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CAMARA DOS DEPUTADOS 

------e----

Terceira sessão da aecima legislatura dô Congresso Nacional 

ACTA, EM 19 DE AGOSTO DE 1920 
\ 

'PRESIDENCIA DO Sit. BUENO Bft..ANDÃO, !?RESIDENTE 

A's '13 horàs, comparecem os Srs. Bueno Brandãó, An
drade Bezerra; Octacilio de Albuquerque, Costa Rego, Dorval 
Porto, Dionysio Bentes, Prado Lopes, Cunha Machado, Ar
mando Burlamaqui, Marinho de Andrade, Thomaz Rodrigues, 
Thomaz Accioly, Osorio de Paiva, Frederico Borges,. A1bei·to 
Maranhão, SimP.ão Leal, Gonzaga Maranhão, Arnaldo Bas
tos, -Alexandrino da Rocha, Luiz Silveira, Rodrigues Doria, 
Leoncio Galrão, Elpidío de· Mesquita, Heitor de Souza, Paulo 
de Frontin, Mendes Tavares, · l\iauricio de Lacerda, Augusto 
de Lima, Francisco Valladares, Gomes Lima, Landulpho de 
Magalhães, Odilori de. Andrade, Francisco Pa,oliello., Jalyme 
Gomes, Raul Cardoso, Cincinato Braga, .José Lobo, Carlos de 
Campos, Arnolpho Azevado, Ramos Caiado, Ayres da Silva, 
Olegario Pinto, Luiz Bartholomeu, João Pernetta, Alvaro Ba
ptista, João Simplicío, Marçal de Escobar, Octavío Rocha., Bar
bosa Gonçalves e Carlos Maximiliano (51). 

Deixl;lm ·de com:çarecer os Srs. Arthur Collares Moreira, 
.Feli:x: Pacheco, Juvenal Lama.dine, Annibal ·Toledo, Ephige
nio de Salles, l\fonteíro de Souza, Antonio NIOgneira, Souza 
Castro, Abel Chermont, Bento de Miranda, Cbermont de Mi
r·aQda, Herculanü . Parga, Luiz Domingues, José Barreto, 
Agrippino Azevedo.. Pires Rebello, João Cabral.. Hermino Bar
roso, Moreira rla Rocha. Vicente Saboya, · rrhomaz Cavalcanti, 
llde'fonso Àlhano. José Augusto. Affonso Barata, Cunha Liroa, 
Oscar Soares, Solon de Lucena, João Elysio, Balthazar Pereira, 
\ntonío Vicente. Eduardo Tavares, Gervasio Fioravanti, Cor
rêa de Brito, Pereira de Lyra, Estaoio ,Coimbra, Austregesilo.: 

~. -Vol. :vi. - _ .... ~-'""··--- --, 

<:;~ y-:: ~''. 
·.-~:·· . 

i 

.. ·~;~~··.. ~\ -

-:=~~'~,~~, ····~~------·-"~·-= 
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ANNAES D,'.. GAMARA 

J>edn1 CC>rrea, Turiano Campello. Ari~tarcllo Lopes, Julio de 
:\Iello, :\atalicio Camb0im, Alfredo de ~faya, Miguel Palmeira, 
~lcndunc;;a l\'fa1·tiu~, .João àe Meuezes, I\Ianoel Nobre, Deodato 
~\Iuia, Pedro Lago, Octavío Mangabeira, Lauro Villas Bo'as, 
P ires de Carvalho, Castro Rebello, .Mario Hermes, Ubaldino de 
Assis, l)acheco :;1endes, Arlindo Fragoso, João l\fangabeii'a. · 
Alfredo Ru~', Seabr::i. Filho, Arlindo Leone, José Maria, Raul 
Alve~. Torquato Moreira, Rodrigues Lima, Eugenió Tourinho; 
Leão Velloso. Maneei Monjardim, Ubaldo Ramalhete, Anton.io 
Aguirre, Octavio da Rocha. Miranda, Azurem Furtaào, .Sampaio 
Corrêa, Nicanor Nascimento, SaJfos Filho, Aristí<les Caire, 
"\iicente Piragibe, Raul Barroso, Norival de Freitas, LeD.!n'U
ber Filho, Jos~ To!entino, Azevedo Sodré, ... Macedo Soares, 
Manoel Reis, João Guimarães, Themistocles de Almeida, Bu
arque de Nazareth, Ramiro Braga, José de M'oraes, Ver1ssimo 

