uma nota conversivel . Isso não adeanta nada. pórqtie não · aa 
po~forá. levar ouro.. ff.a; outra {õrma, porém, pela q'ua~ se con
~egue isso : autorizar o Governo, por .poderes conferidos pelo 
;(Jóngresso Nacionali a que elle possa adquirir todas ~s Ietrs8 
disponíveis nos · ·mercados nacfonaes, desde que attinjam a 
ta.-.::a earobíal de um determinado valor. A minha opinião pes- . 

· :Soit-1· é que esse valor deve ser de.12 dinheiros-ouro, ou o oo:r
l'1!1!Pondente a 4$120 o dollar, por que não wdemos deixar de 
nos. :ceferir hoje ao dollar. qu'e é moeda-ouro. , · -

._Q . • • . • 

i •h .. Sobre esta ·base, á vista, o Governô deve adqtiirir todas as letras de cambio que houver disponiveis, collocando-as nos 
seu~ -agentes financeiros ou seus correspondentes do Ba.noo 
do:1Btasíl, e, si necessil.rio <l, quando a taxa de cambio baixar, 
_dar saques c9ntra essas letx:as, e o pi'óduoto oontra esses run
dQ~, ·~·pI'OV~!(i!~t.~ ' .dQ ' p~peHpQ~dª' C9µ), qqe ~- @d~*-~ 

• 
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essas letras de cambio ser incÍn~rado., De modo que não te
mos .ahi absolutamente os inconvenientes .da emfasão. A emis

; são se dá com vantagem para o paiz para limitàr o maximo 
'.que a tn:xa camoial póde attingir; bs saques. ficam .em r.Qãos 
do Governo-ou do Banco do Brasil si ell~ preferir o:i;>erar por 
intermedio desse Banco, o quetalvez seja mesmo melhor. 

o. resultado é que desde o momento ei:n que haja babca _de 
cambio, ou o Governo, .para suas necessidades, prec;se de re
metter fundos para lá, em logar . de Vi!' tomar fUndos sobre 
taxa inferior; elle sacea sobre este e queima o papel oorres
:rondente, maotendo..,se a emissão inteiramente resgatada, de 
accôrdo ·com os saques feitos. · · · · 

Quanto á outra parte, está ló. o ouro, não mais a tres ou 
a cinco, mas ao que elle custou, á taxa de 12; portanto, em 
melhores .. condições do que a emissão triplice, para poder 
constituit' ·o elemento do fundo de garanLía. · . 

O Sn. SAMPAro Conn:ll:A - E' a melhor d~s soluções, até 
mesmo a unica ·capaz de terminar com as especulações. Só ha 
um meio de acabar-se com os especuladores: · é 'fazer~se um 
.especulador mais forte . ~sse fica sendo o Brasil. 

o Sn.. s.\~ri>AIO 'VlDAL ·~ Nos paizes dê organização, o ES-
:fado é a maior concentração das forcas. . . · 

. o SR • . NraANOR NASCIME.J."'ITO ' - Em quaIQÚer paiz • 
. o ' Sli. ' SAM.PAio. 'CORRtoA

0 

- Deve-se dar ao Estado .essa 
fo.neção : :f'azel-o ,o maior especulador para acabar oom os 
outros. · · 
. ·O Sa. PA~~ . DE FJ\Ô~TIN - O illustre· leader da maioria 

. vae ver outro . facto para o qual . 'chamo . especialmente sua 
a.ttenção e . a do ineu illustre· eoJlega de representação, que é 
o seguinte: todo o mundo precisa de ouro; pois oom, a unica 
.entidade que não deseja ouro é o Governo do Brasil. . . . · 

'o SJ\. CARLos DE. CAMPos - Não apoiado. · · 
o~ P~Ui.o DE FRONTL"I' ..- Vou .mostrar a v. Ex. 
o SR. '.NicANOR NASCIMENTO - Ha demonstracão com os 

'.factos. · · · · . · 
o $tt. P~ur..o DE FnoN.J.1N · - A demonstração·· ~. um bote). 
A Caro.ara vae vêr. Os vales-ouro são recebidos contra 

os impostos.;ouro e a moeda não é recebida, nem a moeda 
nacional, já não falia da moeda estrangeira : para esta ainda 
era preciso ter uma tabella o que seria simphssimo para ta.
zer a differe.nça entre a libra ouro, e o marco ouro. Não serve 1 

a moedl\ nacional. 
Si formos com moedas de fO ou 20$ que são as que exis

tem em circulncão entre nós, . a Alfandega não as recebe, 
exigindo o Yale-ou_i:o. Este .é um ,iogo de C!J.mhio .• é ~a li
qu idação de camb1aes .e -amoeda é o encaixe . metahco, que 
todos os paizes necessitam <' :l1' todos os modos procuram 
l'~~n4l1: ~ ;;~.u .eQ.~~~~ ~· !!lll!!- d§8 m~cU~ ·~~ ~~~1!8'Dtot 
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Deverú () Governo.· para pagamento de imposto em oürô, re..; 
ceber não. só a moeda-ouro ·· nacional, como as · estrangeiras 
}Jelos valores equivalentes ao cambio par. · · ' . 

_, '\"V. EE,_. vão vê• o . que acontece hoje: o nosso cambio 
está abaixo de _9, pelo dollar. A libra . esterlina compra-se a 
!?5$; cambio muif-0, superior . . O commercfo tinha va.nt3gem 
em procurar o ouro metallico para pagar· os impostos e · o 
Governo nada perderia com isso, pprque, além de augrilentar 
~eu encaixe metallico, teria. outras vantagens. A' taxa está 
abaixo da. cifra da conversão admittida de 12 dínheiros; ora, 
pela lei da. Receita, seria obtida . a .25 e ao cambio inferior a 

·10 corresponde a 24$00.0. 
Vejamos agora · as medidas para au.~ilío do commercio e 

ela indutria . . Para o commercio a baixa. da taxa cambial ná 
escala imprevista em que se deu, torna neêessario facilit3r 
os descontos. " 

o al't . 5° do p}:'ojeato apresentado-r-.fi:xa em 50.000 oontos 
os recursos dados ao Banco do Brasil, para diversos fins, creio 
que estarão entre ell(.lS os descontos e redesc·ontos •. A quantia 
é muito pouca, é mesmo insufficiente. Parece-me que, na 
situa1;ã.o actual, em que º!? bancos, receiosos ·da -erise, se re
trahem, si o Governo empresta ao Banco do Brasil a. juros de 
3 % . af,é :too.ooo contos, :.__. não pecco pelo· excesso, talvez 
:>eja. insufficiente, mas nã.o quero ser excessivo - para e:r
fectuar redescontos nas condições dos emprestimos anteriO!'es, 
c()nseguirexnos fa.vora.veltnente modificar as eo.ndioões da nossa 
.,praca, pois, . pelo augmento das . dividas e. compromissos assu
midos I>elo -commercio, leem necM$ida.de -de operar redeMon
tos, unico meio que teem para saLisfazer . em dià, os seus 
compromissos. A Catna.ra sabe que o comb:lercio americano 
.retrahiu o eredito, allega-Se, que devido a circumstancias es
Jleciaes do seu proprio paix. Seja de lá ou de Qá ~ causa; o 
.facto é que esse · retrahimento exige de nós facilitarmos ope
rações de descontos nos · bancos, brasileiros, para acudir - as 
necessidades prementes éo commercio. E' essa. a ·fórma. qúc· 
indico como remedio. . ' . 

'Vejamos a parte relativa a produccão nMional. A base 
.. fundamental da. defesa ria nossa . prod\icção 6 a. livre . expQr

tà(:iio dos productos . (Apoiado3), excepto o ouro. Sem a ex
pottacão dos nossos productos não chegaremos a resultados 
compleLos. Essa livre exportação dos productos ·tem. uma van-
tagem - impedir a variação <los preços.... ' 

E' sabido· que os prei:ios mundiaes variam. 01•a uns pro
ductos sobem, ora outros descem, e coroo a nossa exportação 
hoje abrange uma g1·ande variedade de productos, ~uc-cece pol' · 
~:templo, que pódc l:iaix:ar à borl'acha, mas ~ub1r o i:.o.cáo, 
baixal' a carne fvigorificada., subir o assuear; amanbã ·pôde 
baixar o preço dos cereaes e .subir o do couro. . 

r>e mOdo que temos· elementos variados e havendo :plena 
liberdade ce e."tportacão, serão procurados de preferencia pnra 
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. sobre eUes se operar, obtendo-se assim condições favoraveis 
na questão da. taxa cambial. ,. 

A depreciação de alguns pos nossos productos nos mer
éados mundiaes ~eria compensada pela valorizaçáo de outros.: 
. O Governo prohibiu a exportação do assucar. Aoho que 
é medida que deve ser eliminada, pois, que, devemos per
mítth: a plena e ampla· exportação, não s6 do assul}ar, como 
dos demais ·productos nacionaes, ,excepto um, o ouro. 

• As condiçõec munc!iaes ainda exigem que o ouro não sej& 
exportado. • . 

Precisamos reforcar nosso enêaixe roetallieo; ha um 
meio: a .acquisicão ·de todo o ouro da. proc!ucção nacional • 

.. • O Sa. C~nLOs DE GAMP.os -,.... Isso está sendo feito. 
•O $a. PAULO DE FR.ONTIN - Não est.ou, nesta parte, esta-

belecendo censura. . · 
. ·Pará o assucar basta esta· medida. Para os outros pro
duclos, a não ser a borraeha, considero suffieiente a medida. · 
Quantô a borracha compete ao Governo examinar as ccmdi
i;ões em QUe ella se apresenta e os auxilios de que necessita 
para melhorar a sua situação de preço. 

Vejamos agora o café. O café é a maior parcella. de nossa 
e:xiportaçã~. ·Merece, portanto, um estudo mais detido. 
· Si o Congresso Nacional dér ao Governo autorização para 
.emprestar aos Estados a importancia iteõessaria á. valorização, 
como já foi feita, poderia o Brasil agir com efficiencia. na 
defesa do print~ipal produeto de nossa expol'tação. 

· Nesta parte acredib que o illustre leader da maioria, 
eminente representante de S. ·Paulo, deve desejar exactamen
~ a repeticão do problema .da valorização. · 

. O Sa. CARLos DE CAMPOS :- Tenho umas restric"Qões quan
to á fórma pela qual se 1J9àe · appliear isso hoje, porgue as 
duas valorizações anteriores obedeceram a razões que agora 
n;io e:t.istem; em todq. o caso, -não é para pôr dt? lado,a me- . 
dil'Ja: tem aeropré seu ,-ator, ~u alcance. ·· 

I O SR. l>AtJí..o DE FR~IN - Não acho que as medidas que 
foram votadas anteriormente sejam suíficientes para soluçãó 
do problema agnra, e vou dizer porque. · / 

O .Cambio baixou, o preco do eafé· em Nova York -é o 
mesmo sensivelrn1mta, e o. melhora de preco aqui não .se fez 
simtir. Qual a razão .. ? Uma unica. O eommercio de café está. 

- 'noje debaixo da dit'ecção de um trust que é formado pelas se'... 
guinies casas: Eduardo Johnstoa, Brazilian Warrants, Ar
bukJ"é, Jsraeli e Grace. 

V. Elx ... Sr. Presitlen te, sabe que quando eu trago á Ce.
mara uma qubstão não me limif.o a considera.l-a. debaixo do 
um· ponto de vista geral. S:i é -0oncreto, a.eho indispensavel 
não se a!ludir d~ um modo indeciso, por meio de apreciação 
que póde t>er indêvídamente applicado a ~sta ou aquel!a: de
claro a r~rµia pela, Q\\al s~ ~s.t*- (a;z:end~ ~ª~··· ~ a razaQ pel~ 
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. qual afíirmo· esta proposição . é que exactamente QUnildo 
se. sabe que vae· o gqyerno do Estado de S. Paulo agir, de 
acc!'}rdo com o Governo. Federal; para. valôrizar o prôducto~ . 
estas granées casas estão vendendo café a termo ·. em · larga 
escala. • · . . · 

E como, · talvez, nem todo,g pudessem· acreditar. ..estuu 
J)rompto a, depois da sessão, . apresental' contractos de venc!a 
de café de ~ohnston, ~ra'zilian Warrants e Grace, ~ vende- · 
dores e não compradores, Iriso bem. . . . · · · . 

Mais grave. do que is lo, porém, · é o: erto · que commet
teram, Congresso e Governo, . na creac.ão. <las Caixas. Registra-
doras de Liquidacão. · · . 

A Cabr:a Registradora de Liquidaçties, cujo regulamento 
está ahi pre$ente, fUndada pela , lei de 1913, acha-:-se <lebài:ico 
<la acção imme~iata do grupo que 'tem a direcção dos preços · 
d(l café. N.estas . condições. ve.iamos .como funcciona~ ·E' o . 
jogo a termo de cartas marcadas. Reproduzo. a phrase para 
!:ler bem .comprehendida : . joga-se a termo .no eafé,. tendo um · 
dos p~rceiros as cartas marcadas e a . marcaoão se. dá, como· 
a Ca~ai~a vae perceber, de modo mais facil. . · · · 

· Todas as t ra.nsaccões a termO são registradas· :nominativa
mente; a direcção da Caixa Registradora sabe, portanto,. quem 
comprou e quem .vendeu. · sab& onàe estão as cartas da· alta 
e as ca,rfas da bai~a. conhece em absoluto o valor.' ·de cada 
pa.rceir9; e coroo, e:s:actamente, · representa -0 • 11arceiro· mais 
forte, com o qual não podem todos. os . outros reuniqos, o que 
acontece ~ que, .quando !!ti.tende que . a baix:r deve ser feita, 
esta se verifica.:. . . ·. . . . 

A , Camara va~ ver ainda· como está organize.da a Cabra. 
Os depositas e as margens ~se· estabelecem a oritefi() ·.da di"" 
reecão; actualinente o montante ·é de 4.:00Q$ por L'OOO saecas, 
já. tendo sido. de 3 :oop~, ~:ie 6 :-000.$, de 8 :0.00$·, á vontade .. 

· Del:ide o momento que se faz esse deposito, o numerar10 
entt'~ · illa Oajxa, retrahe-se to~a essa somma, do gyro com
mercial . e, em cont.raposição, a espêcuJàcão· é tanto : maior 
quanto maior a quanti~ .existent.e na . eaixa. . 

Por outro lado, quando · a. direcç,ão quer - perm.ittam a 
observação; níio a posso provar, mas tenho tido numerosas 
a:Uirmações d~ .que o facto. é real ~ os clepositos se dão . de 

· um ·lado; e não se dão do outro. · · · .· 

o SR. FRA~ClSCO 'VALLADAREB - E' o que se ãrtirma . . 

O SR. PÁuLO DE F~oNTIN -~ Como .cor.rigir is~C>? Do urn <'. 
modo sirn,Plissitl}o: e~ lo~r dos dep9eitos e. margens ven
cerem 3 % de Juros e ficarem na Caixa Reg1sf.radora ó'u de 
J:,iqqiqacão, ê caso de serem reeolhidos ao 'Banco do Brasil, 
aqui, ou ás .respectivas agencias, nas localida.des onde func
cionem instittü1;ões dessa natureza. Ma, is ain.do.: esse dinheil'o 
não deye .vencer jpros, o qué tamb.em terá a va11ljlgem de re.., 
duzir o jogo. . : · · · '· · · ·· 
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Por esse modo, éreio, teriamas evitado a maior .parte dos 
males q"qe decorrem. das operações a termo, sobre café e 
outras mercadorias. · · . · . 

Peço tainbem a attencão da Oamara para o seguinte: 6'· 
regulámentO da · caixa · não ·é ·claro. De · um lado, estabelece· 
que o vendedor -póde entregar o café em grão ; mas H .. todos 
o.s artigos e nã,o f?ncontrei um \só que torne taxativa a pos
sibilidade d?- e:x:igencia <la entrega, feita pelo comprador • 

. O . íllustre leader da maioria, representante d1J S. Paulo,. 
percebe pei-feítamente o que póde aco.ntecer: s\ o Estado, 
am~~hã, quizer valo!'iz~r o café, . poderá eompral-o a termo1 
e~ q.m tota.I de úfn, dous ou tres tn.ilhões de saccas, ·emP,re'7 
gando unia parcella muito menor do que si adquirisse o· pro-' 
<J~cto pa~a depositai-o nos' armazens geraes, _pagando arina.
.7.!all~~ens. seguros, e. outras destie:i;as. E' preciso, noréin; ·q~e 
tenh"a a . certeza de que, quando se vencer o contracto, a. It
quidacão · sé não dará, pelo jogo de differencas, ém · que o 
grap.de p~rceiro, .man·ejando capfü~es m.aiores qo que os noss,os.1 
faca com que saJatl:'los n6s crue tenhamos. de paS'Qr; é preciso 
(file· o possa, ao contrario~ · obrigar . a entregar a · mercadpr1a · 
em grão . . · · . · . 

Ahi lambem, Ctllllpre corrigir o inconveniente que ápro-
s~ritai;ri !lS · ·o~er~ç~es l!-' t~rm~, · ÓQ~~ boje ;s~o ·instituidas. . 

o !=:R. • . Sât.LlllS JUNIOR --:--- V:. Ex:. sabe que essas opera
~.;4'!s se fazem em. virtude .de urna. lei federal; e, p,elo que 
diz, ·parece croe seria. então melhor r~vog~l-~. · · ' · 

9 Sa. PAULo DE F~oNT!N _;_ Não; ba~tam dous artigos 
additívos·. · · 

.. · · .. -:: o SR.. SALLEs JUNIOR - O que digo é que. as caixas de 
Hqui~ac~o ~~ ore~r~m em .~oúsequenéi~ ~e uma lei federal, 

·em raxão da q"ual todas essas transacc;oes se podem liquidar 
.por differenoa. · · . · · . :;'i ; :Ji}f.~' 

. . !'-. Ó SR. PAULO DE FRoNTIN....;. A lei sómente .vive emquan:to 
.não é . revogada, · · · · · 

o ~fl.. SALLES JtrnIQR - Foi á sombra dessa. lei _que se 
estabeleceu o mecanismo a gue V. Ex. a.UU<I~. na.i; caJ.Xlls· de 

· liquidação. · · · · ·~ · 1 

· Õ SR: PAtTLo DE. FRoN't'JN :....-. E á sombra da nova lei se !t-
quidarão. (Riso.) • 

O SR. SAI.LES .TUNioR - . • • precisamente oom esse fim 
de luéro, n qmr V. Ex. acaba de se .referir. V. Ex. está apon- . 
iando muito bPrn os defeit~s des~e orga~ismo;. ali:\~·.• ~eq.~o 

, DJ'lpi1t:i,tj'p an Congresso ~.auhsta, ~1ve en~~Jo ~e mdi~·alf, '·éutt
form~ r ,epg:i'clon o noss~ co_ H!~~' ~l'. 1: -~rà!}ç~s~~ tV~l!~~áS, que 
es.s~~ d,ef~~tn~1 .i'.~J!l .~u-y1~11. •. ;~V/i1f1~~(~·,erifie~- lila :P~J'.1~tt
ter-9!Ji..·)~~~w.,.~g~ ••. Wa.i.,'ri~r~.;·~mºqf.:l~ ·ré~~garµ1osDa<.t<ü.'3p:OSW~ 

·1a:utt. :fa.11YJM1i~ JffiM1~~j:P:'::: .~~'.;. : 'dii,ff '·' r~m~~,º~'.,\~' ''. :~j:?r~ti~:e:/~~ 
.. '-S-..ijw"' 1 1"'-'~h u.:...t ~~.:_, ( , ~,·~~ ... -•• ·.;.~,J~H t:.t.J ~..:u·;JJ.;~:tll~, 
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" ·caixas, ellas terão d~sapparecido. porque ~ssa fMuldade é a 
sua razão de ser. 

O Sn: PAtr.C.o oi; FnoNTlN - V. Ex. não ·entendeu· bem o 
que eu disse. · 

O Sn. S.\LLEs JuNtoR - Entendi muito · bem. Estou acorr.í-. 
panhando o rliscurso de V. 'Ex·. com toda· a attem;ião. 
· O SR. · .P~uLo D~ Fi.loNTI,l't __, Estabeleço para o cor;npi-.ado: 

o direito dP, receber a mercadoria em l9gar de . receber a 
difíerença, do mesmo modo .como l10je o ·vendedor tem, pe1<> re- . 
sqlamerito, direito r.eciproco a esse que não está. claramenté 
.extensivo ao ccmprador . . . ' . . · . 

Mas, não somos vendedores.; somos compr_adores, somos . 
'deyedores, porque temos que vender· caf~, temoo essencial
mente de. comprar café, em uma · base que deverá ser a de 
S'$ para 10 kilos do typo 7, que é o typo base ·da. opcã.o. . .· 

A consequencja .desso facto seria. que em muito pouco 
tempo o· productõ 'daria. os. resultados que deveria dar, superio-
res a estes. · 

. o SR. S.u.us JU~IOR - o que se dá, comprehendo bem o 
que quer dizer o nobre Deputado, -é que · o vendedor tem o di_; 
,i:eitO de -liquidar :por ·differença,, em vez de entregar a marca

. doria em especi~. e ao. comprador não assiste o direito de exi
~r essa ~mtrega. Revogada essa f.àeuldade, a Caixa perde sua 
razão de ser~ · . , . 

O SR• PAULO D~ FRoN'l'IN' - Não ,peço rêvcsaoão, só peço 
Que o compraôor tenha direito de ·:receber a mercadoria, como 
o vendedor, <le entregal-a.. . · 

O Sa. MANOEL .. V1u,AB0LM ,_...,Não ba necessidad~ de lei es-
pecial pal'a isso. · , i ·: . : - ~ · 

. O SR. SALt.Es JONJoR -- Pela le·i actual o ·vendedor tem o 
direito de · liquidar por differenoa, em :vez de entregar -a; nier .. 
cadoria em cspeci~. ~ 

. . o SR~ NIC.i\NOR NASCIMENTO ·- Foi até o 'lbje~tivo pri.ll-
cipnl da lei. . . . . . . . •. . 

O SR. SALi·ES JUNJOI:\ - Dar ao vendedor esse direito. ·- · 
O SR. NIC.-\NOI\ Nv\sct:Mr:NTO - E tirar ao comprador o di·· 

rcitc de oxisir a mercadoria. • 
·. . . I . . 

ô SR MANOEL VILJJ.OOIM - Não ha nada que tire essé di-
.rei.to a,o, compJ:'.ador. (Pausa.) · 
.. .. · 0·Sa.:· PAULO DE,Fl\ONTrn - Partidario da emtssão, tendo 

!J1i>bpugnaoo· a rMdida, ,como fatal, só tenho que congratular
itlt!, vendo·' que os ·adversados. tiveram ,de ceder em beneficio 

"dos interesses··do ·paiz. Acho .,que ,eUes . Pro~edera~ peJ;'feita..,. 
mente; acima de uma opinião individual, onde tinhàm de· ser 
collocados os 'interesses d.~ oollectivi~~e .• , · 
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' · :. ·Acab'<> de submetter ' ao elevado j~izo -d.a Camal'a dos Depu- . 
tados ãs ID€didas que, penso, devem ser tomadas corri a maior 
urgencia, .perante a erise que assoberbà neste momento o paiz. 

. . Consubsta_nciando no.s erne.ndés que ora envio a V. lEx: . , 
Sr. Presidenie; as medidas que formulei, não sei si .merecerão 
a apprôvaç~o da Camara. Ellas representam todavia, a res-' 
posta ao appcllo feito aos seus collêgas de representacão pelo 
illustre l eader da maioria. 

· Qúanto ás providencias para a effectiVa solução do pr~
blema. da. valorização da moe~ si a. -Camara insistir em ligar 
es~a ·questão á da crise actua?; em terceira discussão, lembra
rei ~ que me. parecerem ;poder concol'l'er para que o padrão 
ayahador da riqueza pubhca e particular do Brasil não con- ~ 
tmue, pela. sua instabilidade; a ser um dos factores mais im
port~tes da nossa insolidez financeira e insegurança eco
nom1ca. 

Tenho dito. (Muito bem, muito bem;_. o orador- é viva-
. mente cumprimentado.) .: -

Veem á Mesa, são successivamente lidas, apoiadas e en
viadas á Commissão de Finanças as se$uintes 

EMEND.\S AO PROJ&CTO N. 361, DE -19!0 
· (2• discussão) 

N. 8 . 

Substitua~se pel~ Sêguinte : / 

.. -

.Al't. 1. • Fica" o Governo autorizado a emiUir papel-' 
m<>eda: · 

· {º, para" adquirir -por cómpra todo o ouro e toda a prata 
de producção nacional ' e todo o ouro amoedado nacional ou 
E?strangeíro que receber em pagamento de impostos, ·sendo 
levado ao fundo de garantia de papel-moeda; 

2·. para comprar no Brasil produotos naoionaea em 'Vir
tude de oonvenios COD;l~'i'ciaes com paize~ esf.1'$ngeiros, sen
do o credito correspondente em ouro aberto _ao Thesouro Na
cional levado no :fundo de garontia do papel-moeda; 

· 3", para adquirir, directament'e ou por intermedio do 
Banco do Brasil, .todas as lettras de .cambio em moeda estran
i;eii'a ouro, disponiveis nas praças naoiónaes, desde que a 

. tãxa cambial á vista tenha. attingido a 12 d., ouro, por mil 
~is ou seja de 4$1.20 o valor do dollar, podendo, quando ne
cessario e a oambio inferior âquella taxa. sacar sobre esses . 
fundos que deverão ser· depositados no~ agentes financeiros 

·do Thesouro em Londres nu cm bancos correspondentes do 
ll&ne-O ·do ·Brasil, incinerando o papel-moeda proveniente da 
·venda desses saques; · 

4",. até 100.000:000$ . pata substituição de títulos ordi
. narios ou .. de natureza Mpecia.l'; cuja emissão foi autorizada 
·pelo art._ 5'8, ~a lei ;n. 3.979, <te 31 de dez.~r9 de 19i9; 
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. 5", até ~ 50. 000 :000$ para defender . a proãüê()ão nacional-
pelp mogo m~is tonvenient1>, c?m as garantias e fis9~lização 
n~~~~s~rias entr.ap.po· PitI'a tal !1m ~m accõrdo com os <'3over
riPs dos :E;st,ados, · sendo a liquJdaçãp das operações, resgatada 
romma equivalente de notas emittidas; . . . 1 

··: · !;!º1 até 100 .QOQ :·000$· pa_ra emprestar ao B~nco do · Br~sil 
a ,1pr9s ç:le ~ % ;i.o ~nnq, ~,f 1m de desenvolver _suas oper11-coes 

. µ~ ~espoµtQ e reqesconto e qe caµcão de apohces federaes e 
de apolíces m~nicipaes do empresti~o · autoriza~o p~io c!e
creto n. 2. 223, de · 23 de agosto de i920, sendo os juros leva-
' deis ao fúnpo de resgate do pápel-moeda. . . • . 

· · · Par-a~rapho' uniep . . O· pa~~ento dos í~po~tos em <?1.!ro 
poderã semf)l·e ser feito em moeda-ouro nacional ou em. 
inoeda§-ouro · ~sfoangeiPa$, · pelos · v~.lores corresp·ondentes ·ai? 
par. 4e 27 d., ouro; por mil réi~ qú de i$83i o valor qo 
dollar. 

Ao arL 3": 
Supprima,..se. 
Ao art. 5°: 
Supprima-se~ 

1 ' 

Acorescente-,.se os seguintes artigos additivos: 
. Art. · . E' l~vr<;i ª exportação de todos os productos na-

cionaes, excepto o ouro. · • 
· ArL Nas operacões a termo sobre mercadorias é obI'i-

gatoria: . .· . . . · : ".-.:,d 
a) a collocação no Banco do Brasil ou em suas agenciàs 

das importancias dos depositos . e . margens. que serão exclu
sív~me~t~ ~m ;f~~ererio . e que não vencet·iiq juros,,, com a 
respectiva md1caçiio nom1nàt1va das ,operações -real12adas; 

b}· ~ .entrega de qiercadorias desde que seja reclamada 
I!e'o cP~pra!Joi:, p~Q SéJlgO nesta bYPO~hese perm•ttitla a li-
QUlclaç~O P9f dif!eren,ça. . · · 

Rio de õ'aneiro, to de setembro de i920 ...... Pauló . de 
Prontj~ · · · · . · 

0 
· ·-· 1· .· ·~ · -

. O Sr. ~;esid~J1te - ~iC!!- adi~da a discuss~o do art. iº do 
proJecto n. 36i, de 1920, autorizando a en'nssão de papel-
trioeda nas bases 'que estabelece. . . 

· .. ·con}pnreceram mais os Srs. Arthur Collares Moreira, Felix 
Paeheéo; · }i.ndrade Bezerra, Antonio Nogueira., Souza Castro, 
Al)of PJl.!!rf!lOTJ.t, Bimfo ?lfiranda, Rodrigues Machado, Pires 
Rebello, Jo11.o · Cabral, Ildefonso Albano, José Augusto, Oscar 
Sil~!!.e; Báltbazar Pereira; Arnaldo Bastos, Correia· ~e Brittõ 
Tm::~no !'.lfl.mpell~. · Rodris-µ~s Doria, Deod~to Maia, Alfredo Ruy, 
Arh~4!> µeQ~e. M!lp.uel' Mon:iàrdim, ~an:paio C.()rt-fta, Nic~nor 
Nascimento, Salles· Filho, Vicente P1rag1be, Lengruber F1lho, 
~M~d9. ~~r~s. Joã;o -G,uimar?.es, The~ist'Oc~es. d~· Almei.O.a, 
P,~~fül ~~' J()~é ;A,~ves! ~ercqJ~Il-º Cesar. R_1be1ro JunqU~1ra, 
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Francisco Valladares. Antonio Carlos, Antero Botelho, Josino 
.de Arau.io, Vaz de. Mello, Me!lQ Franco; Saltes Junior, Ferreira 
Braga, Cincinato Braga, ;Barros Penteado, Prudente de Moraes 
FHho, Eloy Chaves, Palmeira Ripper, José Lobo, Rodrigues Alves 
Filho, Pedro Gosta, Manoel ViHaboim, Arnolpho Azevedo,· Celso 
Bâyma, Carlos Penafiel, Octavio Rocha e Uarlos Maximiliano 
(58). ' - . ' 

. Deixam' de comparecer os Srs . Juvenal Lamart.inc, Ann.füal, 
Toledo, Dorval Porto, Monteiro de Souzà, Chei:-mont de Miranda, 
Prado Lopes, Herculano Parga, Luiz Domingues, Hermínio 
:Barroso; Moreira da Rocha,. 'I'homaz Accioly, 'l'homa?: Oaval
c;mti, Alberto Maranhão, Solon de Lucéna, Simeão Leal,- Gon
r.aga . Maranhãq; Antonio Vicente, Eduardo Tavares, Gervasio 
Fioravante, Pedro Corrêa, Natalioio Camboim, Alfredo de Maya; 
Miguel Palmeira, . Mendonça Martins, Pedro Lago, Lauro Vil!as 
Boas, Pires ·de Carvalho, CasLró Rebello,· l\fario Hermes, . Ubal
dino de Assis, Arlindo Fragoso, José Maria, Ubaldo Ramalhete, 
Ant.onio Aguirre, ·octavio da. Rocha Miranda., Azurém Furtado, 
Aristides Caire, Raul Barroso, Norival de Freitas, José Tolen
tino, A.zevedo Sodré, Buarque de Nazareth, Francisco Marcondes, 
Mauricio de Lacerda, José ' Gonçalvés, Matta. Machado, $Hveira 
Bru._m, Emfüo Jardim; Amer.ico Lopes, Se:nna F~gueire(}o, José 
Bon.1facio, Gomes Lima, Odilon de Aridl'ade, ;Lamounier Godo
fr(!do, Fausto Ferraz,. Jayme Gomes, Al~or 'Prata, H9nora.to 
Alves, Camillo Prat.es, Edgardo da · Cunha, Alberto Sartn~tltot 
Cetiar Yergueiro. Veiga: Miranda, Ramos Caiado, Olege:ríô Pinto, 

· Tullo Jayme, Cosfa Marques, Luiz X~vier, Abqo~ ~ªptista, 
~ereiu. de Oliveira, Eugenia · Müllez:, . Gpmetêi;'lqo :R;ibas, Ev<i.
r1st!) Amaral, ·Augusto Pestana, Alcides Mata, Nabuco d~ Gouvê;i; 
Flores · da Cunha, Barbosa GOnf(alve~ e Joa~im Osorio (80) • 

. . O Sr. Presidente - A 'H$ta de PTll!lença â:ÇCU$a o compa.
rec:ime.nto de t.zs· Srs. Deputados. · . · '. . 
· Vae se proceder á votação das materiás . que se acham 
!;Obre a mes~: e das constantes da ordem do dia ~ . ·- ... . _ _ .. 

. Peço .. ao · nobres Déput.ados que ... o~upem· as suas ca-
deiras. (Pausa . ) . 

Vou submetter a votos diversas reda~es finaes. 
São suécessivamente lidas e, sem observações, approva

das as redacções firtaes dos projectos ns .' 392. A, ~33 A, 334 A, 
335 A e 336 A, de 19.20, sendo enviados i;to Senado. 

E' lida e, sem ohserv~ções; npprovada n redp.cção final 
do projecto ~. 329 A, de 1920, sendp f~l'll.l:l~tigo ~ siµi~ão. 

. ' 

O Sr. Pr.esidente - Passa-se 11s· votações constantes da. 
ordem do dia. . · · " . . . 

Votação do projecto n. 105 A,· dEf 1920, fixango · a des
peza do Ministerio · das Relações ~i\:~~~i9r~~; pa.ra. q. ex.ercicio 
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de 1921; com parecer da Commissão de Finanç,as sobre as 
emendas apresentadas (2" discussão) . 

Approvada cm 2• díscussão salvo as emendas, o seguinte 
artigo do 

PROJECTO 

N. i05 - 1920 

(ORÇAMENTO DO _EXTERIOR) . . . 
ArL. . E' o Presidente da Republica autoriz.ado ·a des-

pender, pelo · M'.inisterio das Relações Extcl'lores, com os 
serviços designados nas réspectivas ve.rl:ias. ·quantias de réis 
4.063:304$879, ouró, e do 2.361 :i20$,. papel: 

Nature:a da dcspeza 
Verbas: 

1" - Secreúi.ria de 'Rst3.dO . 
2.: - Empregados em dis-

. ponibilidade . . . . . 
a• - Extraordinari11s · ao 

interior, .....•. 
'4"-ôbras "· .......•• 
5•-:-=- Recepções officiaes .. 
6• - Congressos e Confe-

rencias •....... 
7ª - Serviço Teleg\'aj>hi

co e postal . . . , . 
s• - Repartições lhterna-

cionaes ....... . 
9" __, Corpo Diplomatico 

distribuindo~se pe~ 
la.<J . rubricas das 
'differentes embai-
1".n.das e . legações 
os primeiros e se-
gundos seeretarios, 
de acoôrdo com as 
'tabellas explica
tivas do corrente 
anno •.•... 

10• - Corpo Consular· (re
duzida de 5: 000$ 
a consignação <l.e 
pesosaI na. Russin 
pela eliminacão do 
consul de H e l
singf ors, e creada 
com, ~a d9tai(ão 

Ouro 

: ... ~ ~ ............... -- / . ....... ' .......... . 
300:000$000 

100~000$000 

145:313$768 

' \ 

1. 4'7õ :611$·:l H 

Papel' 
. 916 : 120$000 , 

165: 000$000 

90:000$000 
30:000$000 

150:000$000 

4Ô;Q00$000 

120:000$000 
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~ de Finlandia, 
para. esse ·mesmo 
tionsul e corrltgji
da para 2ª classo 
a. categoria. do 
consul geral em 
Iokohama, e ;para. 
consut de 2~ elasso 

Ouro 

· a. do consul geral -· 
· ,oro Shanghai . • . i .30'.t:380SOOQ 

1::t• - Ajudas de custo • . 320:000$000 
f 2" .......: Extraordinarios · no 

exterior ( ncore- · 
scentando -~e de-
p ois de «duplica-
tas de vencimen-
tos~. as palavras: 
para. occorrer as 
despe.zas e v e n -
t uaes de viagens 
e outras re$ultan-
tes do Tratado dé 
Paz e· da Liga. das 
Nac~es. • • • • • 330:~$000 

13 .. ,...._ Expansão Eeonomica. 87 :OM$000 
.. 14• - <::omtnissão de Li-

mi.tes • .~· • ·: :•. .• · · .. ........ .... . .. . 

'133 

Papel 

,. 

800,;{)00$000 

O Sr. _Pres:iden:te - Vou snbmetter :i. votos as emendas: 

N. :l 
. A' verba 8ª « Repa.1•ti~es Internacioa:ies ,, augmente-se de 

6:260S776, our-o. · pa.ra a União Pan-American&, antigo _ .Bureau . of -
Amarica Reputllics.- C&rlos Garcia. · · · -

Approvada. 
N o . -Verba 9• - Material: 

Legaçno na 'HollMda, augmente-se ~ :000$000; 
toga~ no Japllo, a.ugmente-se ISOGSOO(). 

Justificação 

\ . 

Com o encarecimento do 'Pa~l e de todos os objectos de expe::'. 
diente, a. vorba votad~ para o expediente de n,uitas legações tornou-se 
211suffiofente. Sobretudo a. Lega.çllo na Hollanda. quo tem para o cor. 
rente exel"4:icio apenas 5008 para o expediente, :l despeze. exccdeh 
muitas vezes a importa.noia votada. O mesmo aconteceu com a Leg~o 
no Japão.- Carlos Garcia . · · · 

Appr ovllda. · 
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N. 3 . . . 
A.' verba. ::.o• cc)la.terfa.ln, stib-coosigmictio «Fa.ctut•a.s. corisul!lres»:-

Consufado Geral no Porto, angmcnte.-se 60$000. · 
·Lisbfia., Genova. e Southa.mpton, au~ente-se 205 erJ1 cada um 

- oosooo.- Carlos Garcia. 
Approvada. 
Vota.çãO da seguinte emeoda: · 

E~lizlOA N. 4 . 

· A' vei·ba :·O•-uMateria.l» a.Iugueis de Cba.ncellal'ia de 
e Lega'}ões, a.ugmente-se: . 
Lega.~flo no Cnil~ •• . ••. ....••.••• •.. . •..••..•••. · •••.• 
Legaçã.o n<& Bo!ivia •.••.•...•.•.•.•.. . . ..•••••... , .•.• 
Legação na Cb ma . •.••. : . . .. . . ..•. • ..••••.•••..••...• 
Lega<;ã.e na. 1 lo!landa ••• • ••••• ••••• ••••••••••••••• •• , .. 
Legação no Japào .••.• ••... ••.••• ••••..• •••• , •. . .• ; .•• 
Lêgaivi!.o oo Uruguay •••..••••••...•.•••••••••••..•..•• 
'--- Ci\RLOS GAJ\ClA, . 

Em baixad~'-

3 : 000: OO<> 
2:000SOOO 
!:000$000 
1:000$000 
f:OOOSOOO 
ô:000$000 

o Sr. Presidente - A ee:ta. emenda a Comniisi.U.o apre· . 
sentou o seisuinte: . 

Substitutivo 

A. - verba. 9ª, na. ·pa.rte dostüi3da· a.o ahlgllel ·das cbancellari&.i; · cia.s . 
lega~ e ombaix.adM, a.ccr~ente-:se: . .. · · . 

uPara. os augtnéntos de alugueis de cbanceUal'ias de emba.ixadase 
legações, e que occorrarecn duran~e o exeroicio, . 4a:OOOSOOO." · 

Approva.do o i;eferido suosti.tutivo da. Commissâo ficando preju-
dica.da a omenda n. '-· .. · · 

Votaç.'l.o d& seguinte. emenda: 

ÚEm>A N~ o 
.A' verba rn~· cct.faterial» ~lugueis do Cha.ncollarias, . âugmento-sa: 

Buonos Aires •..•• • ••• •• ••• : ••••••• •• • •• • • •••••••• , • • • 500$000 
· Mnn tevidóo ••••••••• •••••••.••.• ••• •. • • • • • • • • • • • • • • • • ;;110$000 
Lheq1<1ol. ••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • ~\>()SOOO 
Port.11 •••••••••• ••••• •••••••••••••• •• • ••••••• ~ • • • • • • • 2oosooo 
Zurioh • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • . • • • • • . 1 : 00'0$000 
êornbairn ............ • •••• • • • • • • • • •.• • • • .. • .. • • • • • .. • • ôOOSllOO 
Sy ·1 noy •••••• • • •••••• • • •••••.••••.•.••. •·· • . • • . . . • • • • • 400SOOO 
Calcutta .•.•••.••.• ~. • • •.•••••.•• ; ............ ;... ... • 600SOOO 
Barcelona •••••• •• • ; .• •••• ; ..... ... . ......... .. ....... iOr SOOO 
Yokoha111a .•••••• •.•• : ••••••••• ; . ... .. . .......... ". ... 200$000 
Vigo . • . . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • . • • . • • • • .. .. 20osooo 

. ~ c.u.LilS Gil<ll:'-· 
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-..- o l!!!lr •. Presid.eil.,te - A esta. ~roenda :i. Commissio of-
fei:eceu o seguinte . · · 

Substitv.t.ivo 

A' ver.t)li .iO".:-,•l\ía.terfal>i na. parte destinada ab materi~l pciri'l as 
cbanc<:fümas dos . consuludos, n.ugmente-se rlà i !>: 000$ a. su[):.con- . 
signação destinada. a occorrer aos a.ugmeotos de alugueis de chaccel
la.ria.s, de ex.penknte , s:ila.rios a pol.'teiros e continuos de consulados, 
em que forem neces.sarios; · . 

Àpproyado o referido substituÍí110 da Coinmissã.o, Jicantlo 'preju
dicada. a. cmPnda n. ;3 . · 

E' considerada Jirejudicadà a emedda. n. 6. 

Rejeitadas successiva~ente as cme.nda.s ns. 7, 8 e 9. 

. O Sr_ Presiden:"te - Vou subfJiettor a votos a enien~ da 
Comm issào. . · . , 

Approva.da. à seguinte 

EMENDA ·!JA. COMldlSSÃO 

. i4 - Para attender ao augmento de 2!S % nos vencimentos dos 
ruocriona.rios do Corpo Diplomati~o e do Consular ani ex.ercicio, 
525: 385$000. . 

Approvàda.. 

Q Sr. Presidente - O projecto u. !OS, de ill20, ps.ssa á 
3• discussio indo a.ates á. Conuni~ãl'.> de Finanças alim de ser redi· 
digid.o. 

Votação do projecto n. a•;, de i9:?0. a.Itera.ado a lei do li
cenc;as: · 

(.a• discu~o) 
Approv4dos!succcssiva.mcnto em 2• ~~uss:Lo O!! soguiute:t arti

gos do 
Pl\OJEC'l'O 

N. ât.7i- 1921> 

O C011gt•csso Nacion&l decreta: 

i\rt. i 0 : A lei n- -1..05{. dct i& dG.i1i.noi1•odo 11>20. ~o doct•eto r.u~ 
mero :l~. l!i7, de ;; de maio do mosmo ~uno, serão executa.dos com às 
seguintes alternçues: 

~ :!.". São competentes para concedar' lloôaqas: 
a) a Côi•te cte Appella.ç(l.O do Distrícto Federal a~ oou pre7idento; 

~sto .aos membros da mesm~ Côrtc, aos fuucclonar1os da Sll& secre~ 
tada, aos juizes do direito e nos pre tores,. aos escri'làos a a tocfos o8 
detna.is llé:rventuari<l!i que d~peo.ha.rem quaesqu~ ~u~cç~ perante . . . . . . .. . ~· . . 
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os j·~ízos o~ pretorias da jastiça local; o prucurador geral do Distt'ioto, 
aos membros dó respectivo ministerio p.ublico; (art. 2° d, da. lei); . 

b) os chefes de repartic;ões ou de ser\'lços puolico;i. fet!eraes m> · 
Districto Federal, nos Estados e no territorio do Acre, aos seus subor-
dinados, até trio ta dias; (idem h, da lei); . 

e) o Presidente da Republica, aos l\Íinistros de Estado, por· qual
quer praro, e a todos os demais fanccionarios aos diITerentes. minis- · 
tedos por mais da· um anno; (idem j, da lei); 

§ 2•º Os prazos de interrapção de oxercicio sem liceoçs, a que se 
1·afere 'o att. 3° da lei, dizem respeito a cada anno civil, conside
t•addo-se abandonado o emprego, independentemente de procesro 
administrativo, si a ausencia do funcciona.rio se prolongar por mais 
de trinta dias consecutivos. 

§ 4.0 O fonccíonat'io que tiver gosado de dous annos consecutivos 
ele Jiceuça sõ poderá. obter novà liceoça. se estiver exercendo o eargo 
ba. ma.is de dous annos, salvo o dispsstG nos arts. 20 a. 23 da. lei 
n. 4.06L . . . . . -

§ 4. º Para. o effeit9 dos .descGntos a. que se refere o art. H da 
lel, serão sommados, dentro de cada anno civil, os dias de·falta e os 
mezes de licença, como se fossem consecutivos. 
. § 5.0 A licença. especial de que tr.a.ta o art. i 9, da lei, só sel'á. 

concedida por motivo de molestia grave, provada em inspecção de 
saude, prevalecendo as razõ~ de preferencia. e mais diSposiç.ões do 
art. !7 do decreto n. :14.i57, de '.1.920. · 
. Art. 2. 0 O Governo expedirá novo regulamento 1lm qua set~do · 
coosól.idadas as disposições desta., da lei vigente e do referido decreto 

Are. 3.0 Revog-.i.m·se as disposições em ~utrarlo. 

O Sr. Pre sídente-0 projecto passa. a a• discussão. 
Votação do projecto n. iOi A, de '.1920, autorizando a axecuc;lto 

àe obras no leito do rio Grande; com parecer.- fa.voravel da Commissão 
de Obt•as Publicas e emendo. substitutiva. da de Finanças (2" .tis- · 
cussao); ' · · · 

.... 
. . O . Sr. P:reaidea.~ - A este projeêl.o a. Cosnmlssã.o · de · 
ltinanças coiiclue o seu pa.roce1· do seguinto modo: ·· 

SUBSl'ITOTIVO ., 

{!.;tó posto, é :i CommiSS<l.o de Finanças de parecer quo o projecto 
roorece ª· approvação da Cam.ara, desde que se substitua o a.rt. 3º 
pelú segumto: · 

<< O Governo, depois àe :i.pprovado o projeoto das obras de que 
trata o art. i 0 , solicitarfL do Cóngresso Naciono.l 0$ croditos que forem 

. precisos á execução das ditas obras». · · 
Vou submotter a·votoi o pro,iecto salvo a emenda substitutiva. da 

Commisdo. · 
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Appro,·ado.s i-;t1tJ1:<-issi\'a1ucntu cm :!ª discu.ssão, sal\·1> a. c111cncfa 
sub~titutiva da Couunissão de l~iuanç~t:; o~ ,;cquintcs a1'tig-os do 

PUQH::.CTO 

~. 10 l .\ - 19:!0 

· O GOll(,,"'t'Csso Naciou;l.f resolve: 

Art. J". Fica. o GC)vcrno autorizado :l m.rnd<.ir exor ... ut.i.i.· :J.S, obras 
11coossa.rias 110 leito elo i•io Gro.ride, dr.sde a ponte tio .lagu;Lr(lO até ;~ 
fóz do Rio Pw:anahyb;i , de modo a facil'ít.'tr a na vagação cm todo 
aquellc percnrso. 

Art. 2°. A' medida que forem ,;;endo removidos os obt.;1.cu!o;0: ;i. 
uu.vegaçã.o daquulle rio , o Go\•emo o franqueará. ao uso publico, mlQ 
podendo conceder nenhum privilegio Oll monopolio. 

A1·t. 3°. Com cs!e serviço o (~ovorno despenderá aunuabncnto 
a.té a quant.i;L de i00:000$, que será consigoMl<L nos · 01·ça.ment0:; da· 
llcpnblica. ' 

Art. ~·. l'm·a o rucswo fim poderá ú Governo acceitaJ.' as cou 
tril:>uíç.ões pcclmiar:hts que forem concodidll.S pelos Estados de S. l'aulo 
c_ l\lína.s __ Goraes, 110 intuito de ser .da.do a obr.l m·aiot• dcseuvot
v1mcnto. 

Art. ü". ~tt_1p1·c que huuvm· iutcn·up1;.ão nos trabalhos, do.-ido ú.,; 
cucheutcs, o Govei·uo oc:cupai•á a commissll.o de obras e seu pc,;,-.;onl 

.110 sanea.mouto das m<1.rgens do rio Gr;tndu e seus a.ílluentes, eon•ú 
niÇdida de1 prophylaxia. do impaludismo de accôrdo con1 o resul:i.mcnto 
sanita.rio. • · 

A.rt. ü". Revogam-::;e a:; disposições em contra.rio. 

:\.pptoV'ada. a refet'ida emenda substitutira. da. Commíssii.o de l"i
wu1ças ao art. 3° do projocto n. :lOi .\, .<lo :l~~o. que fica. pt·o,indk<.tdo, 

O Sr. P.residen'Cie .:.._o· prQjecto pas...;a· a a~ Ji,;cu:isà•J,0 
indo ante:; à respcctivn Commissão afim de :>01· redigiuo . . 

Vota1;,!i.o do projecto 11. :t 78 A, de 1920, ;~mni~tim~do os iu" 
submissos militai'cs; com panicet• o emenda da Commb~ilo rlo Co11-
stituição e Justiça .: p1·ecedendo a · vota.c~ão do re<1uorimeato do 
Sr. Oct•~ vio Rochà (2ª dis~ussão); . 

o· S:r; Preeident.e - :\ esto projocto füi orror~cido o ,;o-
~i~c: ' · 

llt>QUEnLllli.Sl.'() AO l'ROJl::t:'.l'O l'i. :i i8 A1 1>1:: 1!121) 

Hcq11ofro que. som prajuizo da discus.sã.o, o J'rQjccto n·. :liS .\ ,·;'L 
á. Commissão du .M:n·inh<L e Guerra pu1·:~ que c:;tl\. dii;l\. qtu\l. o 1·ell<'l.u 
quu •~ anmbtia 1Xíctc tcl' na 01·gaui:ea1;ão dt'.!-l lb1•c;.a~ armada::: dn llc1111-
blica.. . 

Sala das :>e~sõos, e> c.ic setc111 l.>t'O de 1 '.120 ,-nctavio li.o e/ia. 
\ ·ou sabwettcl' a voto~ o reque1•it11cuto. 
Approvado. 
c.-:V.ol. VII. u 
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O Sr. 1.::..ra.ident.e - O projccto vau á. Con1mis~:1o d~ illa· 
i·inba e Gt1ct·ra. . 

· Votaç;J.o do projecto n; 2i2 A, de 1920, considel'ando de uLilid;i.de 
publica. a. Liga 8a1·baceoense contra o Analphabetismo; com pa recer 
fa. vora vel da. Commissã.o de Coostitaiçã.o e.Justiça; 

(2& discussão) 

1\pprovado em .2•.d.lscussão ~seguinte artigo do 

PROJECTO 

N. 272 A - ill20 

O Congt•esso Nacio11a.l resolve: 
. Artigo unico. E' coosidorad:i.'- instituição do utilidade publica a. 

Li~a Barbaceneuse contra o Analphabetismo; revogadas as disposições 
·em contra.rio. · 

O Sr. Pre•iden'te- O projecto passa. á. 3" discusslLo. 

O Sr. A.uc-ust.o de Lima. (pela ort~m) req~er e obtem 
dispensa de intersticio pa1·a o pl'ojecto n . .272 A do fig-urar na ordem 
do dia da sessão seguinte. · 

• 

. Vota~o do projecto u. i;j8 A, de 1.920, estabe\ondo pcua:; para 
o l\omicidio por imprudencia., negligencia ou impericia e <laudo outr01s 
providoucias; com parecer da. Conunissão · de Constituição -e Justiça 
(i" discussão). . 

·-Ápprovado em i" discussão o seguinte 

PJ\OJECI'O 

N, i58 A~ Hl20 

O Con~resso Nacional decreta: 
· ,\rt. t. 0 AquclJo que, por irnpt"udencia, negligencia.. ou impo1•ic!a 
1rn sua .a.t•te ott protis...;;.\o, ou po1· mobs~rvancia d~ al~mna. <lls~osi.çlo 
roc;ulamout, comruott.Gl' ou .fôr causa mvolunta.r1a., d1rocta uu 111d1.re
cta.me11tc, de 0111 hoioicidio, será punido com prisll.o cal!ulal' por um 
a cinco aunos. · 

l'aragrapbo unico . SI do facto ro.sullal' a 11101·tc do m;lis do urua 
·pussoa, ou a morte de uma e losão do uma ou ~lli:1 possoas, coo1 o.~ 
onu!tos indicados 110 11.rt. . :i(lt do Codlgo Penal' a PtJIUL SCl'á dll l'l'islo 
L:allula.r po1• úous a sots annos. · 

A1·t. 2," ;\i)uc•llo que PQl' í111p1·11douciíl, 11ugligo11oia uu írnpor.cfa 
llõl. sim :u·to un pl'CJfi!llll.o, ou pol' inobsorv:Lucin do alguma di,;pus.1çilo 
1·ogul11111c11tar, commettor uu· foi• 1.J11usa. i11l'ol1111tal'in, dit•cct.1. ou 1ndí
i·octa, do alguma lo><l.o co1·1HJrnl, i;ut·fl puulclo com a!! sagúintos plonni1 
'le pri,;;'l,o cclluln.1• : · 

1i) do i!.i '1 til.\ uias ltl ll l~o COl'poral !)!'(J<ÍUÚI" SÓ111011to dor SUlll 
oul'as cousoqucucla.s; 
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(J l de ~ou:;· a seis mezes $i prodm:ir iucommodo dê .sauuc 
q~w inhabilitc C paciento de serviço ac.Livo por· mais de ;:W 
clIUS • 

'e) de oito mezes a ll·es a11os, si da lesão CO!'poral rcsul
ial' algum dos effeitos indicados no ad. 301i do CO<ligo Penal. 

§ t. • Sí llo facto i·c;;u!Lar u:ffon)la a mais de uma pessoa, 
a penas será, no caso da fottra u, prisão c:ellular pO[' um a . 
quu.tt·o meze::i; no caso oa lettra ú, poi· quati·o me-tes a 'um 
anuo; e, nu caso da lcl.Lra e, por um a quatro anno::1. 

§ :J. v A :t'íanr.:a nãQ ~c1·á concedida. ao conduct,or de vehi
culo que, tendo c:ommeltido ou sido causa involuntaria de al
gum dos factos rn·evistos nas lelt.ras a, b, e e, ou nos primeil'o 
o segundo casos do § :1• deste artigo, não ·se detiver imme;.. 
diatamente, ma:s fogí1·, pt·ocurando escapar á responsa,J:>ilida
de penal 0m que pos!>a ter incorrido·, sel-o-ha, porém. si, dada 
a i'uga, dentro de 2·1. horas. o conductol' provar cumprida
mente que a sua permanencia ·no local do accidente o expu
nha a perigo immine(l.te, motivado pela reacção da propr ia 
victima ou por impL1lso de terceiros. 

Art. 3. ~ l"abrícar, expot• oi venda ou vender habitual
mente, sem licen~'ª da autoridade competente, a1·ma offensiva 
polvora ou qu:ilquar ou~ra materi:v explosiva. · 

Pena - mul~a de 400$ a :l :200$ e privação do P.X0t'cicio 
da profissão por um a seis meies. 

ArC ~." Trazei· comsigo armas offensivas, sem licencn lia 
•1uloridade competenl8, fórn da propda habitaoão ou de suas 
depcncencias; . 

Permitlir ou cou5€ntiI· a rnenor de 14 annos, ou a pe8son 
liem discernimento, o porte de armas offensivas; 

Conduzir, fazer conduzir ou transportar polvol'a. ou quul
quel.' outl'a matoria explosiva, sem as cautelas necessat'ia$; 

Pena - mu!La de 50$ a i50$.000. 
Arl.. 5." Fazer uso de a1·mas offensivas ou mate1'ial: ex

plosivas sem liccni,:a da autoridade competentes, cm Ioga!' ha
bltnuo ou na!l ~uas v\:zinha.nc;:ls. 

Pena - multa de 100$ a 600$000. 
Ar·L. (J. n CollSl'!'Vll!.' t'Ul casa ou OUll'n loi;;'al', clantle!lf.iun

n1<'t1ll', ou t:ônll"il a prohibi1:ao <las ]1)ÍS ou C!a autoridade 1~om
pcl.1~nfo. urmu~ 1•m 1mm1: ro supN•io!' u cinco. ou nHllel'ius 0x:
plosivtts ou inflammaveí.!!, ·perigosa!; por ~ua qualidade ou 
riuun~idade : . 

l 1cna - multa de 100$ u 1 :200$ e pl'isão collular por 
um n seis mezcs. 

A1·l. 7," Apres('nlar-sc. cm publico em osl.ado doe r•m
hriuguC';,, de modo ~t cau~nr desordem, cscundalo ou r>oric,"O 
i;iara ~i me.Sl.Jlo ou pura. outrem: 

Pena - multa de 20$ a 200$000. 
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.J>t\rageaphu unico. Em cas(i uu · rdncit!encia ~. 
Pena <lobi·a~~a . 
~\. rL 8_" Emhria;;ar-St! por: ü'abilo, j::;(o é, enl1·e0"at' -SC [t 

.cmbdaguer. co11linua ou pel'iudicumentc, cl1! modo a perdcl' 
mais uu n1cuos o imperio de si mesmo e a oaipaddadc de 
llt.lmini:;t1·ar sua ·~l'SSOa e bens ou cuidar dos seus negocio::;, 
,toi·n;mdoMsc pc1·_igo80 para .!;i mesmo e para a::i pessoas com 
r1uum vive e para a ot·C.cm publica. ' -

l>êt1a - · inlernacão -por trcs m ezes a um anuo· cm ct->- . 
tabdocimcnto co1·r c<:cionul adequado. · 

Ar'L. H." FornucN' :i algumn, cm logar frcqucnf,<Hlll ptJlo 
11ublico, bebidas ou outi·as substanciai:; incbriau.tt~s, com o 'fim 
de cmbt•iagal-o ou augnwnlai·-Ihc a embriaguez: 

P ena - multa de 50$ a 2·00$000 _ . 
§ 1. • Si 11 fac:~o f l11· praticado com pessoa menor. ou lIU IJ 

.$(: achl! manifestamente cru estado- anormal por· fraquc;:a ou 
alterul.)lfo mental: 

Pnna - pri"tio collular po1' dous a qualro mczes e muHu 
üc :!OS a 1008000. 

· § ::3;" Si· o illft'ac lot· for dono ·de cas::i de vender bubiclas 
uu subslancias inebt'iantcs: 

l)cnu. - as do paragrapho anlerior, accroscida::l ua iu·l
:vai;fio · da p1·ofi:>são pnr quatro íuczcs tt dous arrnos. 

A1~t . 10. Será punido com a multa .úo 100$ t~ com (l c.Job1·u 
da ultima imposta cm cada reincidencia o dono de cus:.t <!1\ 
commcrciu t•xclu::;ivo ou nrincipal de bepidas alcoolicµs: 

n.) q1w n COill'Cl'Val" aberta <lt·!pOis da~ 7 ltol'as clu noite, 
ou a ab!'it• :mlc~ da::; 7 da manl1l!.; 

b ) que mandai· ou consentir qu" qualque1· meriot• leve u 
1,et•ceiro.s pcs:;;oai:, quer ausente:., que1· prcsent.e:;, alguma be-
bida alcoollca ou ~ubi;tanda iocbri:mte. · · 

§ 1 . º Nãc: s1' incluem na di~·posic;.ão l.!a lellru. a. ·:is 1.·usus 
de }J1~bidus t]Ue ficam no interior de clubs n lheatl'of:l. cujo 
acce;;sn ~ó 1·~ perinittido a riucm foi' socio do referido ~ !uh ou 
tivllr íng-rü:i.oo pal'a nsi;istir uo !'~~wctuculo. sa'Jvo si sa dc
mohslr:rr qu<' o club •Ju o 1:specLa(:t1lo são ape11ao< accc:.:soríos · 
flUC ~c1·vt•rn du preltoxto . ú vNlda d e bc-bidas, ramo nriucipul 
do nt!~ocio. · 

§ ~." Na f1rohjJ.1i~~üo 1Jn ldlrn ,, nã1.1 SI' inclUl'UI 11 ,.; 1·ai
x c•it·os 11wll1)t'Cs qunnc!o em !:'t!t·vic;o nu inll!riot· rl(ls 1•-!I uhl·lc- . 
cinv~ulo:-; <>11) qur: trnbalhain. 

,.\l'l.. '11 • As 1·a~as 1 ~i . 11\11' :<L' J'<•fet'P o arUi,::o p1•t1L'Pdl'nl 1', 

i::e1·5o Ji:.:cn 1 brntla:.: 't'll'l\l po,!il:ia, q i1 n ndlns l.L•t':í. 1 i\·1·,, :.u:1:css11. 
Cabt: lnrnlwm ú p111icia 1'o1·rnn1· uni 1.•a<ln~t,1 ·n tio,; 111·1 ~i:ios 

pu1· 1.1mbrh1gul':r,, qw~ ~t'l'\'Íl'tt cuuw um · Jos • ~lerm•ulos para 
a internação u11 akoolii:ila no ::i.~ylo dos bel>cclorei-. :i (Jut1 s~ 
refere o n.l·L .. 1!. · 
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· 'Art. 1.2. E' creado. no District.o Federal. um asylo dt~ 
1Jcbndores, · r.on1 tratnmcnl.o medico e rc!g·im:rm de~ frabnlho. 
1.ci1co duas scecõcs. um<'l de asylados ,judic:ia r ios e ou r.ra rtr• 
:i sylaclos . voluntaríos. 

Da .scccão judiciaria farão pal'Lc: 
a.) os condemnados pelo arL . . s•, os que, lrnvend·o ·si-Oo. 

M·ndemnados pelo ar:l:. i º, .não houverem pago a multa, tendt) 
sido cs~a convel'tida ·Cm pl'isão, e os que foi•cm condemnrid_?~ 
por mais d e tt·es veze~. rlcnl.t'o <lc um anno. pela. cnnLravcmça.o. 

\.:lesto ullimo artigo. 
b ) os impronunciados ou a.bsolvi d-0~ ~m vi r tude) da diri

menLC\ <lo § 4º do art. 2i llo Codigo· Penal, c.om 1·unciluM·n!n ·mn 
mnlc:;Lin, mental resulf.antn do. abuso do afoool. ... 

Da outrn secçiio fat•ãtl parte: 
f.t) os voluntario>: que ;;o aprcscnt;arcm r.m j uizo. so lici 

t:;mdo a. adnüssãn ,, t1omprovanclo :\ nf)cn~i;idtl'dr~ rfo f.ral.nmento 
anti-alcoolico; 

b ) os qnn, a t'CíJllN'ímcnlo <ln pesi:;oa da familia, forem 
cC'nsitlcrados nas mr.smas condições, !'Mdo .evidente a u r-i;rm
cia. da iutcrn"a~ãü, para evil.ar a prnti <:a de acl.os criminosos 
o n l'Omplct.a per·d ição moral. 

Paragrapho unico. O procc;sso para. n. inl.crn:u;ão n:.t se
gunda st.w.;ão, ei'm hai:c r.m exame mcc.lico, correrú perante 
ü .iuiz d('. ot't)\liíos. 1~0111 ·r i\1) snmmal'i(I P- ·poderá ser promo
vido !)Cio curlldor do oL·pliãos, com . ou sem provoca!:-áo po1· 
1):ll'f.r da -polie ia. ou da famil ia. dad<J cura-Oot' o. liifo p:m \ de-
J'.Pnd<!t' os d. i t'~itofo; ·do iotcr.i:lilando. · 

Ar~. 13. Sr.t•á julgado r: punido como vad in lod(} nquelle 
(]UC auforil'; clit·ccta ou indit·ec~~menll', lu<:roi; da. ·fH'OSf.i[.ui 
IJÜO de alguma mulher. 

Arl. ·J ·'i . :"\o DisLric lo .l!'cde.ral. as r.on trav1•nçifo;: previs
tas rwsla !Pi, br.m como a s prcvislas no,.: al'(._<:. 31>7 n. 371; 
:n.i, 37G; 3i8, ~8'2, 391, 395. 300, 402 n 10.3. do Co<ligo Pe
nnl, serão proer.l;sa<lasc ,julgadas, <l o confoi•midnd(' com o dis
po~(() no {tl'L 6º, da li!i n. &28. de 28 ·de ouluhro <le rnnn, 
combinado cçm os nrl s. 126 § 3º e HO § 'l u no derroto 11u
mc1·0 9. 263. <IP 28 dr. (\Pzcmh1•0 <le l 911 .' nviciifilm(\o 1.\ § tl". 
dtl arl. tl" u. {i.28, u(• 1899, pelo ~oguínL~ modo: 

· § r:í." Apt'<!Sc nlarins os aulas, ao prnt.oi• mandará cslc in
ccutinonLi intimar o nccusado para. don[.ro do 11~ hornf; im
prot•ni;av1:is, c·<.ml'adns da inLimat}ÚO, produzir, caso quoira. 
il()cumnnt,os ou llO\'aJo: l.<'sl·l'munhas . .que tivN· ])Or <:onvm1ien
t.r:~ ft 'sua oefr!>a P. si ·tia• !a t'í.'(JUCrer 011 for 1'11VPI, ~('g'\lÍl'- Sf'-)Ht 
o .iu ·l ~nmC'nto imrncdiato. · 

::; 1. º Os crimr·s d1i 11nc l0rnt,o. o art.i:::-o J)l'imr.irn clr.s fa ·ll'i 
r;e1·ií.n processados l' jtllgado~ pelos ,iui:w;; dt' olii·r. il.o dn cri
nw. nn fürma ':lo!'> arf $. :?6!3 e 2Gü do dN·r1' ín n. !l .2G3. <.11• 
Hli 1 . 

§ 2 .º Os crimes d~ <ruc tt•:ün o nrt.i:.ro s1,~11ndo · i::c>rão pro
cN:~ndoR ó ,i11l:;r:1clos pn1os rprctm·c~ crimin:u:-~. na j'1 '.1r mn rio 
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Grt. 2G2 e seus paragraphm~ rln r.it.nõo decreto n. 9.2ü3, de 
19H. 

§ 3. • A fiança só eer(t conc~ui rln pela. autoridade que pre
sidir' o auto {le flng1·anfC", ou n q1wm r~l.iver affecto o pro
c~sso. 

Arl. 15. Ficam revogados os nrLs. 297, 306, 376, 377. 
~J.!lu, 397 e 398, do r:lodlgo Penal, · 

Art. f6. \Para excouçüo dAstn lei, o Governo abrirá os 
creditas especia·es necessarios. 

Art. 17. Revogam-l'le M d isposicõcs ·em contra.rio. 

O Sr. Presidente - O pro,iecto passa á 2• discussão. 
V<Jtacão do projecto n. 238 A, de 1920, creando um logar 

d() carteiro em Paios ( i • discussão). 
Rejeitado em 1 • discuesl\o o seguinte 

PROJ'E'CTO 

N. 238 A- 1920 

. o Congresso Nacional rl1salvo: 

Art. 1." Fica creado um loitar do carteiro em Patos (Sub
Administracão de líl)í\l'nbn l, n 8~0$000.. 

Votação do par('rí'r n. 23, de 1920, indeferindo o re
querimento em qu~ .T. r.. Onkl'nfuH pede D pagamento <to · 
28 :000$ por <liffcrl'n1:n dfl c·nmbio (discussão unica). 

Approva<lo. 

. Vota.Ção do projccto n. tfl.\., do i920. abrindo o credito especial 
de 3:650$, parn pagamento n Gollofrcdo Ca.valcanti da Cunha Vas
concellos e José Guedes Goudltl: com p3.rece1" da C-Ommiss1í.o de Fi
n:rn<,;as contrario á: omondn nprilscntBda (vide projecto n. i 9~ A, 
de 1920) (3n discussll.o). 

O Sr. Prel!lllden te - D urnnte >1 3• discussão desse prir 
.fecto foi otrcrecida a seguinte 

Ull'!NDA 

Ao art. 1° - Em vo:.. de 4c3:l>l>OS•, diga-se: t17:300$», e cm voz 
de co:ao exercício do 19i9», dlga.·so: •a.os oxercicios de 1919 o i920•~.~ 
Costa Rego. · 

Vou sabmetter a \•atos a omond11, om primeiro logar, 
fü~jeita.da ;i. referida. emenda. do Sr. Costa· Rego. 
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• ~pprovado em 2ª discnss:Lo e enviado a Commi~:;ão do rc'Jacçi'Lo o 
seguinte _ 

PllOJECTO 

N. i94. - i920 
O Congresso Nacional decreta. : · · 

· A.rt. i. ° Fica o r .oYcrno autoriza.do a. abrir, pelo Ministerio da 
Fazenda·, o credito,especial de 3: M05, para. occorrer ao pagameo.to 
de diarias respecti1a.s a.o exercicicio de 19i 9 e que sã.o devidas ao 
encarregado e escrivão do i!-º posto fiscal do Acre, Godofredo Cav:il
cantl da Cunha Vasconcellos e José Guedes Corrêa. Goudin. 

· Art. 2. 0 Revot.im-se as disposições em contrario. 
Votação do projacto n. 338, de Ht20, abrindo o credito de 

!>.330:0005, sueplementar ã. verba 23 .. do orçamento da Fazend:i. 
de {920; {a• discussão). 

Approvado em 3" discussão e enviado á Commissão do Rri
daoçl!.o o seguinte _ 

raOJECTÔ 

,-- N. 338 ,,,_ i920 

O Congt'$!1SO Nacional decreta :' 
Art. i.º Flc.i o Presidente da. Republica. 'autorizado a abrir, 

pelo Ministerio eia Fazenda., ó credito de 5.330:0005 supplementar á 
vorba 23~ do orçnmento do actual exercicio des.e ministerio, impor
Ur.ncia destina.da ao -serviço de fiscalizaçao dos impostos de consumo 
o transporto. 

Ar.t. 2. º.Revogam-se as disposii;ões em contrario. 
Votação do projecto n.· 2f8, de 1.920, estendendo ãs empre,;as 

ou compa.obas, que se organiza1·em no paiz, ~ra. e~plo1'3ção d a 
industria met&llurgioa., os favores estabelecido::; na lei n. 3.9'.'li , do 
corrente :moo (2"' discusc;ll.O); 

Approvad0$ ~U:ccessivamcate em 2• disausSão os seguintes ar
tigos do 

Paon:cro 

N. 2-18-i.920 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. i. 0 São extensivas a. quaesquer cmprezas 011 companhias 
.,que devidamente se organir.arem, no pai:>., para. a. exptorae<lLo da 

industi·la mofallnrgica., os ·favo1·es estabelecidoJ no art': t;:i nu
mero XXI V da lei n. 3. 091. de :; de janeiro do corrontc Mno, 
mcctia.nto contl"acto celebrado com o Governo d.t Unir10 • . 

Art. 2°. Riwogam-so as disposiçOOs cm contrario. 
(l ::ij1. PRESLD\::-.r1t.-O projocto pass•~ 1\ 3~ . di:;cussã.o . 
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ANNAES DA c:AMAllA' · 

Votação do projecto 11. 22·1 A, de t92v, do Senado,.antorísando o 
.Tonkcy Club a. contrahir um cmprostimo . em obrigações n.o portador 
até !5.000:0000, com parecer fMoravcl d:i. Comml~s1\o de Const.itn\l(l\o 

· e .Justi4(:t: (2• discussão) • . 

Approvado em 2• di~ussão o seguinte artigo õo 

PnoJJ:r.ro 

N . 22·1 A i920 

O Congresso Nacional ~ecreta:· 

J\rt. :1. n Fica o Jockey-Clnb do Hio de Jai:ioiro autol'isa.do 
a C\'.Jnt.rahir um empt•cstimo em obrigações :i.o port.adot• . dcb~nture.~. 
:ité a import:i.ndia. de cinco mil contos de l'ci.-;, abona.das com hy
potbeca especial dos immoveis que possnc, observadas a.i:; disposi~ 
<:.ões da lei n~ :1 77, de i5 do setembro <lo f.893, cm tudo <iu<t.nto 
possam ser apµlica.das,notada.mcnte os art.c;.·1°, §~ i º2º úº e iº;e '2° e'•º· 
sondo as condic((õOS essenciar.s da emissão fixada })el:i. assembléa ger:il 
do!; socios, constltuida na fórma elos seus csttit.ntos, devidamente l'rl· 
gistt'ado. 

O Sr. P:resident;e- O projecto pa.:;sa i 3" discus!:ü.O. 

Vota~.ão do projccto n. ~O A, de :1920, considerando de uti
lidade publica a Anademia. de Commercio dfl .Juiz de Fóra; com pa.rci
cer .fa voravel da Cómmissao de Constituição e Jnstiça. (t• discuss:to) 

Approvido.cm 1~ di~cussli.o o scguinto 

l>llOJF.CTO 

N • ::!90 A . i ()20 

O Congl'csso Nacional t'csolve: 

At•tigo unico. E' considorMla instituiÇi'lO do ut.ilitfadc publica :i. 
Ac.'l.cletnia ~e Cornmerc.ío do .luiz de For3 ; revogadas as di~posj(;;)c!-: 
cm 1;ontrar1~. 

O Sr. P:toesidente - O·pi·ojccJ,o passa. :í. 2" discu~são. 
Yota.ç,ito elo projccto n. 3G3, dei920,1·clev;1.ndo da 1n•cscripcü.o em 

c111e tenham lnc1>rrido os jm·oi: de apoiices: e ontrns rcs(lOnsubiÍidiulf'.' 
111onotM'ias da Vnião (~ª cl i '><~llss;1o). , 
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' t l?J.IS!;ÃO E:\t 1 o c:i E ' ~BTEMGno n~ 192<J 

Approvados f:ncccs.~ivamento cm 2" discn;;i;;fto os ~egnintes 
:11•t igos à 1) 

PROlE~TO 

N, 363-'- f920 

O Congr:esso Nacional l'esolre : 
Art. :1.° Ficam relevadas da prescripç:io, cm que tenham incor

rido, os juros de a.polices a outras i·cspoosabilidades monetaria..., d:1 
União, ('.ujos credores não tenham podido us:i.r ·opportuoamento 
rlos seus direitos, . cm consequcncia. da guerra. a. que po7. termo o 
Tratado de Vcr:s<1illes, de 28 de junho de 19:1.9. 
· Paragrapho unico. Será de um ·anno, ;i. cont;i.r da vigencia desta 
lei, o prazo para a liquidação de$.<;es dh•eitos. 

Art. 2.n Revoga.m~se as disposições em . '~ontra.rio. 

O Sr. Presidente - O project1)· p:i.ss:i. :'1. 3~ di.~uss.t.n. 

Vot.<c;.ão do 1>rojecto n . :J66, de 1920, cre:mdo o cari:o de enge-
nheiro-architecto. 110 Escriptorio de Obraf: do .:\Iinisterio da Ju,.T.ic;: ~ ; 
com parecer !'avoravel ela Cocnmissã.o de Finam;a.>; ("\'' cli~u~siil)). 

Approv1.1cio cm 1" di~r:u~~lo o ~cguiutc 

l'ROJECTO 

N _ JGlí - ·rn:?.O 

(Projeeto n. 231, elo HH.!l 

O Congres~o Nacional decreta.: 

· Art. :1. 6 Fica creado o cargo de engeuheko-a.rr.hitecto no Es
criptCll'io de Obras do Ministerio da. Justiça. o Negocios luteriore:-:, corn 
os vencimentos de ~2:0-00$ por anuo, divididos em 8 : OOOS de ordenado 
e 4: OOOS de gratifica<;:.ão,devendo sel' aproveitado p:J.L·a seu provimeur.o 
um addido que roúaa a~ necessaria.s condições de capacidade techuica. · 

· · Art. 2. 0 Revogam-se as disposiçõc~ em contmrfo. 

O Sr. Prel!iidell;te - O projecto pnal\ll. :i. 2~ diseus.<:;ã.o. 

O ~r. DOmingos Masca.r~nha• - (pela i;rcm 
requer e obtGm dispon:sa ae interstiéio pa.1•:1, o projecto n. 3tH; ele :1920 
figurar na ordem do dia da se~ã.o seguinte. · 

Votaçã.o do projecto numero 12G, do 1919. ma.nd<i.ndc) sepal'ar da 
sec~.ã.o de B.eparos de Obras da Casa. da. Moeda., :i. sccçã.o de mectrici
dade; com parecer da Commis,.ão de Finanças sobrP. a emenda n 
omenclas tfa mesml\ CommiSS<1o (vide projccto 11 . aG:;, de 1920). 
{2ª discnss;i o). · 
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74:6, ANNAES D.\ C.I :>IAIU 

O Sr. Pre•iden-té-Durantê a 2• discusslo deste rrojeto 
oi olfcrecida a segninte 

Accrescente-se: 
EMENDA 

Fica. creado o, Jogar de encarregado geral do cofre da galvanos, 
fchapas, gravuras, matrfaes, etc., sob a fiscalização do fiscal de im-
pressão. · · 

. A oomea.çã.o será. feita por indicação do fiscal de impres.'iào a.o 
rhrector, com apprOV'ac;ão do Ministerio da Fazenda. 

Accrescente-se na ta.bella: 

Um encarregado geral do cofre ................ ; ..... , 
- Vicemc Piragibe, . 

Annual 
G:OOOSOOO 

A osta emenda a Comm~sl>ã.O de Finan~s deu.o seguinte 

'PARECER 

A Commissão de Finanças, tendo de se manifestar sobre a emen
da a.presenta.da ao projecta, n. i26, do corrente a.uno, opina. no sen
tido. de se\' a mesma, desta.cada para constituir projecto em separado, 
otwmdo-se o Governo a respeito da conveniencia da medida que olla 
encerra. · 

. 1 

Por sua vez a Commissã,o de Finanças ofl'e1•eccu as seguintes 

EMENDAS 

O paragra.pho unico do a.rt. 1° do rl'ojecto passará. a ser§ 2ª. 

II 
Accrescente-sc ao projecto, no a.1·t. i º, o seguinte § 1°: 
<tFica fazendo pa.rte desta officina a. secç.:i.o de galvano-plastia o 

fabricaçáo de galvanos, actnalmonte pertencendo {1 officina de im
pressão». 

IH 
Supprima-se o art. 3º do projecto. 
Vou submetter a. votos o projecto .alvo as emendas. 
Approvados successivamente em 20. discnssu.o, salvo as emendas 

os seguintes artigos do · 
PROJECTO 

N. i2ô A.,.... i9i9 

O Congl·esso Nacioua\ i·esolve: 
· AI't. 1. "-'-Fica sepal'adn da secção do reparos o obra,:;, da Casa 

da Moeda, a. secção de electricidadc, que ficnr{L con~tituinclo nmn offi
cina inclopendoutc, cquiparàda as derna.is oílicinas, com o pessoal 
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có11stante da tabeli:i. annex:;;, ficando o mestre e o ajudante i.ncluidos 
no quadro dos funccionaríos technicos, ' 

Pa.l'agrapho unico.-Para os cargos crea.do;; sm•ã.o aproveitados 
os emp1•egados que já veem exercendo a especialidade de el-0ctrieista. 

Att. 2.0 .-0s empregados que contarem mais de dez annos de 
serviço na Casa da Moeda nao poderão ser dcmittidcs sinão mcdiant:e 
.inquerito administrativo, cm que fiquo evidencia.da a sua culpabili-
dade. ·.. , . 

Art. 3.0 .-0s opera.rios das officinas da Casa da Moeda não po
derão set> afastados para outl'os set·viços que nã.o sejam os do sua 
especi a lida.de. 

Art. 4.p. - Fica o Poder Executfro autorizado a abrir os ere
. ditos necessa.ríos para a execução da. presente lei, revogadas as dis-

posições em contrario. , 

TABELLA. 

i mestre ...... ~ ..............•.... , ..... . 
- :!.. ajudante ..••...•.• ~ ......•.•.•.•........ 

f op.er~rio especial a ..... ·. _ ........... .. 
2 operarios de i • classe a. ••.• _ • _ •.•. _ .•• 
2 operarios de 2 .. classe a ............... . 
3 operaríeis de 3ª classe a ..........•....• 
4 aprendizes do i .. classa a; ..•.......•..• 

Dia ria 

HSOOO 
OS:iOO 
7$000 
55000 
3$000 

Mensal 
\it>O~OOO 
450SOOO 
330$000 
570$000 
4-208000 
4'50SOOO 
360~000 

Approvada a 1·efel'ida emenda do Sr. Vicente Piragibe, para.ser 
destacada e coostituil' projecto em separado, sondo ouvido o Governo 
a ·respeito. 

Appr;>vadas successivamente as referidas emendas ns. I, II e III 
da Commissão de Finanças. · 

O Sr. Pre•ide:u:te ~ O pL'OJecto passa. a 3n discussão, 
indo antes ~ respectiva Commissão para·ser redigido. · 

Vot.ação do requerimento n. 38, de i920, elo Sr. Sampaio Corrêa, 
ped~nuo a audiencia da Commissã.o de Constituição e Justiça, sobrn o 
proJooto n. :110 A, íle :f.92R; 

REQUERIMENTO . 

N. 38 
Requeiro que sobre o projectó n. H-0 A, de 1920, seja ou\lida n. 

Commissilo de Legislaçtto e .Justiça . · . 
Approvado. 
·v otacüo dn rNJUf'l'i mf\nt.o n. 3!l, de HJ20, do Sr. Maurício 

de I .. ncctda, i11dngnndo S<' já foi revogada a oxrn1.Jsão ele J\fnnuol 
Perdig-fío~ · 

HltQü~:nrM.U:N'f'O 

N. 30 
n~·(\llCiro Q\ll', p<.'fo intermndio dn )frisa. o Governo in

formo .se, no ronll~r,imc1ll.o como ostCt d1) .cJnc ú brnsilefrc. nato, 
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• ANN.AES DA CAM.AM . 

o -expulso Manoel Perdigão . .iô rf'vogoll ri portaria d<? sua ex..:. 
rmlsiin assignada ('ffi mm. 

Sala dns sessões, 7 de setl'mb1•0 <ie i!l20. - illam•icio de 
f,nr:e.rda. 

J1tsti/icação 

E' a l.1wceira vez que insisto deante àa recusa s.rsthema• 
ticn da Gamai·a, por uma. modifíNJ.ção · do sua attitu-de neste 
naso. Traw;..sf! de um hra.sil~iro espafa-iado. .HC!.ie, quan.d(} 
firmo csLn1' linhas, "'" commcmorn a inder>~ndenc1a. do pau:.1 

Nessa data Ofi pciores criminosos mer<'ccm a. graça ~as 
('t"linmutuçõr>s '~ (lo~ ind\1ltcs. rss~ r>.ntl:~tanto é d:tdo como m
dP.sc.i:rrnl, como i:-cprobo e banido con lra a lei ·(} cont.ra a Con
;~f.il.tiição, Sl'm ter t;rirne P. sem l,or naeionahclnde. como se 
ftka polif.icarnente um mort.o moral. · . . 

PN•so l'm Hespanhn onde ainda não conseguiu «regula
r::mr» ·os papeis de sua .nacionalidade imposta· pelo acto de 
rx·1lulsão, pois que nascC'.u na cida<fo dr. •Sant.os, que se foi hcs
panhola foi na ém colilniaJ. de modo a impossibilitar, dos 1'es
f!'icf.os ca~os int.crnaciona<>s admittido. que ahi nasçam hes
panhrfos, Jcpoii> r]1) HHO e de ·1822, ainda hoj~, o paciente 
dn:('m que ·' 'ªº sei· Lransferido pal'a masmorras· de Fernando 
J)cí. na Africa, · t .. nwroso o Gowi1·no de Sua Magestadc Catho
lir;a. que venha a i:1e livrar po1· ini'luencia de brasileiros aqui 
n. seu lado ern n·ome da le.i nacional que o '{}rotcja na cxLra-
111rl'itol'ialidade de um verdad0iro ;iits .~(]ngt1.inis. 

Vae para um anno, port.anlo. que &.m crime. sn encontra 
hanido e preso um brasileiro crn t!arcer1J estrangeiro. Ao mc
rw:-: que -O.\:tradif.ern como a t.odo i1ar.ional ouando mesmo sc-ja 
l'~SI' o peiot•. ba11dido. . · 

E' pois um acfo de lru-culencia contra a carta oo feve,., 
1·ei1·0 esse que. 115.0 póde pet·durar em face dos claros textos 
d1•sso estaLuto nàcional ii re:;ras internacioriaes em accão na hy
pot.hesn qu e t.omo a liberdade de ainda uma vez a.[J'resentar 
aos descuidosos olhos da Gamara. Nã:o !'1 possivel Qlle t.ão 
i'ormosas paginas fiquem imprensadas entre augustas o:quei
:xa<las:> rlf\ D. Altino e D.. Ai'Ionso. ambos mui catholicos, apos
tn1icos e romanos, pro'{)rietar1os · <ll' almas nos paize>~ · inqui-
~lloriar.s do ~rim" de op-inirlo. · 

.lunl<i mais uma. vigorosa demonslracão do· pu,iant.~ t.n~ 
Jrmlo que (• o Dr. lfoil.or lle ~Tornes feita 1~m sustentacão do!:' 
tlil'ciíos vinlnclos da nacionalidade bra~ih~1rn na pesson de um 
!'l~U filho. 

Eil-a: 
l<:r;t'l'gfo~ ~r!l . .iui:ws do SuprC'mo Tríbunnl FndP.t·nl: 

Na suá ri>srwil:ivr.J ~t>nf.cm:a dl' ri.-:., o ~1·. J)r. Wnshin
;:fon '11' Oliwit·a. inlritt·o o illu~t.rf' Juiz ~r.i•c·iminl dl' ~. Pnulo 
.inli;ou Pl'l'judir~adn (1 rwdi1ln tlt.• hnbPhs-rnr;m..~. <Jlll' lhe foi 
ili1•iµ;ido pnlu :td'\'n~;:iflf\ nrn l'PCôrl'l'.'f111\ l'm favor 1.lfl Manoel 
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A,;o:;l.inho Pcrdii;ão :::-aa.vellra. vor enL<mdm· 11111' o 1:aso ú 1fa 
cottip<lteucia -O.este coloml1.1 Tribunal, vi :::Lo kal a1·-1:w do l'un:> -
1.\·anginwnlu proc-cdcmtl· <lc\ auLoridaclt• su.j1)if.a :i. ju1:isdic1:-ão 
ul',,io m-c~mo 1Ll'ibunal. 1i1.1111 u i'· o SI'. Ministro ela JusLi1·a. 

E tem L'U7.ão o <Jí;;nu ma;;istrndo. Fo1·ça é rl~couÍ1cccl-o, 
c111. fa.c1_, das disposi<.;ól':< t•cunbi uuda::; dos a1-l:; . W e 6-í <la 
1mrlu ·1 •, da Cónstitu i ~ãu <.las lei s r oforen Lr.s :i. J'usl.ica Fc
dN·al '" arL. :35~ ela parle ;!! da mesma. C()nSol idac.;ão. 

Dit o ultimo o.t·Ligu ~ili.ido: ~No:; cat;os <.k1:-larado:; no~ 
nl'l:;. i<J e <H da parto t • dr;st,a Consolida<'ão, 11 ~upl'emu Tri
bunal Federal -Otl os .iuiw,; scc:lJionncs. • c:on fot•mo 1:ompcti1· 
á(1uc.\cs ou :i.. estes:>.>, fa1•ão µassar u1: pt·o1npw a ordem de 
Jw.bco.s-corpw> <JUC 1 hc::; fór ;;olic iLada.'> . 

Dispõe Ll ar~. iU, c:itaclo, rcfcrindo-~r~ au Supremo 'l'd
buua.I l•\\d(H'al : llCnnipcte-llw ori!7i1un·iu.-m,mt': conceder a 
ordem de hubcas-i:m·1m.~, 11uai1do o con~lrnni;inrnnlu ou 
mneai;a d1\ 1:onskaugímonl.o })l'Occde r· !{r! <1.crutvrü.larlc,. 1;ujo:i 
u.ctos i:str:jam sujeUus d jurisdic~:rio tio S u v1·cmw 1.'1·i.buncil . .. »." 
;et~. 

~ u nr t. 6-'a. dei imÜa: - ~\os j ui :r.c.; seccionae!>, 1i<:nfro aa stui Jttrisdic~:iJ.o, compete igualmente couhecer da peti1:-ãu 
<le habcas- co1·pus . .• » ele. . 

ParCCL', poi:s. fút•a .Je uuvida <tUtl (1 l~ílSO é da \lOllllJdmtcia 
pl'iva·tiva ou · exclusiva .de&Ln <~gt·r,giu tl'ibunal. porque a. or 
d em é impcl[.rada. afim do que Manoel PeL·dígão, brasilei1·0 
na'LLi, s~ja i•cc.n1Hln:r.ido ao \.et't'ilol'io nac ioual. de <rntlc ·foi il
lcga~ e viol entamente expulso cm virl.ude do· po1•tarla do Mi
niste1·io da Just.ita e à rNJttisicão do ult.imo, õmiuo::;o go-
. ...-cruu de 8. Paulo. · · ' · 

Entrelanlo, eslc v1m ei·ando Tribunal. cm <ias o:> idcnLicus, 
como por exemplo. o habeas-cvi·v1ts que lhe foi requcl'ido a 
favo1· <le .João Ctu•los, ~ julga<.lu ctü ~:i de oabL·il do anuo cor
rente. lem de ixado d!! conhecer do p edido. por se.1· orir;inario. 

Em obedicncia. pois, a essa .iut·ispruaenoia. que lhn 
cump1·c acatai'. é que o impclra.ntl!. ncst.c cast' 1~omo j:i foz 
cm antet•ior. s1! dirig iu, primcit·o, ao ,iu izo sellciouál de Sã'> 
Paulo, afim <i" que o pedido fosi;c prescnlc, em. :,.rráo -de re
curso, no augu.st1.q tribunal pa1·a o qual tem a hom·a de· r e
correr da i•esp~ilavcl decisão do l\L juiz ct qtto. 

. Era nossc) proposilo inll"rpm· o p1·cscuk r ci;urso sim
~, lesmenlc, sem nada acorcscenlar ü::; allcgaúões da pctioãu 
idciul. pnra a <1ua\ no:; !imita1·iarnt)S u invocar a vreciOcia 
a ttcu11uo do·s pr<•ela1·os Srs. mini st.L-u,; .IUIC!'atlo1•t\s. Assim pro
c.ndco1os ·nu l'l'Cll L'SO d1• h11.ú1:as- i:o1·1>11:1 TJ. ti . 082. rt\ll1.l.u<lo p c lu 
l'lnincnlüsimo St·. lk: F.dm1u1do .Li n,;. '' ju!:,;·ado ua. ~ cssão 
Teali'l.aàa l\ 5 d" ,i,1\ho p1·úximo finuo. . 