. <ie Mello, Franci::;co l\farcondes, Raul Fernandes, '· M:ario de 
Paula, Teixeira Brandão, José Alves, José Goncalves, Hercula
no Cesar, Albertino Drummond, Matta Machado, Ribeiro Jun
queira, Sílv<lira Brum, .Antonio Carlos, Emílio Jardim, A.me
rico Lopes, Senna l?iglieiredo, José Bonifacio, Zoroastro Alva-· 
renga, Antero Botelho, Francisco Bressane, Lamounier Godo
fredo, Josino de Araujo, Fausto Ferraz, Moreira Brandão, Raul · 
:3á, \Valdomi!'o de M~galhães, Alaor Prata, Vaz de Mello, 
Honorato Alves, Carnillo Prates, Manoel Fulgencio, Eagardo 
da Cunha, M'ello Franco, Sales Junior, Carlos García, Ferreira 
Braga, José Roberto, Alberto Sarmento, Barros Penteado, Cesar 
Vergueiro, Marcolino Barreto, Prudente de Moraes Eilbo, Eloy · 
Chaves, Veiga Miranda, Palmeira Ripper, João de Faria, Sam
paio Vidal, Rodrigues Alves Filho, Pedro Costa, Manoel .Vil
laboím, •rullo Jayme, Severiano Marqúes, Pereira Leite, Costa 

. Marques, Ot.toni Maciel, Luiz Xavier, Abdon Baptista, ~ira 
de Oliveira, Eugenio Muller, Celso Bayma, Gomercindo Ribas. 
Evaristo Amar:'.l, Carlos Penafiel, Augµsto ·Pestana, Aloides 
Maya, Nabuco de Gouvêa, Flores da Cunha, Domingos -~soa.- 1 
renhas, e Joaquim Osorio . .! i57) . - . · . · 

O Sr. Andrade Bezerra ( 4° Secretario) despacha o se
guinte 

EXPEDIENTE 
Officios: 
Do '.llinistcrio da~ Relações Exteriores de i8 do corrente, 

enviando. em addílamento ao aviso n. II, de 24 de junho. ul
timo. a cópia de um officio da EmbaiXâda do Brasil em 
Washington e remettendo as seguintes publicacÕes sobre a 
Conf erenoia do TTabalho: · 

Report of lndttStri,a;l, Conference . 

. DTaft Con·venttor, and RecommandatiVUs adoptés by- the 
C<mf erence. . -- . . · "' 
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SESSÁO .E}.1 -1\) ~E AGOSTO Ut: Hl.20 

Do l\Iinit:teirio da Viacão e Obrãs Publicas, de 18 do cor-
1·ente, remettcndo as seguintes · 

INFORMAÇÕES 

Sr.. 1" Secretario da Gamara Mos Depulado.S - Em 
resposta ao YO::>SO officio n. 190, de 2 do corrente mez, remeL
tendo o avulso do project.o que manda alterar a redaccão do 
art. · 346 e a do pat>agrapho uni.co do . 347, do regulamento 
da Hepartição Geral dos 'l'elegraphos, de 1915, tenho a honr:a 
de communicar-vos que é preferivel manter-se · o ditO regu:.. 
lamento, na parte referente ás promoções, tal como se acha, 
pprque ás da,; cla:::::E:s mais elevadas devem ser fe itas exclu
sivamente por merecimento e as de antiguidade, tendo ~m 
vista o tempo de service: na reparticão, le .. .;ando-se em conta, 
sómente para a aposentador-ia, os serviços prestados em ou~ 
tros ramos -da administração publica. · 

Saucte e iraiernid1t)'ie. - J . Pires do Rio. - A quem· 
fez a requisic~o. 

Vão a imprimir:. a~ seguintes 

. REDACÇÕES 

_,. N"' 176 A - 1920 
· ,, 

Redacçao ji~tol do .projecto ,,;~ 476, de f920, que ap,Prova os 
actos do Podei· Executivo constan'tes de requisições feitas 
pelo thesoureiro da Estrada de Ferro ·Centrq.1, do. Br(J.ril, 
de fo-rnecimentos no valor de 1.000:00j)$000 

O . Congresso l\'acional decreta: "··~ 

Art. - 1. º Ficam appr-0vâdos os aclos do Poder Executivo 
constantes da& r equisiçõe;; feitas pelo thesoureko da Estrada 
de F erro <.::enb·a l do Brasil de 21 de outubro e 13 de novembro 
~e 1919 e os respect~os fornecimentos das importancias de: 
Em 21 de out.ubro áe 1919.. . .. . . . . ... .... ·· 470:000$000 
Em 13 .de novembro de 1919.. .. . . . . . . . . . . . 530 :000$000 

O que tudo .somma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . 000 :000$000 

feitos pelo Thesouro Na.cional ao alludido thesoureiiro da Es
tra.da de Ferro Central do Brasil, fie.ando este sujeito a pr'esta-
cão d~- respectivas contas. . 

Art. 2." n evcgam-se as disposições em contrario .. 
Sala -Oas Comm issões, . i 9 de agosto de 1920. - DorvoJ, 

Po1·to.-Prado· J,,opl}s. - Deodato ~aia. 



Cà'nara dos Oepli.acJos • lm;xesso em 24!00/2015 09:01 · Página e de 27 

·~ . 1Si A - 1920 

Redacf,:ãu final du projecto n.. 18·1, de f 920, que reduz a 
. J00:000$ o pedúJIJ d.1· aedito s·,1,pvlem~nta·1· de 201) :000$. 