Yt!mu-nu~. pot·f!111. 11u uhl'i~U\.'Ütl c..11• analysa1· as "il11'or111a - . 
~ul!s pn•sla.du:; pelo dclt?;;aú" 1 h1·ahitn );1.lhl'•' :!(l d igm> Dr. St!
cret.ar io ela. Juslii;a d1! ~ . Paulo. (! por ll,;lt: i.runsmiltida~ ao 
Dr . j µiz fodt• ral daqu clb :::;cção., 
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J'!s~as in formar;õcs, cvidcntcmcutc r cdii,;iJus de 111:1 fé, 
com o animo roalfaiejo (li~ ob!!curccer a veL·daue, Dara ag:;ra
vanw11to da i,;iLi.w~.:111 r'rn que se cnconlru o paciontç, o atte
uuucão . da l'e:>ponsabili.dad<J <1~1e pesl)- ~oh!"º a cabe!:ª do ~e.l~. 
penmt;.1.mlm-, lc0m a vu·.1.ude . 1m1ir1iv1s~u 1fo p1·t.Jduz11· effcit.os 
diamclralmenlci enntr:.u·ios aos deseJado~ p1~lu maldO!>O ó 
illeplo delegado, que subsc1:~ve. . . _ 

t.;omeçam e lias, a fl~. :!ti, pela tra11.se1·1p(;ao de um la1·go 
trecho do relalorio fei to pelo processo de deportação ·do pa-· 
ciente . Abi, affil'mou o rJelegado Ibn1hin1 Nobre o · seguinte: 

a) que Perdigão é hesp::mhol, conforn1.e decla>'ou; 
b) que «6 nome muito conhecido !.! ;>empre- encontrado 

nas agita{:ões de carur.ter S'ILQve?·sivo e o.narchisia que sob a 
rJenominação de ·11tovimentos overarios tem .ultimamente com 
tanta impertinencia pertu:t'bado os interesses, o trabalho,. a 
vída desta cidade>; . . 

o) que «no~ vintfJ :nmos, em março <l•3 191/J, Perdigão já 
em pronunciado peln .in.izo da comarca, autor de homir.idio 
r~ fcl'imenlos ~11·rmes, na occasião cm que cllc cpromove1•a um~ 
violcnf.a. grt'.·ve dr! canteiros 1'1 pl'\<l:refros e alaca1·a com outros, 
túna .obra cm construcção. in r?rmC's operaríos que não quize-
r:1m adhel'ir no movimenlo, e tc,; · · 

d) que, «a 3 de outuaro de 1916. via de novo proccssar
"'e• incurso como se achava no art . .''l04, do Cod. Penal, ao ter 
lHl.8 m~smas condições da vez anterior, atacado e ferido orave-
m1mte dous operarios>; . · 

e! que, ma.is ta1·dc, em 9 de agosto de.1.917, P.erdigão pas
~ou ainda uma ve;,, Pela policfa. com a nota de vadio-,; 

f) que Pct'digão dalla cm comícios, em associações ope
raria~. cm 1·em1iQes dr. anarchismO>, etc. <1:Communísta con
vic:tQ. confessa-se SP.m .rebocos· tJOr escriplo. pelas folhas dis
::<olvenl·.es> ; e que ccstcs fa1;tos deconern dns suas proprias ·de-
f'lm·nr.ões~, etll. · · 

E o delegado accrescenta: . 
O) que, expulso do paiz, Perdigão «embarca pelo Bene- · 

·vente cm 30 <i1! outubro <le 1919. Foi então que alleoou ser· 
ln·asilciro, natural de Santos, quando nos autos d1{clarou. ser 
hcs('la'l"lhol , nntur al das Canarias>; 

. M que· essa allegacão do paciente, ·POl' occasião do seu 
nmbarque é falsa, porQ\le «:ls certidões do ·registro .civil e da 
Cn1io são ·negativas>; e ena justificação p1·01noviaa pelo Jli
nisterio Rttblico perante o juii.o da comarca, ouviram-se di
varsas lfestemunhas, idoneas testemunhas, e perfeitamente 
conhecem l\Ianorl· Perdigão e perfeitamente o sahem h~spa-
nhol e a'!larohista>; · 

~) que, quando foi do seu processo, otucpois de lm·ga in• 
quirir.úo a quo o delegado informante sujoitou Perdigão, o 
«a que nssisLirnm o escrivão Sr. Manoel Vieira Coelho e in
~pooto1• Oli-vio ele Freitas> - idoneaa · testemunhas, idonis
simas test~munhas 1 elle, delegado Ibrahim, cO'l'ltiictou Per.:. 



Cânara dos Depli:ados + Impresso em 24/06/2015 11:08+ Pág ina 63 de 134 

SJ.SSÂO EM' 10 DC: S!:7J'E?>.lnh0 rn; 1 !120 i?il 

digão a reduzir a escri.pto o que tã() abundantemente llw 
oontára: e . 

· j) que, deixado a sós, na sala do 1nelfico leaista, logo 
depois Perdigão entregou ao ;perspicacissimo delegado a carta 
constante da có.pia photographica. de •ns. 25 destes autos. 
. São essas, em resumo, as inforxnacões consLanLes do of-

ficio de fls. 2t>, as qua.es, . ao envés de prejudicar a defesa 
de Perdigão, vieram corroborar as ;provas da sua iunocencia 
e do seu direito, já offerecidas, e comprometter ainda mais 
a . difficil situação em que se metteu o delegado Ibrahim 
Nobre, por obra. da sua propria inepcia e conscient'e perver
sidad~. 

E' o _que passamos a demoIJ.StTar: 

Principiemos .pelos commentaríos dos topicos a que se 
referem as lettras a, g, e h, no resumo supra, e cuja ma.
teria é a mesma, a saber: a. naturalidade <le Manoel Per-
digão. "" "' 

Não contestamos que, no pl'ocesso para a sua depor
tação, o paciente haja assig'llado declarações onde se lhe tenha 
attribuiào a ,pseudo confissão de ser hespanhol e anarchista. 
Ao contrario, já, na petição inicial, demos como provado OU, 
pelo menos, como provavel, esse facto, quando referimos que 
Perdigão, na cadeia de Santos, foi obrigado a assignar, sob 
ameaça de pancadas, uns .papeis,. que' lhe foram apresentados 
para esse fim; 'e cUja leitura lhe nãq permittiram. 

Mas, que fé podem merecer taes deelaracões, redigidas 
pela ,propria policia, â revelia de Perdigão, es.tando este preso 
e inc.ommunicavel, e Slljeitando-se ã assignal-as só para não 
soffrer a ignomínia de ser esbofeteado ou açoitado, e, ao 
cabo, ter de se dobrar á covarde e brutal imposição? 

Pois o praprio delegado Ibrabim, sem reflectir, não con
fessou que Perdigão, logo (lue escapou das suas . garras, quando 
entregue á · policia carioca, para ser embarcado no Bene
i•ente, declarou «Ser brasileiro, naturaZ de Santos~'! Pois, nãu 
está aqui a ,prova de que si o paciente assígnou, na ca<leia de 
Santos, declaração em contrario, fel-o sctl coaccão ou ameaça, 
sómente para não sofi'rer os barbaros castigos, que, pelo 
menor motivo, só. se applicam aos encarcerados, na terra e 
na praca dos Andradas? 

E qual o valor das •famosas certid~es negativas da Guria, 
referentes no baptismo do paciente, dcanto da certidão po
sitiva, que o viga.rio actual de Santos ·pns11-ou ao recorrente, 
o na qual esse ·digno sacerdote affirmn qua co. acto de ba
pti.smo de Manoel, fiUio de Frtm-0ist:o l'erdioão e Maria Sa
vedra, foi realizado> .. . ? 

Resta, ainda, um argumento íorto, fortissimo - o a1·
gumento-Aohilles do dolegado Ibrabim: a tal juriadiccão pro
movida pelo Minlsterio Publioo... . 
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Os uuLos llessu peca foram enlr~gucs. ú. policia, pelo ,pro
movc•t1 f.c-prcmolot· Norbc;·Lo . Cc1·cim:n·a. e J~nlos por ::i.quella 
ao .processo ,Jc dcfJOriacuo tlo pamcnLc. ~uo pocJcmo:s poi::;, 
analy:mr os dc,poimentos <ias tacs «idoneas testemunhas~ ou-. 
vidas pelo promolor-promoveinte, sabido, como ·I!, que das' jus-· 
tifica.ções não 'fica .traslado em cartorio. 

Apurámos, ,por~m, que essa. curiosa. justificação ad itsttm 
1/n•a1timi foi processada com ,tamanha rapidez que os respc~ 
c-.tivos autos nem chegaram a <lar entrada no cartorjo, ao qual 
foi distribuída: requerida, no Fm·um, pelo ;promotor Nor
llet'tO, -Oespachada pelo M. juiz da 1 .. Vara, acLo continuo 
!oram inquit'idas as testemunhas, o feito julgado por scn
Lcu(;a, e os autos entreguéS ao ;promotor justificante 0 qual 
os 1iassou immcdiatamcnte ás mãos do delegado. 'l'anto que 
no cartorio, não ficou constando nenhuma referencia a esse~ 
autos, e n~m · mesmo do livro <le 'carga consta o recibo ·do 
.iusti-ficimtc-pro1notor, relativo :.í. entrega, o qual só agora ·ha 
dias, foi passado ao <iigno serventuario.. .. • 

'O ·valor probante dessa jusLificacão de encommenda pódc 
enLrctanto, avaliar-se pela ·simples declaração do fim a qué 
•?lla se destinava, com-0 se· vê dn. inclusa certiduo do rliS
t.ribuidor <lo Forum, da quaJ consta, que ent 4 d1.! novembro 
de ·1910, foi fciLa «a distribuicão no 6" offício <la seguinLc 
,justificação: q.Q D1· . . J>1·omoto1· IJ)Ublico da coma1·c~i quer jus
tifica.1• qtie Manoel Pe1·digão Saved·l'a J hespa:n,hoh. (Doeumcn-
.lo n •. 9.) · 

A' primeü·u. vist.a, algum íu,gcnuo poderia suppôr qur . o 
promotor-.iustificanlc . . promovendo essa original justificação, 
o . ffa.era por dever 'de officio, a bem dos altos interesses 
da · justiça, afim ·de. im.parcialtnente, t.frar a limpo si Per
d.jgão era hespanho!. como cons.t.a.va .do processo. de sua de
portacão, ou si era brasilefro, segundo declarou no Rio, a:ntes 
t.le :Ser embarcado no Benevente, a 30 de otttubi•o de i919, - . 
<ieclaracão esta qur. provocara wn sério inoideri.te enLre o Go
vemo Federal e o consul da Hespanba, cm virtude de se 
w~~ar este ultimo a assignal' u passapor.lc para l1Quclle <ie
.portado, conforme foi, l'ntiio, noticiado ~ela_ imprensa. 

' Foi. pois, es:>e incidenle- ttue obrigou o promoloi:- Nol'
bcl'lo Cerqueira a promovN' a : a Iludida j usti'l'icação clcctrica. 

Por amor du ·justiça ? · · · 
Não: .por amor da .poli~iu. Em -1.l<.'fesa tio delega<.lo Ibra..., 

Jlim Nobel:', o qual. ainda uma vc:i:. se nmbt'Ulhara em camisa 
elo 0117.c \'aras. e m~ttl•1·a o goYcmo do Sr. Epitacio em rcali;as 
pardas. 

Pr.los simpll·~ lrmnu:,; tlu llisü·luu!c.:.ii.o do ft\ito. :.õ:r ! \'u qur 
:i inlcn<,;üo th) l>L'l•mnlol' Norbcrlo l;t!l'QUP.it·a nãn t>t'u - ::i.J>urar 
.~i Perdiutio c1·11 b1'l1sUc:il'o. 1.m .~ i '-'t'tt he11p11nhul - ma::: lão 
sómente justific:u· .•• u violcnoia Ja policia, :t'orneccndo-lhc a 
lU'OV~ o.drc<lc ·l'll'<'l)~\l·ndu, do qu~, ue ro.cto, i\fa-noel Perdigão 
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Savedi:-a. 6 hes-1iankol, admittido í!Sse facto, à p1•iori, co.mo 
certo, positivo, indiscutível. . · 

Vois, a <lespeito .dessa ctoquenLc demonstração de zelo 
,pela justiça - é espantoso! .......:.. esse promoto1· não conseguiu, 
do extincto governo Altino A1•antes - ser promovido p. jui;r,, 
crimiual de Santos, pe1-dcndo todo o. latim (1.mp1·cgado n~ssa.· 
pretençã.o. . • . 

. Mas, estamos a ga::;la1· cera. com ruim def1,mt.o. Como ti1·os 
de mise1·icordia,. ;para· acabar de vez com esta quesl.ã.o ·<la na
turalidade do paciente, offcrecem-0s os documentos inclusos. 
(Documentos ns. rn. 11, 12, 13 e H.) .. 

O . pritncíro desses documenLos ú 0e1•tidão de <!enuncia 
. nprn!Sonlada em 10 da nw1·ço d'.l 19H, contra Manoel Perdigão 
e outros, pelo mesmis:;imo .pL·omoto~· Nori>e1·to Cei·queira, a 
\]Ual a:;sim principia: 

«fllmo. e lü:1no. Sl'. Dr . .í uii de dirt-1ito da i" 
Vara ~ O prom0Lo1· .publico <la. comarca, usando <ia.:; 
·ath•ibuioõr~s que a. lei lhe oonferc, vem perante V; E."t. 
<.lcnuncia.1· Francisco Maciel Rodrigues, vulgo <Arien-
1.ino~; João Silva, LuiZ A<ntonio, i\,.vclino de Mora.es,. 

· Je:ms cio tal, (!UO :;e acham 1'ora:;idos. e 11ão qualifítados; 
Emilio Robert.o, bra::>ilciro; de 21 annos de idade, ca
sado, pintor, rcsid-enLe nesta cidade; e Manoel Perdi(Jã.o 
Savedi·a, brasileil'o, de 21 annos . de idaí.le; solteiro1 pe
dreiro, 1·e~·id1.:ntc na ilha Barnabé~ ,etc. 

. Os. documento!:; M. H, i:t e 13, -:;á.o e~rtidões das -decla
raç~s .prestadas por Perdigão, no m esmo processo a que se 
refere a -denunvia supra, pei'antc o Dr. Manoel Vieira de 
Campos, · muito digno delc1)atlo da. :t' circumscripção, e nos 
actos dos intl!rrogatorio~ no sumniario de cufuJa e no jury . , 
Dclles consta que, ncl;sas ~lifferenLcs occasiões, Manoel Pe1·
clit1r10 semp1•t: decla1'oti ~cr natttral d~ Santos. 

/ O· dot:umcnlo n. H . é ccrl.idão extrahida de outro pro
cc::so ua. mesma natureza, no qual J>erdigão foi de novo cn
\'Olvido pela pol'icia; a.Há;; {t sua: revelia, tanto que só poud{) 
<lcfender-so !!lO ,i:u!gamtl1rt.o do Jtiry. No iuterrogal19rio, a 
<iue fói, então. submettido, o. 15 de de;;cmbro di: :l!Jt.61 Ma~ · 
. noel, ainda um~ vez. decltrrou Sül'' "<inàúfral de Santos, ondé 
mara. desde que 1wscere~, de. . 

Essas constantes e invariavci::;_ dcç.la.ral}ôcs à0 Perdigão. 
sobre a sua nacionalidade, J'cil.as. ha quatro a.nnos passados, e 
das quacs sómente agora 1.iveinos conhooimenfo, gracas ás 
informacões do delega-do Ib1·ahim Nobré, vieram confirmar a 
pmva. testemunhal da justifica.cão promovida pela mãe do .pa-. 
ciente, lJara. o rngisLro do seu nascimento . no t•ci;istt•o d vil, 
c1Jmo ~e vi! .iunl-0 à vetição inicial .sob n. 5. 

.. nes·islt•c-so. ainda.' de passagem. q.ue o Si·. lbt•ahim Nobn1_, 
(l.tl sa.l.>et· que P erdigão fl)ra rl'gist.rndo no colllJ)ctentc car
to!'io. sem comprchendel' como isso se fizera, por ignorm· a 

c.-vo1. Ytl. 48 . 
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·e.xisten1Ha do .. decret<J n. 3. 764!, de iO de setembro <le· i919; 
ordenou a abertura. de ínquerito a respeito; · e, quando infor
mado da aHudida justifroação, encoleri.zou.:..se a tat pon.to, que 
atneac.ou .<:le mandar ;prender as testemunhas, como já, em 
outros casos, procedera. . . ' ' 

Os topieos assignala<los, no resumo i·eti:o, ·das informál}ões 
do delegado ltJrahim, com as lettras b, e, . d e. f, r~velaro. 

. transparenteroentc, o verdadeÍl'o motivo das perseguic6es mo-
vidas ,pela . policia a Manoel ' Per<iigãl) , . · . 

Dizemos - . revelam o verdadeiro - porque o motivo 
que elles declaram é falso . O motivo verda.deiro é, simples
mente, o facto de tei· llerd.igão, _como -centenas de outros ope
rarios, tomado parte em movimentos de gréve, direito reco.c. · 
I!hecido .pelas legislações .e governos das natões cultas. O 
1also motivo é gue ta.es movimentos se manifestaram com 
'-Caracter· sul:.,versivo e anarcbista:1;. / 

Essa menfü·a policial, tantas vezes repetida qu'ã"nlas des
mentida. pe1os factos, já se tornou ridícula e risível . mania · 
das autoridades arhiLrarias e deshonestas. 

A verdade é que, não são agitações subversivas e anaí·
chistas, que surgem disfarta<ias em movimentos o:Perarios, 
mas legitimos movimentos operarias, -de gréves paeificas, aos 
quaes· as .zelotes da ord~m .publica. e da harmonia social, SYs
tematicamente, e á viva forca, emprestam o caracter <le ar1ar
ohismo. Esta é a Vl!rdade, gue já tivemos o gesto de provar, 
com a mais lari;a. e solida prova1 até boje não eon.testa<1a, nos 

· autos de ltaiJ.e~··corpus julgado .por es.te egregio tribU'liQl, 
em grão d~ recurso, sob n. 6:os2. · . 

Quanto ás idéas do piloiente e «Sua nefasta actuacão> 
(como diz o delegado Ibrahilli) no meio operario, nada dí
retnôs, em vista <la observação do .proprio delegado de Que 
estes factos\ dMorrem das suas pwprias declarações-:., de Per
digão. Ora, já. demonstrámos . q.ue taes àeclàráê~es fo~am 
forja.das pela ,propria polí~ia · e apenas assign~das · pelo pa-

. ciente. e já se sabe por que motivo, . 
Com rela1,1ão aos processos menoionado~ nas lettras e e d 

do 1'esumo alludido, o delegado asseverou que Perdigão, «aos 
20 anno~, em març,o· <le · i91'!, jú 'eTa . pronuncia.d() como 

. 4:autor de homicídio e ferimentos q1•crpes-..; e que, em ·ou- · 
tubro de i 916, fóra dé novo ,p·1•ocessado como incurso nas ... 
l)enas do art . 3<f4 do .Co~igo .Penal, por ter a.taoa'lio e derido 
gra»emein.te dous ·operarios>. · . 

· Só ahi, ~ tão curtas linhas, esse moço 'faltóu á ver-
dade· nada menos de \.res ve;7.es; · 

Em marco de 1914, PercHsão tinha 21 aiinos completos, 
como const.a. dos documentos juntos ns . fO usqtie i3, e nã.o 
20 annos, como S. S. affirmou, com a evide'llte intenção de 
fazer crer qu~. desde a sua maioridade, já o padente se re
velara um t?Ui.ividuo pei•iaoso <i. sociedade; 

, Nessa occasiiio Perdigão foi processado, com varitm 
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outros réos, indistinctameníe, como autores de homícidio, de 
que foi vi~tima um. operatio, e d.e ferimentos leves, ],)rati
cados em outras pessoas; nas penas do art. 303, .PiliS, e não 
.3-04 do Godígo .Penal, é que o consideraram incurso tanto a 
denuncia, como o despacho de .pronuncia; 

No segundo ;processo, em ou!.ubro de :1916, igualmenLe 
Perdigão foi pronuncfado eomo incurso nas penas do artigo 
303 citado, de accõr'<lo com o parecer do l\Unisterío Publico, 
conforme .prova a cor.litlão junta como documento . n. 1. 4, e 
não como .auLor de ferimentos g·1·aves, segundo a insidiosa e 
~alsa affil'macão do -delegado . 

Ora, .perguntamos, qual o crediLo que podern merecer in
formacees de quem àssiro, tão escandalosamente, attenta 

icontra a verdade ? 

Ainda com referencia aos p1'ocessos aliudicfos, seja-nos 
licit.o mais um reparo . 

· . Da certidão junta como documento n . 14, verifica-se um 
facto, Que bem prova n. facilidade com que, em Santos, teem. 
sido .pronunciados e levados ao jury réos absolutamente in
po~eutes1 como o era Perdigão lllOs processos em que a po-

.• 1c1a o envolveu. · . . 
Inquiriram-se, uo segundo desses processos, oito .. teste..

munhas, entre as quaes .o engenheiro Maurillo Porto, em
,preiteiro das obras que foram atacadas pelos réos, segundo 

. a dentincia. ' ·. 
Pois bem. Ao ite~ 2º do nosso pedido, r elativo á dil.a 

certidão, nos seguintes termos: «l\'o,q depoimentos _.dessa.s tcs-
. temunhas se encontra qualquer referencia directa á. · pessoa 
ou ao »om<1 do denunciado J[anoei Perdigão ?, etc.>, o Sr •. 
Octaviano Carneiro :Braga, d(gno escrivão do jury, respon·deu 
o seguin~e: 

«A não ser no depoimento da 7" Lest~munha, Oli·oio 
de Freitas, não se encontra qualquer referencia diTecta 
á pessoa oit ao nome de .Manoet Perdiqão.'l> : 

Essa unfoa tesU~mi,mha .Olivío de ·P'reitas· ·era funccio-
... ·na:río ·da policia. como c-0nsta <ia mesma 'ccr~idão, e, por

tanto, suspeita . Pois, só com as referencias <lesse uni<~o de
poimento suspeito, e , com a t}ircumstancía de não ter Per
digão assisLindo ao summa1•io - ·o promotor se ,j ulgou habi- ' 
litado a opinar peJa pronuncia desse operal'io; e <:>· M. juiz 
a decretal"":a ·r · · 
· O que é. corlo, por~m, (i qué, aper,ar d~ tudo, no .iulga
m~nto -de . ambos os ;proc~ss~s pelo jury, Manoel. P~rdigão 
ro1 absolvido, e po1· ttna:rnmutade de vútos :no primeiro, no 
mais grave (o de homi cidio), como JH'ovam as inclusas cer
tidões. · (Documentos ns. 1.4 e i5 . ) E as stntenças absolu
Joria8 . .passaram em, Julgado. A' polioia, portã'nto1 não .é mais 
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~iciLo invocar esse::; p1·occs:;o:-;, como anLeccdcnl.cs mãos · · de 
I'•!rdigiio. Outros nillecL'<.iontcs, anteriores a 1914,. ellc não o,; 
t.cm, conforme cou~la do boletim junLo por cel".tídão como do-
cumento n. ili. .. . · . 

Quanto á passagem de Perdigão ,pela policia, em :1017, 
«com a nota de ·vadio~, é uma . simples informaoiio do dck
:;ado lbrahim Nobre ... E já estamo::> cansados do proval' o 

. tJonLrario das informa~:«Jcs, que esse moço cosLuma .prestar 
ao ·Poder Judiciat•io, ou aos seus ::;upcriores hicrarcllicos. 

Deixâmos para o final o t':s:amc cJó sueco das informações 
do dclegado lbl'ahim Nobre. -' 

. Diz c.lll', tex{.ualmenLc. t•cfcrirn..lo-:;c ao .p1·occsso de dc-
po1·tação de M~nool Pel'(,ligão: · 

1:Quando foi dt~ i><!u proce:;:;o;· di~pois tlii larrw· i:n
tl ttii'ifão a que o submettemos e a que assistiram· o 
P:sc1·ivão i:.:.r. Manoel Vieira Coelho e ó inspcctor OHvio 
<I~ }'r~itas, convidamos Manoel Perdigão a reduzir a 
escripl.o o que t.ão abundantemeulc nos contára. De-

. mos-lhe papel, .pcnna o tinta, 1.i deíxamol-o a. sós, re
cordo-me, bnm, .na sala do medico leuisto.. Logo de
.pois, Pcrdigúo enlrcgà·va-nos . a carta que temos ap...: 
pensa a seu . prompluario e c"uja cópia :photograhica 
V. Ex. encontrará inclusa. Pareceu-nos opportuno 
.itrnt.uJ...:a a. cst.a . informncão. Ante as aJ.l'!!gacões do ,ptc-
81'nlc habeas-corpus clla i;ü1'ú por certo muito sisni-
ffoat.iva. · 

Saude C\ fral~toidadc. - ibra/1.ill~ Nub1·e, <lcl.egaclo 
regional'.~ · · · · 

· A carta. .cscri1,la .p1.1r l>~l'digão na :;ala. uo medico legii;ia, 
aonde. naturalmcnk, fôra .J-cvado a. cural' os ·crfeit.os 'da larga 
üzr1uirit;ão pre>.paratoria da mis.siva. é um documento prooio
!.'issimo, como prova <ia angelíca( bondade e -0.::i. maravilhosa 
pr.r:opicacia do hy.pcr-supra-uoo-pllUs-ultra ex.lraot·dinnrio . de-
legado rcgionnl de• Santos . · · 
. -. O melhor .cpm.incntario . desse documento é a ~ !Sua simples 

leitura. · · . . · . . 
Eil-o, respeitada a sua orthographia: 

«llluslrissímo Doutor lb1·ahim i\'obi·c Senhor: 
11cslc momrnto piwa niim um tanto angustioi;o, apnza1· 
<.lP não esconder o g'rato ,prazel' de conhecol-o pn:ssoal
m1mtc, tendo. assim occasião dn ccrtificar-rric dos ()l'-

. ronios conceitos a seu respeito propalados: vejo-m~ 
quasi irn.possibilitndo de discorrf'r sobrf' assumpt.o de 
espeeie alguma, dndo o cstádo tlc cspirilo cm qne as 
cil·cu1natn11eias me col'ocam. · 
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DL·. : nesw. momento a minha mente Vâg"a junt,o a. 
minha familia, da .qual1 não vosso apartar um só mi
nuto o meu pensamento; esta ciroumstancia parece sui'
fioiente, aggrnvn.da a.l~m <iist.o ;p~la incornp·icLâ instru-

. ccão adquerida, vendo-me assim obrigado a limitar o 
desejo ilc ser-lhe asl'adavc-l. deixando des~a fórma. <IP. 
attendcr O· s eu conviLc. · 

Convict.O. de qUt~ não levará a. mal o estado do 
animo em que nu\ encontro, e o qual me Obriga a des
aLLendell-o.\ N l; cm nome da minha familia que, a 
nstas horaºs chora o meu destino, rogo-lhe que me de
·yolva ao sem seio. :polo qual ficarei ctc\·namcntc grato. 
· · Não podendo 'cont.inuar: saudo-o cm nome dos maif; 
a.Jotos ,ptincipios humanos; 

Seu alt. . e. e obr - Mc1'1loel Petdioão .So.atJedra.> 
Essa cal.'La póde bem chamar-se - o auto .:lc. corpo de. 

dclicto do monstruoso cdmc ,praticado eontra o paciente Mn-
. nOP.l Pcrdigã.o, pelo del~gado Ibrahim Nobre. Si esto hou-
. vessc podido -0omprchender a dtlpia intenção. com que a: re.
rligiu u seu signatario, a divulgaç.ão dessa. missiva, ;poto seu 

· pro.prio . dcst"inat.nrio, J1ão poderia · <lf'ixar d e considerar-5P. 
umn revoltante a.f'fronta atirada pelo ultimo ás faces dos seus 
superiores . · . 

Ellc, por(~m. ·11ão comprchcndeu. Não comprehendeu nada • 
. Não oomp1•ehendeu que a carta otü1·a c.ous:i não era 

sinão um .punhado de pungentes ironias, quCI a s ua· vit1tíma 
lhe arremessava: á cara . ·Não compl.'chcndeu ql\\? Pcrdigíí.o. 
não obstante ser um simples operario humilde se mostra.vn. 
nesse pedaço de .papel, - mais intefügcnlc e mais diga<> -Oo 
que o -seu algoz. Não comprcbendeu: que esse rude e honrado 
tr!J,balt:la.dor. naquelle momento, t.inha o coração a sa1igrár, <li
lacerado .pela dor da inevitavel separMã() <ie sua ,pobre mãe 
afflfota, e, a custo, abafa·va dentro da alma uma explosão de 
11agl'ado. revolta contra a ignomi'flia a. que o sujeitava a co
:vnrdin dn força, ú sombra da lei. Não compr~hcndeu que é · 
impossível encarcerar o pensamento humano. ti que bast.a. 
muita. \•ez, · uma palavra. um grito apenas, para que a ver
da<ie surj::i, irresisl.ivcl. a clamat' .pela justiça, em soccQr_ro. 
da innocencia. Não comprP.hendeu, em · summn. · QU<~: cxhifücto 

. esse documento, confessaria, como ronfessou. a . pt•at.ica. de 
uma das tn~iores indignidades, a quP- costuma sut>metter ai:; 
indefesas victimas da sua prep~.tcncia : tortüral-as, .pal'a lhc!'l 
arrancar •falsas confi ssões, e, após; sob a falsa promassa dr
lbes restiluir a Jíbcrdndl', oxigit·-l·hes «declaracões r.spon
laneasr;, de proprio punho, 11m· <JU(' ns .proprins victlinas, para 
~alvagunrda da sua r~sponsob11idnd~. Bn Hrn rei::onlrnçnm vcr
dndt!iramente ~nca-nl.ndn.s. com a honra, que lhe$ foi dada, df! 
r.onhecoram de :ptJrlo a. sun ·rormosll. -pessoa - d(wérns tã.n 
nmavel. tão"cncnnt:idora ! - G eternnmcnt.o gratas pelo cnrb• 
Al'lPSQ H·~tame~~o ~ue, llQ ~nro~re, recaRer1Ull1 r ,. 
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Não estamos gracejando, nem phantasiando, respeitaveis 
Srs. .iuü:es do Supremo Tribunal. Não estamos avançando 
umo. .proposicão temeraria. Não estamos formulando uma 
conclusão forcada, ou siquer exo.ggerada, de um simples fa
cto, isolado . e equivoco. 

~ão. Argumentamos com os antecedentes, provados e re
:provados em ambos os sentidos, do delegado Ibrahim Nobre. 
J\ecor-remos ao nosso archivo, onde temos, tambem, 'Pa.c~ente
mente, organizado o promptuarib dessa autoridade. criminosa. 
reincidente. de innumeraveis e innominaveis attentados, t 
contra a Constituicii.o' da Republica., contra .3s leis do :paiz, 
contra as liberdades populares. contra. o direito e a dig-ni
dade de humildes e des.protegidos :proletarios. e até contra. a 
:prop1·ia, sagrada entidade da Justi~a, enxovalhada na pessoa 
de j.Jlustres "e severos magistrados. · 

Não é de um caso equivoco e isolado que se trata. Trnla
sé da reproduci;fio dn. mesma, indecorosa :farca, .iá, não ha 
muito tempo, ensaiada, no famoso posto policial de. ViUn 
'Mathias, e, depois, levada á scena, em reprise, no palco mais 
amplo do casar·ão co.lionial da praca. dos ·Andradas... " 

Tenham VV. EEx .. Srs. Ministros. a bon<lade de ler no 
incluso exemplar -0.'A Tribiiria, de SanLos. edicão de 8 de 
janeiro do ari:no corrente, em longa exposição do Sr. Ibrahim 
Nobre ao ex-del'egado geral de S. Paulo. Thyrso Martins a 
cada que o operario João· da Costa Pimenta, muito espon
taneamente. escrevem ao celebre satgéntô Haitc; quando este 
preso no .iá i·eferi<lo posto de Villa Mathins, agl'adecendo-lhe 
os conselhos e o bom tratamento recebidos, e jurando sob 
(sic) a honra de sua propria mãe, quf!' sem.pril llie será 
arato. . . (Documento n. 17.) 

Mas, o que é mais ,precioso, ness~ documento. é o com"'. .. 
menW.do, que, em seguida á carta, faz o delegado Ibrnhiln, 
ncsl es· prP.ci.'los termos: 

. ' './ 
.;:Si se lhe extorquisse uma carta, serio., de certo, ·· 

á autoridade, a m,im_. neste caso, que podaria ser o 
1inico responsavel, e cuja responsabilidade asstlmo em 
toda esta qucstao. > · 

Ora, npplíqup-sc a Jogicn. dP.sse raciocrnio do .proprio de
legado ao caso da carta de Perdigão. escripta q convite dessa 
Ilropria autoridade, e destinada a essa mesma autoriJiaae ... 

A coneilusão s6 J)Ód~ ser esta: a referida carta foi ex-· 
torquida, sob cone.cão ou nmeac.a, acompanhada de perigo 
actual. -

Aliás. é importante notar - e é este o nosso ultimo re
paro - a mencionada.-carta não encerra. nenhuma cO'llfissãci, 
prejudir.ial ao seu . signatal'io, nem si quer. ao menos. a. do 
que fosse hrspnilhrnl, como pretende o delo~do. Ibrahim, 'ª 
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cllja :pessoa se limitou a. fazer apenas refereneías, termi'llando» 
espirituosamente, por sauda.l-:1. ~em no.me ctos mais altos 11rin ... 
cipiÕs humanos:1>.. . · 

Honradbs e .preclaros Srs_ juizes: 
Reiteramos à VV _ F.Ex _ o :pedido constante da inieia.t, 

om todos os seus termos, para que o pacie11te seja rest.it.ui<lo 
ao seu paiz e á sua familia, e o seu perseguidor seja re
~ponsabilizado, como o exige a lei. 

No incluso sobrescripto da uaima carta recebida por sua 
mãe, a 1 í do corrente, como .prova o carimbo da posta (do
cumento ti. 18), o infeliz operario brasileiro, cuja sagraQa 
causa temos a honra cte patrocinar . pera,nte. este augusto tri
bunal, revelou-o seu admiravel caracter, nestas palavras elc.
qucntissimas: 

cJá" que me nega.m. justiça, não qic.ero clemencia 
nem piedaile. ! . - -

, Vale mais morrer mo 11atibulo com diynidad.e, do 
·que viver -uma vida ab;ecta e deshonrada I - Manoel 
Perdiuáo Saaved·ra . . - Careci de Vigo -:- Hespanha.-:> 

Egregio tribunal: 
Para. esse brasileiro, martyrizado, mas altivo e digno, não 

pedimos 1)lo01encía nem piedade . . :Pedimos Justiça l 

Santos, para S. Pau~. 3i de agosto de 1920.> 
-~ajeitado. 

O Sr . . Pr.&Sidonte Estão findas. as votações . Passa-se 
ás mntcr,ia.s cm discussão. 

Continuação da 2• discussão do p1'0jecto t\. 361, de 1920, 
auto~izando a emissão de papel-mooda nas bases que esta
belece _ 

Entra -em i • disc~ss~o o ~.t .. 1 º. 

,o Sr. Presidente - Tem n palavra o Sr . Cincinnto Braga •. · 
(Pa1tsa , ) 

Não está presente. 

Tem 3. palavra o s:-. Nícanor Nascimanto. 

O Sr. Nicanor Nascimento (A{o11imento de attençáo)' ~ 
Si·. Presidente. por diversos motivos sou contrario a varias 
ans nut.orizacões do . projecto . . Isto embora dosconheca a des-
yalia. ,dn minha opinião. •. · 
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. A crH.ica di~ · algumas _já _foi feíta abui:J.dantemen.íc pelo 
•!lustre Deputado pelo D1stricto Fêderal, em synthese acl
miravel, ricamente documentada, .na q_ual se vet•ifica que o 
alto espirHo de S. Ex. produziu não simplesmente uma ana.
lyse do projecto, mas uma perfeita integraçli.o do estt1dn dos 
problemas nacionaes. : . 

Cóntrarí? o projccto quasi in totum, n . as razões por que 
devo contrar1al-o formam uma. verdadeira. série. A primeira 
é decorrente de cirr.umstancia ·especial do momentó . Eu nã.o .· 
entregaria, em hypoth!!se alguma, a solucão de um pMblema 
de· tão cxtraordinarias gl'andeza 11 complexidade ao act\1al 
l>residente da Republicit.. Sobe.làmentc . S. · Ex. documentou 
~ua incapacidade para as realizacões mesmo· do que nonocibeu 
(• menos ainda para a solucão C:o>: va.rios problemas 11uc entr(I 
nús se Jcvanlam, sendo principal o da moeda. · 

Na sua primefrn mensagem declarava S. Ex. que a 
1poca d~ . morpl~inas e dos pal!ic.tivos cst~v:i._ . finda ;. que 
S. Ex. nao queria nem emprest1mo nem cm1ssao; quo in dar 
soluções _ novas, mclhodicas e mathcmaticas, aos problema~ 
nncionMs, e. no cmt.anto, a :ictual proposição conf P.ss:i. deta
lhada. arm:iJylicn:. officialmcntc, que as solucões propostal:' 
falharam compll:'.l.amenlr, · <lc. que om todas as promessas .de 
oxecução dr. um progro.mma que trazia . realizações · economi
ca~. 1·ealiztt1.:ves financeiras, foi completamente iUudido o 
pa1z, complelam<:mtc f'.!nganado; todas O.!: affirmaç:ões cmpha
ticas . redundam · mim desast.r~ financeit'o, na perturbacão dos 
mercados de café, assucm·, cacáo, c!tlfim. no desastre ecn- · 
nomico, numa cata$trophc nacional. cuja e:'l:tensão áindti . so 
ignora. O que vf'.!m confessar o Governo com a. proposicão 
actual? Declara que o Thesouro está e.xbausto, que. como de
monstrou o Sr . Paulo d~ Frontin, os pagamenf.os do· Governo 
não podem st'r feitos em tempo. por falta ·e má distribuição 
do numer-a.rio. <juer na Capital da Republica, .onde os encaixes 
llancarioi; no emtanto ·sfto flnorroes. quer . cm todas as dele
gacias fisca.r.Fl cto· po.iz. O Governo não dispõe do numcrarió 
bastante para os serviços urgentes; no 13mtanto, na primeira 
mensagem. ·declarou que . n simples n:rrecadaoê.o honesta de 
impostos novos daria o tmmcrario sufficiente pn.ra ·.cobrir, · 
com a receita ordlnaria, todas us despczas publicas or<:lina-· 
t'Ía5. Declarou-se na mensagem inaugural, endossada pelos 
t"elatorcs da Despczn Q .dn Recoita,. S. -Ex. · iria ~organi2ar re
gimen i'nnis· severo de administracc;ão, e.m que s~ econ.omi·· 
sasse realmente , <i que. dentro dcl"f':e rl)g1mcn de intogrJdade 
i·epuplicana. n despezn seria cobm·t~ pcl3 receita. Mns. logo 
í.•epois, o Presidente da Republicn. como um rJnfermo. at.o.c3do 
à~ detirio das grnnd~?.al'I. cntron n propor. em uma torrent" 
de menso.g~ns SU<:'Cf.'fl'livas, u llUA"mfmto Ocspropositll<lo das 
tlespezss publicns, não l'l6 t,1nquollns (lllP. dec~rt•em· do cresci
mento nnlurnl 110 PRi?.. do dcsonvolvhncrilo normnl e Ol'gnnico 
1ios servii;:os publicos. do npparclh:tmC'nlo da Jlroduc~ão de i'i
GUt'7.a<; e da admlnist+aç~o . ?\ll;>lica, CQTflO to.da umª série ill .. 
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interrupln de Crú::i~~Ü<:'f.\ i::umpl.unríos. mal eaicuiacins. fiAm ne
nhuma previsão. 

· Nüvos se1·vioos comi) os da Saude PuhEca - sü m;tudarlof.\ 
Lheoricarnent" - forani c.r1)ado8 pelo Govr.rnn da. Republica. 
cüm aparcnfo aumwncia do Cong-re::iso. Xo proposição prer.ípi-

. ln da de taes r:rcações llf.'t1hum <)~tudo sério foi foi Lo. 
. O Gl?verno declarou que havia m·ganizado o programma 

O!>S Serviços elas· Secca8, não só na sua. parti' techni.ca. poi;; 
f.mha. ·plano geral trar;:ido para dar ~olndí.o ao problema. 
con:io tambcrri {]Uanto :i finanda(,"iio do ncgot;Jo, qun não pc
!:nria no orcamento, desde que todas ns obras sr~ri:.un exer.ut.a.~ 
oa;: por «Opí!rações rlc• crPtlHo:.> e «emissõo::; de apolices:i-, das 
q1iat's sü os .fnrns pPsariam 1m dP.speza gemi. Depois, porém. 
veiu o Góvr:>rno confessar aqui, que não ·bavfa pl~no ncnhlltn. 
quando comn\:.ou . a dcsDendcr os dinheiros publicos; quG não 
i~.n.via ~lano t1~chnir.o nura ·resolver o · prohio!l"Iª· nem plano 
:!manceiro. Quan 1 o ás obras. \;<Í foram Pt'àt1cadas as «ele 
emergcncirt». :r~ i'• o proprio Govl'rnri íJtH'! nos vem <lnclarar. 
pela bocr.n. do !nnrlá, !'JUí.l nrm nma unica apolicn dos. Lilulos 
f16de collocar; 1~ f]•w ,-,1i poudl~ fa:wr pagamentos da8 vultuosas: 
r1espmrn.8 prrdidns nn. adm;tfio não corrigida. po1· ~mprcsfimof.: 
do Banco •lo Drafli/. ou pnr dinhniroi:; nrr~cadados: dirccla
ml'nl 1~ da 1.·onl1'..ibniçfto Ii~r.at. prsn11do. por!anf.o. no oroa
monlo.- d<'!<OJ·i:rnnizamlo-o .. F: as;;im lambem foram ns oul r:.ti" 
rironwss:rn. :\aufragar·nm a~ 1·cln.fivas á Saudc Publica. As 
f.lc!lpe:rn.s vão oneranclo toda a popl11áção. mas nenhum servicn 
Sl' p6do :fnzer. nom rm~smo os urJmno~ .. porquanto, o Governo 
~ó 01·ganizriu burocmt.icarnentr. os s:<>rviros, mas não os ponde 
cxccu1 a1· cr.1Hwmiea l\ <lúmograohicnment.e. não havéndo 
casas que ba>ilf>lli úfl populações. n~m do Districto. Não só as 
eonfortaveis, hygi.enicas e saudaveis. que seriam-1'f.·er.i~as p::irn 
sanear a· ·wrb.~ brasilcit'a, nem C'ltt!tP.squcr outras. Assim, nem 
mesmo no cen!.ro urbano teve riual(!!Uer Mlucfío o problcmo. 
<lo saneamento, que promcttin o ramoso Ministcrio da Saudc 
Publicn. Só resolveu o problema da satisfação dos appetitf's 
dos 1'tmccionarios agraciados com vantagens de toda a ordem. 
mas nada lrou:xe como augmcnto das commodidades publicas. 
r.em como h;-,•gienc prcvcnli.va ou defemdva das populncõN:; 
<~l\<'. Sl>. I>l'Omnl tia proteger. 

Nem o governo poderia prnLicnr ncnlium~ da~ l'ari~nsi~s 
sumpLuariaFI (Jlll' al::u·dca\·n. dr~~d1.1 q1111 nao t mha nmb1cncui 
!'COnomicn. r sn1'illl (JlW pcrmilti:;~r n dr!\f'll\'Ol\'inwnfo pro
ln<'ttido nos f\<'l'\'Í1~n~ imngina.do~. 

St'• uma silun0ão rolgadn do Thegou1·0 1~ <lo!{ luibitant<~;; po
<:r.ria pcrmil 1 it· o :itojamcnto co11vcnic11 I" <la~ popubi;or.s. 
nnir.:\ f(1rmn dn ~aranlir a hy~:ienr ui-1.mnu. Sô a farta e boa. 
1111tricão . dn!\ t· la~sef.l numero!'la.~ nodel'Ía gnrnn 1 ir rlefristt <' re
.~istC>ncin no~ or~·:nügmoH. 

Ma!l, .:1ue póde cm bl'neficio du sua saúdE! umn populaQ~Q 
c~poHacli pela 11~ota~em proteg-iqe. ~E:lç Qov~rqqy 
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_Com'! bem n\)f,r1.r-:~e e hem mqrar o povo,Qttando a pluto-' · 
cr~cia_ r."'º'!ant,r, assegura a rr.tnllusfas ~e prot>rietarios o di
l'mto 1ll1m1tudo de explorar as populacoes indef~sas? 

Mora o ~osso da popula~âo em infectas casll.S de com.· 
~1oclo~. em uma densidade. apavorant~ A em uma promi~oui- . 
onde 1mmoral. crAadoras dit molesti~. e do ·crime. , 

R' ronh_gda diariamente - com a euniplieid:ide dos ·:ígen
ff's <lo Governo - por todos os fornecedores a ret.alhn. A Iosão 
r:. no neso. no Pt'et:.o ~ na Q\1alidade. A maior part~ nos tu
hernulosos. "' dm: ir1foroionados do apparclho gastrioo. . qne 
mrnlil!m as f'Staiist,icas dcmogr:mho-sanila:rias, morre ~s
r-1\:-;:-;inaclá t1clM· Governos. Fedel'al e Municipal, cme enco
bmm, dissimulrim. protr.gGm n gnnanr.ia homicida dos merca
fl11rr;:; <1u[) Yl'nclem generos velhos, podres. sem poder alimen
ticio, pall1a infeccionada dP- que se fingem · nutrir os oobros 
ninhos. A apparelhngem sanitaria é nmn simulação. Micto
rios e lnt.rinas de e~tabclr.cimentos são fócos de infecção per
:rnanenle. Nem os do centro da eidnde são policiados, quanto 
mnic: 1)$ d<' di~t.rictos ruraes. 

E P. so?:n~e toda esta cspurcicia acalentada 'Qelo relaxa~ 
ment.o r corrupção, rrue o Governo põe o rotulo de <Departa
ment.o Geral rla Saude J>ublfoa:. : e pensa que só pela virtude 
m\l'ifica do tituio 1'!$1.á. reso1v1clo o woblema. 

O>i credito!' ahert.o~ i:;elo Governo no :mno oue transcorl'e 
:f:\ snpQram :350. 000: 000$, sem 11ue nenhuma das promessas 
fnsSP. reafo:adn. a não serem as feitas aos c:intermedinrios da 
finança .iudaic:i das estradas de !4'.'rro e dos portop. Estes, sim: 
e$:tes podem garant.ir l'Jl1e o programma, na parta delles, está. . 
r,m patf.I' cumprido. . 

Os transportes. salvo õs riue foram entregues aos go:.. 
vcrnns l'>'t:v:luMs cnmCl 8 . Paulo e Rio Grande. continuam 'no 
mr.s;mo .<lcsbarato. A RMP. Sul-Mfneira. ob,iecto da cobica do.\i 
timi~os do Sr. Epit.ac:io. cont.inún em pleno <lescalabrQ. com 
pl'~ju\?..() incalculave\ {la vasta ~ risonha região · <tUô devel'a 
s11rv1r. , 

O Lloyd cont.intía a SPr o rDf!Smo coito d~ incapacidade ~ 
trapaç:a elogiaàa pelos que rJe1la se l1ic.rnm . Sobre este rico 
patrimonio n. comparsaria hebraica do palacio trama uma 
gorda negocial.a de f11são e cfJ~Sfü). •la qnal opportunamente 
ti-atarei aqui e na imprensa. 

· -Ap('Zi\r rJn P.i'{rõf.ame·nt.o de f.oda!< a~ fontes ae . receif.ii, da 
climinuir;.ãí' da. oxportaçfío, do nugmr.ntn da imporfat,fio; e, 
portanto. do rlesequJJibrio da balança inP.rnncional, a ínopcia 
governamm:it:i.l tramou uma vallt.a trapncni'iâ de tarifa adun
m•ira o:parn f:\VOt'<'CCr 8 imporfacúo>. dt~ modo n aggrnvnr a 
sit'uar.-5o .i:í <lf' ;:;i dr>Rfnvnrnvci. 

Despf'nditlo lurr;mmnnte . tudo o Qtt<' nrreco.dou e obtovo 
por e:qi<'di1:mfe!<. dn ~. Pattlo, elos hnnr.os " ÕM nmígos. o r.o~ 
vrrno esbarra nesta hora ansi.1slio~o rom· todos os problemn!:! 
itlnlncndóS na sul\ gravidadl', t>Ot'Cl\le n~o t~'ic nem 1.C'm cn
pacidad~ pratica pnra os . enfrcmtar. 
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li.foro ,iuristo. de moldes estreitissimos, o !'residente não 
t.em a concepc.;ão do momento. Ignora que as · questões juri
{! icns ('stfio r·elcgadas para um plano .i<l da consciencia geral. 
Dr:sconhrwc que dominnm bo.ic as qn.estões economicas e que 
n. velha donü-ina individualísf.a cedeu r.omptef.arncnte deantc
,dn. concep(;.fio act.nal do Estado, ,nu~ lhe ·dó. as funcções $ll~ 
periores de inlegração e conl'l'ôle cconomico-. 

Nesr..io· em fodas estas qunstõns, S. Ex., não t.endo o mi
nimo conhN~imenfo das questões de Economia Politíca, f~l
lccc-llrn qnalqncr ravaeidad0/parn inlervit· com utilidadt1 nn 
vasf.idão n na complexidad<' ·do~ prohlcmas da produci;ão e da 
disl.rihnir:;.fio das l'iqur:-zas. A a.cr;âo . dos tni.~ts internacionaes. 
dos. quacs Elí n podem rlcfonder medidas emanadas no Estudo. 
<nrn ndllls npplic:lrtí as i:nergias maximas da soberania, é para •,, 
S. Ex. rny<ilririo. Slla ignoranoia ainda está acreditando qnc 
f1 jogo .normal da offcl'l.a e da pi·ocm·v. hasta para soivct vnn
fnjosnmt>11i.e ti:ira o· Brasil o confl.iclo tlos interesse;:; cansei-. 
entc;,i e organizndos do mundo cm hatalhll. 

'Neg·o-lnc ainda idoneidade moral para jogar arbilràría
mentc rom us somms.s, fabulosas cujn. applicuc5.o fic::rrú r\c
pendf'nclo do sm1 crif.crio, l ão duvidoso. 

Desfa falla de crH('rio ainda {: dor.urnento altamente ox
pres~ivo. es! e projecto. 

De qm~ a inconsC',icMia mais c.omplcfa Dresidiu-lhc ri or
ganíznr,ffo, Ci:>mN;Ou a dar demonst.racão. dfl um modo posUivo. 
o illuslrf' Ol'ador, a quP.m tenho o desprazer de succeder nn 
trih1ma. la! n cliffrreni;a profnnda 1mke a sua capa!Cldadü e 
n minha. (:\'ao apofor!rls dos S't's. Frtmtiri, Carlos de Campos 
e 011trn.~. ~ · E,,·idr:-ncia.-se Jogo riu e n r.irimcira autorizacão do 
:projc-cio ,~ absolntnment.n inexpressiva, porcttte sobre o onro 
que f Pmo~. amoedado ou náo amoedado, nada mais se póde 
ç,miflir, qu<' lfmhn aproveitamento. A capacidade de lastrear 
deSst> on,rn .ift rstá gnstn nas ,emissões já feitas. 

Nem lhr podemos honestamente dar outra destinação. 
Qnanlo íLs ou lrR!' nntori?.:i.r;.ões. são de extremo Perigo e 

i·evelnn'l lotai, inC'rivcl ignorancia da ~i Lutll)iio do mundo, por 
parir do Govt'rnn qnc .tal p.leil.eii.t. 

Diz n IrUrn e-..- n vnrnos nnalysar, p~nfo por ponto, o 
.<1ue ~ ~1:1~n leHra. cm srms aspectos publicos ú nos seu:s ns
pceto~ não p11l1l ic:o5: 

«Entitli1· rw rn,.,,-;ma pr•npoçi!o snbrn ns titn1os ouro da Tn
FJ:1tn1·ru, Frn111;a. E<itados UnidM da Amcdcu, on Italia. que 
poMuir, · ndrrli it'ir ... nu •w~ lorern d:i.<Jos «em oarantia de p1t
f]rrm.1>rif.ns 1r11.,. r1:a:liM1• ww t'ontn dtts rr.fe!ridrr.s nnrõr.,~. > 

J•:flln nnlm'i1.n1:ii11 da lrf!rn 1: riivid<~-~f' om duns pur1cs, 
i-umdo u primr>il'a t'PlàtiYa. ,,ns 1ífutns 01n·o. cle~sns·nacÕC'!'.. que 
(1 (;overnn po~s1l1r mi \'il'1' n ad(lt1 il·ir dirf)ctamrmtr. Ficou 
prm·ado .ili. r.m rupidn synthcse. pelo dig-no ropresentanle do 
])istric!o J•'mirwnl. ('(lrn a ucquisição d0t=;ses titulos pelo Go
verno ci·a um <tésaslro c~pantoso. Não vale repe,tir. Ha; porém, 
:1.lma série de ohservur;.õcs que, naturalmente por ser syn-
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t.heUco o ~f'U diàur:'io, não for·am fritas Jielo talentoso preo
p1nan:t(! . 

Conheci~. porYentui-a, o Gov<'.'rno 1.ia Republica, sa1)em o~ 
rtiI'ectores (Jo Congresso qual é a sit.uac;ão economica e qual a 
i:dtnacão finaneeira da França·? Conti~em em que convulsl.t<.• 
..-a~ a politic:a in .. .;;taYel da Halia, . c·,orn o trabalho em pH·na 
a.nai;r.hja, para enl.~nderem que os . Wulos francezes on ita
liano!: · podr,m .lastrear as nossas emissões? Si tives~e1)1 p-r.n
~aclo u mminnto. si hou,·e~~em informações cxactas .e medilad.-1 
i-:obrP. a ~ítuac:ão sncial desses dous paizf>s, não teriam. por
f órma alguma, referido ~emelhant~s f.if u1o~ ~orno garanUa (!(' 

'~mí~süi:-s na(·~onaPs: ~ não teriam, primeiro, por algumas Y-8-
tõ"~ g<'raC'~. e. depois, por uma ordr>m de razões detalhada~. 

Acaso podemos n<)5 fundar a estabilidade de nossa moeda. 
:.-:obrf' a ín~tahilidade constante do• valor desse:; fitulos? C.rr·fo 
r;uf' nf\o . · · . ; 

;Poi~. $i o valor real de.sses títulos. ~ua cotação mundial. 
Yecm de 87 % a 43 o/e. cnmo vamos fixar a estabilid'.a.de cfa. 
110~$3. n10P-da sobr~ essa · jnstabilidade tão vaicei1ante1 Como u 
n1mo~ fixar ~obrP o consolidado francez, que. durante a gu.~1·-
ra foi eon,·rrtido. r·0sga!ado vnria:; vezP.s. admit.Udo que foi 
eomo pagarnenlo de qnof.izatõ.es de novos emprestimos? Ignora . 
a Camara que. durante a c.onflagraçãc, nos':- émprestimos dr. · 
~·1ierra (') nüs da Yict.oria. foram rec0bidos, como conversão, 
titulos de renda franci:>za ·? Informaram. porvent.urat os pro
lat.ores á Camara a que typos foram · trocados esses títulos? 
Fez a comparac.ão do valor desses ~Htulos com o v~lor do!; 
novos tilulos. que foi-am entr'egues ·aos portadores da renda 
franceza '! 

· . N~nhnma dessas rclac;ões é geralmente conhecida. no 
Brasil; nin~em ac.ompanhon, ou rarissimos acomP.anh:1m. P,tas:i 
,,,·nlu[:~o financeira d~. França. 

Te.rã a França, ho.]B, valor•:s, riquezas publica.Ê. que po~
,;uni. garar.tir a solid~triedade da .sua· 'divida colossal? Qw:~m 
1 r~pond~ nf:o ~ou 0u; sâ<J os proprios financistas . franc~ze~ . 

. Sabia :i Commissão <le Finanças, quando apresentou este 
pro.1ecf o, cyuaI P-r"R r'!almentc a total idade e o valor dos fi. .. 
i.ulos francczi;s. quaf a massa assombrosa desses titulos. que 
circulam nos mercados <l.o mundo, enchem . a carteira: dos 
hap.ci;>s, rias casas eommerciaes e as proprias estações finan
Cí'u·:l~ do governo fr.anc')z? Absolutamente. não! . 

O fncf.o reL conereü.1. t)ue no~ revPla .0 livro not:wel do 
Sr.nador fü:-i:né Bernard. e~ nu~ n $ltuarifio at?rfoola.. como a. ~i-
1;1~r.fio ind~1_.==iirial, a :::liuaê,:fo er.onom'iea cÕmo a · $it.uai;.ão fí
~1anc0ir-a <ia .Frarn;E, não P<'l'miUe-rn. dt> mod . oa1güm. um:l 
1llimitada confi:mra 110 valnr <lo~ variados t". illimHnrln~ 1.i
tnlo$ <la divida frnncezn. · 

Analysemos. . _ 
A Conferenci:i Economico-Parlaméntiu· reunidá . ~m Dru- · 

xelln.s declarou officialmcnte: - · trago aqui o relatorio do re-
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presentante .iran1.:ez que, len~i e,-em caso l!ontrario, tranvre
verei no meu discuso-, que a idfa de que a França 11udessc 
rcsgutar o::; seus titulas dos empreslimos de guefra estava com
vlcta e definitivamente afaslada.: 

«L'Euràpe esl ires riche et avait assez de res~ouree::; pour 
que son rélévement ne pút faire aucun doute. 2\iais i:il <leman
dcrait une, <lizaíne d'anées et dévrait êtrc aidé par la four-
nulure <lcs matieres premieres.::11 · 

O Srt. S!\Lr..Es Jt:~IOR - A oirnraoão a que Y. Ex. allutliu .. 
~Cl'i:.:. muito mais cxplicavcl para a 1'~rança do que para o 
ilratiil. 

O Sn. NIC.\.""\OR N.\SGlMENTo -- Evidentemente. 
O Stt. .. SALLES Jt..'NIOR - Porque a França não emitl.c para 

adquirir os proprics titulos, para resgatar os seus cmpresli-
mo$ de i:;Ut!lTn, e o Brasil vac emittir sobre cilcs ? · 

O. Sn. N1cANoH ::\,\SCI~'lENTo - Vou chegar· lá .. 
A primeira affil'macão official é que a Franç.a não e:siá 

cm -condições de resgatar nem os c.:ompromissos a prazo curto 
da guerra,. quanto mais 0 s referidos títulos .. o· exame feito .. 
pela· commí!'5são de i'eparações franceza declarou q.ue a rc
eonstituiçâo da França era uma forte .e firme esperança fendo 
como base principal o pagamento 6•a -divida allemã'; que só 
era possível .o· emprego immediato dos 136 bilhões julgadps 
indispensaveis para a reoonstrucção do norte {ia França. rc.
pous~ndo · no pagamento na indemnização s><ermanic:a 

1
e na 

proporç~o della, .ou financiada. sobre. ella. 
Haverá alguein de boin ::;enso, que esteja acompanhando 

a evolução política do mundo e supponha ajnda que o pag-a
mcnto da indemnizaçã0 allemã se faca. nos termos em ,que· a 
J'rança esperava, conforme ·o tratado de Versailles ? Creio que 
não. Quando houvesse este ingem10, o relatorio francez, ·o deS-' 
. illudiria, pois ahi se diz: «La solution des crédits d;Etat à 
Elat est absolument é.cartée.~ · . . 

~-ora, si assim é. como se póde acreditar na estabilidade 
<los titules de uma nação que está sujeita a taes fluctuações· 
economicas e financeiras? ·· , 

Nem o .p1'azo ctos pagamentos- se· poderia· fíiar. "Diz o 
documento francez: 41 restait seulement celle de crédits a 
long terme 'que se ciiff'reraient par milliards. ~ 
, Sabe a Camara quaes são as · reaes condições financeira'S
da França ? Nã'O no dizem os prolatores. Direi eu. A . França. 
logo -Oepois da guerra, iinha como responsabilidades: Divida 
,_.onsolidada. 89.000.'0'00.000; dh•ida · a. prazo, interior. 
n~ 000. 000. ooo; e-xterior .. 13. 000 .OOD. 000; mvid~ flu'ctuante 
intP,rÍOl',: 80.0001.000.000; divida, fluctuant~ exterior, ..... 

.. J3, ooo. ()oo. ooo. Total: 20L ooo. 000·. ooo de francos. 
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. só· 'ekteS .204. 000.:0QOi. 900 de frtuwos ~e"xig-em: ;ericarg~ 
annual de 8. 000". OW. 000 de francos. 

A isto é preciso accrescentar os i36. 000. 0-00. 000 que a 
França teria <ie gastar <.:par·a a sua reconstrucçã-0», e que não 
poderia receber do extrangeiro, porquanto a Allenianha não 
está em condições c~e pagar. Será de reduzir-se ainda esta 
somma vertiginosa a titulas a longo termo que tentará-conso
lidar _ 

Ah~m disso, diz o Senador Bernardo, «ella precisaria de 
mais de 20 bHhões! para a5 obrig!lçõe~ tomadas destj_e o fim 
d:i guerra até o momen lo actuaL relati\·as ao pa:;amenlo de 
inàemnizat;óei3 . ac~ seus voluntario~, indemnizações de guerra. 
eis famili<ls orpbanadas, e outro.s eompromissos que assumiu. 
não só quando constituíu o~ e;nprestimos como t::lmhem quan
do organizou as suas· g-randcs re~ervas militares . 

.As!'irn, o facto real é que a !"rança . necessitat no seu mo
ºmento actual. só para pagamento de juros e amórtizações de 
seus empre5timos, de oH0 bilhões de francos e -q·uatro bilhões 
par:i os <las reparaçõ.es. Ora, a I"iqueza total produzida em 
França! conforme as observac.ões e os. conhecimentos mais 
perfeitos, nã.o excede de .10 bilhões . de· francos ... 

O Sr.. R (':).:To DE -.. i\lm.A~DA · - Gomo ? 
o sr\. N•lCA.:.'\\'OP. K-\SCl~U:""'.rº ,.,__ V. Ex. tern razão utú 

certo ponío. Pódc haver ambiguidade no ·que dig-o .:· Não quero 
dizer que 8eja o ·rnlor global da riqueza da França, esse de 
40 bilhões, e ·sim representam a prod'uc<::.ãó com que ella pôde 
contar annualmentc, e que nulll~a. excedeu de 35 ·bilhõe:5 . 
() sua riqueza, uns avaliam em ~O bilhões; outros, ·cta,das as 

· acquisições da guerra leYam a 600 ·ou 700 - bil~es. 

O SR. BENTO DE l\lmA~DA - ~\.nnualmente, bein. · 

o SR . :NIC:\.XOJ.l KA8GiMENTO - Queria me referir á cir 
cumslancía <le que a. França, tendo de pagar oito bilhões, stí 
pa.ra a amortização de juros da sua divida actual dispõe de 
umn. producção global que nunca ultrapassou de 35 bilhões, 

' da: qual tem de os tirar nos impo~tos, e agora está profun- . 
damente diminuida, .como esse proprio relutorio map.jfesta, 
mostrando que na sua produccão meta.llurgic.a, como na dos . 
campos, como na de todàs as especies, a reduccão média é 
de 40 % • . 

Não desejo ·fatig·ar a Camara, e por isso não ·lerei todo o 
· trecho ; ·mas o estudo a que· me refiro, e que é um da!!u~ento 

.official, assignala que todas as produccões francezas se r e
duzem em i 919, na propor~~ão de .íQ o/é. pelo menos .. 

Só a. de trigo voh•üi ao normal. 
Ora, porque assim é, · a dette f1·ançaise~ 3 %, hoje soffre 

uma depreciacão 45~35 o/o - está. a 55,65 -- como. podemos 
µós, sobre e·sse titulo, que não ~ mais ouro, porque, é apenas> 
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~ stss:Ko EM ·10· DE SETEMBRÕ DE ·192(} ti? 

uni s'iriii>les titulo ·de papel, promessa fallivel que pretende' re
presentar, ouro ... 

O SR. BENW DE MIRANDA - Mas, é vend•avel no-mercado, 
não é? · 

0 SR. NICA.....,.0R NASCIMENTO - A 55 o/o. ./ ' . 

O . Sn.. B~To oE !MrRAN.DA - Mas· é vendavel, 
que· póde ser realizado em· qualquer occ_asião. 

a dinheiro, 

O SR. NlCAJ.~OR N.'\SCIMENTO-- E' dinheiro .. mas não. ·é 
todo 'l que prornette. · Que só pôde. ser realizado · em parte .. 
Vou estabelecer as relações para mostrar á Camara cúmo é 
. mão negocio vender-lhes a:os francezes a credito e emittir 
~obre es~s valores caucionados. · • · 

Em qualquer caso fôra um .máo negocio mas peior re
. ceber taes titulo:; em negocios de intercambio com o Gover;.. na da -França. . . . 

Esta demon.strac~ão estaria em oulro e-aríitulo. ma~. •:is
to que V .. E.x. exig0. entro .iá namateria. Um do~ prnpo~Hos 
Que e$LLÍ. r:as cn f"r-linhm; do f!I'Ojccto é r..sle: «Bmittir sobre 
f.itulos» qnP. lhe forem dado~ cm ga.rantia de . pagamentos 
realisados por conta dos gowrnos das rr.f r.l'id:i.s nacõf'!s~. 

Não terú, por-ventura. alg-um do.<; collegas medil ado so- . 
bre as conscqucncias . dessa autorização? A repercussão é a 
seguinte: o g·overno franci?z ou um grupo de commerclantes 
francezes compra no Br asil 100. 00-0. 000 .de · francos e, ao e.m 
vez de- pagar os 100.000. 000 de francos e.m 'our0 deposita 
nas ·mãos do governo brasileiro como garantia, úte·s tit.ulo,'5, 
que representam apenas de valor real 55. 000 .-ooo de 1·rancos. 
Sobre es\.e>; 55. ooo de francos o governo ·· brasileiro emit
te nã(), sobre o~ 55.000.000 que são os Yalores reaes mas so
bre o· <(nominab e manlida n. relação de 3 para 1, isto é 
300. 000, 000, pu.ra os 100 . 000, 000 de francos, depositados cm · 
garantia da compra feita para· pagar cm termo certo. · · 

~ Com essr. dinheiro adquire ::i,s utilidades, que são valor 
real - 100 ..<mo. 00'0 - e as entrega ao governo francez ou 
aos commcl'ciantes francezes, mas ficam na sua Caixa de 
Emissão apenas 55. 000. 000. . ., 

O SR. B'E:NTO DE Mmi\~DA: - Elle tem de emittir sobre o 
valor ouro, de reduzfr o franco ao cambio de 27 dinheiros. 
. - ' · .. 

O SR . .. XrcAúon -XAscr~rnNro: - Os titu"los são recebidos 
depositados ·sobre o valor e não pelo seu valor cambial. 

o Sa. BENTO DE MIRANDA: - Pelo seu va10r nominal 
de -ser reduzido, a dinheiro brasileiro, ao cambio de 27. 

o Sn. NICANOR NASCIMEÚ'.rO :-Não Confundamos; ha . duas 
üperações diversas, primeiro, o governo recebe títulos do va
lor- nominal 100. 000. ()'OO de franco"s e "dá 100 . .000. 000 de 

.·francos ·.em mercadorias aos compradores garantidos pelo go-· . 
:ve1•no francez. ·o· governo francez pois, ganhou na opera-
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ção :i5 t;";, porqu~to cllc adquire <JS tít.ulos ná 11raça pelo 
:<l'u ntlo» real, i:::tu é, por ~5 . lHJú.OúO t.le francos, e •.• 

O Sn. BENTO DE 'MIRANDA: _.._ Seria o cumulo se o nos::;o 
i:'.'J\ i:rno fizesse uma coi::a ~.k:sta::;. I::;tu nãu está no projec!.u. 

O Sn. OoC/1rt SOARES~ - Actua1mcnlt~ . nenhum tit.ulu 
fram:~z, csl.;,i cotado a 55. 

O Sa. N rcA .. ..,.on N:\SCI.l\1E~To: - Yuu mo::;lrar a V. E:~. 
que está. ;\ renda franccza , con:::olidatla de 3 % ·está cot.ad;1 
1·ru Pal'i:; a :J5 % Aq:ui esLá {Passa ao :.:;r. Soares o Boletim). 
V. Bx . púdc ter n. cotação no boletim orrídal - 55, 65. 

O :-;n. <Jsc.m SOAit ES: - Qual o typo <l c emissão '! 
O !::iH. :\1c:A:-:ott :\AScDrnNTO : - Isto não tem permanencia: 

i::· 1 Ot> % ; .J1ão tem outro typo . E' vaJor nominal. -
lia duas opcrai,;õcs; V. E.~. não confunda, a vrimeir<J. 

nµci-ai;ãu · o e-unirno francez, como preposto de um consortium 
"ºm u valor nominal llc 100.000.000 de francos, mas valol' 
dfec.l.iYu iJc G5 . 000.000. 

(J Sa. Pc:NTE.\DO : - Se ellc recebe por 1i5. DOO. 000 ·? 
O Sn. !\1c.\::>:on ~Ascnn:~rro: - V. Ex .. está cnganadissi

m.o. A ld diz: ~cn1itUr na mesma proporção de 3 pol' 1, e, ar.1 
11w:-;11io cambio ovalor . :-:0?11i:;-:,\L de tiLulos-ou-ro. De modo 
que o õovemo brasileiro recebe pelo ·valor nominal; emitte 
.::iObre o valor 11oni:in{.ll. 

O Sn. Br ::-.-ro UE Mlll\:-<o,, : - )fas r ecebe ao camlJi1.1 
ck 27 . · 

ú ~lt. ?\1c.\b1t ;';,\SCD1Ewros - Xá.a estou ainda tratando 
dessa opentção não trato da emis;;ão; ·estou na operação de 
compra . Tenha V. El:. a bondade de ouvir. _ 

EmiLt.irá. «:sobre o valor nominal de títulos ouro, ~tu. , QUt~ 
po:::suir e for adquirindo, pot· conta propria Ot(· lhe {ore1i!. cla
rlos i:m flaJ·antia de payamento tJite nmliza1' po1· conta dos ao
·~:cntos das referidas nações .. 

,\hi cslá llcm claro o Governo Bra~ilcil·o Lem de rcccb~r 
'' filu lu oui·o 1wlo seu valor nominal. _ 

\" . E~. l.\Ul!t· ouvir·? Ja ha negocio fcil-o nessas. l.londi
r:G'~~ lla o -ncg-odo italiano fei to sobre a ba~c tlc HW. 000 con
l i..1 ::;, ::;en<lu qul! a. gai·unlia <laúa pela llalia é «a dos seus V't.l
l1.1re~ t; pelo valor numiuah>. 

:ião hn quem ignot·c que o (;'overno fez, s.cm autorização 
11 ma operação dessa ordem, e ..:: natur:al que faça outras J<len-
lka:::. mórmcntc estando exprcs~amcntc autorizado . .. -

O Bn. IlAUL C:\nooso : - E ' o que está escripto. 

O Sn. ~ICANOR NASCI)rn::..To: - E' o. que ' estú . escdplô 
:.'\iu1;unn poderá cunlr~sta1'. Eslâ aqui: ~receber pelo valor 
Huminal. . . a emittir nn me::;1ha proporção sob1'c o valor no-
minal . > · · 
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UM Sa·. DEP'C.JTADO: ......., Qual o valor da moeda ? 
. O. SR NICANOR NASCSY..ENTO : - o valor nominal é de iOO 
milhões de francos; seu valor effectivo é o da praça. Logo, _o 
soverno 4'eceberá. esses titulos ·com o valor de 100 milhões,. 
nominal, quando o governo francez os adquire na pracà pelo 
valor de 55 milhões. Cômo o N. D. pela · Parahyba declarou 
que não ha titulo francez que não esteja cotado a 55 %, vou 
mostrar ·de novo que ha. Aquí está: d'itulos diversos - Na 
França. Na Bolsa de Paris: Rente Francaise consolidée, ;per-
petuelle 55f, 65.> __ . 

Tênha a: bondade de ver. (Pªssa de novo o impresso_ ao: , 
Sr. Osca:r Soares). (Pausa.) 

· O Sn ... OscAR SoAREs - Eu· quero saber qual o titulo da 
~missão. · -

O Sn..· NICANOR ~.ASCIMENTo - V. Ex. -está. engando .
Não ha typo de emissão. Uma vez emitti:do, .não tem. mais 
. typo. Tem . valor nominal QU valor de cotação, vafor venal. 

Prosigamos na analyse : O governo francez compra 100 
milhões de mercadorias no Brasil. Vamos vêr a repercurssão 
do acto de commercio concluido. Nós eXportámos iOO mi
lhões de mercadorias . que representam valor eff ectivo. 

. O SR. RAUL CARI>Oso .,...-- Só podemos comprar 55. 
O SR ~ Nrc;ANOR NASCIMENTO - Não. Nós temos de com_, 

prar 100, e porque recebemos pelo valor nominal, t'Bmos, 
portanto; de empregar o dinheiro bráS'ileirb tantp quanto 

,. baste para adquirir 100 milhões de francos ouro em mer-
~~~ . . . . 

Diz-se : é necessario .produzir para exportar. Aqui eon~ 
vém completar a phrase: é necessario · produzir para ex
portar e exportar 'J)ara receber. ·Desde que estabelecemos re
ceber os titulas francezes, ouro, pelo valor nominal, vamos 

_ ter um titulo que vae ficar. apenas depositado; e essa e:x-. 
portacão nenhum beneficio vem produzir t balança. ea.m:. 
bial, porque não ficamos I,lo estrangeiro com disponibüidade 
correspondente áquillo que exportamos. Fazemos, portanto, 
operação fictkia e neg?-tiva. . · 

UM ·sn . DEPUTADO - E' resgatado em dinheiro.; 
o SR • . ·NJCANOR NASCIMENTO - Tarde e a m-á-s horas el 

-commercio é· troca iromediata ou a breve termo será re.sga
tado em <linheiro como foram: pagos os navios e seus freta
mentos. Nós não podemos edificar no 1uturo, sinão sobre ·a 
prova documental do que se vem passando, ou já se rea_. 
1izou. 

Lembro mais aos nobres Deputados que a Franca tem: 
e. seguinte divida, com. p~azos ve11cido's, que ella hoje chama . 
«divida fluctuanfo externa)) : bons au présor es~mptés par 
la Prés0rerie Britaníqu~. H~.'348. 018~_ 000_ frs: · bons du pr.é-

c.-vol. vu. · 49 
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sor escon-:.ptés par la Banque d'Angleterre, 1. 639. 300. 000; 
bons du présor dans le publique anglais, 252. 2-00. 000; bons 
.c!u tr6sor, · escomptés au Japon, 72. 000, 000 frs. Debitos em 
haneos ~ na Hespanha, Suecia, Argentina, Suissa, etc., 
i. 17 4. OGO. ooo, vencidos, nã.o pagos e cos quaes ella paga. os 
juros da rnóra e pretende ~onsolidar ... 

o SR. BARROS PENTEADO dá um aparte . 
. O SR. NIC<\NOR NASCIMENTO - Mesmo . que fixe prazos, 

não podecá pagai- no le:-mo e teremo:. de executar o penhor. 
Estou discutindo a autorização. Desde que autorizamos, p re
sumimos que se vae fazer o que fica à.utorizaàõ. 

O contra•io fôra incomprehensivel . 
Estou- mostrando qual a rep~rcursão economica nessa 

operação. Nós exportaríamos realmnete mercadorias, isto é: 
valores, mas não ficariamos com. disponibilic!.ades correspon
dentes na Europa para nossas trocas internacionaes. Iriamüs 
:fazer, portanto, uma operacão que só aproveita a França, 
.para o seu reàbastecimentb, que em nada aproveita o 
Brasil. 

o SR. PALMEIBA RíPPER ~.Isso não se póde dar, 
porque não venàemos; empre~tamos. O que houve foi um 
emprestimo do Brasil a Italíá de determinàda quantia que 
foi daàá em generos e que a Itaiia não pág ou. 

o ,sn.. NlCANOR NASCIMENTO - :bepositou tifolOS. E fi
camos esperando o pagamento para quando a · s}tuação fi
nanceira da nação amiga permittfr tal pagamento . 

O .SR. PAL:MÊIR.I\ RiFPER - Como garantia de pagamento 
futuro. Mas não pagoti. O Btasil só poderia ~er esta dispo
nibilidade a que V. Ex. se r efere, si tivesse Cómo disse, veb
dido realmente 100. OQ.O Cóntos de iner~adorias. T al não se 
deu. O qu.e houve foi Um emprestiino. Não houve venca. 

Não é possivel, àssim, ter estas disponibilidades á sua 
disposição. Emprestou mercadoriás que terá de receber, na
turalmente, amanhã em dinheiro. 

O SR. Nic.:\.!.~OR N,\SCIME..~To - NÚm <i:amanhb dema
siado remot.o. Sustento que o Brasil se garantiu muito mal, 
como pessimo administrador que recebe· por iOO milhões, 
effectivamente entregues, o que, apena5> ef!ectivamente, re
:pre.senta 55.·000.000, como garantia. V. Ex. sabe que quan
do fazemos uma operação em um banco e damos a caução 
em títulos, si esses títulos bab~am na praça, somos ehama
àos a reforçar a garantia, sob pi=ma de ser vencida imme- · 
diatamente .ª caução e sermos· executados pela differenca. 

O SR. PALMEiAA RIPPER - Isso para negocios entre par
ticulares. Peço licença pata lembrar o fiO · da barba de 
D •. João de Castro.: · -: 
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UM Sn. DEPUTADO - Obriga-se o Governo, pelo pro
j eeto, a receber titulas pelo valor nominal "! 1 

o SR. NICANOR NASCIMENTO - E' o unico valor que se 
dá para· os titulos estrangeiros; nunca se deu outro. 

O SR. OscAR SoAR.Es -· · Está bem argumenta<io, mas a 
presumpção -é errada: pelo projecto é obrigado a emittir .tres 
vezes .o valor, mas não é obrigada a receber pelo valo1· no:
minaL. 

o-SR. ·NICANOR NASCIMENTO - V. Ex. é emerito jurist.à 
e sabe quaes são as regras de interpretação, e a fórma por
que se estabelece o ~estado» ce um titulo em lei finailéeil'a..: 
V. Ex. não encontrará em todas as leis uma unica. occasíão 
em · que se· estabelecesse ~mtros typos para esses titulós si. 
não o valor nominal e isto por uma l.'.azão inuito simples : 
pelo fio ·da barba a que se referiu o illustre collega. O ti
tulo só póde ser recebido pelo valor nominal em homenagem 
á soberània estrangeira .• .\.ssim, a ln.ta tem que se dàr entre 
-:V . Ex. e o en1erito collega, que sustenta que o fio dti. barba 
é fütangivel, é a unica. fórma porque nós o poderemos tratár 
com uma sobera:t.ia estrangeira! ... Nem posso comprehénder, 
que homens de Esta<lo como são todos que me cercam, vão 
receber titulos estrangeiros para garantir o nosso papel, logo
atacando. a: respeitabilidade . C:a soberania que os valori.za.. 
Nós Podemos não receber, não negociar, mas, desde que ne
gociamos, temos de respeitar o valor integral dá soberania. 
Sem isto, re'eonheceriamos -á França .sQ 55 % de soberania. 
uma percentagém de sobera~ia. . 

O SR. Osc.An S0.6>.R.Es -. E a cotaçãó dri. Bolsà ? · 

ó SR. NI'aA..~oR NAsCÓVIENTo - Isto é para transacções 
particulares• Qu11ntlo o govettt;o -e·st,1-ange·jr0 oompra pa!l'a 
resgate, não compr·a de Estado a · Estado: compra em Bolsa., 
.como pessoà juri{!.icà. 

Prosegaindo, desae que isto está no projecto -.~u não pó-
. derei dizer outra cousa: não . podemos receber esses titulos 

sinão ·pelo valor nominal. Ora, se recebemos pelo valo-r no
minal para emittir, praticamos um . ve:vdãdeiro crime <lle
haixo · do ponto de vista financeiro~ E' o que deixo-- demo·n
stra<lo. 

Si reeerbel'mos para garant!T, !Caucio!nar o):leraçfilo de 
eompra e venda, feita a termo pór qualquer comortium apre
.sentado diplomatfoamente, · o desastre é . infinitivamente , 
maior, porqua:nto não poderemos ter .correlativas dispon1bi- · 
lidãdes . no exterior~ uniea vantagem, que nos advi-ria do ne-
gocio. . . . 

· . Por qae. se . diz na: exposição· de motivos q\ie. -ciuere:inos 
faz~r ess~.: neg~io com a .Franca, . co:rµ . a. Ingla~errà . e,: cóm ~ 
J~ha ? P~ra dil~tar a nossa exp~o .1 ·N~fo é :Vel(J gdso d~· 
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produzir só. Dilatar nossa exportação para que? Para remet..
ter utilidaàes e obter valores reaes em trocas. 

Para que a balança economica fique ·em situação me
lhor do que se encontra hoje; isto- é, para que t enhamos um 
excesso de exportação . sobre a importação. Excesso de ex
pqrtação sobre importa_ção para que ? Para termos natural
mente disponibilidades, saldos ouro. Ora, si. pela -0peracão 
planejada os títulos <lados em caução immobilizados no de
posito são moedas desvalori~acas, promessas desvalorizadas, 
elles· obrigatoriamente. ficarão immobilizados no Thesouro. 
Nem haveria. conveniéncia: em realizar a garanti~ pois, na 
operação perderiamqs a differença entre o valor qa merca
doria - i0-0.000.000 irancos - e o producto da venda. dos 
títulos, isto , 55 .()00. 000. 

Teríamos <lado 10-0. 000. 000 de utilidaces e receberia
.m.os 55.000.000 francos. 

Tirando dos 100. 000. 000 francos, ent~gues em volor 
real, mereadorias, ouro, os 55. 000. 000 fránc.os, ouro, que a 
venda dos titulos renderia, teríamos o prejuizo- evidente de 
francos 4.5. 0-00. 000, ouro, como resultado final d.a operação . 

. Isto é tão claro que o mais rude venrl·eiro teDia logo en
tendido. 

O SR. PALMEIRA RIPPER - Até o pagamento .. 
-o SR. NICANOR NASCIMENTO - \Lógo, -a operaç~ 'é 4esas: 

trosa. V. Ex . .conhece alguma operação commerc1al que va. 
além de seis mezes? Todas as compras e. acquisições, todas as 
compra'S feitas a termo -nunca excedem normalmente de qua
tro a seis mezes. Entretanto, vamos f.az·er uma operação que 
dará esse bellissimo resultado: damos um valor que imme
diatamente desfalca a riqueza nacional, e r ecebemos em troca 
a promessa -de um pagamento remotíssimo .e muito duvidoso, 
CUJO termo terá de ser indefinidamente prorDgado. 

Quanto á affirmação do nosso collega, de ·que devemos 
r~speitar o fio de barba, eu trago uma tleclaração interessante, · 
quC; P. a do Sr. Isaac, Ministro do commercio e representante 
da propria :Fran~.a ·na. Conferencia Parlamentar do Commer- · 
cio Internacional. 

Db: S. Ex. o seguinte: 
<i: ••• Désormais, on Yeut vivre pour soi et pour - sou_ 

pays... Une crise de Nacionalisme économique traverse Ie 
monde ... , 

. . «Mais en matiere politfque et économique le sentíment 
ne compte paS.'l>. . 

d ,.a :Flrance, et. l'ltalie savent quel prix on leur fait 
pay.er le charbon, ·1a lame et le couton. De même on nous 
tient qans une sorte de servage économique par le í'ret.~-

Isto estã no artigo d-e A. Parlé, relatando a Conferencia.· 
O· SR.:· ALVARO BAPTrs'i'A: - E' o cumulo do egofsmo J . 
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o SR. NICANOR NASOIM~T-0 - Não quero- classificar se 

seja o cumulo do egoísmo, ou que se caminhe para o mais 
lindo altruismo. Quero <lizer que essa é a situação actuaFão 
mundo, e q:u_e .não podemos estar .a negociar com paizes que 
assim .pensam, entregando-lhes de bõa. mente as nossas ex
cellentes mercadorias em troca de promessas de papelinhos, 
e que provavelmente .nunca mais serão pagps. 
· .Como sa.:hir deste argumento? 

Perdoem-me os nobres Deputados: uma q uestão de 
emissão, e <le convenio economioo, não póde ser. um caso d& 
benevolencia. Os Estados Unidos acabam de suspender o cre
dito aos negocios brasileiros; en.tretanto, são os nossos maior-es 
amigos e os maí$ sinceros~ · 

· Elles acabam de declarar .que suspendem a remessa e 
todo e qua1quer emprestiroo aos pa.ízes da Europa, de que, no 
momento, são ainda alliadosl · . 

Devemos, portanto, examinar a questão · em si e não 
_quanto ao .fio de .barba. y • 

O SR:. PALMEIRA RlPPER - V. Ex. se impressionou com 
o ·fio de barba. 

o SR. NICANOR NASCIMENTO - ô fio de barba, aliás, não 
merece o credito em que o temos p.i:irque não se usa mais 
barba no •mundo. · 

{) SF. PALMEIRA RIPPEit - Usei .,apenas, de :uma. compa
ração; não ruí feliz? 

O SR. N'ICANoR NASCIMENTO - Foi'. -expressivo, mas eu 
:applioo o· cci?iterio da época», que é scientifico. 

o SR. PALMEIRA RIPPIEtR - Não é questão dds titulos, é 
questão .era garantia, que vale alguma coisa como moralidade, 
hcm:estidáde, como eontinuação de tradição. Depois, podemos 
viver separados do resto do mun<lo. 

o SR. NICANOR NASCIMENTO - Não ciuero que vivamos 
separados do resto do mundo; mas nã'o quero q:ue sejam-0s o 
ludibrio do mundo; quero que não mandemos as nossas mer• 
oadorias ·a.os cem mil contos, para cada uma des!'aS nai:ões e 
tenhamos em . troca, por valor que não tem, papelinhos que 
andam desmoraliziados, ·rep·ellidos em tod-0 o mundo. parece
m e que será um pessimo negocio. 
- O SR .. PÃLMEIRA R:!PPER ·-. Depois nos mandarão merca-

dorias. . · 
o ~- NICANOR NASCIMENTO - Mas si não tem mercado

rias para nos ;mandar! Nã-o teem para elles proprios. 
·O SR. P.oi\.LMEIRA R.IPPER -. Não te.em' hoje1 mas ·terão 

emanhã. (Apoiados.). · . . 

UM SR.. DEPUTADO - Mensalmente a_ importação .au_: 
gmenta. Principalmente a americana. Os Estados Unidos não 
~Q~ pede~ emP.r~s~.•: '· . . . 
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O SR. NICÃ.."IOR 'NASCIME~To - ·ontra s~rie de considera
ções: nós iremos emittir pap11l para sobrecarregar a noi;sa 
eirculacão interna; para que? 

Para comprarmos mercadorias, faze:ida~, qne remettr~-· 
remos . Isto é,inflamos a nossa circulação sem nenhuma com
.pensaoão para a balança commercial, scn: accrescer o patri
monio nacional correspondentemente, s~.m aug-mentnr os re-
curs;os ouro <lo Brasil no exterior, em uma ~ó moeda. . 

Pergunto ao meu em mente amigo: Ent.ende V. Ex quo 
defende a producção de S. Paulo, remeLtendo os s~us nume
rosos saecos de cai'f, para haver em troca apenas titules des-
valorizados, que terão de ficar em deposito? · 

O Sn. PALMEIRA RiPPER - · Não é assim~ eu remelto com 
a promessa de que, em época determinada no accõrdo, · o café 
será pago. Os titulos · desvaloriza.dos não representam o pa
gamento d.as utilidades, mas a garantia <lo pagamento; é uma. 
nacão inteira que compra. 

o SR .. NICANOR NASCIMENTO - Perdôe V. Ex. A comarca 
é feita: de Estado a Estado . Eu acabo de mostrar que a França 
tem no exterior uma -«di-vida fluctuante», de 13 pilpões, que 
~ã9 PóQe pagar.~. 

O SR.. PALMEIRA RIPPER - Não fazemos transacção com 
particular, procurando saber quaes as suas condicões de sol
vahfüdade, de maior ou menor credito comm.ercial. Aqui 
fazemos °'ma tra!).sacção internacional, em · que não. deve ha
ver por. parte do Brasil, a ri:lenór intenção de lucro. 

O Srt. NICANOR NASCIMENTO - Não é o que está dito aqui. 
Temos interesse . Augmentar a nossa exportaçã.o, piara que? 
~a:ra augment.ar nossa riqueza, para augmentar o nosso poder 
economico. 

Temos producção maior de riquf.\za e queremos uma troca 
maior de valores . 

O SR. : pAL:.r..iEJRA RIPI>ER - Contra. essa trnca de valores, 
é que eu protesto. Não mandamos essa riqueza em troca <le 
títulos que consid~ramos desvalorizados. Mandamos generos 
commerciaes que serão pagos .em datas determinadas, por 
meio d~ outros ,generos que de 14 virão . . 

O Sn. NrcANoR NASCIME:'iTO .,..... ·V. Ex . diz generos ? 
O Si\. PALMEmA RTPPER - Commercialmeiite, trata-se <le 

genero. que será pago ·em época préviamente . fixada · nesse 
accôrdo, como garantia da transaccão. Contentamo- nos . de 
~~ceitar titulos que Pª!ª nós são s1,1.f~'ícientes. No ponto de 
vista moral, estas naçoes representam a sua honorabilidade 
e honestidade. Temos o dever <le respeitai-as pelos compro-
missos a.ssumidos com o nosso paiz. , _ . 

O SR: NJCANOR N.\SQIMENTo - V. Ex. chegou ao qu~ eµ 
quero. Si o que recebemos como garantia dessa compra ~ <ª 
respeitabilidade dessas nações~, pa;r~ qµe rocebermos uma 
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caução material, de titulo, que representa co:rno gara.ntia 
rnuit.o menos? 

o SR.. PALMEIRA RlPPER - Eu considero desnecessaria. 
V. Ex. diz muito bem. · · 

O SR. NICANOR. NAsctMEJNTo - A ga1rantia será, o endosso 
da nação e, portanto, esses títulos são desnec.ess.arios. 

O Srt. PAL~EIRA RIPPER - Tarnbem acho. 
o SR. l\ICA.."""ºª NASCij',:fE:'iTO - Então, não ba mais l'a.zao 

para discutir, e, desde que o. collega julga, como eu, que esses 
t.ltulos são absolutamente desnecessarios, proponho a S. Ex.,. 
que, de accôrdo com S. Paulo, risquemos do projecto es&es 
t.1tulos. · 

o Sa. CARLOS l)E C..l\MPOS - Permitta o nobre Deputado 
um esclarecimento. Esses títulos uma vez que são da:dos, não 
sendo movimentados para caução, para sobre elles se emitt1r,. 
como o proj ccto suggere, elles te em uma vida nova, que per
mittirá, pe!o lado do Brasil, alguma cousa como ó que a Hali~ 

· c!stá .fazendo em relação ao credito que se lhe abriu. De 
modo que o titulo não foi dispensado. nem deverá ser por
que tem a sua utilidade piratíca, sob este ponto de vista. _ 

Não queria. interromper a V. Ex. Peço desculpas por m~ 
te:r aventurado a este aparte; mas, o meu desejo é ouvir to
das as criticas, entre f!.S quaes a de Y. Ex. e as suggestões 
oue forem .feitas. V. Ex. até esteve :Presente á Commissão 
de Finanças e o ponto que o apresentante do projecto accen
tuou muito foi que era seu desejo acertar, e este desejo está.. 
de pé. · 

O Srt. NICANOR NASCIMENTO - No momento louvei a libe
raliàade com que V. Ex. submettia essas idéas ã mais com
pleta vent.Hação .. Por isto mesmo é que estou revelando os as
pectos e as duvidas que me vieram ao espirito, porque quero 
e.ollaborar paro, que as medidas que afinal 1resultarerri do 
C:\'ame geral produzam resultados ~fficientes. 

O SR. CARLOS DE CAMPOS - Muito bem. Toda a collabo
ração util será recebida com satisfacão. 

O S:R. Nrr_1xoR N_1scrMENTo - Eu, por exemplo, entendo 
aue si se generalizar essa providencia chegaremos á emis
são illimitãda. Praticame~.te ó ilhmitada a divida franoeza · 
l.oje, porque 204 bilh9es de francos para o Brasil marcam 
virtualmente a ausencia de limite. Mas voltemos ao .ponto in
teressante que examinavamos. 

Supponham que, generalizando essa operação. fazemos 
commercio de 200 milhões com a França, 200 milhões corn a. 

· lnglaterrra, 200 milhões com a Italia. Teremos 600 que podem 
ir a DOO milhões da nossa exportaeão feita por esta fórma. O 
qlie ficará parâ a balança economica ·entre o Brasil e o. Exte'-
1•iot\ uma vez feito esse negocio? sr damos 200·,milhões á Ita~· 
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lia. porque não daremos 200 milhões á. Franca? As mesma~ 
:razões determinantes do commercio com a França são as do 
commercio com a Italia. Pelo menos para tres desses paizes 
tínhamos de exportar 1.00 ou 200 mílhões. Fiquemos no mi-

. nimo, em 400 milriões de francos: 100 para cada um dos allia
<los - Erança, Italia, Belgica e Inglaterra . Peço aos oo.llegas 
para me instruírem: si porventura fizermos esta operação e 
tivermos 400 milhões de nossa exportação, que. attingirá no 
maximo, este armo, de dous milhões e · 200 mil · con.tus, tere
mos um quarto ou um quinto de nossa exportação feita por 
essa maneira, sem a contra partida em disponibilioades -
curo - como poderemos equilibrar a nossa balanva eco
nomica? .Como poderemos pagar tudo o que impôrtamos, . os 
.1u.ros da divida, ·os juros ouro, a estadia dos brasileiros na 
Europa, e:tc.? De onde -virão as letras-ouro pa1tt. isto? . 

Acredito que não ba resposta possível. Um principio 
não ~ verdadeiro si elle não póde ser generali~ado até certo 
ponto. Ora, si admittimos que esse negooio pôde ser feito 
com a Franl}a, com a Italia, com · a Inglaterra e com a ~el
gica, salvo com os Estados Unidos, que não estão em con~i
~ões de precisar esta f órma de intel'cambio, acl."edito que os 
outros quatro paizes acceital-o-hão g0stosa.mente. Si a.ecei
tarem, teremos no mínimo 400 ou 500 milhões de exportação·, 

. · apenas gairantidos por titulos, · e contra o qual não haverá 
correspondencia de disponibilidade no estrangeiro, contra o 
qual não poderemos sacar. · · 

· Supportará a nossa balança economica - o :uosso. cambio 
- urua diminuição. de 20 ou 25 por cento no seu activo in-
:ternacional dentro do exercício? · · 

Acredito que não. O .cambio terá deflexão correspon ... 
dente, inevitavel. · 

~i assim é, si não estamos em uma maré de risos e de 
riqueza - tanto que estamos pedindo á emissão os recursos 
para pagarmos as despezas publicas - como nos abalança
mos a /fazer operações .de commercio, nas quaes o desequili
hrio no intercambio, dentro do exercício,.. será rnanif esta. .e 
evidente? . 

o SR. SALLES FILHO - Esse é que era o ponto que V.~. 
devia examinar. Esses titulos, para serem _adquiridos, preci
sariam ser comprados, e para isso seria necessartio dinheiro . 

O SR. NlCA..'l\lOR NASCl:ME~To - Estou discutindo a parte 
em que o Governo fará fornecimentos á Europa, mediante 
o deposito de titulas aqui. Quanfo á outra. parte,, já·.: o . Dr. 
Frontin deixou quasi exaurida. (Trocam-se apartes.) 

UM: SR. DEPti'fl'ADo - Talvez o projeeto explique a quéda 
do cambio. 

·O SR. NrcANoit NASCIMENTO - Ac:reditó. . que a quédn do 
cambio não tem por unica determinante esse p.rojeeto; ao 
~ontrario, acho que eUe .iá encontrou o cambio em um · grande 
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<leclive, systemai.ico, •muito bem organizado pefo Govflrno; 
a s causas são complexas, ma-x:imas~ médias e mínimas. Umas 
n.aturaes, outras da especulação 'e outras do qianejo de taes 
actuacões por um governo inepto. 

Quer verr.. a Gamara'. uma dás causas que co:ncorreram 
profundamente para o aug:me.nto d<l dollar? Vou dizel-as. · · 

Uma· grande quantidade de conuneP:Ciantes brasileiros 
fez contractos de venda -de assucar, - e appello para os Srs. 

· l'epresentantes do assucair, que aqui se acham, para que di
. gam si isto· é ou não verdade, uma grande quantidade de com
m erciantes fez contracto de compra e venda · de assucar, no 

-momento preciso em que esse assu_car estava a 20 e 29 ·em 
Orleans e no Havre. Pois bem, depois disso o Govel'no, que 
já tinha autorizado a exp01rtação mediante o deposito de stqch 
necessario, . a despeito dos negocia·ntes de assucar terem aqui 
depositadas 150 mil saccas de assucar, que hoje se elevam a · 
209 mil, o Governo variou de proposito, e, em vez de permit
tir a exportação ·a todos os que deposiiaram . um stock eO!l'-
1·espondente, ·d~terminou â S\Wen"intenõencia. que «prohi- · 
bisse~ a exportação para estabelecer um novo criterio, que 
favorecia aos $rs., cito mesmo os nomes,. Sr-s. M:eirelles, Za
mith & Comp. e Dias Ta'7ares · & Comp . Era. o ciritério de só 

·exportarem os que tinham contracto,· em certas ei determina-
das ,condições. . · · . · · . 

. Em conflicto as <luas idéas, que se estão discutin-do a.t'll. 
·.hoje, foi ipratiea.mei;ite suspensa a. . exportacão e esses contra
ctantes, todos de bôa fé, tiveram de fazer as suas liquida
ções «POr diff erenca> e compraram, só na praça· do Rio (je 
Janeiro, mais de 7.000.000.000 de àollars. Em vez de entre
~mos assucar, que éra, ouro, .talvez, trezent-0-s . mil contos 
ouro, de que disporíamos no exterior, nãl() a recebemos e ti::.. 
vemos de comprar ouro. 

Abi está uma . das causas que concorreram para que .o 
<lqllar augmentasse de valor, em 30 % ; não fGi a unica, mas 
:foi uma poderosa cal,lsa para despressão cambial. Agora, . se 
foi dada a autorização para exporta, já temos de entregar o 
assucar á rn centavos. · , 

Estão presente, felizmente, alguns Deputados, qul\) sabém · 
·ique o que estou dizendo é verdade; foram 1"actos que se ve".'" 
rificaram aqui, e foi simplemente a a_e<;ãe> do Governo que o 

, ·determinou o prejuizo. e produziu a baixa da mercadoria ·e 
!élo eambio. · . . 

O SR. EsTAC10 CorMBRA - . cOmo. estou presente, devo de
clarar a V. Ex. ·e á camara que nã•o tenho notfoias. desses 
factos, qccorridos na praça d0 .. Rio de Janeiro. Posso <lar in

- formações do que aconteceu em · meu Estado. . ·-· 
o SR. NlICA.NoR NASCI~-=.:... No Estado -d~ v:Ex. de

verá dar V. Ex:.· informações-que o prejuiz-0 ·da. lavoura ·é 
muito superior a: 10D;ooo:o.o0$000., . · . . . ~ . . . - . . ~· - ___ .. . . . ... 
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O Sa. EsTACW COIMBRA - Esse testemunho dou gostosa ... 
mente. Si tivessemos podido Jazer a e3..-portação da safra . 
actual na época opportuna em que 0 assucar esteve valo-
1·izados nos Estados Unidos, teriamas trazido a favor da ba
lança economica do paiz, talyez, mais de 40. 000. 000 de dol
lars. 

o SR. NICANOR NASCIMENTO -- o aparte de V. Ex. é do 
uma expressão tão clara que d'ispensa ·qualquer especie de 
coromentario, e r:ca, portauto, documentado pelo facto ma
terial, que a incapacidade completa do Governo em materia 
economica e financeira, só neste particular, deu ao Brasil um 
pI:'ejuizo <ie 40. 000. 000 de dollars, isto é <luzentos contos de 
réis. a 5$, o dollar. E elle está a 5$7<30. 

O Sn. ESTACIO C:OI.MBRA - Quanto aos negocios da praca 
do Rio de ,Janeiro não tenho conhecimento; e a minha opi...: 
niã.'o é que a exporta.cão do assucar, pelo porto desta Capital, 
só deveria ser perrúittida á quota da safra de Campos, desti
nada ã exportação. O mais é facultar a reeÃ!)ortação do as
sucar fabricado para consumo nacional, e depois desviado 
desse consumo. 

O SR. N1CA-'!\!0R NAscrMEN'fó - Essa já é uma segunda 
questão, que será debalida en~re norte e o sul. 

O SR. EsTAcro GoJ!\-rBRA - Essa é a verdádeira questão. 
Exige--se qué o productor venda pelo preço da tabella official1 

depois permitte"'"se a exportação do· assucar que elle vendeu 
com sacrificio para o consumo interno do pa.i.t. 

O SI\. Nlc.'\.~OR NASCIMENTO - A"' mais <las vezes o ~
portador vae de novo comp:rar a mP.rcaàorin que já foi obri
gad'o a dep-0sitar por pr~<;os inforiotet:l, romo se tem dado 
tia pra(:â do Río de Janeíro, onde os que vendém à 1$040' ti
veram de comprar a 1 $080 e mais o mesmo artigo. 

De qualquer f6rma o test~munho <le V. Ex. documenta 
o que vinha dizendo, que não me abalancaria a dar ao Go
,verno da Repuhlioa 't\Pc.te moment-0 llma autoridade vaga e 
ahstrac~a para resolver o problema, inira agitar uma questão 
d_essa monta e importancia como a venda d'O g-enero nacional 
a.o estrangeiro· mediante depositos e garantias iI!sufficientes 
quando esse mesmo Governo. nestà mesma hora, está dando 
::ip p~üi . as provas as mais robustas "e seguras de uina incapa
c1<lade para gerir _negocios de valores tal q·ue só em um 
ge'rle'r'o dê pro<luccã,o nacional, que não é o primeiro, está 
aoarretandõ aos prodúctores um prejuizo fr1aiol' dté 4!01: ooo. ooo 
de ool1ars al)enas em uma limitada rêgiâo ci-1 Paiz ! 

Não tenho a declarli(;'·ão ainda da .outra parte dos_ con
flkt.uoso~ <lo ae;suc~r. que seriam os representantes dQ E 'staid-0 
~o Rio de Janeiro. Mas paderão dizar tambem dos prejuízos 
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erlr~rdinarios que essa he~it&cão tem trazido ao cotJlmer-
. ciD brasileir.0 e á balança oorom~Niiai e até aos ~onsuI}lidores 
internos, porquanto, segundo estou informado, apezar de não 
s~r tec}m~co, o faetQ de haver ~09. -000 saecos longamente im- · 
mobiliiado~ p.o Districto Federal. já está dando como resulta·. 
do um p-rf!juizo para Q~ proprios oosµmi;nictores, que chega. .. 
rão á insufficiep.cja d@tro do merca<io, pot>que o assucar se 
estf§l.~ll p~la denio-ra 'eill de~OSitos dBfíCientes e ímpropriOB, 

() SR. E!!!T~cro Co1~mRA - Sobre os .prBjllizos dos produ
ctos não ha duyida.. ·Quanto ái! transaccões na praça do Rio de 
Janeiro, tambem as desconheço. 

O sR. NICA+"'i'OR NASCIMENTO .-...,. Ja temos, portanto, o de~ 
poimento ~ qµ.ae bancadas dizendo imparcialmente do facto 
WAereto. 

O Sfl.. li!aTACIQ GorMa:RA ..,.;..;. Aliás, fallo tndiViduálmente. . '· . 

O SR. NJGA-''WR N4.SCI.L\f.ENTO - V; Ex. dá uroa informa-. 
çã~. que nãQ poderá deixar de ser conformada por toaos os 
outros representantes de Pernambuc'o, porquanto. é .fflraz, e 
tra~ o fio de eabello ou de bárba de garantia que ha pouco se 
-referiu . o ·illustre Sr. Pa.hnaira Ripper, ' como sendo {) màis 
V\\liO~O. . . 

· Oen:ios, Portant.o. Sr. Presidentef a dooumentaçã~ sobre 
o fMto concreto-, que foram precisamente a incapacidade do 
Governo em .meteria economica, ·a sua insuffioiencia. 0 seu 
deseol!hecimentO das questões, a suá hésitacão na pratica das 
soluções, que deram em resultado ohe~armos, no caso do as.,, 
suoa.r, a esta situacão de dãmno superior a 2'1)0. QOO ;000$ em 
uma só i-egião, talvez a outro tanto no sul do paiz. 

Agora, deveria éü, p-ergnnt~r. :tmrtentura, aog represen-. 
tantes de 8. Paulo a qúanta já monta o prejuízo dà differen-- · 
ça de eaf6 pela indevida e imfJl'opria intervencãô do Go'VE:!r.:.. · 
no em neg.ocios de 0ambiaes, por sua falta de vigilanoia e dê
f esa do ~pparelho emissor e de·redesconto; no interior do paiz? 

·Não vae pàra doús ou tres annos, que· em todos os aercicios 
propomos aqui e promôvémos a solução da questão do redes
c9nw. ·como essencial á defesa. da produooão haciona.1 ? 

.Pois. os 1>epresentantes dê S. Paúlo tmtadà:tru:inté o Sr. 
Sampaio Vidà~, o htlmilcs Deputado. pelo: DistrfoW Fedetá1; 
e o mustre Sr. 'Bentó de Mira.tida, não prôuutémos sohições 
que tertàtil desafügEldo a praça do -Rio dé Jà'füliM, as de SãO'. 
PBnlo é ·as cutras; que se eneontr:ttn llôie tia situa:~ão , penô.;.: 
síssima de verem ·as Ci:lb::as dos hàncos repletas dé dirrheil'à, 
que· não~ nódê àbsolutamente ser movimentado? , . · 

Que impo!'ta se augmen.tê a emisSãó; que se àvólufu.é· 6 
9apel fiduciat'iO ? · · 
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E' erro acreditar que a massa ce numerario, .que tenha
mos po::to em circulaciio, venha dar solução ao problema. da 
moeda. 

Os bancos, que Udam core 250. 000 :DOO$, com réis 
300. ooo: 000$ e alguns até com mais, em seus negocios, che
. g-c:Wl a ter em seus cofres um total de 4.50 .'000 :090$ Gu 
500.000:000$, eomo teem neste momento; mas isto 'em nada 
b~ncficia a circulação geral da . riqueza, porque, em conse
quencia de ser deficiente e sem elasticidade o nosso systema 
han.cario, toda essa. massa depositada não está defundaneú o 
comme1·eio, nem a industria, como .não está defendendo a 
prod11cção nacional .· 

Não ha um unico estudioso das questões bancarias que 
ignore que; quando os bancos não dispõem de appareJhos de 
redesconto, são forçaeos a contar unica. e exclusivamente com 
as suas proprias c_ai:xas, para supporta:r os saques dos cor
rentistas e denositantes, pelo que são obrigados a manter 
caixas de 40 %, .e até 45 %, às quaes, ainda assim, ás 
vezes são insufficientes para, em caso de :panico, por exem
plo, sustentar inabala.vel ·O seu credito .e a normalidade de . 
~na: tr,ansaccõr:s, pela. continuação do pagamento. em ~u-
!nerario. . 

Ora, que succede, especialmente na praça do Rio de .fa-
neiró. que é a· que conheço de perto? . 

Ba. bancos que teem em caixa mais 50. 000 :000$, e aos 
quaes· se podem levar ós melhores titules ca praça. até apo
Jic.es, sem ser conseguido o desconto nem· a 50 %, porque 
el1es não podem desviar de seus encaixes qualquer quantia; 
precisam estar apparelhados, a cada momento, para satisfa-
zer aos saques, com as sommas desses encaixes. · 

Si houvesse o apparelho geral do redesconto, com grande 
elasticidade. poderiam movitar tooas· essas caixas, que repre
sentam. como dis~e. 450. 0-0-0 :000$ ou 500. 000 :000$, ·-para in
cremento ca industria e do comme:rcio, para defesa da pro
ducção, warrantaaem, adeantam·entos, descontos a . 120 
dias, etc. 

No emtanto, a incapacidade a pirronice do Governo, · a 
sua carencia de comprehensão <los assump~ concretos, pois. 
que s.ó tem noções tbeorieas e .iuridicas das questões, e não 
da realidade tangivel, te.em feito com que se resista, .con-
8tante e emperradamente â creaçãQ. de um banco apropriado 
para t·ealizar ·essa missão a que acabo C.~ alludir. 

. Apezar das palavras · 1uminosas do Sr. Homero Baptista. 
P.xpondo a questão com grande da.reza e absoluta nitidez, até 
ho.ie o Governo · da Republica não applfoou essas brilhantes .. 
<loutrínas, que teriam resolvido o problema. .• 

Senbon~s. si emitimos para t'eceber Q · R'ei Alberto, nara 
toda essa serie -de despe2as sumptuarias que estamos a fazer; 
si em.ittimos llara fingir que molhava.mos o nordeste e .deixa-
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mos que os famintos de Camo.cim j á e~t~jam desc.entlo _em g1')14 • 

pos, porque nem elles teem o que comer, nem os seus ga<los 
encontI"él.m pastagem ou sequer agua nos fallados, famosos e 
subjec~ivos açu<ies do Sr. Arrojado, porque .não haveriamas 
de ter emitti<lo para formar o banco de descontos? · Pois, .se 
agora com a espada nos rins, as esporas nas virilhas, o Go
verno da Republica se precipita a galope para a emissãQ e 
quer fazel-a e resolver definitivamente a questão monetaría 
do_ Brasil porque;- antes -disso, p0:nderada e :pensadamente não 
trouxe a soluç.ão do problema? Porque não r esolveu conjun-· ·· 
ctamen.te a . questão da emissão paira emergencia e a do Ba.nep 
de Redescontos, como apparelhamento permanente da c.ircula
ção, e <las operações .ele ·credito aos productores? 

Temos uma 'Circulação fiduciaria . que ·se eleva· nominal 
e offlcialmente a 1 . 729. 000 : 000$000. E' p'Ossivel que assim. 
·Seja, apezar de já ter -dit;o uma vez o d:irector geral_ da Caixa 
de Amortizaç.ão que tínhamos urna circ·iulacão extraordinaria, 
cujo vulto elle não conhecia. A declaraC}ão,. repito, foi offi
cial; feita em sessão da Caixa e -presidida pelo eminente Mi
nistr-0, que exigiu, immediatamente, desse director nomeasse 
uma Commissão -para apurar. o vulto dessa cir~lacão ex
traoroinaria. Atê hoje nada mais se declairou officialmente 
sobre i-sto. · · 

Ora, si assim é, porque o Governo, que a.gor!ll se quér 
a.pparelhar de emissão sob titufos ouro do . proprio Brasil, e 
do estrangeiro, não organizou essa ·· mesmis~ima, operação 
para os r edescontos,. apoiada em . títulos ouro do · Brasil 
quando foi aqui proposta por varios Deputados. Não queria 
a f6rma, ampla, e lata do sr. Sampaio Vidal, que ereava. .. um 
orgatiismo novo, um aipparelh-o fütndadó sobi-e ef.feito!:I com.
merciaes, sobre mercadorias prop:riamente depositadas, pois 
que já a esse tempo o· Gover.no ia consumindo o producto. "das . 

· operações realizadas sobre essas mercadorias,. sobre as quaes 
devia repousar -0 Ban~-0. ·Porf!Ue não fez a emissão sobre 
titulos para: organizat;ã-o do Ban.-co de Redescontas'? . 

Dizia, ainda -ha pouM, o · ho.nrado leader da maioria que 
com 50. 000: 000$ dad-os ao commercio para rese>lver a ;crise, 
pro,~a~elmente a sol\l\-áo ser.ia alca.nç.ada. Disse o illus~re 
Sr. Paulo -de Frontin que com 10-0.000:000$ a. solu\ão da 
praca t.ambem seria alcanca'da. Assim, cpm menos ile 
150. 000 :000$ de emissão, que o Governo tivesse feito oppor-

. tunamente, todas as crises teriam' sido resolvi-das. E porque 
não foram? Porque ao invés disto o· Sr. · Presidente da Repu
blica. só vem á Gamara, na hora premente em que todos esses 
pr-0blemas e estãó despejado sobre a Naçãp com.o.· icataduplas . 

"·<le .r\linas e de miseriaa? · 
·A degradacão da riqueza naicio.nal se exprime por nu ... . 

meros que ·se ele-vam =a -sominas fantastícas: uma . de réis 
600 .. 000 : 000$. 'J)rejuizo rleclar~do aqui pelo representante . d.e 
S. Paulo; outra de 200.-000:000$ eessacão de lucros declara.da. . 

·aqui pelos representantes do Estado do Rio e de . Perruu:i:ibueo;.; 
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e. ao nai>so que esses problemas colossaes e esma:gadores se 
estão desenvolvendo no Brasil; ao passo que S. Ex. assiste <> 
desenrolar da questão social, sem a<i men.-0s ~.onhecel-0.s, o 
problema que vem d-0minar e emocionar o espírito do Pr~ 
sidente, · é o de verificar se os tapetes da. Camara. estão em 
condições de recebei• o rei Alberto . Este faeto mostra que o 
Sr. Epit.a>Cio P essôa, é um espírito futil, que na hQra dos 
problemas ma.."Cirrt-os, quando aquí se debatem tõda.s · estas 
questões de vulto extraondinario, que não são méramente 
sumptuarias, mas entendem com a ""\Tida e a S~Q'\lran<;a da 
nossa nacionali<la<le; entendem, não já.. com. a nossa grandeza; 
mas com a nossa pr-t1pria existencia, S. "Ex. vem aqui occupar
se <le saber se o relogio desta Casa está. na esthetic.a -Oo pro-
t-0collô. · 

.E, a.manhã, quando o ri?i :Alberto se estaSiar á. vista de 
uma grandeza f ieticia passear pelas estradas novas do _ paiz. 
nas Qt,taes se gastaram 400 contos, para · qile S. Majestade 
passei~ uma vez Pdt éllas; qu?ndo gozar o e:x:plendido pa.lacio 
(;-uanabara -com seus jardins fânt.asticos, éom seus atavio.s 
e~tupendos, com _o seu novo mobiliario e todas es.Sa.s sutn
ptuo.sàs cou.sas appárerites e grotescos, os problemas_ nacio
na ' S se àg"itarão na plena in.êonscienr.ia do Governo. <lo mes
mo modo que o dollar, a.ntes cotado . a 3$700 . attinge hoje a 
maís dê 5$600. Como se emocionar o Sr. Presidente· da Repu
bfü,a si os 40 Iílil contos das séccas forâm distribuídos entre 
seus amigos, tendo ficado já os Pessôas Sóbrinbos, os Arro
jados e mutth. outra gente, feliz; oomo ha de elle .sentir as 
desgraças nacionaes, se todos esses senhores - · ai sua · ent<:YU
rage ~ andam na;s farras, estão gozando das sumptuoiSidad-es 
do lu:xõ? ·E ' natural que o prójecto fosse lançado aqui em 
nome do Governo, sem que o problema tivesse. sido exami• 
nado pelo Governo, sob todos os ponto~ de vista. Bastou que 
fossé reéebido pôr qtialquer de conselheiros do · Governo, en
tregue ao nóbre l eader pelo Sr. Prcsi-:Iente da Republit'.a ou 
por seu ~Unistro, ~om a mesma inconsciencia com que manda 
as suas rri~nsagens contradictorias, mentirosas, falsas e enga..,.. 
nosãs . Sa·be lá S. Ex. o que rege o projeeto, em discussão, 
que não -0rga.nii.a systema e que nada resolve? Talvez• saiba 
Que póde-,;se prestar a immoralidade :d-Os grandes negocios 
que são tramados dentro do Palacio . 

. Em rela.cão á celebre fottra e, in-fine, sei que- já ha.. tra
mados em palacio, var.ios neg:orfos, 'do-s quaes ç.m é o paga
mento dos navios _allemães, que estãp_ na Europa, em dii:lhei:rCi 
<lesvalorizado de 55 %, com que a Fr~nça quer resgatar fre-
tes e cotnpras deséontadas as reparaÇões. . 

E' preciso que a Na~..ão saiba qué, dentro do l:lojo dessa 
lcttra l;(. roci~te-m, ITTJriló existiam dentro da pansa do cavallo 
de Troia, , os inimigos desta cidade, . as neg~íatas <le -...-ulto, 
qüe hão de assombrar o Brasil·. · · . . .. 

Pelos tél'tnôs da trltimâ almea da lettra e, que acabo_ Q.~ 
· ~.malysàr teceberemos titolos ení gara.ntia dos pag~entos 
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irealizados por conta dos governos das referidas nações. Por 
ahi entregaremos as nossas riquezas verdadeiras aos. syndi
catos que depositarão - à la décharge - as avalanches de ti-
iulos, que lhes pesam. . . .1 . 

Andam na bocca de -toda gente esses negocios. Os n.a.vios 
seTãe vendido:'<, o Lloyd será reorganizado, as grandes obras 
serão executadas. ·Tudo d~Iioco dessa unica àlinea do proje
cto. O Governo só faz questões de. duas cousas: de se lhe 
dar- o direito de eroittir, pata dispor de dinheiro, com que · 
possa. éoncluií' o seu quatriemiio dentro da farra .. e do luxo, 

. indifferente a todos -0:,; problemas nacionaes; e qu~ lhe seja 
concedida essa alinéa pa.ra que; dentro della, caiba a .8órJura 
·de todos :esses negocios. 

Mas a inepcia technica do projecto é tanta que S. Ex. 
não poderia quasi emittir. · 

Si .não vejamos . . 
Pelo art. 2u e paragrapho§, o Góverl)o póde emittit'. "'

a tres pCJI!." um - mas ao cambio de 27. Tome-'se umà apo:.. 
'lice ouro do Brasil de tiin cont-0 de réis . Teria de éniittir - · 
mas a tres por ·um e a cambio de 27. Ora, como o nosso cam
bio está a 9 (dollar a 5$600 é cambio a.baixo de 9), .a · euiis
são - a. 27 e considerado b cainbio actual, dé 9, ter-íamos dé 

27 . ' 
caÍéuiàr quê, como -:-- ~ · 9, a emissão result.art'ia a f ·por t, a . 

. . 3 . . . . 
tan,to por tanto; e, por i$to, não teria a produétividade pàpel, 
quei .deHa espera .o Governo. · . . 

Por ahi se vê quanto foi o descaso do Sr . . Epitacio ao or
ganizar o. trapalb-o-, qu_e enviüu á tGamara. 

A disposição çlesafia O Tidieufo, o sorriso· de quem quer 
que .medite, aü1da superficialmente sobre ena. - Resultaria .. 
della o contrario do . que quer o Governet. (Pausa.) 

Diz o paragrapbo quarto: . 

. <Da importancia do saldo que annualmentl' se 
verificar na· àrt•ecadação dos impostos em ouro, de
duzida a quantia ptecisa paEa resgate das nota~ da 
Caixa de Conversão e para uniformização das emis
sões sobre lastro-ouro na proporção ora · estabelecida 
1!3 se-rá. tambetn incorp-orado M ·tundo de garantia. 113 
appUcado á . incineTâÇão do pap~l-moeda e 113 á. c(jm- . 
pra de titulos-óuro da divida .p;ubllea.» · 

. ~Ias, · sêrihor es, quando foi que no Brasil, cíepofs que . o 
gov?rnam . homens como o Sr. Epitacio. tivemos .. . .qlial1iuer 
~Ido qef'inif.ivo _ no~ . or.Ç!-lmentos? Quem é· ~ue viu, DepuLad.<;is 
que esf.ainos aqui ha 10; .1.2 anhos e mais, quem tev:e .noticia . 
de uma . domada de contas~ desses Governos~ o. silencio e . a 
sombra são a norma <iessa gente. Gastár sem eonta. e emit~ 
:tir sem. eon,ta:.: ,., . · · 
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Como vaIQos sabesr, portanto, que essa arreca.ãaÇã.6 ad 
imposto ouro venha · a dar saldo, si não há prestação de 
contas? 

Examinemos, porém, ainda que per . summa capita, a 
questão. 

Disse ~ honrado Relator da Receita, em seu ultimo· rela-
. torio, que, computada a renda ouro, convertida em papel, ao 

cambio de 12, essa renda daria uma :produ-ctividade papel 
que devia compensar a deficiencia das receitas papel . Ora, 
essa operação permanente, que temos de fazer em. todos os 
orçamento~ chegará a. compensar, a equilibrar a receita com 
a despeza? Quando, em que data, em qúe l!'emoto seculo va
mos encontrar o saldo «annualment.e verificado»? Annual
mente, dizemos', quando deveriamos dizer: nunca verificado. 

Depcis, é preciso que V. Ex. saiba e chamo a attençã.o 
de V. Ex. para um ponto: Nunca tivemos saldo ouro algum. 
Saldo ouro é saldo ouro metallico, é libra ouro, metal. ·'Ora, 
no Brasil, nunca houve tal cousa; ha. uma série de conver
sões, .pela,~ quaes fingimos saldos - ouro mas nunca rece- -
bemos ouro, porque, na Alfandega; do Rio· de Jane~ro, confor
me toda a gente sabe, nunca entrou moeda om.·o brasileirà 
de qualquer especie; o q;ue entra é vale-ouro do Banco <lo 
'.Brasil; é papel pintado, como tantos outros papeis pintados, . 
que cireulam no Brasil. Ha um augmento de taxa aduaneira 
paga em vales,. mas. paga em papel. Saldo ouro, portanJg, ~ 
saldo de mentira. declarado pelo Governo pata illudir a ., opi
nião publica. A <lupla conversão a que se refere a Re.ceita é 
dupla farsa. Â:Ssim, de que «sàldo ouro verificado> se vae ti
rar tal quota? Tirar ao que não existe. . . Tambem ·Se es
creve: illesde que o papel moeda circulante eorresponda ao 
triplo do seu lastro metalicd, as quotas, que sãõ destinadas 

· ·a !Sua ineineracão - paragraphos 2º e 4º - serão applioadas 
como reforço ao mesmo lastro.~ · . 

Este projecto é o mundo mirabolante da pilhefra. Parece 
que o unico fim do projeeto é zombar. Nós temos 
:i..729.000:000$ de papel moeda em circulação. ·Temos 
58. 0-00: 000$ total metalico encaixado. ~dos os recursos qne 
o projecto dá para encaixar ouro são illusorios, mero jogo de 
palavras vasias de facto. : Quando é que vamos ter 
576.333: 333$333 depositados, isto é, 113 do circulante, oara 
applicarmos. á interessante mooida'? . 

·Vejamos como é interessante devera~: o· lastro, pelo sys
tema do projecto, .só ,Póde s.er em ouro ~ro ·barra. em ouro 
almoedado, em titulos ouro, ou em tHulos ouro estrangeiro. 
Aqui é!?,tâ, entretanto, a regrínha, ·que roanda. qu03 o papel 
moeda em cireula~ão seja guardado~ como reforÇQ ao mesmo 
lastro! ·"' 

Então, o que vae garantir esse 'papel é o proprio papel 
moeda? Que significa esta. regra?! .Espero qu<e o nobre Rela
tor, -na occas!ão opportuna, dissipará essa. duvida. que som
breia o textó obscuro. - . · : · 

Agorn. volvamos á essericia mesma. do projecto. · O tituld. . 
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ouro. recolhido pelo Thesouro, vae servir de base a uma . 
p'mis"são, que será foifa sobre .esse ·titulo na razão de tre.s para-, 
um . ~ias, o-- nos;;o .cambio está . hoje, conforme declarou os' · 
boletins carribnfes. de hoje. a . rrov·e. Ora, si está a nove : e · nós . -· 
vamos emittir na rozãci de · tres veze~ sobre o ; nosso tít:ulo a · 
27, a . emissª-o vae sér a . tanto por· tautq. ou menos. Log..Q; ó 
que se · vae: <Iar é que -â movimentacão a que se referem oz 
dêfensores do prõject.o não se .dará nunca, porque a operaÇao 
resultará ~empre ~n Íierte :· O· Jástro maior . do 'Ç[Ue O -papel · 
~mi ttido. O ·Governo terá de emíttir à ' tanto por · t~ntp, :mas. 
terá d_e pagar todas as despezas da emi$s'ão, isto é, · despezas 
de impressão .. adIJ?.inistração, Caixa de Conversão, terá de pa
gar- .um certo numero <le operações de credito; sendo a tanto 
JJort~ntó, todo o_ s}·~tema do pr~jecto será compl.et~mente 

. d.esmoronaâo de m1c10 .. vorque logo na. segunda em1ssao so- . · 
hre titulas ouro. o· Governo.não'. ·poderá emittir nada, ~ vístü · 
<:orno - o· qüe·· é inevitavel -· -. é. que,- começadas à:; P.hlissóe,; 
ne~e systema, o decliv~ em cµ1e S.e ·encontra o cambio, .nesse 
moni"ento, · al,!gmentará, como .iâ está augmentado, em ·grande 
parte, pP,las inconveniencias que o projecto repreSenta : -. 

· · · . A:~sim ~~ndo, já com o cambio ..a s.:.3\4 a massa de papel 
:h'10eda. e.rnpregada para adquirir o titulo ouro será mais do . · 
que ·produzir;.\ -a .:.nov'a. emi~sj.o feita :.na ~ase -_de _~27 e _ a- tre.s . 
por um,. nwsmo . sem.-· qualquer despeza de> em1ssao. · · 

; . Nem .é- preciso que vá a. s_ e 314; - . . . . ! 

. ·. Desde qúe d~sça uin deci.mo de ponto ·qae s~ja .. ahâiio de 
nove, -a. operação da emissão, a tres por . um; com o. ·cambio 

. ·a . 27, _ resultará ·inevitavelmente nurrr _desastre completo, · e, \ 
ínaiS. ~<? gue~" um de~astre, · uµia . impossibilidade· :material. . i · 
Essa e .a consequenc1a á que chega uma · simples· analys·e da . 
praticabilidade do projectó. Eu · ainda estou no artigo i º. · · 

.·· . ' ·. ·. .' . . ·• - , . 
· O' SR. ·:-.ARMANDO BuRI.A~!AQUI --:-- Esfe aspecto com que 

-:V. Ex. enêara a · questão - e n'ão •quero dar a conhecer o meu · 
modo de ver - havendo um fundo que pr.oduz .uma' renda: .. 
sen:do empregada ~ incineração das · notas . emittidas, não -é . 
um. mechanismo que automaticamente i reduz . o valor · da: ~-. . - ? . . 
~m1ssao . 

·O . SR. NICANOR. . K\SCtME!\.-r.o - · musoriari1ente. · Nunea. 
poderá ser · cqmpensador. Supponhan:ios, pol' exemplo; que o . . · 

·Governo emitta· 300. 000 conto.s. isto e, que err:iitta sob a . no
minalid~de de 1 QO. QOO contos. '.Ora, o que teremos nós? T~ · .-

. remo~ .. Upl~ produrtividade. ma:x;ima. um ·jül'Q de· ·2 % .· o/o. A . 
reil:çla:.-So. póde ser de 2..--"lh ·.o/o-, porque» a. Tenda que· é· attri.;;. ,_ -: 
hui da ·a.O . .fundo;. de resgate é precisamente .. a do juro do .titulo · : 
·deposffàdo,_ . e q jui:o :-do consf>lidaõ.o.--iriglez. :que déve ' -.ser _: o . : . 
fypo -·da operação :é de 2 %·, ·o/o · - · . , . · · · · .. · · ::· · 

. , __ ;·~ · _.'õ ·SR.: ·ARMA>~oo:· Btfro,,~~AQ~~ -_,;;_:. HoJei'ca · titul~s- do ~.-G~· ,: _~· '. 
.. vei:1l<f .inglez que rendem. 5%;~.: · .. · ~·: , ,, . ... .- . , · · . .. : · . · 

· ·· r O :SR. NrcA.~6à. : N.AscrM~'.to ~- Tenh-0 "aqui as . - Íi~Úi.~ .. d.~ · 
todos os titulos. consolidados, .titules ck g\ierra e tit'ulos de .... 

. e.-.:_ voi. 1'11· · . . .. ......._ .. ' _: -. ~-; ~ô . 
\ 

'l'! · •• 



Cãnara aos Depwaos- lmJresso em 24/06/2015 11 08 - P~gina 98 ae 134 

ANNAES DA CA.'1\!AM 

• vict.oria quer francezes quer· inglez~. Ha titulos · de..,..r '° 
como da renda franceza, verifü~andO-se que · os da .. renda. 
frainceza, de 5 %, eslão ·a 78. ao passo -que, os da renda <lé 
,3 o/o , pela differença· do. juro, ·a 55,6",:S. · . · 

Mas qualquer 'consortium, que queiri,l: fazer uma vpera
ção c:-0m o Governo. brasileíro, -dessas a que ·se ref erc a lettra 
e, naturalmente não vae fazel-a· com (i ti.tolo que -..está na' 
praça mais caro; fàrú eom ó titulo do garantia igual, que na 
pra~a estiver mais ba~a.to, porquanto, com o mesmo capital, 
te.rã urna productividade muito maior. Ora., si ha. titulo gà
rantido, pelo valor r eal. de uma soberania, que responde :pelo 
v2:lor nominal. este é o inglez. Não podefá. V. Es:. contestar 
qHe-· a situação financeira. econorrúca da-~ Inglaterra é -muito 
superior, quer :i da Italia, quer á ·da França. Não ba como 
duvidar disso . · · 

· · _N"e:Sses lermos, o titulo que ·:para nós te·m que repres~ntar 
a mafor :;aranlia é · o con&olidadp inglez. O comprador ' que 
tiver de fazer pagar pelo Brasil, - Nação consortium, 0'1 in-
dividuo - preforirú sempre entregar ao Brasil um 9epositp 
<ie ..titulos. que adquira c·orn menor esforço economiM. a en.:... 
tregar tl.tuk,s que cómpre com des11endio muito maior. Logo, 
a Franca u·sará ·dos seus consolidados de m4:mor valor · na ;: 
praça, como a Inglaterra dos' seus de menor valor.'" · 

O SR. A:RY.ANDU BÓtLAMAQ'Ul - Mas àhi já entra o Brasil. 
t • • • 

O Sn. N!r.A~on ··i\Ascnr.r::xTo - Primeiro. p.orquc adquire 
c>m condi<;ões melhores; sci;uú.do porque paga jui·bs menores, 
i o1·cci1·0 · porque não tem de resgatar 'l.lma vc.z que ·são con...:.. 
salidados . De modo qu·e qualquer operar.ão só poderá ter por 
baso c·s.s0s titules. I 

o ::::;1i'. . AnMA!'<~o BuRLAM.A(\üiI - M~s o G.overno do Brasil 
l.cin in LP.rcssr. em não acceitar ' esses títulos·. E póde exigir 
lJUe cllcs sejam de r5 o/o. ! . 

O SR. Ntc.o\NoR )1,\scr~IENTO Não podería. fazer. E vou 
dizer porque. 

Em materia interna-clonai ha um apoio que se chama 
4::1-nteccdente> ou «PreC'edenLe>': a · operação feita pelo Brasil 
c.om a Halia r~presenta necessariamente o typo, será úm 
paradigma. · . . 

TOdo-s os Governos. ou grupos finance-ir.os garantidos por 
Governos, que vierem a operar. no Brasil, tal-o...,.ão ·da fórina 
po_rque . agiu a Iíalia cuj:0 · troo' só igno1;amos; vo·rque. não nós 
foi communica9ó pelo Governo. gual o título :depositado ·.Pél~ 
Italia, para garantir o em,prest.imo de iQO: 000 :000$ ' qU.e .o· 
Governo Brasileiro está fazendo. - · . · . 

· Tenho, porém. opinião mu"ito segura ·sobre o Sr:.. ~itti:' 
para est..a:r eerto de qu-e o mesmo Sr. Nitti. ·· 'Como - gran:di?
r.i::ono:n:Jsta, n,eçessariament.e, d.eu ao Governo em garantia · 

_títulos dos que tinha em C-On:dições mais fa.~efS_ de. at>.,quisiçã.o e pelos quaes havia de pagar a renda menor. Tendo de . se 
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.. fazer tribntario do . Brasil deve ter -preferido dar u~ titulo 
de pequeno-. juro. . · . . 

·-Não é crível que . tendo· feito uma operação 4e. fayOI' in- .. 
·reroo:cional, o Sr. Nitti- - não so tivesse aproveitado· :para 
fazer uma exce-llente , operação. . · · . ·· · · 
·· . Ora, · si assim . é, essa opera~ão inicial .terá· de ser do typo 

. uas -outras. ·- ... · . 
. As demais Nac..ões allegarãc esse typo inicial para deter-· · 

minar o typo das. outras. Nem riós poderemos- aUegar contra 
essa arguição· · dos nossos alliados· tão «sincera»~ · nenhuma 
outr_a, ac-ceitavel . porque os devem9s tratar em pé de . igualdade. 

O SR . AR~'l:~~oo BtiRLAMAQUl - Não obst@.te a argum~n.:_ 
tação de Y .. Ex. ser habilidosa, é rendo homenagem ao s~u • 
talento, élla é absoiuta!l'!ente falh~ ... 
· O ·$R . l'hç~on NasCJMh'"NTo ~ Já decI3l'ei que desejo .Ser 
escl;l-r~cido; não estou . aqui parà outra: cousa. 

O .~R. ..A.R~NDo Bua:ç,A~L.'\QUI .-· . · Pela argumentação . de. 
V. Ex. ::. ori.era(!ão- pcderá ser subsiituiQ.a ·-poT outra, mas; não 
é o-peraf;'ao de~arrasoada como V. Ex.' quer apresentar em 
Dríncipio. . _ '- . · . . 

.... ,• -. . . - . . - . . i . 

· . O SR. ~ICANó,R NASC~1ENTo· - Màs, : é o que de~lorre d9 
testo . do projecto . .. , ' · - · · · .. 

O SR. AR.MANDO BURLA~'L\.QtJI. -· Demais ha ahi ,dua.s 
· hypotheses : si o Brasil .compra- um titulo, ccmpra_ o ·que lhe 
c'onvem; si f at ·um aiuste commercial, está ·no direito de -pe..; ..:. 
dir üm f.'.itu!o que lho inspire confianca. · 

' , ~ . 

o . SR .. NICANon ·N~-\SCIMENTO - V. Ex. me permitta, 
vamos esclar.ecer a questão com calma- e, cuidado. O typo por

. que o Brasi:l recebe ' o ti tu-lo que cauéiona a operação, esse é 
ináltcravel. . . · . · --

0 Sn. ARMANDO Brmr .... urA(JtiI - Não apoiado. Si ·se tratà.r 
do 'lypo ant~rior da. primeira operal}'ão, não . será inalteravel ~ -

o SR. NrCANOR NASCIMENTO - Refiro-me, ao projecto-. 
o Srt.,,. ARMANDo-Bt;JRF.:Al\l!AQUI . - o· ~rojecto. não . é. ainda 

lei. "'. ~ \ · 

O SR. N'IcA..~oR NA.sCrMEMTo _: Se · · fiz~sem · alterá<)io~ 
sim .. Estõu, entretanto; , di8cutirtdo-.'a hypotbese qu"e · tenhó, 
isto · é o projecto . E'- a l).:O.íca. cousa que ·poEiso discutil'.. ( '-.. 

Si ·~lle' · emitte _sobre· Q. valor nominal, não póP,e · exigir qe ·
.. unia'-_soberania· estrangeira qne Ibe entregue esse titulo, · sip.~o . ·. ·· 
·1}efõ ,-aro:r '1:10minal. Dp-: éontratio, -o··typo· dà . oper.aÇão ··d~IF · 
sar:ia àe uma, operaoão intétnaêicina! de: bca fé pa:ra um typo 

·::.<fo tràfiçànciii' e ' agiotagem-na: qual~ · um hia applicaf'.o ._typo -
. p"eio .:vafor nominal, para. suá emíssã°" mas·"exigia da. sob~ra-· 
-1üa i:guaT a ~ua, que: lhe..des-se>uma. differencà de preetf. . 
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Não seria nem discreto nem diplomaticé que pedissemo:; 
a Nações coIUQ . Italia, ·França, Inglaterra e .Estados Unidos, 
,que âcprecfassem os seus proprios titulos, que os viessem dar 
por um valor infericr âquell~ de sua· representação noroina~ 
ser·ia ol'ficialmente duvidar da .solvabilidade .. desses paízes. 

O Governo lcm ~e receber os títulos pelo valor nominal. . 
o sr .. At>::\foNDo BuRLlM..4-Qn - ~or exemplo, V. · Ex. me 

merece um grand<>' credite. Dá.-me um titulo de divida, qúe 
me merece confiança, mas póde não merecer de outro. O meu 
nobre collega fica moralmente obrigado a resgatar esse titulo 
pelo seu valor. . 

Acredito que . o fac.a._ Para c~tro, COJ.no disse, não terá o 
·m esmo · valor, para mim, porérn,_ não · diminue, desde que eu 
não me vá utilisar d1' llc para outra ; transaccão. ' 

O Sn . .NicA""itJR NAscnr&."{To ~ Mas, pelo ·-projecto · tem· 
de utili:::ar-se, pcrcro0 ne llc se d<í a hypothese do resgate~ · 

. o SR. AnMx~oo BuRLA?.IAQUI - Em um r«~sgate de 
'.100. 000 ·libras. o GoYi;tno não póde resgatar por menos; entra 
·com as 10ú . OOO libras~ · 

' . ·, 

' o SR. N!CC..-\NOR i\ASCÓI~TO .- Mas, é que não ficam • 
. lá discuti isto. Essas 10().000' libras tem uni valor rou1to 

··mEncr do ar.tl!al . A ga1~nlia realisavel no· termo da operação, 
si º' c1msortum não pa:;ar, é insuffictente. . 

O SR: ARMANDO Buru .• u.uQUI - O Governo tem de pagar · 
um tilulo pelo si>.u· valor, si emittir um titulo de divida de 
1 :000$. t<'m de 'pa.ga1· 1 :000$000. ; 

O S'R. NIC.-\.t'\'OR NAsct:MEN'l'O - · Pel'dnG--nw o nobre Depu-
tado: V. Ex:. csl<i · !ab~rau<lo em- uma confusão. . .. 

Ha t.itulo8 ;-esgata.vP.is t~ titulos não resgataveis. Ha. ii
tulo5' inglczP-s, rrancezes r italianos que não sãc- resgata.veis. 
A unica 1'6rma que íJ Gov0rno tem de i·,~ulizar esses valOTes . é 
a venda cm praça.. 

· Por exeniplo, ::i o · Govcruo brasileiro fornecer réis 
1{)0. 000 :00-0$000 .. . ..~' 

· O Sn. B~To nE Mrn,\xô,, - Ha mil qualidades de títulos 
aclualmente. í ; . , . ... 

-·º SR. NICA:-<Cn :!\1\SCI.MENTO - l\'!'a.s pódê- se. fazer a e>pe
rnc~ eom qualquer. Assim a hypothese que prevejq é peri_. 
gosa.. Essa hypGthcsc deve ser .abolida, supprimida nas d.e- . -
mon·ai:·ii:ts. :A .à,emocl:'~cia: é um . Governá de. desconfiança . 

. . Fomos rnslrtmaos, pr1me1ro, cerno Estados gcraes .e depois 
r~omo assembMas ,políticas. .justamente para vigiarmos o 

.Bxccu_íivo; E ' e~sí; o fim dos Parlámentos. · .. ' . · .... . 
De•:emos .evifai· · autorizações que possam cOnduzir a con ... 

sequencias demnosas . · .· . . . · . . . · · .. 
UM ~R. DEPUTADO _- VanJo,· ... e' .ont'.,.1·bu1'r ~ • 

., L para 1sso: . com o 
. 1 
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fim de evitar que etri um· ~ontr.~cto . escape~1 · essas · modnl~ ... -· 
. áades. . . · · 

· _.. O sR: N1~;\NoR -~:-~~c1;1~1~0 -:-- .. v~ ~ ~ E~ . ·q~e1~-1egiSlar · para.· 
<iar Uma solucãc: iiobal. definitiva ao casó da emissão? ·.· '. ~ · 

· E~ precisÕ daf~a. . · . :·~ .. . . - ~ . . · . .-
. Ternos que legislài; nara qualquer Presidente; e,- por ~st?; · 

só autorizar o que fôr util. . · ·~· . '"" · . 
Si o autor '<lo· pro,ieêt-6 acha que hoje póde resolver .. a 

crc~sUi.o o Governo de Sr. E9itacio J>cssôa, e , neHe . confia. 
t:;:uanhã póde -não sr~t· assim cicsdú quo seja outro .0 Pr-e~•:... 
c:tmte, ·Eu quero c1ue ·i5 - ri ;~L:Cl:5tivo legal se.ia · de tal 01'i..l~m. 
q;1e me. garanta Ge>ntra C}ti.alquP-r chefe de Esladc .. Este -'~ ·. o 
fiin . da lei. -Não que:'ro saber ·$i ô Presitlonte-: da Repuhlfoa · é 
·o Sr". EpN.ac-io Pessôa, ou outro qualquer; (JIJ~rc:: ::aher si . a 
l~i permitte '{Ualqu~r opnTação··que redunde; ou nhc: erh µr~- · 
j'uizo á· pr-oducção ~na:cíonal. Suppo-nhamos qu<; o B:-asil ne
gocie com (ruatro... ou ~ineo · -potencias estrang_eit·a? ~om iie~. 

· :posito ) :le _titulos ·e inter,cambiõ de . -:i:n~rcadoria~, nú condições / 
. ·.qüe acima referi; Nós tein'tls 25 ·% Q.e nossa producç-ãê> expor,:. 

tavel que é entregue. --:- e l'epresent;a valores rea.es, integr-aes, 
. come -disponibilidade á. . essas · potencias estrángeir:a:s. ·Nós .re- · 

· · ·eeberrios não como pagamento, mas. como simpl_es. garantia~ o 
.. · ·den.o.Sito- de titulos que ~epreseritam menos ·:dé .metade ·desses · 
· . valores e que não são mõbilis!).:Veis.. de sorte _que .. ficà:remos· 
· - ·com um ª"'"'iquilibrio ~m- nossa balànva internacional, ... ·em 

nosso inter-rambio, de 25 .% . · ·... • · · , 
· ' . Pergunto eu: na vida~- inlerna ~essas nações cómo é que 

resolvi>mos o problema· dando no 133tfani;reirõ menos 25 %~ .. ·das- · 
,disponibiHdades: ·e a.o . m esmo tempo fazendo -aquisicão· ··de · 
tudo ciue é riec-~~ario á\ri.da . nnr.ooa.l tio · paiz? '· ~: : . _ .- · .. . 

,Actma eu .Ja tinha e':I:Pü'StQ. .1sto·. estudando a :s1tuaçao da 
França · e Jl!OStrando ÍJ\1e, -~os . termos~ ella ·iião· pe>deHa. pagar, . 

,. · como não..:tem pago ....c·P.-rca de. .13 bilhões de francos da sua di
vida fluctúante erlerna. ·'Mostrarei . agora ~caso Italia!).O .·: 

o -SR~ PRESIDRNTF.. -~ Lembro -~ó ·:ri-obre·. Beputado -que· Já .. _. 
-passou ..Bíeia . hora do prazo -regim:ent.al. Y : ~ Ex:. começ:ou. 'a : " 

. fallar ás 2. 45 h'iinutos. e está portanto· na tribuna a L 25.-· : · . . ·. . .. . . ~ ,. 
·O · SR .. I\tc~'L"'<OR: N.A.setMEN'l\d --- · :De:clàrei, na ocr-,a·siãu,.o.-qrie :_ .. · . 

. a . eaniata: · est.ava votando · iínconscienten:iente o ·.Regimento . . 
·:.· A e'O-Pa .se verificá q1i ~ .é iS$0 rnP.~m~, Em uma questão· dessa-. 

· . importancia ... e vastidã!O só dispon'.:i'o·$ :de uma hora para dis:.. , · 
cutir. _. · '_, . . . . _ ·''. - · , . · · .. 

' . < .. O ~SR_, R.~d.ú-~nDoso:' ~ v. ·: ;Ex·., pÓcfo fallnt: du:i·s vezes'./. 
~-: -.. ~o~- &.'~. · Nrcz_A..~õ!t NM12!MJi1N.'l'!">: · ~- >~:in~a ~~siro :. U.ll)~-~--119.r~·: . 
. ~ol:l,. P- c_ada um .-de~s~s artigos é uma. .. ms1gn~f1can~1a. . · .. · ,-. .. . 

- : · sr.~ - ·Presiderité~ -8i -Y/·E.~ . ine:::deterroina .imoer.iosamente 
. ··que in~ /~ale, sou--obrigàdo .. g.:_;n1.e '~alar/: Devo dêe(á~ar.;:. el;lf.r~ 
·~· tanto_, -,a'u:é nem · siquer ·entrei: ·l)·a. -terça_ p~ct,P. -dás {}lís.et:Vaêões:· 
~e. fü1?~ ge _ra_ze~,_ e ·que essa ·d~s~osl9ão_ :.~egi_n:iêii~Ii:I:~~i~e. · 

. --~~ . , .. 
.. ~ A f 

..... 
'•, . .. 



ANNA'ES DA. •GAMARA' 

Fallarei ás duas horas e a toler.ancia · que V. :Ex. mé 
<faixar . . . 'b · d. 

Farei quanto em mim caib)l· Sr. Presidenté,.p~rl). p e °7·· 
. · cer a V. Ex. mas tenho m~cessidade .de expoI" -P mEH:J.\ poI)to 

d(\ yista e âpoiai-ó · ern materfa de infonrial]ÕD·s ~onc1"Dti;tsre
lativamente ao estudo cconomieo o. fiYrnnce.iro de cada~ qual 
das nações que comnqsco qüere«l negociar. . ' . . . \ . . . 

· As conô.ições da ·rtáha, qner se attenda .ao ponló de vista 
puramente financeiyo qu~r se abranja a o.i~U.~t·!Íü ec_onom.ira. ô 
social, são verdadeiramente a.Iarmantcs, PMe.-:se d1ze·r que a· 
Ualia perdeu os orgãô'> de locomoção e ane tambeni foi. m1,i;
tilada no·s .de nutricção. AccrN-1cente-:-se que o trabaU10, pQr 
força da. vasta propagandã lfolchevisLa.. esta complet:nnednte 
desorgamzado, e que todo o Com11101·r,10 esta . nas ig,_!q~ ; , ()B 
sindicatos e consorciums {jue e.sfomeiap1 e devastam· à pen~f,17 

· sula. · - ' · . - . · 
Para doMmentar , semp-re o qUê uffirmq basta cii~r :Ç·s 

factos, com a responsabilidadê dós narradores· autórjz~.<Los. 
A Rascgua Italíana, cm prµ<lcnle artigo firnfâdo P.Or no~ 

imponentQ, narra o qllé chamou o Monito di Tcri1];0. Ne§Vé 
conflicto .eànsubstunciou-·se a formula aciual d~ . luta ,,St}t:1ttl 
<1ue vae transforniando as insti!.úições .. Os pl'óductores, .. cOhiio 
se cha~.all} os operários drgani7,ado~ pretendem La_ P,ç,1"z,iri{e, 
~xpro11nnzwne (le . co•mm'ilndo delle inv1vrese: querem rep,art1r 
as responsabilidades tcchnjcas e de dirccçâ:0 das f'.ahricas. 
1Para f01;ç_ar esta. solução pr?ticam o M_geLismo e. a sabqtage ~1 
mabam expropriando as usmas e fw):mcas .apossaram:.,.se de
mais de 70 % das usinas ita)ia:p.as. DeaQte. d.o moyirpento 
G'ioliti-repetindo a sua taLica anLiga-crusou os bTaços ·e for
çou, cmn esta ·attitude, os patrões à ceder. A1 victorta. parcial 
que. obtiveram os ,op.erarios arrrtº'!l...:os moral fl matertaln'rnni_e. 
Da tomatla das. fabr1pas que reahsaram em--graude .escala. ti
raram a certeza de aue o p(){l1~m fazér. Do reeonbecim~rito 
na coparticão na direc:ç~.o ganJw,rãm. a segurancn: (Íe, (me ª•do~ .. 
trina triumpha. Do ma.nejo das usirtas tiraram ~ahde qW~-

1tidade d@ armas com que se fortificaram' para comtnetiipen~ 
tos maiores .. De tlma fqrmà ·corpo de 'outra o trabaltio desc~u · 
ás mais accentuadas perturbaçõps. ;, / ~ 

AR ma terias primas .. faltam absolutament.P; a . pàpfo. tàJ 
qüe as fabricas par~m pela carcncia de/ materia ã:.~~.i;tufa..\ 
durar .. Falta o C'arvã,o por completo e não se encon'trii"·:oútro 
1r,ombustivel sinão a preços taes. que a fabrfoaoão resulta:. tifo 
tiara que não vale a pena produzir. Pio Per:r.one, como. Wil,
~rid? P~ret.to, estudando a . ques}ão '?a sider'!_Tgia -: essén:çi~l 
a vi.da italiana - acertam que a importar;ao dos comhuftl.1-' 
v.eh é caris'sima; paralizam a vida i11düsl"ial italiana: t'odúra•: 
eHa resolver à crise? Quando? Gomo? 
1 . Paradas as ·industrias pela falta .. de ma terias primas e 

pela desordem no tranalho, a quanto drS".Flrá a. prodücção: 
italianà? Quando poderá exportar? Poderú fazel.,..o so com a 
f órça, <1-os .· ~eµs. ga_vitaes . e en:;rrri4ç( . . . . . . í' 

, Eis uma. _serie de questoes \llle deveriam ser respondidas 
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, 
àntes de resolvermos a ,concessão de e:niprestimo·s de merca.-
qor1a·s á Italia. · · 

Hai mti'itas outras. . .. 
08. biincos italianos de emissão, a saber a Banca da Italia, 

à Banca dó Slcilill n Bnnra dl Napoli tem as sua·s caixas .re-
Jilehls de émm·estimos do 00'Qe1'1W, aos ciuaes não corresponde 
llehhlún a(}tivo. Metal para . responder pela circulitção fidu
éiaria, pelo~ meios. fietic_io de pagamento necessàrios durante 
a· guerra; nao ha nas ea1xas. · ' - . . 

Os banco.s de credito - como ·Se chamam nã rtalia r,a 
Ban03i di. Commercio Italiana, il Credito Italiani, La· :éanea 

· Itali.af\a di Sconto, La .Banca di Roma, dos .quaes algun,$ fo-:
. l'lHU fundados com capital allemão ou aui;itnaco para co,mba_.· 
ter·_,~ ác9~0 da tríplice alliança, degeneraram dep.ois, ou f9,~a~ 
t.omadoi;i de assalto pelos consortiums bancarios- das grande'3 

.. Sqci.edaqes industríaós-Ansaldo, Ilva e Fiat, quif Iigaratjl. a' 
"$orte,dos estabeiei·iméntos e das suas indwit:rias. corréspecLi
vá,s.:Alurbação das industrias, que chegou ao ponto de S(:lre:µ'l 
occtip'ádàs as usinas pelo proletariado revoltado e apoi~do p'or 
_ffiolitti trottxçi eStas instituições industriaes muito pro.xirrio 
ela: rí_fH1a'., .tJm novo movimento - que agora seria maior CS'
fânfüi/ como éstão os proletarios muito ma,is audases . p~Ja ·v-i:-
Pfori~ e por estarr;m com as armãs na mão- ser~!J. par3t' .t4'es 
e~tll:hl(lec1Í11entos definitiva ruina. Elia arrast~ria na 'B.eµ y_o1 'c-

-._ ·tm~. a queda•-dos bancos envolto· nos çosortmms acima âQ-
.5:Crip:.Lb$; . . · 

, Basta para acertar a gravidade da situaoão italiana a· 
opntã":~fos saldós devedores dos bàncos: a estas e outras so-

. ~:1etl~~~s.~uJo_ faJ.leciinc·nto. depon.dc apenas _da occupac.!i.9 - . 
Já~ uma .. vi!z· ,reâlizáda - das uzmas - os bancos adiànta-. 

· 1·1rr,t do'l).s õiihões quinhentos e citn.coeta e it?YU milh'õ~s .. em 
·J!'ft8- que' .foram accresc.ídos. conforme a iriformacão· do Prd
re~~or -~tili~ Cabiati, em 1919 ,de mais tr'esentos e. muJtc'S mi-

hoe$'.. ._ ., " . · · 
. , .- ·'· Pàracl_as is .. usinas como estão agora - e .por .. muitos 
me~es ficarão, m~al .Q futuro dos bancos sinão dar conter adia-
IPoD;tos (:!e prazos? , ' .- . _ 
· ; .• < O. ~ConvnerGio. Itali~no? Quem <-5; ahi bastante i.gnor~n~P 
pa,rn. n!J.p sa,füir que hoJe todo elle e presa dos eonsort,,.nms, 
qua t!'\rn ctevastádo a península? _ . . ;: .. 
. , ;pr4,o. r,r.o3edd manda que recebamos ti~ulos )t~Iia11os 
p~rll,. S'!lra,nüa dos. pa.gament.os l que para c-ompr[!. de ifiêrca
'dOrJ~s_ fiz(l-r _q Governo :J3r.asi)eiro por conta .e or.dem ti(js Ci<;ni
sort1qII1s ital!anos,. garantidos por estahelec1mentos. Pa.ncar10s, 
conformo nos diz,ein os intimos desses negocios e do. Governo . 
. · · Qjiê garânttas .ele pagarrrnto podem dar · estês . estabeleci-

·11)0nto, cj.l,ia, ~itq~~~o, precaria descrevem os proprios italià-' 
hos nos seus refatorios? · '. -
:,, Qú,Ç ~eguraiiç-a póde dar um banco corno o Cr'edi0 Ita
)lluw <>µm dos mais fortes, quando- ha ,Assembléà c;Ie 29 de 
~1:/,i;~t.de 1918, ora eleito para a direcção C! advog~do G~alii;io, 
com o Sr~ Agnelh, atnbos dos sindicatos m~ustr1aes; e CUJOS 
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capíl aes. ricuram eomprpmeWdos lias opcraç:.ües · industriaes 
hoje fracassada~ pda ·inrurreiçfio operaria·? · ,~ 

. O Giornalc d'Italia em um admiravel artig.o .com· o titulo 
«1' 11r.ilioni per- la atal!lf.a dei bmu:hi». 11nostra que, em qtl<itr.o 
mese de";; ois da ccaliiclri os. banccs· conou.ístndo.'i ti-i:eram. . r.L! 
adiantar OS t)U1,p1'fJZU.$ ind1,t.St1'irre~ 962 m·;'.lhóes de lfr:as; 

Porque precisal'am os syndicatos indusLriaA-s de tal som-
, ma.? Primeiro para pagar as dcspezas da escalada -· - cerca dn 
cem milhões de liras . . Depois .para s.alvar com a ruinir de suas 
c:lixas as-industrias que paradas pela falta de f::arvão, olco e 
-inaterias primas · - tinham es!?Ótado todo o numera1-io ,das 
proprias caixas~ · ~ · 

. Jsf.o ·de nada lhes servirá. porque obedécendo a ruina dos 
estaberecimeni.os a causas :;o:!faes e' mundiaes não rymovidas, 

. nP-m removíveis, quanto se .<leitnr nas caixas índust.riaes g"erá 
posto em .um barril sein fündo ·e .se perderá. · .. 

· DevcndQ ser technicamentc as ,activida4es. i~dustrial ·e 
hancari8 esp~ciali7.adas a fusão J)Ol' <:onsortium.das -capacidades 
·dos · banco~ italianos com a.s :i;randcs sociedades síderurgic·as 
sn complica a crisP. o precipil.a , o ritllmo· da desordem. · . 

· $endo realmente. esta a expressão do estado -Oa económi?
itaHana priderá vafor .. a. garantia dos .. estabelecimentos sccun
darios; ·naturalmente em situae-ão aiinda inferiôr a d~tês? · 

O Governo italiano? Mas basta .examinar· os camhi-05: _para 
acP.rt.ar que o credil-0 interm.acional ital.iano está a m:ep.()s de 
50 % . Tal é o seu cambio. ' Tal a desvalorizacão dqs · seus 
títulos. . · . . . . . "." 

.... .. , Demais o G<_:>Verno If.al.ianó'. t~"m um~. ·erwrm.:.e di'l..>Ül.11: f.lu
.. ctu.a11.te Int.ernacu;'nal - .la vencida e ·nao, paga .• que pro<'-ura . 

·: substituir pm· ·novas o:perações e consolidações. Si emprésta:r
: ·· lffós ·mercadorias, nos venei_menfos .teremos -de receber t itülos 
(:, a -longo prazo, . cuja v.enda. redundará em prejuizo -d"e -~· xna1s 
: -?'d~ _55, % . .- . .· . . :; . . .. 

Vou. em todo o caso. resumir e terminar o. que tenho a . 
\ dizer ho}e. . - . . · ~ / . : 

. . · AsS1m, . d~vo declarar que ·o projerto nao resolve; _ abso
.. lutamf.nt.e. a nueslão ; que o seu art. ·I". ·na primeira parte, 
é ah~mln,!.amente iM:qiressivo. porqu0 determina __ a; applieMão 
das 1leis anteriores de um· modo }rrealizavel, pois ouer qúe se 

.
1 restrinia .ào typo. á razãn·<lc. 'urn.-para ~.res. a~ e:i;nissõés ,que . 
já foram feitas a. um para : cineo sobre a mesma base-ouro; · 
o que n5.o é possível. porque çi Governo não tem recur;;os· :..iara 
adquirir ouro. mm lhe P,ermitra alcanear a 'proporção :nova.. ' 

... . Quanto á lettra o, · emittir, na m~sma> proporção· e ao . 
~lesmo cainbjo .sobr~ o ouro . depositado . no · .. estrangeiro :· á_ · 
cónta do Ttiesoui:o. ist.o a mi_m me parece _-que. seria absolufa-

" · mente immoral, porquanto depositámos esse ouro no estran~ 
... geiro ·para 'fins f'xriressos e detP.rrninaà_os. com obrigacão · con-

. qr~t~. com, vero0dPira c.aução deste din"hP.iro á ' a,ppÍica.óão Pre-
- det.ermina<fa por lei · ou cnntt'acto: é . mat,erial vincuH.v:io.;_. nâQ 

,Podemos, porL~nto, á esse dínhe~o : que~ está ·no es~~nge~o' 
.. >· . . 
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affectb a · ohr1i,üiçõ1~.~, vineulado a 'dc.:'vert•s eêonomicos ji.\ mâr-
:~ cados; ·não lhe podemos dar uma nova destinação. . . 
: · · Quanto á erriissfü.>, n a rúesma proposição, sobre ':ls tó~sas · 

a"'polices ouro. isto 1~ um ('..a ::;o positivamente ridículo. '1? . ·o 
mesmo qüe d1zerm6s qtH~ vamos é.roitlir uma 1:n·o1ni.,~01~ia so-.: · 

' l ll (3 outro D i'Om!ssorfa que. til! hamo.'-; nrmado :rn_!,eri11rmente, ' 
smh lhe ·ar:(:resr:r.;ltar qn::wr.10.r .,gara1! ~'~, ··~•J:.'i :q1;er fianc;a · .· 
_ina_ior., .<:ualqüN· p~nho1' · . . · 

-.·· . . . . . . . "~ -. . ' . " 

O Sr.. RAt:L :C.\Rooso - _E a t!_'eª por um. , 
..... . 
\ . 

o Sn. füC.\..'.;Ofl NASC!M~XTO - • • . e e~:n vez de. m:antend(:» ' 
a.-gar(!ntía· 11rúnitiva, dar· garantia de";lan.W-por· tanto sobre a 

, ·promissor1a .qun tinbamois ·emitlido ·depositamos essa que ahi· 
· -_ esbf e- tém apenas o valor maior ·aa propriedad~ e- emittirmos. · 

· ·-. .. mais. tres. S~ . algp.m: espir it.o de probiàade e tino commercial 
· póde .comprenender esla ,.operação; eu me. submétto. 

· . Para ?. propria· Italia será de vantagem o empres.timo '! 
,. .. ' . Cr~io· que . de un1: modo h1significânte'. Recebéá merca
~· doria, que~~vae ·pagar· con\, ··meios fictiCio~ ck. pagarriento~ os 

quaes pesarão da miseria italiana .de .um modo desa~oso... · 
· · O quB os ecqnênni~tas recommendam, o '. que ~nsinam o's' 

·panquéiros mais avisados ·é· que· conjuntameme sejam ·resol;. 
· vidas · as sítuacões dos ··paízes devedores'.no/que dii. respeito, 
· :fo supprimento àa'i; materifls çss~.nciaes e -t .questão c:los c~m- ' .. . 

biós por actos 'cfrtf.'.Jctivôs. 4os vaizes credores e fornecedores. · -. 
' ·: nízem '-. 'e cúm razão ~ que-o supprimento de dinheiro ~ 

·ou· ele ma-ter-ias piir:qas, po'r' actos isoladc~s riáo resolve1n as · si- ~'-
·- " fua.çóe'S. dos "naiz!J$· e·m .. c1•ise. São .supprimentos perdidos . ' 

. . . Só . uni movimento éorijunto dos .-paizes fornecedores, eom 
' -0 fitó · de réerguGr as nações ·devastada.$ . pel'ti súpp1'ime-n•to . · 
·global ··e -:'Systhematic.o de éo1ilb_'.ltstivel; materias p?'imas e · ca-
pital essencial por meio do .B<trter" Jnstitute que" regulasse as 
troe.as cont.emp(lraneas ou a· t ermo e as· garantissse - pode-

.ria dar i•esulta<lo . · . · 
··._ O máis seriam .actos de aparatosa ·beneficencia;· comple-. 

tainentc·\ improctuclivos e lesivos dos fórnecedorês. · . : 
· · De· taes praticas .ift ·recuou . a di.r~c·ç;ão .dos Estados Uni- . 
dos, que n4o adiantem mais nern dinlteíro nem mercadoriàs e. 
acham- estes ne(locios r.om a Europa; .. mfdto .peri{losos~ 
· .... São·· e~t.es -motivos. Srs. P.eputados, pelos quaes e-q. ·sou · 
radicalmente contrarió ao ... suprpiniel).to de ,emprestimos aos. 
·paizes .d&vastados .. ~·, ·. · · · · · . - .· · · ,_. . . . .,.., . " . 
. : ;. Só OS . comprehenderia" cerno 'ullJ.á. organização'. gerar dos.:. 

:: · l)aizes~g~y~,stados; ·.,. -· .,.,,., _.,.· ·.·.:: :' -::.: ;_,:· .;·'· :·::· .. _· ·· .·-~ i ·~. - -·> ":-:~ ". · .,~· .. · . 
· · .. . : :So. o~ ·co~prehendér1a ' co.mo uma. or~mzacao. cg~ra.l ):i~s .. 
": · :· J?Cliies ,for_ n.~cedQres; ' .qu.:e. SY$~.hernat1.iass~m - o's-._fo~n~ci.rne;n~o~ ... '.e . · 
... P,Stabe.lece_ssem· b-methodo, das ... ~rlcas;- a sua · mediJl~k,seus.·mra.~ , .. 

zo·s, ~~n~i_i;~1:i~~t~ê~~t~~::.:ó~~~~~~:.pe:e~~giªÍ~~~~~:~_ ,_ 
. - ... : .. ,· "" . " .~ :.~." ' ;.,-- º: ~ o . • <~;:-> ..... 
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~NNAES DA CAMARA'. 

p ·;:·a P<'r·da para o fornecedor e de pouco proveito para. o 
comprador. · , .· , . 

l:'erá, at<-rr.í éfr:;! o. fonte ·cr-rta de· dissidios P,ntre o credor e 
e devedor. ·corr~promettedores das bôas · r elaç.ões internacioaes, 
r:omo •'<>t~' s.•ndo o r:aso a~ navios e sná o convenio-. italiano. 

Pr-s>nti=>n<lfa. Sr.•. Pres1dPnte. di~Clll'r a questão do banco 
dê dP:-'''' '": .-.. qu!-! me parece solurão InP.P~or do que a contida 
no ultimn ~riigo do. projecto. mas, Y. Ex. adverte-roe de que . 
j~ estou muito al ~m eia hora - que o regulamento ignoto -me 
faculta . · .... 7 

· 

Direi, pois, breves paiavras .. 
A qu~stão dos r~descontos é prern1>.11te . . · · 
As caixas dos bancos regorg1tam . . ?\as caixas bancarias àc 

menores sociE"dades, tambem avulta o.· numera rio. · 
E ', ilo erntanto, ·constante · a ·rech1mação de toda a parta, 

por falta de numerario. 
Os particulares reclamam q,tre o não teem _ ·· para_ suas 

transac~-ões. 

Os iitdustriaes. que lhes í'al~ -capital de-moviroenfo para 
desenvolver- <l producção das. uzinas e assegurar remuneração 
ao:: proêuct.os que são forcados · a ve~der ··-1ogó;-por faltá d.e 
<t.pprir~Iha{!'f'm. _Je numerario e de descontos· fliceis · e facil 
\"\· arran tagem. . · 
"· ~s · commerciantes declaram que e.Stã·o a fallir por . és..., 
cassez de numeraria-. . . . -

. d"' O. Governo tem uma enorine divida flücttiante por falta 
, dinheiro . " · · · · ....._ - ·. • . . 

As -delegadas fiscaes, oo:z:no todà a g€nté ·- sabe~ estão ~m
pre a rc::clamar' contra_ a constante pr~cari.1>1fa.fln. r!e ~uas. ·cai::oras. 

Finalmente, a taxa do~ dP-scontos mantém-:se. altjssi:níà, o 
que é exp_pente certo· de ·que .ba muito mais P·rocura de di-
nbeiro do que de oi'ferta . d~lle. · . · _. . 

· Apezar "1a ~aixa afta e da off erta de· garantias reaes, . ha 
S'.r·anàe r·estric·cão nos deseontos:.. · , · · . . 

· T-udo isto mostra que ·11a falta de numerario, ou elle:.. nfUl 
clrculn com o rithmo e a elasticidade necessarias .· · · ' · ~ 
/ Basta. rrara resolYP.r este problema., lançar -cincoent~ ~míl 
contos mais na circul•a(}ã·o . ...L:omo auxilio· esporndico -ao com- · 
mercjo e ás jndustrias? _ - .. · 

Certo que não_. . . 
Em · tres annos la.n~amos na circulação, q!rn.si · 11m milhão 

de co-r,tos de. réis e elles. foram ah.sorvidos nas ti-ansa:o·ções· e 
1mmobilizararr1 .. se . nas caixa::i dos bancos. < -· · ;· 

Tod,o . e~t.e . 010nstrt1.QSO . e_nêaixe . nada resolveu: c·om1:>· 9 
que 50 . 000:000$ vão dar soluc~o ao que 'não fói dêcidídô pela 
('missão de_ vinte . vezes -mais?, . .. . . ·. . . . 

:. .Nã~ é a ~tida<l.e d~ ri'i:I~~r.a~io que· re~oive 'ª qü«~~tão . 
· · . A· Austri_a·<tem. em ·circ~.1~ç:~(} .50 ·Q.il-hões .de corô.as.. '?. el:fa.s· 
.níi'o ba~t:t.::11 rafa às op·eta(}Ões ':iiltern~- · e e-:ttemàs da d·~sgrâ-

. .;a::;i .t-~;~~s ,' an~biana. ~...:. · · · .. :. · ·· --; · 
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. o . .qU'e é P.recíSü é' qüé a mooda tenha po<l~; ac(fllísitív~ e · 
que çu·cute e~ u.1?t rithmio· tal~ q1.u! faça trwisitar ratrúimnenté;, 
ela$ticamenf e_. ti ''iqueza. . . -

:: E' essencb.l que a moeda .t~di { :i J<::!'ü~ !·~rir 1~ êsi(\t qifde 
í'42.~ ne~~ssaria e se retire .. dos logarcs e no tempo en1 qm:! .tá 
nao seJ a prec1sa .. . · . · ; 

E' pQrtarito essencial . que a \ drcufação COl'i'eSIJonda. ás . 
hé§ess~dades. das kârlsaeções. .M~ÍOf nun~ro . de nE!gocfos e 
2fü1is avt:ltadõS, ti:iafor tjuafiti<fa .. j~ <t~ :inei-Os ·de pagar. _ . 

Outras naçõe\S te·em muitos meios .dcl pa~ar que n6s te.-
mos . de rudimentos. - · . · · · · · 

A _coinpensacão, ,o clearing, .o chéque . e mui.tos oufro::;· 
irteip:S ·de . solver. cr:,euitás pe~niittcm á · ~riglaterra manter lima 
circulação normal"' rela:tivame.nte insignifiçante. . 
. . Hoje t_em ella aproximadamente, . pup~iç2-:;;ões . ref.erentc.s 
a · fins <le,191.9, .. uma circulação de t 86.6~3.965; ~ em bi
lhetes sah1dos <la ISsue Departement. do Banco,.qe Inglaterra 

1 e de B.radburys, isto é Currency-notes, de .f 338. 347 .• OD-0 e 
... :1,il • . . . ·-, . . • / .. . 

. . As íióta!! do Baneo ode Inglaterra mante~ uma cwmp'en.:. 
· ~àéãl> · (iür-0 de f S6.if.4·.0ô5, .isto é. a quasi paridade ouro. OI 

Ilias .'.as CurreiicY. apenas. mantem unia compensação de l~b.r.as 
28~.500.000, mas as Curr,ency apenas man~em 1Jn'la sompen
s-á(;ão de ~ 28. 500. 000, ciu seja uma · percentagem de 33, 1 % .. 
.. : · Para. a ·sua massa co~ossal 4e n~gocio.s ~~o ha. exagero, 
apezer da .despr-Oporção .entre o que e!á ·em 1914 e ·agora. -,.__ 

· .· .-A · Aftemanha que -antes da gu._er:'Ç"a tinha um · .apparelho 
.re?delar •. · <iepóis della, tendo em vi~ta o que deve. :de. Ka~
sem~hem e Darlehenskassen e bilhetes .do .,-Retschsbank 
emi.t.t.i9·o-s pór cerca. de · 56 l5ilhões, elevou os n\cios ficticibs 
de solver a ·cerca de· 23'0:. 000. 00.0. 0.00 · .de Reich:skasscnsluin~ 

·e de Da1·lehenslcassenschei ne. .,,,. 
. . Desg~aca igu~l· soffreu a Fra~ca, que;. aos· fine dê 19~9 . 
-t.iífha em eircülação fr~ 37. í56. 325 .. ~HO; aos quares· oppunha · 
apenas cerca de seis e meio bilbõés ·de metal _ depositado · ·e 
<íivid.as <lo Governo na importancia .... de 3úi.-040 .·êOO~ 000 
francos. '.: , . ~ . . .. 
. Por causa ·diesta immensa circul~Ção , á qual n~o se -0p-

. P9~ ·.ulJlà . crêà.-QãO de :·valores -OOrr~spondenles, o ;ma~~o ehe
..gou a ~do seu Y!llór par, o franca a 49-%. da sua. paridade 
(para 10•0 'francos davai:rí-.se. 48 .florins -holandeze.s: ,e · de.p-0is 
apenas·· cóbriam 23, ·com uma desvalorização de 15-%; as· li-; 
bras .pape.i j;í .,e;h~r.a;n ·A !i~vàlorjz_~~G d_e 27 ,% .~ · ,.·. . · 
. . A9 .par .. des.ta , ~esval.o,r1~açã~. ··.ó systé:;na· -amer.!Qa.no, .. os : .. · 
lt~.dé~l.. ~ . Reserve, . B.~ri$s, ·:-: --ll~ ·r4e.~a , ~ép(kéa ;, ~in~~ .. ~itti,ifu · _ 
$2J~08~."5'0,0QO , e m;ml~m uma situa~ap sôh<Ia; .pms guarg~, ;.;. .. · 
.uma reserva oul'o, superior. a 2. iO.O. ~ooo. ooo. . . . . ,- ·.· · 

. -~:_~ -Es.~ .syst.e_ma: _permittin.d~ . ·o ~:ugmento · mefanico <Ji:t ' eh>:-
- A~Waçã~~ na, pj:'qborção~,_qi:\~ , ~àra.nti~~ ~e . :n-eeess~~ades; fa?j~j!a · 

. : )Y credito Eí · amda às m~c1ativas, <le1:x-and(} ~em~e . 'ªº· ·ESta®· 

~· . . . 
:...: · 
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um grande .. contrôle para restrinr·jr a circulação Jogd que ve
rifica. o exagero e audada perigosa c1as· orJm·ações bancarias. 

Nest.e sentido eu proporei em 3" discus"ão oú~ se.:a (freado 
o Ban·co Central de Redesconto nas :::e!!uintes bases: " 

·-O ·Governo Federal emíttir;;. sobrf} apo1i~e::, ou~_o, naeio
naes, que tenha. ou que emitta para isto até 300. 000 :000$, 
papel-moeda de sua resp_onsabilidade. 

Deste dinhejro ql]e ficará em deposito, emprestará. ao 
Banco Central. qtHõ poder-J. ser o Banco · do· Brasil ·reformado. 
as · quantias que for.em precisas para redes-conto nas princi
paes praças do BrasiL onde ha ou forem creadas a~encias. 

Por estes emprestimos que serão garantidos por effeltos 
commereiaes ou iitulos federaos ·com endosso do Banco do 
Brasil e de dois bancos de~contador.es. roagarão o :Branco do 
·Brasil de 2 % % ao G'overno Federal. ' 

O Banco Central redescontará aos bancos par~iculares· na
cionaes. ccihrando o juro de 3 J1~ a 5 % , conforme a tabella fir-
mada p~lo Governo Federal. · . · · . · . 

.Re-eebidas pel_o Gov11rno :Federal as quantias emprestadas.
manterá as quantias re(;olhiclas para ·novas operaÇões e ine.i
nerará 1mme-dialamente o. corrr,spondente ..aos 1iuros_ ,"?anhos. 

Creio que esta formula cujo mecanism'o terei de deta
lhar e documentar r?.solverá lmmediatamente o problema da 
circulação e trará elementós de sanear a variada moeda exis-
tente. . . . · . · .. , 

A questão do cambio -será obj ecto oe emenda taro.bem 
trazida a 3" .discussão do proj ecto, ou será constituidora de 
projecto 'separado, instruído com as idéas que ho.ie ()('.cupam 
fórt.ement.e o tmunno com respeito· â troca de mercaclorias ·entre 
fornecedores ·e devedores, entr~ neeessHados e ênri.quecidos, 
.eom a forma~5.o de um organismo e ·novo instruml?nto interna
cional de pagamentos que corresponda a situaÇ,ão actual dos 
cambios... · · · 

; O· SR·~ PRESIDENTE - V. Ex. poderá falla-r duas hor'ns 
sobre este artigo. si desistir da pala:vra quanto" .aos outros, 
conformP o a!'L 293, do Regimento. 

.:.~""' 

O SR. NICANOR N.1scrMENTO - O. aue hei. de fa~er. V. Ex. 
e o Re~lmento desrotico fazem-;:_roe terminar, por .ho.je. 

Na 3n discussão dcs@volver~i ·esta ultíJna ·questão. (Jft(,ito 
~em; múito bem.. O ora.dm· é cuy1p'l'imentado.J 

.-O ·sr~ 'Bento de Mitanda - Deoois de addu'zir longas con
siderações sobre 'o nroJ.ecto em 9e~ate, d~lara q_u·e va~ ~ ui;n;~
sentar duas ~eildas ~ Destas, uma co'giHa de ·. hab1htar o 
Govemo,; pela r('tlrada. ao ouro .. rxi:>tr.ntc e mai"'- um :em'.'" 
presumo i·e'vantado .n0s Es~nr.l.0"'- l!Y1idm:.._'a . f'.:lrmri 1

• um fundo 
de re.<;'erva no valor de 10.000. 000 de lí1mis. d.'s'-fhuidas De1as 
prai}as ·de Nova Yo1~k. Londres e Pa.-iz, para a defesa da taX:a -

. . - . . . . . ' ~ -
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c~mbíal · adopfada de f:? din !-eíros, ÓGro, por 1~. e · - ma.is 
. amda - e~tabc·1~ce a nomeação de u ;ua commi3s5.,~ espe~~al. 
para gerir este fundo e dirigir as opera~.õe:5 carrifi''fd.es r-efe- : 
rentes á ~ix~ção d~ taxa, completamen~e indepeµdente do 
Thesouro Nacional. A outra emcnd~ -- d1z o orador _;;_ esta
belecé não sô a cle vaçüu do capital do Banco do Brasil para 
120.000:0008. que podeJ"ão sr!!' r~o.Jizada~. ou por notas dq · 
T_h~sour_o, ou por titu·iet> ~:::. d ivida ili ~crna ou rrnr "titu los da . 
d1v1da externa. senilo ~ambem à crcacüo da carteira. de re
des~onto, podendo o Go\'erno, ern occasíão' de grave cr1se, 
em1ttir . :>ób::-e as cam.biaes de expor :ação e os warrants de. · 

. merca.(lorias, existentes nessa carteira. · 
· Vem . á· Mesa e· são successiva.mcnte lidas, apoiadas e en-
viadas á. C'ommissão de Finanças :us- seguintes _ · . 

/ 

EMENDAS · AO PRO.rECTO N. 361, DE ·1920 

". ·:.2~ discussão) · 
·. 

·: ~. 9 .. ,. -- ....... . •. 

Art·. . () : ~Gov~rno :Bra.-; ll e iro, no. quaJida.d~ · de tmaioíI' 
aecionista do Banco.· do Bru::i'l, pi·omoverá a elevação do seu 

· capital a· 120.0G10·:000$000. . · 
. : .· . ~ ._: ·· :.Para ~s. ·entradas deste augmento de capital ~erão 
. acceitas :;- : · . 
· at-nota::r ·do Tbesouro Nacional; . . 

· b ).: t itulos da div ida publica interna. ao typo enfre 8·5 e 95, 
\!Çmformf.'. · as condições do mercado e a juizo das · directoria.s 

. · . do Banco . e da Caixa de Conver·são ~ : · 
e) titulos da divida externa: ao par , calculado 9. séu 'val~r 

erri papel á taxa .de i2 d. · . . . 
· . .. , '· --: § · A .· Caixa de ConYersão fornech·ã ao Banco notas do 

'rhesour.o ~m. tr.oca .. des.tes ti tu los ao .JYPO . e ._'!:a acima men~ . 
. c,ionados, guardando.-o:, nos seu~ ~ofres. · . · . . · 

· · . Art; .. .O Governo .. Brasileiro promoverá tambem a 
creacão no Banco . do Br·a.'>i1 d::t .carteira de redesconto. . · .. 

· ·§ . Fi(lá o Governo i'lnlorizadó, em caso de c:r~se agi,I,.._. 
. . dissima. a · ir ' .em soccorro do Banco. do BrasH. emittindo sobre . ..;i 

-_ .. >as cambiaes dP, . expor-tacão e os ·war1·'l-n.ts. de mer~adori~s da>-,, 
·.. ..··sua" oa:rteira 'op, . redesconto, guardand0 .o·s r espechyos titulos 

nos" cofres . da Cai:l:a ·de Conversão . · . · _ .. 
>:· '. ·· Art. Em ·em'ergenc.ia opportuna, a 'commi~são esuecial · _ 

. - . 'ír.á .. lancando · !entarnerite · no mP,rcado o_s titulos ·<lc divipa ·en-" -. 
thesourados e retirando o montante da sua. venda · da · circula.
~ãG~ ·:" Ifo foe~mif. modo proce'der1~ em" relação ás cambfaes : (j 
warrá-~i.ts~ : na" data~ ~de· vencimento.·1 .. . : • . . ": ·._ .>· .· 

. . . : .Art~; A Caixa .. ·ae .. Conversão. a: jui~o do Gov:erno, po~. · . 
' : derá ... tambem fazer-:·operações . d!rec.tas, ~emHJindo : sobre JX1er-
. - eadôria5 . · exvórtà~Ú~is, :: não rn.j eitas 5 deterioração e conser..:.-

. . . }?. , ., . .. 
• • ti.:• 4 ~ ,, 
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;.;adas sob a sua fiscalízâçâo é"m armazens adequados e por' 
prazo n~ superior a. seis mezes. . 
· · Art>' Revogam-se as disposições· em contrario. :: 

Sala das sessões, em setembro de 1920. - Bento bf~-randa. 

~. w 
Art. Fica o Executivo autorizado : 
a) a transferir e' depositar nos cofres do ~ Fédéral Re

serve Board », nos Estados Unidos <ia America ·do Norte, todo 
-- o ouro amoedado ou em barras, é;:dstente na °Caixa de Amorti

zação e no Thesouro Nacional, cujo valor em 31 -!1'8 agosto do 
corrente anno era de 57. 08'4:: 687$903, ouro; · · 

b) a levantar um emprestímo, na mes_ma Repufüica; na 
importancia liquida.· de '$3(} . .000. 0()i0., . nas( melhores condições 
.passiveis. offerecendo como. garantia as estradas de ferro da. 
União,· ainda não oneradas com hypcthooa. , . 

§ Do total das sommas obtidas pel~s 'lettras a. e õ. 
o E.\:ecutivo- transf-erirá a imporlancia de ~ i5. 000. 000, ou 
~proximádamente $20.0.00·.ü1'.JI(), ~ a ·depositará a 70 no Banco 
da: Inglaterra, e f, 2.500. 00'0, nas mesmas condições, ·no" Banco 
de França. . . , 

Art. Estas duas·. importaneias ·e ma:is dez mifüões 
($10. 000. 000) de dollars, depositados no « Féd.éral Reserve 
Board >, em um total appro:x:imado de dez rililhões de libras 

· (t 10.000.000)', constituirão o «Fundo.de Garantia dei Padrão 
Camb iál Ouro ». . · 

§ O restante das disponibilidades, em um valor ap-
proximado de $21.2:5().-0-00, ficarão Ii.os Estados Unidos á dis:. 
posição do Gõverno brasileiro, pará · .ac,quisição do material 
ferro-viario, sobresalentes, •cororbustivel, etc~ :o _, 

§ O Gove'rno poderá empregar, a juizo •B criterio da 
Oommissão Especial adeante mencionada, até GO % das . suas 
disponibilidade9l em Nqya York, •Londres e Pá'ris, em ti:tu!Os 
d'e divida americanos, inglezes e francezes, a curto prazo de· 
vencimento. · 

Ari. à «Fundo de iGarantia do Padrão Carribial OUro » 
será. omrn·egado na. defesa da taxa cambial de 12 d., ouro, .que 
o Governo brasileiro adoptará, quando as circup:ista.ne.ia~ 'O 
pern:iitti:rem, para a estabi!ização- do valor da "nos·sa. moeda 
nas transaccões internacionaes. . .. 

. S -A direcção do «Fundo de Garantia do Pa:drão .Cambial· 
Ouro·». e das CIP.~raçõ~ cambia~s concerp.entes ·á d~fesa· da 
~axa fixada, conshtmra um serviço espec1Ja1 e comple~mente 
mqcpenden~e do .Thesou'!'.o .. ·Federa1. _ 

Art. ·Fica crearlà, pará .este .fim,- uma üommissão Es-
p~cial~ composta __ do direetor ~a Caifa de e.~mversão; de Ul'.ll/ 
directo:r dos Servlcos de Cambias, de nomeaçao do G!overrro -. e 
1e úm r.epres%n:tatite das iclasses cóns~rvadórás'; comrrieréio, 
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ind.us'. ria, ag'ricu lfora. eleito .s egundo processo · regula;rren1ado 
. pelo Governo; comgi.issão esta pre:;;id:da. nas · suas , dehberà.ções 

semanacs pelo Mimstro da '.Fazenda. · ' 
§ · · · A commissão funcci onará no càificio da Caixa. de 

Conversãü, .que será reaberla, volvendo «is suas funcções aii
teriMes e ás novas que lhe aqvirão tios novos se.rviços, tendo 
como rcparti~õcs annex-afa e informat.ivas a da Estatistica 
Ct:>rnmercial ·e a Fiscaliz.adora. .dos Cambio.s. , · . , . 

· Art. O m .. ~ ~anismo da de[esa da taxa f!xada consis-
tirá, em traços geraes, em occa:n'ão de car~ncia. de letras. de 
'~xportação e tendencia para ·baixa cambial, na venda de . 

. saques,.sobre o fundo de .. garanÍia de 11 3j-~; '~ em occasião de · 
. ·abund~ncia de ... letras e t cndencja· pár~ a alta, na• compra de 

· cambíae5 de expor lação a 12 1 lS. · · . , 
. · § .No caso de t.end·eneia para -a baixa, para · auxiliar 
a defesa, t' o .Jrhesoi..:.ro Federal e a · Caix:a de Conversão, por 
intcrmed:io da Delegacja:\{)o ~Th·esouro <>.in Londres e d~ a.gentes ·~ 
cspeciaes cm Nova York e :P"!ris, .venderão Sat.Jues contra v 
'.Phesouró e a Cajxa á mesrn a taxa de 11 3 l 4. 
·. § A Caixa àe ·Conversão _exercêrá ta:rnbem as fun.ccõés 
nor.maes, fornecendo notas ~m troca ·de ouro amoedado ou em 

/ ba,~ra- á taxa, d.e · .12 d., ouro, Ef de cambiaes de e:x;portaç;ãô' á / 
, t3:xa_de. :!.? 118, ouro . · · · · .. . . · 

. · . . Art. Entra novaménte em vigor a lei n. 581-. de 20 ~ 
.de julho. de 1899, -qué creóii os fundos de garantia ... e dê res-
. gate do p~p_el-moeda, na: parte · apg.licavel no morµen to actual,
e. appliç:adc: o· $e4 nroduçJo . no servil(O de ju!'os e · á~ort}_zac;?-o· 

, do .empr estimo pra· auto1·1zado e· o excedente que houver. assmi 
cpmo todo.s os lucros .de opet'aCõ~s commeJ:ciaes, industriae::: 
ou b~nrarias, · surpre-b•endicfas pelo' Governo, ao Teforço ' do 
« ~undó' de Garantia do . Padrão ··càmbial. Ouro». . . •· 

- . °' ~ Para o mesmo fim.fica taínbcro autorizada ·a creação 
do mono1ioli.o da extracção -e rnanipulacão das areias moria
ziticas em tod·o ·o terri to rio brasileiro. , 

. · §. O. Governo brasileiro contractará corri quem. me-

. ·Ih ores van t,ar;-ens .of:ferecer, associando-::e a elle e· aos Est.ado.i· 
iilteressados..:. a· monta~em de usin~s. para o beneficiamento · ?-. 
extracção. dos .productos ·mais .raros .. e'. preciosos contido·s nessas 
ai'eias. · · · . / · · · ... 

··: ArL , O:::· ~.ois membros na commissão dirr.c~,ora do .. 
«Fundo de- Gar.an tia do Padrão .Cambial Ouro~. um· d·e· no-:

'1I!e~c~o go Gov~r.nq, outro eleito. · pel~~ classes. ~onservadçry, · 
pc.rceberao venc~mentos que fües perm1ttam dedicar-se e.:'\eiu,.. 

-·· sivainente· ás suas funcções. · . . · · · · · , · . · 
• • - ' · • .. # •• -~ • • ~ - - •• ·-· • • _ ,,. • · ' : • ~ - •• -. ·. -:: 

"· .· .4rt.. ' ·. A. COtn""'li$'=â" :i'i'~C~OI'~ ' fiNH':'i . l;l·1 itnr-;?'·B~~ ª' sald.ar . 
ô. . co.ropr0r~· isso d~ vjptr-:: ª" i1 erintes-' ~; d'" ~r- ···h "rt..Y~ ::t <'~;,a· f.1•~ 
CiiriversãQ, já .a.qu_ír~ü.dO dir~c :,anrn~te r..s no.~~r0, já c~~maddc, . 

j 
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ao troco, cm geral, á noYa ta.-..,;:a de 1.2 à . as restantes em 
circulação. . 

Art. . nevog-am-sc as disposições ein cón trario. 
Sala das sessões, de setembro de 1920. - Bento de· 

Miranda. · . - · 

O Sr. Presidente - Esgotada a uo"ra, fica adiada a dis
eussão do a.r:l. 1°, projecto n. ,36i, de '1920_. autorizando a 
emissão d.e __ papel-moeda ·nas bases que estabelece. 

Vou leyanlar a sessão, designando. pilra amanhã a se
guinte 

ORDfilM~ 00 DL'.. 

Continuação da. 2 .. discussão do .projeclo n. 361, de i920, 
autorizando .a emissão de papel-moeda nas bases ,que esta
Lelece; 

3~ discussão do projeclo n. 339, de 1920, . abrindo~ cre
dito espe_cial ele 550 :'()00$, para reparos no material fluctuante · 
da Alfandega do Rio <le Janeiro e acquisição de um holopbote 
para a ilha de Santa Barbara; · 

2ª 'discussão do proj ecto n. 225 A, de 1920, - do ·Senado, 
auiorizando o Governo a construir ou adquirir edificios ·para .· 

,, :5éde, das lcgacões e embaixadas do · Brasil .no exterior; com 
· parecer ~- emenda <la ,Commissão de Finanças; r 

2· discussão ·. cto project-O n. 325, de .1920, aut~·rizando a · 
· ceder, m ediante arrendamento, um terr eno ao Rio Moto Club; 

com substitutivo da Commissão de Finanças;- _ 
Discussão UlliCa <lo parecer TI. 26, d~ l.92-0,,.indefeeind~ O 

requerimento em que Candido Eloy .Tassára de Pactua pede -
. contagem de Lempo pa_ra a aposentadoria; ·· _ · · 

Discussão unica do p·arecer n. · 27, c!e i9.20, indeferindo o · 
requerimento em que o tenente-coronel Alfredo Vida! pede 
relevacão . de pre~cri.pção para receber gratificac;Ões âctdi-
cionaes; -. · · . 

3" discussão .do .prQjecto n. 341 , de -1920, àbrh1do o cre
dito especial de 375 :317$828, ouro, para pagamento á So.,. 
ciété <te Construetion ·du Port de . Pernambuco; ·· 

3ª discussãô do projecto n. 212 A, de .1920, considerapdo~ 
de utilida-dc pública tt Liga B:a-rbacennse · :eontra: o Analpha
hetismo; com parecer. favo1~ave1 da. Commissão ·de Constituição 
e . Justiça; 

2~ discussão do proj~to n . 366, de rn2-0; «~reando o cargo 
de engenheiro:-architecto no Escriptorio 'Clé Ohras do. Minis,;. 

· . .. .terio da Justiça;. com parecer favorav.el da Commissãó ... de 
Finan~.as; · 
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SESSÃO E;)-I iO OE. SETEl\-~BRO DE 1920 
.. •;,· · 

·. 80{' · , 
. ' ; ' ~ 

· <Discu~são. .esp.ecial qo-.projecto n . a64;-de 19.20 · {.r~ãO 
-.·çia emenda destacada ·do projecto n. 121 B, · de- 1919), --.ele"-:- . 
vando a 'Prescripç_ão em· que incorreu o direito de ·. D. Ade fia 
Cat>ral ~~ 10linda . Campelló, para receber vencimento ·:. a-tra-:-· . . 
z:ados .de seu fallecido . marido; ·· com ·parecer contrario· dâ 
-_corriin~ssão de Financas; · 

: · :1 .. discussão cfo projecto u. 9i ·A, de 1920, considerando · 
rválidos para matricula em eur.SOs superiores ós ·exames . da ·
Escólà · -Normal dó· Districto -Federal; com parecer -eontràri~: 
dà Commi,ssão· d~ Ins.trucção Publica. . . 

' . 

. -· . . 
Levanta-se ·a .s~ssão ás i7" horas . 

' .' 

........ . 

... -- ·· 
.ORÇA.M·€NTO DA GUERRA 

.. ~ . . . . . ·-· 
-. . . (Pa~ s~ ; . 321, . m:-. 1920)-

. Bmen~ü ~~s pelo S~ .. P~den~··u: Gamara: . 
~ ·- .- . ._. . ·. ' : .. · .. .. : ·. · .:.; : . . . -

..... ·.:· '."'".· .; 

. . ·. · . ._ .·· .· ;,, ·. ! '. -~·~ · .·:~ ··:;. · .... : ,: .· .. . .. 
.. ·: 

· ._,. Verba., .· - · Sâude . -~· ·. > ,: .-

...... . :>_,R~tifique~s~ a v~rba" dotando' o .lIÓspital .de S. Paúlo ~oin 
.o ·pessoal .e o_ ~te~jal0 -de -1 .. classe,- rios .. termas ·cto decreto qu~ _, 

'. 

".rémo.delo~ os qtiadr9s ··do Exército .- .· : . ._ .'... · · . · . -. . · _ .. 
:.:~:· :~ . ._Sala ·. dàs ~8sões, 4 . de -· · s·e~inhro . : .de. i ~20. - Ptíllmei~ll .... :· 

. fliP.P.~· . ._,_ :··.:. ···.-.-··.· .. . ·.· ·.-. : ' .'· ... ··_, ... : ~- -. .: - .. · 
JustificaÇã;o · .. · · _ 

- · .... . ... .. . 1 . 

:: •' 

·.·.,_.·: :. 
· . . ·, _ 

'.. . .. :·_. .. > · ~·· ..... . :.' 
.. · .. ·, . . . ~ . 

. . ~· ·; ' .~ 
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exh;fo nenhum b-Ospitaf n~m enfern"iarias regionaes, de modo 
que os do~u.tes baL-xam ao hospital em São Paulo, e já porque 
as installações em Sã-0 Paulo teem maior vi:C.to ;material · e 
tcclmíco. · · - . . -

Ora, o Hospital Militar de São Paulo é um grande .estabe- ,
lc:d mento ~anitario êspecialmente construido para_ tal fim, . no 
morro 'de Cambucy, em um t er1·eno de 4.00m. · x 350m,, es
tando ?.Sta encrme area e1~1 .parte ajardinada e arborizada. · :a.e~ 
leva notar que o Hospital está de tal sorte installado e oo:m o 
p essoal technico competente que . permit.te sejam pratfoadas 
quaesquer interveui;ões cirurgicas,. exames completós·· de. -la.:.. 
boraiorio, taes cerno reacção de \Vassermann e todôs os exá
m es necessarios . ao esclarecimento de diagnostico. fabricação 
de a~pôlas _medic,amentosas,r ra9ioscopi~s, ~ rad:iogra.iphicas,: 
electr~therap1a. · _ . .. . . . . 

Para provêr as· enormes' necessidades · de pessoal · trohni ... 
co e adnlinistrátivo- é dotado apenás de um enfermeito-in6r, 
dous enfermeiros e tres ajudantes · de'-enfermeirost uín .cozi

- nheiro, um á..íudante e oito · ser'*entes; o q:Ue é . absolutâmerite 
insüfficiente .·· o. numero de . enfermadas--;é ·de :seté; ·. cori:tando · 
com a$ de esoabiose em-pavi].bão isol~do, de modq qu-e a dis_;. 

. · trihuição dos enfermeiros deixa unias sem enfermeiros;· noo · 
. o ·· tendo· o arsenal · •cárurgfoo . e a sala , de ,, O'.P eracões .um. ex;.. ·-: 
. clusivamente c9mo requer o desenvolvimento do serviÇo.-· .. ' 
. . Pela exposição .iâ.pida des~e ·motivos· não é- d,e ·niais eu;;:
. carecer a . necesisdade e a · justiça que · se · impõem .de. ser · ~Te- . 
vacfa_ á 1 ª classe o Hospital Militar da 2ª .Região em • S ; · J~aulo; 
e . ser dotado da ·verba ind.ispenSa.veI n-0 futuro . orçamento; 

·-tanto mais que ·o novo regulamento dos· hospitaes mílitái'es, 
que está em mãos do · Sr. Ministrq, determina ·sejam consi-· 

· derados hospitaes de i & classe aquelles -de . séde· de Região, 
. como o de .s~ . Pau~o. séde da ~.. . :. · 

N. 2 
Corrija-se a labella, da verba 7a, -para collocai-·a de con'""! . 

f ormidade com o decreto que remodelou os quadros do Exe.r-
. cito e deu nova organizaçã·o aos hospitaes militares . 

. -
Verba ·130. _:_ Corrija-se a verba de accôr'do eom: o qua:

dro votado na lei de fixação de forcas de . terr.a:. . ' 
. /." 

Verba 15ª - Supprinia..;se. a -:verba ·destinada aos. ·gahi::::: 
n etes da Escola -:Militar; por. já _·figurar · no orçamento: deste > . 

• an~<>;. 150 :000$ .. e ·accrescente;...·s~ ~ e-para · ~bilfa1'io3fo o-E5tac10-
Ma.1or do .Ex·erc1to, 30 : 000$00(). · - · , . · :. · .· . ·.. · · · .. 

·:: ;ºsaia ,~fas ~ sêssões, 3 de setembro. de: 19io'. '.~:·:M~;·:.-T«~ - - . 
·'Vare&.· : . .· · · - ' - · · · · · 1 · · · < · ::· · · · ·· 

. . .. __ . 
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sEss.:\.o E!\.t ~o nE sm.·E~raR.o nE 1.920 -: M3 • . 
==~·.-... _ .. 

N: · 3 

' Verbã 5ª -· -· Arsenaes, int.endencias e fortalezas: . 
·. : O!idê diz a tabeUa; .__:_ Idem do pessoal ·êa Off'iciria ds: 

Proj ectis. 250 : 000$ · - ' taça-se a disorimfoaçã.ci desse pessoal, , 
mc:luindó-o na verba geraL offfoinas, somroando: mais oito ·. 
operarios de .1 ª classe,. mais sete da. de 2\ mais nove .. da. 3·~· ··. 
mais 18 da ·4a,· mais 2-4. da: 5ª; m~is. 20 aprendizes da· i", mais ,; 
20 da 2", mais -25 da-3,.; mais 20 da 4" e. mais 10 de· 5ª classe. -

/ ' .. l 

Justific°"]ãO 

. Esta. emenda . não crê~ · :togares novos. Apezar discrÍmi~ •. · 
nar -0 pessoal existente na Officína de Projectis ·e para os · 
quaes ha verba no,. orcamento'<:d.e/250:000$~ global. ,N·ão mé " ·; 
parece. regul!h' ,que havendo verbaidiscriminada para oi'fici~ _ 
nas) com pessoal· especificado,·. seja _mantida umâ verba · glo.:. .. 
ha1 -para a Officina de. Proj ectis, sem· discriminacão; quando ., 
esta é- talvez a mais importante .das officinas ~ d0: arsenal. · -

. ' '. . ' .. :~ . . 

· .. , 

Reuná~se em , uma só,' a verhi ~ O:tficfoas ~ do :ú~enal--,- .· 
ue·.Guerra. do .. Rfo de~Janeiro;. I)ára·i~ .:-eontra.,.mestres e•· cfu~o : 
:pi.andadór.es; . v~sto nãq exi~ttreµi estes e sim 1:6 .contra;;. · · ~ 
mestre·. · - .- . é - · · ' 

1 .·· 

. .. A ,erii~nda' c~rrespol1de ·~ <i.izer' ··o~· orcamento o .Que real.;,~ .' 
mente existe, :visto eis ·apontadores terem sido considerados 
' cori.tra=mestres ... e nesse caracter- ~s~rem sendo pagos pelos ' 
cofr_es publieos~ .··. · . . . _. , .·. - · . -:- . · . -

.. - · Não. existe ·mais apontador. algum-no arsenal. . 
. '. ... "' · 'sa.l&' <ia:s ~e.ssões, 3 de se~fubr~ ·~_ú~:i~20. '~Mendes Ta-
vq:res~ I · :. ·· ·. · ·· ·• .•. 

. . .. . ;., - . 

V:erba 14"- -. 0bras militares: . . _. · . 
, · Digá~sé mais· 300 :Qo0$ para có!lstrui:r unr ~avilhã'Ó des

' tinado: a i.50 alumnos, ~ 20 báias, recoristrl,lccão de ba.nheiros e 
· · Iimpe:Z~a e·. reparos do edií'ic1o do. COliegio Militar do Rfo ·.de. · 
-Jaji;pF~; __ . . :· -. , ', . - • > .. _\_,. ". - : . . .. ·. ·, 

· .. :"' ,-:Sal~ das sessÕle§,- 4.;ds· setembro ~e 1'920. - Ottoni M~i.: - , . 

. • .. ;i,; P;cii~tó n. 3ii;·)~~~·d{ (!uerr•r: ··• . :, ~ ,;. 
·· .... .. .:Ao 'n. :14: · : (0bras.,militares):'3:ugriie'nt~se parâ· L()S0.::0·00$>. . 

(-' . ··cmil ·.é. oitenta. ~~ntôs), _ iendo. 250:000$ ·pará ~truc9~0·'.: ·(l~: _ . 
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- ·uma linha <le bo~ds <iue. sirva .. ao 4~ corpo. de· trem, ~o· -~L''de 
Juiz de Fóra. · · -

sai~ das sessões. 2· de seteinl>ro de 1920. Fra"ncitco 
ValUzdares. · · · 

' : . 
. . • lustifià,1ção . .- · - -- . 
O_ 4" corpo de trem esiá-- aquartelado na. fazenda de :~(onte- · 

B~llo, no municipio ~de Juiz· de 'Forà. -adquerida .pel-0 ~Iiniste
rio, da Guerra, e sendo _assim -proprio. na.cfonaL ·Distante de · 
Juiz de Fóra cerca de ·duas leguas--:- é peno~o o trajecto feito 

,_ 
'-

a ·cavallo, prejudicando o servi~o _ _:. _residindo a. maioria ·dõs · . 
officiaes na Cidade de Juiz de Fóra, · d-0nde p~m. todos · os 
dias pela ma.ri.hã, r~"'Tessarido a tarde. ·A construCção ·da ..lt-

. nha. de bonds de que .cogita a emenda: resolve 'definitivamente o 
:problema -de cónduc.~o para o 4º corpo de .trém, valori~n~9 . . 
consideravelmente o .. pt_oprio nacional .em que- te:m sua-.seqe._ . . 

. . · E'·: medida '.de u~geneia e para l~val-a a eff~ito : c9m :.r~~
p1~ez. póde o Min~s~rfo entl'ar em a.Ccôrdo com a :. Cómp-ainh1a· 
Mme1ra- de Electr1e.i<lade. - _F . . _ValWdares. -- · . - . . .. . -. 

;. .. 
· --~ · .. ... ,,. . ... 

EmendÚ não · a.~w ~- Sr • . PrMtdeJi~:da; Camar~ ·:-· -::·:. - .- ... : . · 
• .. • ; : ' ·· ... • ·• ' • : • " ' • • • • ~ ,• '. ~ ~. • •• :: . • : .• . 1. • • : : " ' 

N-~ i . " · . .. ~ ~- .· '. .· .. ·- . 
. ~~:. -. : 

- Verba a· ~ -- · -Ond~ se · 'diz _Amazonas, · Par~ · Maranhãb. -: ·~._- .. 
_Matt0-Grosso _'qlas -. diversas .-Vantagens .-.,_.. .-diga:..:se : : .. tam.bem . 
Goyaz, s~ Luiz e S. Borja. · ·· : · . .-~· · ... - .-:·· 

. (r_nfringente da -lettra a: do"§ . 2.-··d~ ~t . . ~~-) .· " : . ._ . . :."-< ·-::·, 
. . . .. .. N ."·2 .·· :;. . < ; . -._-_: _~- ;·, :-:''_-- .. "-:. ~ :· <L: .. 

No final ~o arL . . ?º, n. m - ·Aoorescente:.,ie _: -~ , _-- .. ·:_. _ . · · 
·" «Ine~usive ~ o SerYii;o. odontolo~co :Militar,· cujo ·q}ia.dro. : 
fje · -prof_issionaes, fix~-0 p_e~o ·3:11-·. .f?' -_ da. l~i.' :n-.. 2 . 232; d,e- '6 · · J 
<1.e. Janeiro de 1910, fica d~Sde Ji :r.es~belec1qo.> :. _ · · -:·" .. 

. Ju1ti(k<il;'46. · . 
. . . " "' 1-

. . -A-.. unperiosa necessidade d~ : ·s~ man~r o Servl.t;o Odón~_~:. 
tologicó· do Exercito . e de . reorganiial-Q convênienternelite -:~ ~ ·:" 

· beJD. evidente. e :reclamaçia _pelas . aµtoridádes : ~mtares,_-.-~_ino1U.::;. 
·s)v-e ... ~-~lo ·_ propl'.~o,)\Hnis~r:,o d_~- ~u~r.ra; Dr.':_ P~á: .C~~-og~ras, 
coD:foi;me se. det;ilJ.Z da segum:te. ~decla~ação d~ -s.· ~- ~ .,con- ~ 
-stante da· In~o<lueçã.o; p'a.gina. 1?7,- de _seu. -magnifico_--relato~io; 
recentemente:: -apresentado:; ao' . .Eim.o . :·, Sr .:- :l>i! ~·,: Presidente -~ie:là - • · 

. · 'Republica:-·, ,<Qlla:rta_ ordem .de . co~1-ações ·constitue .. ~- -.:ae~Çó ·.. · 
de saU.de • . -Cw:i:lpre-<iar-lhe ·ci ~:qu-e ilMf :tem: c--0~ -à~.:. -_." . 

:· ~ada ~t -gu~.· : ·.;. .. · -: ' . --- . ·: _ ... .. _ .. 
::..,- .. :-· .:, . . 
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-. Uma das lacunas d.o .Serv.iço: -de Sa~de· ·ao Ex.ercifu, :·é a 
'falta .. -O.e um Serviço Odontologico. ·convenientemente:_ ap_par.e-. · 
l~ado _para o seu ~uncoionaxµento · na paz .-e na.: guerra~: ·.ewâ'~'. 
orgaruzaOão vem· sendo -Oonsta.ntemente solicitada pé!os · che~eS · : 
dos serviços de saude do EXercito, os resporisavéi ·{ p~la ºln.à'.:..-,·· 

' nu tenção da saude 'da tropa. . ·.. . .· . . . . . \ . . . . . ( ... • i ' .. 

. . -~Assim . é qu_e o illu~trado e :.conceituado gene~a,t_-'Pr; . Fe~..:: .·:_ : 
reir~ do Amarai,· chefe do Corpo ·de·. Saude do .. <Exe.tcito,: ·se.: ·_· 
..alánifestou do seguinte modo na seu ultimo. relaú>ri.C)_ · ap!'.~:.. ·· 
sen~do ~o .:actual . Miqistro .da ~uerra_ : ·. · . ., : .. · . ,. _· . .. _ 

: .. -:; . «Ju1go o quadro de cirurgiões--dentistas:·.um . set'V.ico·· pré:... . 
cioso, consider~ndo-o um natural complemento das -serviços : . 

. . de ~~ude e de hygiene geral; mormente lia quadra· actual; mais: :_ . 
; do "q'ue. ~unca: por<JlW o. r~rii~~men.to obrigatorfo, par·· me1~ .. '. 

· ·. de ·,.sorteio, · or_ia · tremendas.· responsabilidades ao . Governo '(lO" • · 
~~~éit<mte . á sau~e e á robus.tez 9à . tropa.>· · · · .. . · · : ·; :· · . 

· . . :~o ·relatorio do illustre coronel'· Dr'. Ivo Soares, .ex:-:-cfiefe . ~ 
·-do·, Sél"'.ie.O Sanitariç .da recente .. e~~ição militar envi~(\a · ~o .·: 

. Estado da .· Bahia ·e actua.Iménte chefe <lo. ServiÇo . de Saude· ~: 
-. . . <lá< 1 ~ região militar e ta. divisão . do EJC.ercito, tambem ·-se . 
·:~ ~nc9ritra :ó :séguinte. tr.echo sobre:·o:: IQesmo assumpfu ; é:Quant9 : 

~ .s:: ausei:J.cif!.·, de ci'rurgiões..:Centistas.:. na : eipedicão; foi ~ssa uni'a· 
· , ·:·dgsJaeu:qas bem .sensíy~is :nó· Se.ry-ico -Oe S.aude; .te~do ·eu ve,·:...:'. · 
· ". ~ rific.adif. in<ds ·:um.a vez a· irµperio.sá .. necessiqade que . lla des~e~ . ..- .· 

... p-i:ó'fjssi~~~es· no 'Exercito, t:al · (f ·accentUado · n'l!-me~o ,·de: · e.Mos~.: .: 
,:dr,!. ·-.c~inícó. . puràmenté' ·Oàor1lo!og·(.ca que . a. tod.o· O momento.·· · '. 

. ~ se:;'deparáv.á a ·nós: medicos::e "qrL~· · eram: resolvidos 'd'e maneirq: >' 
. , . ·pouco com,p~ye.l com. OS- progr"e_ssos:- ~~Sa :clinica> . . _<" .. ... ._ ·'· .... . 
·-. · ;· . .:Ainda >'sobre o Serviço Odontologieo Militar, ~mos· ... ·o ... .. 

fongo -:e ·furidamentá.do parecer ·da :- honrada. e illustrada· :Com-· :~· 
. missão - ·ae· Mariilha e :Guerra :de8ta ·cnmara~ ·.- , relatado ~pel~_ .. 

digno · Deputado .Mario : Hermes; distineto e ·competente:· otfi.-:- ·· 
· cial -.do no·sso .- exercito activo, _cujo· -pareeer··fói unanimemente . 

.. · · assignad<i. · na: ·respectiva.~.- rev,nião "da . r~ferida comm:is~ão; '..e :· 
. pelç_ seu .. yalor com relação .. ao . assumptO'· dà-. p~esetjte emenda, · 
.:. <rê9olvo ·transcrevel- o aqui .'3.})aixo; ··:'assim.- como ·doJ.Is _-.artigos ,-, 

:relativos· ao'._ ServJco Odontologico·.: do·· ·Encit.o, ·pub1iça<Jàs na -
· · Gazeta· d.e Noticias· de 25 e~ 27. de agostO findo.. ·.. . . . . • ' , .. ' . 

- : .. ó (ligno .. -e íloiirado neiat:O~· . aa-. a~,~~ra, Depµtàao ·Pr .. ~a~:- -,:. 
checo. Mendes; ·como· oompetenté -~edico/ ·que é, . ta:~bew .~»a~.::. .... · 

· .. ta?te .. h~bgi~o; · ·e~á. P.~ª .. se·:-~BJ,life~t~f., s9~:r~ a . 11~po~t'n:~1a; ,_ ··: 
. '-.· do :.serv:1co odontologicó . .na .pa;z: .. e .. _pa;: .. guerra. S / Ex:, . -po_derã.-- .. : 
... q-izer,· tcom .. muita· auf.o~idade/ ·:si :as .. ~1µféCçÕ~$:. da - tlpcca ·.e· àe ... : 
· , ~· origem: d~ntariá· "i;)odem: ser::, motivo.:: pâraYafastar : O$ · ·mmµ.res . ,.· .. . 
: . ·da. ,,. lll.ifü(: de- fc)go; . da.;instrti~ç~õ ::rµnitar>e . dos . serVÍ_ços':.:t>~ra. ,.'.,: -· 
·. ·:quê~~são:>'eseafados · i(sj,D,ãa.';.par~~i~liw, o~' sorteado:-_ d.Q·· serv1c~ 7

'.: 

do .':·~~ro~toi ':e~;ra.:-:te~P,orãri~~en~;:_· /': ' -. ::· .· .::·:·_. ... ._ ·:· .\·: ": ,~-~--:~ 
., ,· : . · . :põ'D:t~ci.n~,;,g~ :v~t:Pr.ó'cv:r~: ·.j~~#~.~:; a:.~resente'.§~eÍiq~:~õin_'::L 
-: ···o·s . paree~r~ .. ,do'f( ._tecbilico.s;. :visto,:· .. ':> · a~sump~o ~nao · se.~ a~'1a~ \.~ · 

.:-.:: ~ .. ; . :·:.: .. -:· ... : .~ . ~ -. · .- .... . : .. . ";·· .. . . . . . .. ::-- ·. . .·· : .. ;; ·~ -.·· 
.. ... . ·:· . ·. · . . :·· . 

. ... . ~: . . ·-:: ....... '. - . · .. .. . - . , ' - · ··-.~- -·~· .· . . ..: . 
:: .... ; 

- ·--.- ·:: .. : 
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nos' limites -O.e minha alçada, quer quànto ao ponto de vista , 
profissional, . quer relativamente ao militar. 

· Quanto á paJ>te financeira, esta emenda resultará im
mediatámente apenas o- preenchimento das t:<es unicas vagas 
d~ segundos tenentes, cuja despeza não augmentará o, pri;a
mento, vísto existirem mais, de 50 vagas de igual posto no 
quadro medico que não serão preenchidas .por falta de con
eurrentes, assim como, muitas vagas ainda existem no quadro 
de veterinarios que tambem não serão agora preenchidas. · · 
· Nestas condições, com·muita vantagem será coberta a pe~ 

quena despeza que ;poderá resultar esta emenda e ficará· man...
tido um serviço de real valor, pois não é acertado se d:estruir 
o que temos de bom e util. O Exercito já possue muito 
màterial ,e instrumental odontologico e a Jalta de pessoal pára 
o tunccionamento .desse serVico importará na perda de todo 
esse. material· cirurgico; com grande prejuízo para os cofre~ · 
~ublícos. -.. ... .'J· 

· Sala _·das sessões, 2 de/setembro de 1920. -.. Frede,rico 
· Borges. · .· , . . · 

Parecer acima citado, ,.da Commíssão de Marinha e Guerra, 
publicado no «Diario do Congresso Nacional de 2'5 de ãe...,. 

·. zembro de 1919. · · · .*' 

• A idéa de anÍJ)liar o quadro; de dentistas do ExercÚ:o não 
·é nova; logo após a sua organização em 191.0, neste mesm(? 

· anno, os Srs. Deputados Rogerio de .M.iranda, . Irineu.Ma~ha®, 
· Hosannach de ·Oliveira, J. Serpa, . Ferreira Penna e DeocA:e'."'. 
cio de Campos, submette.ram á consideiat;:ão da'-Cari:lara, o pro,;_ 
jecto sob n. 277, de 30 de novembro de 1910, que· <mi.anda 
equiparar para todos os effeitos o quadro~,dos cfrlirgiões den-:' 
tistas do Exercito ao quadro dos pharmaceuticos, e dá ou- -
tras providencias.:> · · 

O Congresso Nacional decreta.: 
Art. 1 ~ ~ Fica equiparado para todos os effeitos ·o quadro. 

dos cirurgiões· dentistas do Exercito ao quadro. dos pharma- '. 
ceuticos. . . . · 

Paragrapho unico. O Governo irá prÕmovendo os offi
. ciaes do respectivo quadro de. accôrdo com a lei das pro-
moções. t; . . . . . 

Art. 2; º:As v~~as,_que se forem ~ando no qp.a~o~ dás se
gundos tenen.te.s 1rao . sendo ~preench1d~S' :gelos. dentistas .. :que.~ 
tenham feito concurso por occasião · da organização. desse 
quadro. . · · · . ··· · - · . . ·. . . · . . ··· . ·· · · :"<. 

Art. 3. º Revogam-se as disposições . em contrario . . .· . 
~aia ~as .sess~es, 30 ·qe\··noveri:lbro~ de .~~910.· ~<Rogeri,o . 

. de Miranda;·:.....,;_ Irineu Machado. - Hosannak de Oliveira; ·---. 
J. ·Serpa. - Ferreira Penna.· - peoclécio· de Campos. · · ,. 

,_ ~ ' ·'• -
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~/ Desde te~pos ímmemoraveis os Exer&itos · e Armadas do 
mundo inteiro -possuiam o _serviço odontologico. não officiali..:. 
zado; é ~erto; mas rriândado· contractar peios go-vernos taes as 
suas necessidades. . . _ . . · 

O receio da novida.de (que não se comprehende, po~,. o 
serviço existia de facto, só sendo preciso reconhecel-o-Pu.
blica e offieialmente, regÚlamental-o}, a pouca v..pntade de 
cada paiz tomar a iniciativa, retardaram a organização odon.r 
tologica· militar. · · -

.· ·Com a guerra dos· boers, porém, a ex:periencia fez_ c~m 
que no Canadá, :rranç:a, Estados Unidos fosse estabelecido wn · 

·:corpo odontologico militar permanente como um. ramo · e · 
parcella de ·seus systemas militares. Em seguida a Suecia, a 

_ All~manha, a Austria, a Italia, õ Jopão,, etr., otgamzararri os 
::.:eus <n-1a"drns antes de 19!0, épf'.ra em 111 ·-;: o Exmo. · Sr. ma
rechal Hermes, então Minüstr0 ria Guerra . e reorganizador do 
tExercito, creou o quadro para o Exercito do Brasil, até o 
posto de capitão e com 24 dentista; a Hespacha, a Rumania, o 
Mexico, o Chile, que nos tomaram. por modelo não viram na 
necessaria· créacão do qúadro odontologico militar uma no-Vi-

. dade fora de proposito, organizaram os seus quàdros · de 19~2 ' 
a 191.3,, --0s quaes são actualrru:mte __ chefiados por tenente-co;;,. 
roneis e .·majores _..:;, O· que é triste e desconsolador para o 
Br"!osil·que lhes deli a iniciativ(;l.. .·.. .. · . .·· . . .. 

· . · · A organização dos quadres odontologicos militares é. uma· 
iô.éâ trh.:Ímphari.te 'IlO mundo inteiro; porque todas as nacões,- • 

. sem: °' excepção, o ·foem bem organizado,. optimamente appare-

. lhádo_;. procurando 'sempre me1horal-o de :accôrdo com os -pro,.. 
gressos · da actualidade; No Brasil, trabalhando ininterrupta-: 
mente ·:Çlesde:> 1910, · ate7.'.agora, sein ter dado um pas~o, mais, 
qü.arido. tudo melhorou,. · faz 'jús as·. conquistas da evolu~ão 
odontoiogica _militar da Europa,. Ainerica e Asia. ·Agora, não 
·é como' um iniciador que eUe · se mostra, mas sitn como fim 
-retardatario, Iião caminhªndo ·com o . evoluir da odontoÍogía : 

·_' militar·· estrangeira. 
Nem uin.. ·paiz bellígera:ite creou o seu servico odontolo

giêo na ult,ima guerra:· todos o, tirihain bem .organizado e am
plamente dissenitr~ado por· toãos: o~ exe'rcitos e armadas; c.om 
a guerra, v.o.rém, elle foi. ~ais ampliado ainda e extraordina-

, · r~finif:'nte ·modificado, seglindc - os ·· ensinamentos praticos da. · 
· sciencia .cm cotjtàcto activo com a guerra. Asism, é .que 
. :nasceram .. os hospita,es dentarios .Para · ferjdos nos' maxilares, 
, as' a.mbulancias .automoveis- denta.rias ·apparelhada·s cirurgica 
· e ·Jlrotheticamente, · os roethoãos . osteo-synthese, enxertia 
ossea . · · - ·. · · · · ' . · ·_ . '. , . ~ · · . . . . .· · 

. . O únieo paiz que órgamzou ó - s~u serviço. em, . pleü~ 
-:gue~,:a; ;·:.·foi a· ·suissa~··,_:_·daµct,1~ _: dêsdt~._ · a·· Organizacão_ a_··J~hefia - · ·· · 
:{1917)-aum màjor}o<qu'eprova·maisuma vez a .sua nec~s·~ 

· sid'ade durante . a. paz porquer·sen:do. á Suissa um paiz: n~~trO · . 
e- paci~ico; cqm _poucas -Probabilid~des · de , se· yer a ,~raços ·co:m ~ .. . . 

..... 
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2 guerra {antes da conflagração mundial e com maioria de 
razão depois della), terá tal serviço unicamente para a pazi 
para as diversas levas de sarteados que entram e .saem no 
Exercito, durante o tempo de servico militar na caserna, onde 
se -adquirem males . de dentes e reincidencias {ia carie; de 
outro modo a Suissa não deYera ter creado ó .seu' quadro, pois 
que era uma ,inutilidade, como ~eria para wdos os exeroitos 
antes· da .guerra, si todos os paizes não o considerasem coma 
uma organizaçã;o necessaria, im-p:er~osa, ind~sipensavel paria, 
manter a saude e a effici,mcia physica do soldado, pela J?oa 
nut.ricão. . . · 

\.Não d só durante a guerra que . 0 serviço odontologico 
~ necessario, valioso, indispensavel. · Os Estados tinidos, a 
~rança, a · InglatP.rra, a Allema.nha, etc.= com taes servicos 
optimaroente organizados para a matricula nás escolas mili- · 
tares, para o sor.teio militar fazem rigor:osa e real 1nspecção 
dentaria, aàmittindo ou eliminando os can.didados, já para 
nrevenir os gastos em tratamento e reoonstituicões denta- .. 
rias demoradas; interrompendo o ensino e as, instrucções mi
litares, · jâ para não·· vel-os ba.ixarem aos hospitaes, ata,cadbs 
de perturlfações gastrieas,. transformando as escolas e à ca..:. 
serna: em asylos de . invalidos temporarios, é certo, mas des..:. 
'i.drtuando ~ funcoão do exercito - que é desenvolver, formar 
iifficfaes :e soldados aptos para. a 1uta ·!e sua consciente e effi:.. 
cri.z direcção. E' bóm recordar que, já em outros tempos;:·o
marechal · Vauban. :F'rederfoo, o (kandP., Hudson.. considera::..: 
\'ani. COn10 grande elemenfo de ·Victoria O estomago do. spl
da.do. «Vart dP. la guerrn n'est.rüm. sans l'art de ... subsister» 
- é um lemma. do pJ;'imeiro ~ <a coragem do soldado e talvez. 
a •causa primordial da victoria· partem do estomago» é outro 
<lo segundo: o terceiro. commandando o exercito inglez nas 
Indias, .disse a.penas isfo: · <tAs mjnhas vfotorias · et'i as dév_9 · 
ás minhas boas digestões.~ · 

N6s aqui nas einstmcçõP.s ao reconhecimento da a:ptidião . 
T>bysica para o Rerviço do Exercito. organizadas pelo Conse
lro Superior de Saude. d.e accô'fdo c(,lm o ~ 8°, do art .. 22 ·.do· 
rP,gulamento approvado pelo decreto n. 3. 220-. de 7 de. março 
n<! lSfl!'l, e manilado-puhli·car por ~vi~o .ao Ministerio da Guerra, . 
õe 2 ÕP. ai?osfo de 1.900. ord.em do -dia n. 91. de f5 de. agosfu · 
1Je 1900. do Estado-Maior, temos· este a.ssuinpto tratado ·mas 
at.P. at?:ora nunca exeoutadD. 

· Art.. rns. ·A e.~omatite u1cerosa gan~enosa"'e ohrori.foa;,. 
<'Om deslocamento, tumefacr,-ão e estado funf.l,'oso das gengiVa.s. 
motiva a isen{'ão sô~ente quando reultante de ·um estado 
~scorbut.ico on de alt.eração -profunda· do organismo, ou :o.os 
casos em· ouP. as gengivas ge acham atronbladas·· ou destruidas, -
01.i <'>!:-\ dentes esiariladot:. p_o-rqu~ e.ntão'".a.· ·eura é muito df>.;;- · 
morada. Nestes casos ..a ~baixa ~ '·a reformi .p·ooem ser indi-

,_. · Mda~ algÜmas "V~~es. · · · ·· ' 
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A tumefaccão e a -ulceracão das gengivas e da mucosa 
da bocca, assim ·oomo o estado fungoso da.quellas podem sex
simuladas com facilidade; mas o amolleeimento d0 t~cido, a' 
eõr violaeea ou azulada. e a facilidade eom que as gengi_va~ 
sang'I'am ao mais ligeiro toque, bastam para estabelecer ai' 

. distincção . . . · -
- Art. 100. A epulida é causa de isenção quando_ invade 

_ grandes super:ficies, e sómente de haíxa e reforma · quando 
· resiste ·a tratamento eirurgico. 

_ Art. 1107. Por serem o.s· denteg necessar,ios a uma boa .· 
aJimenteção, todas as vezes_ que a mastigac;ão for diffi•c-il ou 
incompleta pela falta ou alteração de um grande numero 
delles, e quando .sobretudo essa altera~ão se acomJ)ail'har de 

- amollecimenfo, ulc~ração e estado ·tungoso das gengivas ou 
5raqueza de· constituicão. as juntas podem se pronunciar pela: 
· I§ellcão e em casos espeeiaes pela baixa e reforma.i. ·. 

-O decreto n. 7 !231. de 24 de fevereiro de 1908. estabe
lece como fazendo parfo _do equipamento do soldad() :brasi
leiro uma- escova de dentes. . . __ . _ · . _ 
-<· _ 1\L Bigler, membro d0 Gonselh:o do Estado .da Suis~a, diz 
o seguint~: <tQuanta- consa jnutil"iin'.;;)õem-se a nossas tropas ! 
Em vão p~oeur-o o obj ecto que déveriamos eneontrar em pri
meiro .Togar, aêrriélle que 'é . de .uma utilidade incontestavel, 

. ~póiS que, 1cons~r:vandQ os dente~ .. dOs· . homens, conservando
· lhes um-.esfomago solido: quero me referir· á escova óe. den-
- te~. Tropas sem estomago são de antemão vencidas.» e deram. · 

a escova·. de _ dentes. · _ -- - . -
· Ccmsiderando que os inaptos o.ti semi-:-inaptos _arrolados 

por . forca -dé· circumstancias, - apresentando· um fraco coeffi
'ciente -de mastigação, suseeptivel .de :provocar perturbações -

_ gastro-entericas após uma estadia _mais ou menos prolongada 
nà.s_ 'linhas de_ -frente, perturba~ões estas .que obrigam a re-: · 

_ moção pro#ipta '!'! consequeri.te hospitalização r. que, conforme 
--o c-alculo seguinte, feito paI'a à França, ~á um lucro ao· Es-. 

tado de 132-000 franoos .. Tomando ·a quantia de· um franco· 
-- e 30. cenL · ·(i,30) para O custeio diaríO de um homem no. · 
deip~Bito: . ,...,-- um .homem n 0 deposito custa ao Estado, ppr 
meí; um· fran~o e 30 cenL multiplicado por 30; nm homBm-no 

.. h.QSp_jfâ.l- ·cu.Sta :_po:r_,·~dia dous· francos e· 50 .~ent .. muitiP.licad.'Q 
~ . pc\r ~o · · 7·5 francos. · _- - ·-

Ora; .-um: dentista -auXliíado --pOr· -u mmecanico põde tor.,.. 
nat'.- a.-ptos para a c.ampanha 4o inaptós do- deposito -ou. 4.0 re- __ -· 
·movidos <las .. linhas · de frente para os. ·hospitaes vor _ínsüff'i-:--·~ _ 

-- ciencia'de ~sUgacão e :Por:··anno· ·4so _homens. Daqui .se vê -
q'tte'·cada dentista âá· 'um lucro, _por mez,. de 39 francos tnul.., 

-tiplicado .por 40'==3.Q001'rari('.OS. ·sr-tomarmos um al.~l"ismó_' 
na . rnéàia muit.o ·batxo . 2 . 000 ;- francos · em vez de 1'.500-
estes 40 inaptos, -s6 pel~{ facto de. áe ter~ tornado aptos. n~() . 
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custam mais ao Ex~rcito .inuti'imei:tte 2 . 000 francós por mez 
durante . todo o tempo da guerra. · 

CaOa.- mez o dentista · torna aptos 40 homens, de sorte que 
em um anno o Exereit.o terá lucra.à<; 132. 000. 

N''o s~°'Undo mez os i40 tornados aptos dão .um 
lucro d~ . . ... · ;i··· .. . .. . . ....... . .. : .. i ... . 

Nn tereeira me:r. mais 4.0 n:ptos (.2 .000 frcs. - som
mados aos 2 . 000 frcs. do mez precedente), dão 
um lucro de . : : • •..... ......•..... . ......... : 

:'io quarto mez mais ·qQ aptos· (2.000 frcs. som
mado.s aos 4. 000 fres. dos mezes p-recedentes), 
dão um lucro ~~-- . " ..... · · ....... : ........... - . 
E, a.~sim por deari.te, teremos para· o 

Quint~ mez um lucro de .......... ' ............. . 
Sexto rnez um lucro~ de ... ...... · .......... .......... . 
Setimó mez um · IU'<>ro . de ........•....•• --~ ... . :._ •..... 
Oitavo mez um lucro de ..... .. ....... . . . ... ; ... . 
Nono mez . um lucro <le . . . . . . ..... -... .. •....•.. . ... 
Decimo me zum lucro de .. -.. ............... ... '· 
Decimo· primeiro mez um lucro de .... : ... : :. · .... , .. . 
Decimo , segundo mez .um lucro ,de ..... . ... ~- ....... . 

ou um total, _como .· ficou dito, annualmeQte, de. : . 

2.00()1 

1:.000 

6.000 

8.'000 
10.-000 
':12 .• 000. 
14.000 
16.000 
18.000 
ro..ooo · 
22,000 _ 

i32.000 .. 

Considtérando que a ci~ular do ·Ministério da·· Guerra 
francez;· · !fesde o coirie~o ia ·gu.erra; diz te'xtualrnentê: ~ ... é 
indispensavel recordar todos os medicas · <ôh~fes a · necessi
dade de serviços eirurgiéOs protheticos . den'ta.ri;os urgentés, 

·afim · de ·prevenir as hemorrhagias immediatas ·.ou tardias, 
· as infecções Ipcaes ou generalizadas· que se ·manii'esta.o:l. com 

tal\ta rapid'ez, nas infeecões secundarias, ~obretudo, . a."pulmo- ~ 
nares ou gastro-entericas, 'emfim, as tracoões cicatriciaes que 
oppõem difficuldades insuperaveis ás restaurações ·correctas, 
'quer di7.er, phiysiologicas e estheticas . . por consequencia os 
feridos . (nos lila..'tillares) com .mutillações ou fracturas .serã.o· 
dirigidos o mais. rapidamente possível para os cen~rós cte és-

. tomalogia e de · 1frotbese~. . . · '· · 
- A . França .que não tinha no começo <la guerra 'ipassada, 
este serviço. odoi:ltologico militar. tão ·desenvolvido-· como . coil- · 
·vinha ao- seu glorioso e in_eomparavel Exer~ito, ·teve o . des
gosto e o pezar. · <le ver um terço .: -dos . effectivós baixarem 
~os hospíta.es por: · doonças gastro-inte-stfoaes. No'· masmo paiz 
os inaptos por ' faltà de dentes · perfaziam o .binn nuinero de 
60'0 .(lOO homens, 'pois, repetimo-S; I'á fóra, · a. falta de• dentes 
para ·a mastigação· ~ • . de facto , uma. •Clausa cte . isen<:.ã.o ,pafa o 
serv'i~o mfütar:; no 'Brasil tem .. se a lei, mas nunca foi '8.ppli-. . 
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. cada.. Na Inglaterrà já se faz o exame . buecó-detltario para. 
.os seguros de vida. . . 

1 Estes 600. 000 francezes :foram recuperados para o Exer-
cito· e para a victoria, mediante os. 32. centros de prothese 
.elementar com 1{)1 protheticôs e.ada · um e d,irigidos, cada 
centro, por tres cirurgiõe·s-dentistas. Ao passo que · os Es- · 
tados . Unidos, · o f:anadá, a .. Inglaterra e Colónias, a _.\!lema- · 
.nha, e·iic-. , quê tinham em seus exereitq.s e armadas o serviço 
-0dontologico na alturá das nece~sidades actuaes, com as· in-· .. 
spec;ções ·e Clinicas. Dentarias Escolares, quer fixas, ·. quer · 
ambulante~, por meio . de automoveis . àentarios, percorrend~ 
a zona das escolas; com os Dispensarios Dentarios gratuitos· 
por iniciativa particular, os de todas ~as .escolas ou f~o.uldades 
odontologicas e . . emfim, ·as ··cli.D.ica.s dentarias nas · companJlias 
·e fabricas industriaes, tiveram insigpifi~ates casos .de· isen
éão e de baixas. áos_ hospitaes, mQtivadas por deficiencia mas-
tigatoria ou· por inf~ções bucco-de~trarias. · {1) ~ 

. .Yá em 1 o de outubro de i 907, assignou o Sub-Seéretari{'; 
<la Guerr~ Henri Chéron, uma circular, determinando um 
·exame cuidadoso da bocca .no momento da recepção dos. Jovens. 
,s'oldaaos. O circular registra estas .. pálavras: . - : · 

__ . . :«A. hygiené moderna d~monstrou a importancia. cons.ide
ravel .que se deve .dar aos cuidados . da bocca e. dos dentes. 
AtP. ~qui se ·tem · o{,'Cupado pouco .desta questão,· omie, nõ . en·
~retàilto; os dias · dé indisponil)iliclade por. lesões · de·ntar.ias 

· atting~m tim. algariSmo elevado . ·Em 1903, . -principalmen.:: 
. te, , as· ~ffecç~ ·: dos . dentes . obrigaram · a: · hospitalizac_ã.ó 

· de L Stt5 · sôldados . com 18 ~639 ·dfas de ·tratamento. .. Amm 
, 'dj$;so, ·as· molestia·s e à· evohic,\ão. ylciosa: dos dent,es offérecem 

. · ás . vezes opportunidade ás · cpmplicações que. necessi.~ · in-· 
·:terv·ençõas . cirurgicas sérias, quando essas .complicac-Oes {po- . 

· diarn ser evitadas em grande. parte- p.o:- uma melhor compre-
. hensão~·em .tempo opportuno. > ·.. . · 

· =- Os · servie.os que . 6 · Corpo-. Odontologicõ Francez prestou 
na guerra, ha!·pouco terminada, estão acima de todo~ os elo-
gios. Tal · serviço ·.._er~ organhado do seguinte modo: . · 

. 1°:-· se~Viços · centraes de estomatologia 'e de nro.these ma-
:dllo-facial~ .. . · · ~ . . .. · ·. : · . ·· . ~ t· · .· · 

12°, gabinetés· dentarios ·e laboratorfos de ~rothese na zona · 
de guerra; , · . . ·• · , • · . 

_3~, dentistas r~gimentaes ,l).a ·zona d~ frente; . . · . . "' ··' · · 
.. 4"; serviços:.dentario.s .. no~ Q.ospita_e&, pr.o~imo do 'front; . · -~. 
· 6º, .áu-(omoveis dentários coin 'gabinetes ambulant'es dê. .ci..: '.. . 

rurgia e urothese . dentaria. . -· . . . . . .. . . . . . , - - . ·-· . . ~· . 

·-· 
· (f) . Para demonstrar Qtte ... ;; .Sdrviço ·.odont(}lqgico e~tá · 

âissemin~d-0 em todas es~as - na~.ões· e . não vive> s6 . comó. tiVt<t 
anomalia nas classes armadas: . . · · · . · _, · , : 

.· 
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O quãàro odont.ologico da França não é_ conhecido nO 
Brasil, quanto aos postos, ma-3 «cada viatura-automovel é elf e
fiada. por um aí.de-major especialista, t:::".:::t cirurgião-dentista 
e _dous . mecanicos dentistasl> (Dr. Troussaint, medico . i~spe
ctor, Uma pagina da historia. 'do Serviço de Saude Militar, 
1919), este posto pelo menos existe e é conhecido, o que dá a 
entender que ha· aJ.guem mais graduado que. o chefa. 

Na Australia e distrietos o numero de: dentistas é de 811; 
variando a chefia, segundo o distdicto de tenente-coronel a 
major. _ ·~ , , 

_. Ha em cada districto e f:m cada junta de inspecção mí ... 
Jitàr um tenente dentista e um official dentista no Estado
Maior do director geral do Serviço de Saudc, éom o posto. de 
major, cujas att.ribuicões são organjzar, in.speeeionar, infor
mar no que diz respeito ao Corpo Odontologico. ·os serviços. 
odontologicos forma.r um !'amo do Corpo de Saude com am-
bulancías dentarias iguaes as do Exercito inglez. - · 

Na Nova Zelandia a 'hierarchia odontoligica militar vae 
até o posto. de tenenente-coronel. 

Antes da gue!,'ra, o CO;'po Odontoligico da lnglat~rra pos..; 
suia 454 dentistas militares em todos os postos com a chefia 
de coronel;· durante a guerra foi muito auginefitado e dotado 
de àmbnlancias automoveis e hospitaes para feridos nos ma-. 
xillares. . . . -. · . . - ' 

O Corpo .Odonto1ogico do Canadá, chefiado pelo coronel 
Alexandre Armstrong, tinha antes da guerra 25(} 'officiaes 
dentistas~ durante a.- guerra augmentou-o para 2.000 deu.""'. .. 
tistas . («Oral Hygieile>, revista amare1cana, agosto. ··de 1917), 
cre<Ju. as ambu1ancias dentarias automoveis e um hospital 
para fer.idos nos maxillares com 100 l~itos. · 

Eswdos Unidos - O C•Jrpo Odontologico · até junho de 
HH6 possuía i5 dentistas, depois passou. a ter 500 dentis_tas; 
é. como se vê pela propo~ta. abai:sm. deve fica.r . ...uo mesmo pe , 
de igualdade que o corpo medico, isto é, ter i. 593 · dentistas 
e os mesmos postos. que os offioiaes do corpo medico. - .: 

Proposta legislativa para equiparar -o Corpo .Oõontofo
gfoo do E;xerr1to A.merjc"a.n~ :w Corpo Medico: 

- ' ~ 

EMENDA 

A emenda apresentada· por Mr. Lodge ·ao bill .H. R.-
4.897, para organizar a 10"' 5ecção da hefesa Na:ciona.l, ·-ácto 
approvado nm 3 de junho <ie· -1916, .além de outras propostas· 
contém as seguintes : _ . . - · '. 

-· Que·todas as leis a respeito do corpo ·medico sejarri ap~ 
plicada8 ao Corpo Odontologico; · _ · 

' Que para o concurso dos candidatos a. mesa compõe-se de 
_, official medico e dous ·o:(ficiaes dentistas; 

: . 
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Que immediatamente depois da a.pprovaç,ãO . deSte !Wlo, 

todo o cirurgião dentista no se1'vico activo do· Exercito · ficará · 
no Corpo . Odontologico com os postos de coroneis, ·. tenente~
coroneis, majores, capitães, e primeiros t.enenteB, como no ··. 
corpo medico; · · . ·· - . : ·. '. · ·. 

·. Que os tenentes, depoJs q.e tres annos de serviço, .. serã~ 
promovidos a.o po;;to immediato (capitão ), segundo indica.cão. 
da commissão de I?roroqções: . . . · · · 

Commüsão 11tílitar do Senado 
· George E. Chanlberlain (presidente) . 

· Gilberto H. Hitchcock. · 
. , Duncan M. Fletcher. 
,·-.., Henry L. Meyers. 

Char1es S. Th.omas. 
Mcirris Sheppard . 
J~ C. W. Beckman . 

. William. F ; Kirby ~ 
James A. Reed. , . 
Kemeth Mackeller. 
·Francis E. Warren~ 
John W Week~. _ 

· : James H. Bra.dy. . . 
· · ·: James W. Wadsworth. 

• Jlowàrd .•. Sutlier la.nd .' 
. . H~rry s. New. . . 

. ' 

. · .. 

· · .. ·. -- .. Joseph S. ·. Trelinghoysine; . ·. 
J - . . . • . . 

. , . . A. Allema.Iiha ao entri.r na guertji.- posstiia i . .430 . dentis-
.. ~ ~os quaes ~i~ foraro -'mortost- 78 ferfdos e H fei~ p~i-·. 

s10neiros. · .. . . : , .·· . . - . . 
. ·. . ·, ~ Dura:õ.te a ·· guerra alio<Yfilentôu muito o seu qu~o; ~. · ·. 

gundo as ·necessidadês .da guerra o erigfram. · .. 
. ·A. Franca coín · llin . qUa.dro cfe ·1 .. soo dentistas no com~ · · 

. da guerra, passou a 2~000 dentistás durante a guerra. . : · · 
· · . · Os 'Estados Unidos ·com :1. 593 dentistas passaram a. ter .· . · 

. • 5 ~ &1 o ... : . ·. . . ' .. : . . ... ". . ~ 
'. A ~elgica possue tim Corj:)o ·oa'?ntologico sob a cJ,lefia:de •. · 

um x~~i~ e ~rtug~ ã semelhança dos Est.idos Unidos: . 
. ...-Inglaterra e Canaàá, deram a chefia -a um coronel. · · · 

-~ · Na:S colcinias . inglezas as patenteS toram elevadas · bem 
. -como . augmentado o .numero dos · offfoiaes dentistas <iuratite 

á :grieri:a. ,· . . ' . ·:" ... . · · ;; .. . ·; . . . · . . :'. '-: .. .. 
. : ·. E ', "pois, geral, universal a . exiStencia _do ServiÇo OdoJi;;; 
. tvlogiqo Militar;·nã_o.. ha. aétua.U:riente· Ex:ercito 9u Arma<fa ·~ 
não· -.o · I>ó~ua..··e~ .pl~no ·funcciOiianienro . ampliado, ·bein a.p-·· 
p;frelha9o; , melhorado, se~<iO.' as .· necessidades actuáes ·: e . OS . . 
~Iisinamentos da·:scienciá. aa gúe:érà- hodierna. ·. >. .. . . ... . ·,, . '-: : 
··.-'' :·. F:or:im · tae~ -.os .·resulta,<fos do~;: s~~s od9ntolog:i~os 4~s : . 
exercitqs e. armad;is na. guerra _passada em VISta~ .da capac1-:· · 
<;fade : d~,..trabalho; : da. resisteneia •phYsiea_, da ~ffieieiieia:·. pbr,~ ~ , . 

. - .. . .. . . . í 
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sica, augmentando-as, que na · lngl~terra, o parlamento e o 
· rei, de commum accôrdo, e_sta:~_do Já em e.st':ldos, procuram 
resolver o problema da reahzll:Çao. ·de ' um Qtates D~ntal Ser
vic~ gratuito para toda a nacao mgleza, _alél!l das mspee~ões 
e assistenci-as dentarias escolares, que ah1 existem · ha muitos 
tempo. assim como os serviços odontologicos militares ( d>en- ·:· · 
tal Cosmos», maio. ~e 1919) ~- ·- . · ,. . · · . · 

Tendo os Estàdos Uru(ios ém . 1917 equiparado o seu 
Corpo Odontologfo_o Milita~ ao Corpo Medico Militar, o Ja~ão ,; · 
procura agora;_· 1919,. dese.nvoh.'.'cr o seu quadro odonto!ogico 
nas mesmas bases que o amer~cano ( 4:Dental ·cosmos~. Junho . 
de 1919) . . · · _ · . . , . · · 
. · Consiclerand~ que · a organizacão odontologica militar é 
geral e!!l . todos os f.Xercitos e armadas, quer na paz, <IU;:er na 
guerra; · . . . . . . 

. Considerando que -ó necessaria e indispensavel aos. exei •
citos ·como o proprio Sr. gen~ral Ca~tano de Faria, quando 

· Ministro da . Gu,erra, reconheceu, appro'\>-ando . e mandando 'P.U- . 
biicar <ma · instrucções- (1) para. o serviço · odontologico .. do 
2ercito; no Boletim dt> Exercito,, n. 1-47, .de -1:0 -·de fevereiro. 
de 1.'9.18, regll)ando o· serviço odontologico quer no temJ;>o de. 

· paz, quer durante a guerra, quanto as attríbuiç-Oes, distribui.:. 
cão, classifüiação do· instrumental, material. odontologico,. etc.;. 

-Considerando --que, -nos diversos paizes, além .d(}- trata- ... 
mento denta:río na ,paz e na guerra ·· e das rec.onstitll.iÇôe,s . .nia.,.. . ·. 
xillares, o. serviço odontologico é um <los .melhores ·. meips · de 
identificação pela fixa ~ntari.a, visto o dente, <:is · trabalhos 
metallicos ou ,mine}:'ali.zados resistirem mais do ,. qu.e·,_qualqiler .... 
outra par,te -do organism4>; · . · · . . · ·. ' 

Considerando que . este servíÇo é unicamente feito . 'por· 
{ientista~ ~ão roilitarizaq9s quan_to ·possível ·· s~mett~dos . ~s . 
fJ!esmas leis ·que os meaicos. ' for~ando os quadros .odontolo ... 
-g-1cos, que <?CYupam u~a s~ccão. _no Corpo· de Saude, :dirigída 
por um off1c1al techmco c1rurgiao-àentista de graduaçao· su- . 
perior; . · · . · · · . · . ' 

Consider:;mdo _que . nas _junta~ <I:e · sa.ude, a.S · irispe~ções · 
b~ooo-<ientarias sao ne_cessar1as ~ md1spensaveis para a ma..; 
tr1cula nas escolas, para o sorteio, para .o arrolamento em 
tempo de guerra; · . -~ - . 
1 . Consiqera~do que_ são necessariOs .tainbem ·para a l>aixa ·· . 
e a · ref ?rma, mstrucçoes nossas, reguladas ·pelo decreto . nu-. · 
mero 3.2;20, de 7· de marco de 1899, leis .dos outros .êxercitos· . 

'C0,ns1derando qu~ só o 4entista militar .. pôde ·epclareeer ·é'. 
resolver p.os casos s~mulados de doenças bueco-dentariãs; ·. : . 

. Cons1~erando ~malment~, qp.e .o .. serv~o de .que·.:trata. · o 
proJeqto _e de real :interesse para :as corporações : a.r"madas~ : a·'· 
Comm_lSsao . de .. Marmha e Guerra amparando-o, · aconselha. a -: 
!Camara que o approve. ·.. : · · · . · . · · . , · , · 

· ~ala · das .sessõe~, . de dezembro de i9f9-~::..:.Simeão L~al~ · 
Presidente . ·--:- Mario _ 11.ermes, Relator . i-~ Severiano Mw-;: · 
ques. -. Ospno ·de Paiva. --;:--;· Octavio:·B.ocha;o -~ · Sa.lles ·Fil,h0 ·-; .. ·· 

.: ·· , Da (;azeta de Not{cias _.dé25_ .de Julho>de -1920.- · 
. · , ~ ' ' . . . 
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E:M- TORNO DO RELATO'RIO DA GUEf\R..\ ' 

(O servü,:o odontologico) · · 
. - \ 

Após a leitura do relatori-0 dtt Guerra, uenhum·-·cl'itfoo _ 
~ensato e sincero póde eximir-se de apreciai· a erudita- exp·o
sicão que o Sr_ Calo geras: dese-nvolve -para traçar o verdadeiro 
da alta administração -do Ex:er.c-ito. _ - - -

A synthese contida na «IIiLrodtic,ção» é um trabalho de 
critica histôrica, uma pintl:i.ra. exacta da vida da. tropa um.a 
a·rgumentaçaão cerràda e sa;diia contra .as objecções á insti:.,; _ .. 
tuição do sorteio:. emfim, um tra.balho excepcional ·e -de desta
que entre os raros que mere.cern~ser lidos ·em nosso paiz, · con'J.(J
li~ões - ãe sci~ncia de administração soe;ial. Considerações de 
\Jrdem. p.olitica-.como social; -da teehnica do apparelho militar, -

-como _do lastro <là tradição histori-ca, reparos_ sobre- o _ soldad'o ,• 
iio mei9 social _e no u1eio physíco, considerado como ser b-fo-~ , 
l<Ygié.o, 1udo, e-ni .. s.yntQ.ese, Q.á um -cunho de sy~tematiza:ção e 
sociologia pratica ao trab~lho :eiue o titular da Gu~rra, acaba 
de "apresentar ao Sr. Presidente.da R!ep'Ublica. . ,- . · 
' _ · · Na ·pratica ·da adniinistração publica, diz Q Sr. ieCalag~:.:. 
1:as - -«o caminho a trilhar deve· ser o do bom _ senso; ·do 
áproveitamento _dos_ :coêffiçient:es .m.e~o1ógfoos, ·~e da: âvaliacãci 

--precisa-.dos opices trazidos; por' :_certas· inadequações._-entre:· . ~- _ 
nov_a tarefa e os· in:eios _ de satisfazel-a, ~etta heterogeneidade/-; 
entre Ói3 phenomenos. e 'o_ metros adoptado para os bitolar~.· -
:· :E'·-ee;rto; que o probl:ema militar das nações m~estas·está- · 

na Jelacão aa economia interna e .da politica iriternaeionaL da , 
vizitihanca: mas, . o das grand:es poten'Cias é_ uma derivada_ da 

. riec~ssidadé nàcional -de· s~ _eoUoearem.:· ná.·· garantia-de• um equi~ 
-- '· Iibrio de .condicões de• vida· entre. os p"ovos fortes que pro.;;., 

e-üram· éstábiiizàr o seu .. logar aó sol. -___ - . , - - --·: _ 
:- :. · · «Rar.ai·defe-I;i.der Ull'.l cenceit.-0: superior da vida e da civi-. 
li'ú1.ção, · eunipre<.ser forte:i> --- _adverte -o Sr. Ministro · da -
Gutirra; <Ia ·forçà •consciente e ·generosa é um pólo de attra-

; cção;'»- - _ __ . - · - -
- Para· se:. ser. forte no âpparelho militar é mister, antes de 

tudo;. que cada individüo de -p~er si o seja. Jamais será effi...; _ 
,ciente -um _E:x:ereito de homens fra~os, por' melhor ar~dós -

_ -que_ estejam.· .1 .• · ; , • · · - -

- · _ Irifelizme:ç.te, 'Para o· ~íl, a sua maior calamidade é a 
míseria ·p-hysiologi-ca d~ raça. · '. .-_ : .. " ' _ _ ~ · , 

.. - -·: Ein geral; a. resolução .dos grã.ri.des problemas dependem -
-ua SOluç-ão -integral "de.-outros .de .illfim.a categoria, "Sipgulàr-· 
mente simples, to.davia, ·ie011eetivaníénte·-complexos.:. •·.• -· '.> - :- · :--

.. _ - · :Ha, no Brasil; um:descaso C,Ompléto:pela saude,do homem,-· : . 
~- · :Jnnr.mate~fa: :de-hygiene ·inciiyidua1a·ignorancia: chega:ao-poD.~l:r: , 
/de se ridicularizar, as -inais -comesinhas leis naturaes .da: pr~. -- · 
--serva.cão- da saude. - · <. _ · , _, ' · -; ·: _ · -

- _ - > SLn~ô fõrá. o amparo dé -Ópiniões :de' autoridades ined~c;is, 
falv~z nâó "arriseariamos. a diZer•-que'· .o mai~- prepoudiéi'ante 

-_ ._motv.io. do. _depaEperaIIiento do b-o~m no ·Brasrr é; além das -
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·verminoses, a auseri.cia de dentes. · E' fora de duvida que . não 
ha digestão perieitá sem · efficiente mastigação ··do alimen"k> e, 
jamais, um hom~m gosará de saude ·e robustez ®an.do a ·sua 
digestão mal se ·faz, · .;: . . · · · · · .; · · .: . . . .: 

Póde-se .(lízer que a · lei do sorteio militar tem · a sua. in0-
quidade ·em (luas ·causas : n:a · polifjcagem loeal, q'ue só alista; · 

." em., geral, · a mocidade das classes desprotegidas; das c,ida<les e .. 
dos eamp_os, e na saude precaria ·d.eetéi, -p·eI~>igp.oraneia das . 
leis da ·hygiene · geral do ·corpo e. espeeiaim~nte ua: poca. · : 

- Ist.Q que escrevemos· não é uma asserçao- gratuita: ~s · es
tatisticas · officiaes 'do Servi~o de Saude". 40 ·'Exercito· qiost.ram · · 

, qui:J · 80 %· .cios . con5cr'iptos que baixam ás · eD!ermárias::::yão 
curar-se de ~molestias originarias. das· deífici~ncias e: µiree.çaes 
do apparelho bucal. . · · - , . : 
. No estado de olvido em que se. encontra o serviço ó4_onto-
·logico do Exel"cito, ~ lei <1-0· sorteio res~e-s~ em ap~ar •. ~s .. 
baixas· camadas" da $oeiédade, clientes ·para a cliilica . odontoJo:--. 
gica· dos ·hospitae's, ·m.ais do qu~ ·soldados par.a o . seFV~ç<f ~~ .. 
fileirás~ Comtudo; esse grande mal · seria · de todo :.evitado :. si,: • · 

· ~ntes da ~neorpor~~~º.' .dós . ~o~s~rip~QS,' º.~· f~esserp ' P.~s~r ·. p·eta 
inspecQãO ·do :<lentxsta. · .· . . ,.: : . · . .._ .. · ·: . . 
.. .A igno~ncia d-e muito· ó:.a ~- voritad'e·"d~'-.a~; ·re~u- ~ 

zem a fu~cc~o ·do 'den!ista inilitar -_a ridicul~ria ~a .ªl>Plicaçã9 · · 
. do cauter10 e· ob.turaçao dos dente2 dos soldados· :da - trop.a, : . . 
p~os.:·de reê:U:rsos, "ª uma rilQqe~a -· ~i~e~-ca; .cr~q.a -n.os qU.~-: 
·dtos:-Oo Exercito . .. · . .. , . · . . . ·: " ........ ::: . . ; : · . ·.::: " :.;; · ': · . · 

· . :Com .a. maneíra· .~dá guerra·'_·m·ó_d·e:ma;: ··p~l~jadà: dás~ trin.: ·. 
e beira~; a. ':Illasi.' to~lida4e ; dos ' J~ririlerit<)s ::.~~º ; ,pfod~i~ó~~ na .: 

·. cal;>eç~< F91 Q :que, . cabalniente ficou d~monstrado ·na'_: tilt:u:pa· 
. ' gu~a de 'qué ::m~l ·ainda sahimos:" '' ' ' ~ .· ' - . :. : :,.._ . ':.;: .. -··" : ' 

. . :. O 1>rí,n-0ipal, . ó_ mais ~portante. s~~ii;o· .de ·aasisteiicfa~-:aos 
·. : -~feridos na .. guerr11 ·é, pela · quantidade'- e natu.i:~eza : ·dos . íçimen:.. 
" tos, ·o da.":prothe~e maxillo-faeial. · ·: · · . : .. · · · <: · , · . · 
· · . To~s as .n~c·ões que entra.raro na lide, mesmo as menores, 
· como· Portugãl ·e ·a Belgica; foram 'fOrçadas,"-pe~as ·~periosãs . 
nece~siçiades -dos. "faetog, a orgaJiizar , o= 5el'ViÇo ''denüµ'íQ · cm: 
todas as ·1mbas. .. . ·- ' •· . . · . · . . .· · . . ·'. . . .. .,:, . 
. . No fro.nt .esse serviço era - meram~ri.ié . ·ciJ.rativô, " pois,.a hu:'.'" > 

..midáde' das trincheira::;; . . a má . e ihs~f.ficiente :.: alit;lientaçãg, .. a : 
' fadiga ' e preoccupaç9e~ -.mo,!'~es: ~àtisáV:anl '·desorqeris:.; dif ' me.:.. ........ -
· "tabolismQ e, . dalli> a · proliferaçãQ. ·da·s<.cariê·s~ . descalsificacã,k : 
' deritar.i,a,. pyorr héas~- estou;iati t~s, /e~·-. ; :. condições estiãs :tódàà :' .. 

.':favoraveis · á . ecl.ósão -d:e : nevrà1gias JocaJizàdas· . .ou <râdiadâsi < 
p:iili:>ite~; ·)i.boo$~os; peti®.9iiti.tes, .Ji~tlilas, .. J~tc ~ ·"- ·• > ·. :<:..·. > •·· · ., , : . .. . _ . ;~ -~ª' :qu~si tota.lidad~;-~ -f~r~énto~(i)o:r> ~$tilh~çc:is . .-~ "bom-:.: .. ~·'. 

" . bas . e .,obw::es eram · v.eriiicados-~a . boeca,.,. no . nariz,," lia ·. f'áoo. :e~ · . 
·. >nos·ofüos, póis,' só ·as ·1fabeÇas::ficavam<'expostas áS ':vi7.?1as<':'qo~~'.:. 

.. inimigi:»~ · ' · · · -· .· · · , : .. · . ::.:,: · · :. < ·,.-, .. : · .. '. · · :•,:•.:''. .. <.: 
'. Ps"·osSos, as· mJ).is das veies, s0f~riájn_'àrr,an~~ilt:Õs?~(os ~-;;· 

• · A 'ferimentosj;e caracterizavam P.elà ·perdã:-de· .Sübstanciá.' e ·pela -.·: •· 
:patur~:êonim~càtiv&:_ ·. · · · · .·:: : ·; ,: ·. ·. : ., ,v · .. ~~~:;.p::_:: /;;~;;-~::.: 
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SESSÃO E1'I 1 O. DE SETEMBRO DE ·1920 sd 

ú · prothetico na euerra moderna tem a missão _de resta:
.belecer as relações· de engrenagem dos dentes com os ·seus 
antagonistas. o I'esultad,o . ·desses processos são denominaãos . 
coefficientes de mastigação. A saude robusta, soffrivel ou . 
pre~aria do individuq, depende dos eoefficientes da ~ti-
gaçao. . , .. . . · · . · . 

-E' da competenciã e bàbilidade do prothesista, pois, que 
re~ultá, a efí'iciencia pbysíca do soldado na guerra moderna. 
Ao . la<io da prothese v.em a cirurgia plastica, enchendo as de
pressões, tirando as cicatrizes e' tudo nivelando. São esses os 
-dous. elementos infüspensa.veis â cirurgia de guerra, para sa-
·tísfazer ás necessidades dos traumatizados da face. · -

Como se vê, o prothesísta de guerra tem de possuir sen
timentos e habilidades artisticas· para modelar em ·sangue, 

- esta-r .na posse. completa .da . mecanfoa da mastigação, para a 
fabricação de apparelbos para · cada caso concreto, para o 

· que . at;tt~s de tudo é mislér cngenhó e muito poder de obser
. va'}ãO. e capacidade para a . composição dos rrioviment~s dàs 
pecas ·articuladas. - · . _ . 
· · - Essa ~bedoI'ia não se consegue nos livros e nem nos rela- ' · 
~oriõs of fíei~,e~ sinão ;i:ia bocca ·do p~ieníe e nos labo_ratorJos -: 
d~ ·prothese. . .. 

-·- Em- D.enhum exercito, · ~omo no americano, essas necessi .. 
dades da· campanha foTam tifo perfeilam~nte comprebendidas, 
penetl1Atla::i e satisfeitas . . As divisões .. americanas em operação 
na. -Europa óccup'avam . os servtcos de dez mil dentistas. isto 
é, hqmens que armavam dentaduras, · modelavam nari7.P.S, sub
stitufam. o~sos f1•agmeotados, enchiam cavidades e restaura-

·_· vam · a ·anatomia · plastica-facial. . · 
Todas· as nações belligerantes da Europa compenetraram

. se da grande -e importante funcção do prothesista. de guerra 
G buscaram conhecim_en~o de organizacão desse serviço na · 
iinpeccavel, maravilhosa e · modelar iiistituiçã.to americana. -

. · . . Será ·que o Brasil vá pedir sabedoria sobre _esse servico 
a~ e%ercito· franeez ? . r _ · 

· IDa niíssãç medica· que o Brasil mandou á guerra. se bem 
que· no-entender dos seus. chefes os pr.othesi.stas fioearam -pro-:
hibi<los -de praticar I10· front, eoint'2do, ·podemos assegurar que . 
~àlgüna-· dP.lles· se· esfórçaram, e .meree~ram · os maiores elogios 
dos ,.chefes ·dos mais ._importantes hospitaes francez~s, .de .fe-
rldoS da gue~·. 11a. em WJSSO Exercito;· prothesista na alturà .. 

- da·· capacidade.11os fais eminentes-do~ exercito americano. . . · 
.. _,.· .. · .. :.:Em . ·Um ' paiz. •l'oino ·· o nosso; .flagellado pelas riva- · 

. . lfdades_ _pe:8soaes · -0 . · interesse gerar é ·: sempre pr'eterido .. . em·· .. provei.to . do ·. regalo e . das. ·--va.ntagP.ns : individuaes, 

.:.> os tran~·end~ntes assurnptos . da ,_:defesa bíologic:a ·. da-, ~éa 
·e :.-. <JQ . -defesa· militar da -naeionalidàde· São P.DC~·Í'ados :j\elns· . 
possuidores da-·, scien-e:ja officiàl e dos-~argos .na adm.inistracã() 
publica, com esoànleo e .. 0.ba-Oof'ª-, t-udo · ~ov:ido pela preguiça. · 
~ .Pi!e. ignorancia-. · · ; 

· $.~VÔ1:- -~ . \~i ...., . . 
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A sinecura é o idéal nacional, por isso1 .não d,uvidamos 
que, tpor _muito tempo; ainda, se leia o appello que íez o Sr. 
géner~l )ferreira d•o Amarai, ao Sr. Ministro da Guerra; no 
relatorio· dos serviços ôo seu ca,rgo : «Quanto á orgaÚizàção 
dos seviç,os ,sanitarios de guel'ra propriamente ditos, eo.m. a 
maxiroa franqueza vos declaro que pouco temos caniinhado . e 
muito nos falta a fazer e consegUir. Só a ·boa vontade de 
trabal,har, o amor ao Ex.ercito e· a vpssa -valiosa coadjuvação, 
no ehlido .de estudar, a.pprovar e mandar executar o que 
esta Directoria :opportunamento. vos apresentar, realizarfua 
o ob.i ectivo de J)l'epurar o pessoal <le saude para a guerra..::>.· 

O. actual arremedo <le serviço· odcint.ologico do nosso .Exer
cito é precario e': ridici.;iJ<;>. Prccario porque o :r,mmero de· deh- · 
tista é diminuto ~ impotente par a acudir ás necessídad,es da5 
tarefas . , - · 

Não existe· ainda um c11rso odontõlogico para ·o estudo dâ 
pro.fhese maxillo-facial. , A fiscalizacão ;pelo .chefe do quadro 
fallece . em absoluto. Os' estatist.icas dos · trabaÍhM são com
modamente, ôr.ganizadas. Os algarismos inscríptos nas- estati~
ti·oas devem sem · comprovados por uma vérifi0ação effectuàda . 
na _l>occa dos 1pacientes. E' ridículo por que os veterinatios; 
encarregados d.a saude dos cavalios estão collocados; eia · nú..; 
~ero, ;res-alias e vantagens, acima dos · dentistas; eric~rregados 
da saude dos. homens .da . tropa· . .. _ - ..:._, , ·-

Para terminarmos achamos~ de co.nvenie.ncia transêrever 
· os seguintes conceit;0s · emittidos ipelo ehefe da saudei . do 

Exercito, no relatorio que atràz ·eitam-0s: · · . · . . . .: . 
«.Julgo o quadTo <ie dentistas um serviço prêeiso, etins!- . 

derando-o um natural complemento dos' serriços de ~ude e . 
de hygiene geral, mórmente na quadra actual, mais ao que 
nunca, iporque o recrutamento obrigat9rio, por meio de. sor
teio, cria. tremendas responsabilidade.s ao. Governo, nô .. resiJei
tante á saudc e á robustez da tropa.~ - T. de Souzi1 Lobo. 

Do Correio da Manhã, de 28 de 'ágosto fitldo: · - · . 
. - Um servi~o clinico que mer_ece prestigio ê· al1Xilios , no 
Exercito, é sem duvida o dentario . ... Como valor effectiyo,. o 
soldado não se a:ffirmatá núncà, ~sení boa saude. E não ha.v.erá' 
boa sàuÇle sem bons dentes. -,Neste sentido, p6de-se estabéle-
-cer UÍ11 axionía absoluto. . · .' -· ' . . . . . .: , 

. Mas, entre nós, e~sa materia tem sido sé~ dés~tj.raqa. 
Quau:do é preciso ~conomisar, ainda com · o saorifiéió d'e uma 
õrganiz.aÇão <le utilidade immedfata, "co.rta.:.se no servi{ió·. ~i~ 
litar odontologico . (lorta..:se; . não é. beiri" o verbo; desm.~telá_~ 
se, des~-rganiza--se, proscreve-, se o se~viç,o· fo.dif5pensàyel . 
. . Pero~ exemplos. da grande gu.errâ ·· que.· · convµl~1onou o 
mundo; , não ha. entretanto, . organ.iz"acãó · mais preéisa·:' · E' 
fuenos um::i, que..st.ão . de estlieticá physiêa~ do ··que de· efffoien_;, 
eia pessoal. · · .--.. · . . . . · 

·. 
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E' tempo de cuidarmos a. sério da boca dos nossos mili- 
tares . !)esse cuidadó dependerá em srunde p·art.e ·o seu e:-1:ito . · 

"· 

Da Gazeta de Noticias, de 27 .do j ulhd de 1920: 

O SERVIÇO ODONTOLQGIC!O. DO EXRHCITO - Ui\IA SOI.UÇÃO ·P,~R.\ . O 
cAso' 

. Recebemos a seguinte cárta, cuja pub1ica0ão nos foi so-
licitada: • i · ,·,.- .. l 

~sr. redactor - No relatorio sonre os serviços de ·saude 
,çia ·ultima eXl)ediç~o militar enviada ao .Estado da Bahia, re-. 
centemente apresentado pelo, chefe desse serviço, coronel 
Dr .. Ivq Soares, ao genm:al director geral dos serviços sanita-

. rios <lo .Exercito, .se encontra o seguinte . trecho: «Quanto á 
~usencia de . cirurgiões:-dentístas na expedição, foi essa uma 
das !ãcunas bem sens·iveis no Serviço ·de Saude, tendo eü ve
rificado mais uma vez ·a imperiosa necessidade que ha desses 

· profissíonacs no· Exercito. «tal o accentuad~ num·ero de caso~ 
ô.e clinica puramente .odontologica que a todo momento se de.:.. . 
parava-a nós medicas e que eram resolvidos de maneira ·pouco 
compativel com :os progressos dessa clinica». 

Declãra com · leal e louvavel franqueza o illnstra-do me
dico militar, actual. ch,efe do Serviço de Saude da i .. região 
militar, que os casos di:f clinI(ii:! odontologica foram resolvidos 
<cq~ maneira pouco compativet· com os progressos ._dessa di-
riiea> . . . f) . \ 

. · Na verdade não se p~deria esperar outra ·cousa, por
quanto do r•espectivo curso medico · não fazem parte as ca
·deiras àc· clinica ooontologica·.e de prothese. e, deste modo, os 
medicos. civis e militares não sã.o obrigados a terem taes co
nhecimentos e por isso não podem. de. modo algum attender 

. satisfactorinmente os casos .ele cfinica ·puramente odontolo-
, gica, e, tant~o assim é, que os proprio's medicos, quando pre

ciêam, para sua propria pessoa, de um t.rataroento de tal na
:tureza ... ,nfio recorrem a nm col!ega me.dic.o, mas sim a urn ·. 
cii'urgiâo~dentista devidamente habilitado. Assim, -vois, .é· }Jem 
natural que os medicos militares nãq ·se àcJ:tem em cqndicões de prestar -soccorros ás praças atacadas de~rias uiolestias .de 

. ·noca.' e· de origem dentária- e ~é mesmo bem. louvavel <Ne1:ene_$ 
.. se ·recusem .. a - soccorrel-as em taes ·casos, pois mostrarão ·as;.. ·· 
-si.ni um escrúpulo profissional . em · beneficio do . proprjo 
· doente: · ·· · . · · . · ·' 
· ·· .... •. ·. Ai~P?: .gisso; o prqpfiO' ~.eneral, . . d~rector. ger;i~ d()s sery~..; 
· !i~· ~~:n:!-~a;n,os d,q ~x~rcito ~ Já f~z v~I! em ~hvers~s r<?,lator1os . . 
·a ·.mm~r~P~~ -'I1!3Q~~~~d~~~. qe se t?r~mzar . _cony~p.ieutem~D~.e. o · 
serviço · odontologrno militar, ·dotando-o de pessoal e. mat~1al 
Iiecessariô ao seu funccionamen,to na. paz e · na ,g\lerra •; . . 

. " . 
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, Portanto, si a falta .apontada p~lo cheíe" do Serviço ele 
Saude d:i. referida expedição se repetir .. não c~berá a menor 
responsabilidade. aos chefes dos sel'vit)os sanitarios do Exer-
cito. · · · · · · · 

Entretanto. estamos certos de . que o Govern~ não dei7 
xará de sanar e~sa sensível lacuan do Serviço de Saude do 
Exercito, apontada ncis relatorios das altas autoridades . te
-cb,n ;cas competentes, que, no caso, são · os medicos militares 
chefes .dos respectivos servi.çosg . .· . 

Junto da lettra e do § 2º do art. 252. 

N. 3 

Consigne-se na verba 9~ a importaneia de .327:405$ para 
·:pagaménto de diarias a que os sargentos instruetores teem 
direito segunde o art. 9" n. 12. 718, <ie 21. de novembro de 
Hd7. . · 

. Sala das sessões, 3 de setembro de 1920. - Mendes T~ 
vares. 

Decreto n. 12. 718, de 21 de novem,bro ·de 1917. - Crêa· 
o quadro de sarge·~~os instruct.ores. . . 

·o Presidente~·da Republica-dos E$tados Unidos do Brasil, 
usando da autorizaçã·o que lhe foi conferida pelo decreto le- · 
gislativo n. 3~361, de 26 de outubro de 1917, e considerando 
que o numet>o ·dos officiaes eff ectivos e rsformados em --con
dições de ministrar a instruoção militar f 6ra das fileiras é 
dr té>do ínsuffic_iente. como o tem demonstrado a praticia, re
solve crear um quadro . .cfe sa~<mtos ín.structores de acoOrdo 
com o que se segue:· •.it . · 

Art. -~. ~ O quadro de sargentos instructores será. illi
mitado e êomposto de sargentos eff e-0.tfvos · do Exereito, ba
biHtados com o curso de aperfeiçoamento oa inst.ruccão de 
infantaria a qu<>. 6C refere o aviso do Ministerio da Guerra., 
n. 441, de 21 de maio de 1917. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... ~ . . . . . . . . . . ..... . 
•••• ••••••••••• ·········"·· · ••••••••••• ••_,!•• .• ....... . 

' .. . , ....... .. ......................... ... , .... ... ,,. ....... . . 
Art. 9. º Além <los ven<'.intentos inherentes ao posto, terú 

o sargento instructor uma diaria arbitrada pelo · Ministerio 
dn. Guerra. ·: 
- Rio de Janeiro, 21 de novembrQ de 19!7, 96º da In<lepen
dencia e 29º da Repuhlfoa. - Wenceslau Bra.z P. Gomes. -
José Caetano de Faria. , ' 

~· -4 
Declare-se na ·verba· 8" - Diversos . serViços - que os 

auditores · de g(~rra quando\~e loc-0moverem em seriiço terão 
direito a díarias dentro de. sbas rl'gi()es e de . aceôrdo eom · a 
tabella que rege o caso parà os officíaes.. do mes~o posto. · 
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J u.sti.f icaçiío 

Para os officiaes em servfÇo o Governo concede ;dÚlria 
quando em viagem. Não parece de equidade que os-auditores 
de. gl_le!'r~1 . ql,le- teem po~os militares, não ~sooem iambem 
des~ d1ar1a, dada para ahmentaçao ·e despezas de viagem 'dos 
off1c1aes. · . 

- Sala ·das sessões, 3 de setembro ·de 1920. - Mendes ·- T~-
,,._ va1'es. · · 

- . (Infri~gente da lettra d, § ~ .. ·do art. 2S2.) 

N. 5 

· Verl>a :11~ .- Ajudas de ·custo_: 
Deelar~-se nas observações que os officiaes, quando via;_ 

jarem, terão direito a . uma passagem de 2ª classe para criado, 
vàntagem. de que gosavam a: muitissimos annos. · . . . . - ' / • 

Justifica~ão - ( :-:--:--- ~ 

· ·Conforme digo. os officiaes em :transito gos~~ dea~~j' 
galia:· ha -longos annos. Nem todos se utilizam della; mas por-

.. que . supp_rimil.:.a, quanc).o .não .é, evidentemente, preju~icial, 
tj.em .tão ·.onerosa, que se imponha sua rei.eicãó ? . it> ·. 

> · $ala: ·aas sessões, 3 · de setembro de 1920. - -Mendes Ta
. vares. 

(Infringente· da· lettra. d~ §_ .2º qo art. 252.) 

N. 6 

Accrescente-se onde convier : 
Art. Fica o Governo autorizado a fornecer uma etapa 

de praça aos alumnos do . Collegio Militar do Rio de Janeiro 
que . estiverem matriculados com 40 e 60 o/o de ·abatimento 
nas mensalidades, na. fórma das -leis em yigor. 

'f. Justificação · .. 

Os 3.imexos mostram _como é neee~saria essa r)rovid6ncia 
para .que não soffra ·ª· satide . dos me:ninos matriculados ll!> 
Collegio. ·Militar d9 Rio, onde . a vida se torna cada vez mais 

. c_ar~ quant-0 á alimentacão~ · _ 
·. ·Sala.-·das sessões, 4 dP. · seterilbrcV'de 1920. __,. Otton' Ma-

ci.el~ -·· - . - ·.' . · ~ -
_ -~.- (Infringente do § 2º do arL 252.) 

• 1 

.~ 
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822 ~ ANNAES DA CA~!ARK 

COLLEGIO 'MlLlTAtt · DO RlO DE JA.'NETRO . 

. '·Demonstração succinta da reooita e despeza tômándo ~or. "t>asc o 
-mappa jti.nto: · 

Receita 
Contribuição de iOOS mensaes •••••• '::.... • • • • • • • • • . • · 295 :2.oosooo 
Contribuições de 60$ mensaes.......... . • . • . . . . • . . . . 1 i5 :5808000 
Contribuições de 4QS mensaes. ~ .•....•••• • •.• :. . • • • . . 3;sq,osooo 
Diariá.s de 3$516 para iOO gra.tuitos {orç.)............ . 1.25::rn;,sooo 
Fardamento para 1(10 gratuitos (orç.} ••• ~ •.•..•••..• · 48:7695920 
Lavagem,e eagommagem para iOO gratuitos {orç.)... i2:000SÓOO 
Forrage:n e ferragem (individual) . ( orç.)........ • . . • • . 4.7 ::14.()$800 
Expediente (orç.) •.••••.•••••••. · ••• -~ ••••••••.•••. , . iO: 000$000/ 
llh1míoaçã.o (orç.) •.••••••••••••••••.••.•.•• ., . • . • •• i2-:000SOOO 
Liµ:i peza. do arr:na.m.ento ( or<}. ) •••• _. •.••• ~ ••• ~, ...... :.:~ __ · 360$0\)0 · 

Som ma... . • ·• , .. · ......... • , .•.. , ... ·, .••.. ~. · 73.1 :.56ô'S7~Q 

Despeza 
Alimentação (eont. 2. 735 ) • •••••• ; • . • • .. • .. . .. . • • . . • 590: l>ü8S.S&-5 
Fardamento (con.t.) ............... : • ...... , . •• • • • . .. · 48:7695920 
La-vageJP e engommagJ;)m (cont.) .•....••••• ~ .••••••• · .31 :$648851 
Expedien~ •.••••• ~.; •••..••••..•• ~........ .•• • . • .• 14:3868390. 
IlluminaçM •• -. ~ ....................... ~ •••••••••• ; • • 12: 000$000 
Pagame~to a empteg~dos extra. quadro necessarios ao 

serviço................................... . . . . . -i20:630Scioo 
Limpeza do armamentó ••••••.• , ••••••••••••• ~ •• ~ • • . • 360$000 -· 

Aconta. do Collegio: 

Regencia. de turmas àe .accôrdo cem o art. H3, § :!. 0 •• 

do regulamento ............ ,.~................ 30:000$000 . 
Empregados do quadro nxacio ..em lei orçamentaria. 
' corp. t~bellâs estabel~cidas; composto de 3~ ser-

. Yentes a -~S50.0 diarios, dous prittícos de pbarma
cia a.L2:4:00S-ca.da. um e um enfermeiro, 2;~00$000 59.: 040SOOO 

Som ma ••••••••••••• : ••••• -.-..... • • • • • • . • • !!OS: 020$006 
Diff'iirença con~m o Collegio ••••••••••••• : ••• ·••• • • • • 176 :453).)286 

..,_ 
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On<!i.· convíer: · · . . ~ ... . :. : . ·:- . . . 

N. 7 

§.: · Fica prorogado até 31 de dezembro de 1921, o ul
timo . . cone-urso: f~i~o e approvado ·pelo Gove~o, .para phartna-
ceutic~s do· Ex~r:c1t.Q .• ···:' • · 

- :Sala das sess9es.{ Pde setembro de 1920 ..... -• Pereir~ Leite • 
.. · (Infrin~ente ~a. 1ettra A,' <lo § 2~ .. <!o art. 252 •. ) _ -· · · .: . 

... . 
- . • - .N. _ 8 

ConsiderandO' . . llUe a · bihliothecà da Escola Militàr,= com . 
prejuízo Jjara· o. estueo dos alumnos, só funcciona á n9íte (i8 
á..c:: 21 horas) ; . . .. , · _ . , 

Considerando que, além de- prej.udica·r os· alumnos, priw 
os docentes e _offieiaes f:ia administração .<ia - escola, · que · só 
compare.cem durante o dia, do nso da. bibliotheca. _ . · 
. · · -Coc,siderando ·que a· ·bibliotheea dev9 fµn,ecionar · tanto ce 
~ia .como de noite; . -· · _ - - . - · - . 

· . Cól:isidei:ando. que. assim não:··se :"faz ·porque .-o ~ bibliotbeca~ . 
rio nã() é remunerado .. para fazer os· dous;·. serviços ·(diur.no_ e• .. 

. nocturnQ~: - · · · , · - · .. · · _- · .. _. · .· :, ·· 
Corisiderani:lo que· .. o.s · bibliothecarios de outras: biblfoth~'"'. .. 

c~s a·l)(?nas para Jazere~ o servico . diurn,o, . perceb.eIJ:! i2 :ôo0$, ., 
i0:00.0$. t0.:000$, 9.:600$. e 9 :000$ annuaes; __ . __ i .. 

. . ·. Consjderant!o, finalmente, que a: Escola ·Milíµr _ ~- um in~ 
sUtuto:- de ensi~J> - sup.eriór; · · - · · 

-· Accreseênte-'.se, ond~ éonvier : . . . . _ _ .. . · ' · · 
. · Àrt. · · l ' icam . elev.ados a- -g :000$_. annuaes; ·.·sendo ·do:us. 

· ierçO!! .de:· ordenado e-~m terco de s;Tatificacão •. ·os ven~üpen
tos do hibliof.heeario âa Escola Militar, abrmdn o Govern~ . 

-.para isso o necessarío ;}redito. . - . . ' .- .. 

$ala das se5sões, 4 e~ sete~bro ·de , 19.20. · - ~ereirâ. Leit~.: -
(Inf.ri0$ente da lettra .. 4 do § . 2~ . do · -~t~ . 25~ .. j· . . . , .. _ · 
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