á verba 30º, do 01·t . 2" d~; or~~amento ·1.:i.yente 

O Congresso Nacional resolve: 

Artigo unico. Fica o Poder Executivu au~orizado a abr}r, 
pelo Ministerio da Justiça ~ 2';egocios Interiores, o credito 
supplementar de 100 :0008 ú consignação ~conservacão. ac
crescimos. reparos de edii'icios, etc.», da verba n . 30, do 
art. 2°. dá. Iej de areamento do exer·cicio vigente; revoga<las 
as disposições em eontrario . 

Sala das Commissões, i 9 de agost.o de 1920. - . Dorval 
Porto. - Prado Lopes. - Deodato .-Yaia. 

~. 183 A - 1920 
íí 

llt.Jtlacçú.o fino.T do p~·ujectu ·11 . J 83, de ·19·20, que aln·e o cre
dito especial de 3 :214$8:18. para 'Pf!-Uamento a J oaqu.im •' 
Gregotiano de And1·ode 

O Congrc.i;so Nat:ional d1•nl!l.a: 

. Arl. f." Fica n Pre::;itfonle da Republica autoriz·ado ·a 
nbrir. pelo Minislerio da Agl'icultura, o cr-edito especial de 
::> :27-18838. que se destina ao pagamento da gratificação addi
cional de 60• %. vencida.· :1os termos do regulamento annex& 
ao decreto n. 9.~H. de: -15 de dezembro de i911, por Joaquim 
G1 .. cgoriano de Andrad(>, -ex-ajudante da. Inspectoria do Ser
vi~o de Protecção aos Indios e Locà.lização de Trabalhadores 
~aeionaes, no Estado elo Amazonas . Si houver imposto a ser .. 
li()ujdado, o Thesouro descontal-o-ha daquella somma . 

.-\rL. 2 .. , Revogairi-~c as disposições em contrario . 
. Sala das Commisl)ões, i9 <lc agosto -de 1920. Do1'vaD 
Portu. ·- Pi·udo Lopú's. - Deodato Maia. · _ · 

Vae a imprimü• o seguinte 

PRO.TECTO 

N. ·10 A - 1920 

Créa a Ordem. do Cruzeiro; com pa1•eccr f avoravel da Co1n
·1~·issãú de Constitui<:ã<> e Jn.~ti!!ª e voto em separado do 
S1·. 3fa1·1.:11l de E.'st•obm· · 

O projecto n. 40, deste anno. crea a .i:Ordem do CI'uzeir-0>. 
destinada á. recompensa de servioos relevantes, ou actos 00 
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pat.riotismo ou d.e amizade ao Brasi~, sem r.ar~cter O.e nobreza'. 
e sem uttribuir quaesquer prr.ro,gahv_as .. r_egahas ou vantagen::. 
t:ontrarías ao art. í~, § 2º. da t;onst~tm~_ao FederaL O P.od~r 
E:s:e.c;.utiYo, em regulamento,. determma!-'a .ª f~rma ?:}.S ms1-
g-nias, as r.ategorias e o nu3:'11ero dos d1~1tar1os . A~ nom~a~ 
~ões par a n. Ordem se~ã4? feitas pelo. Pres1<.!ente. da· Rep~llc~~ 
e referendadas pelo Mrn1st1·0 da.. Just.1<:a e :N~goc1os In:t.er1ore~. 
as dos nacionaes; e pelo Ministro das Relaçoes Exteriores, a!\ 
dos e:::trangeiros. 

· São· estas as disposições do projecto. . . 
. No regimcn. imperial existiam no. Brasil as . seguintes 

r.mlens; 
A 01·dem Jmpe1•W.l dõ Cruzeiro.. ~reada pelo decreto de 1 

d<1 dezembro de 1822: 
A Ordem de D. Pedro J, pelo decreto de 16 df') abril de 

·1826• . 
Á. Ordem da Rosa, pelo decreto de :.l7 de outubro de 1829: 
'F. as ordens militares de Ch:risto, S. Bento do Avi: e 

S . . Tlâaoo da Espada~ que pelo decreto de 9 de setembro de 
1 s1.,3 foram consideradas cMn,o meramente cú:is. . 

O dec1·eto rt. 2.853. de 7 de dezembro de 1861 regnlav::i 
:\ concessão de condecorR')Õl'S das ordens honorificas do Im-
~erio. . . 
· No ~verno Provi::orio do regimen republicano, o de
ereto n. 277 lf) de 22 de mar<_:.o de 1890, declarou abolidos 
todos os titnlos, f óros de nobI'eza e ordens honorificas est:J.- ' 
belecidaa · pelo antigo regünen. com excepção das . ordens dP. 
Aviz e do Cruzeiro; e o decreto n. 456, de 6 de junho do 
mesmo anno instituiu uma ordem militar e civil com a dP.
nominaçao de Ordem ·de Colombo. 

· Com a promulgação da Constituição em 24 de fevereiro· 
de '.l$91 foram extinctas todas essas orâens, e com ellas todas 
as prerogativas e regalias pelas mesmas conferidas; havendo 
o Governo permittido o· simples U$O · das distincções boaori
ficas ~ (Joíio Barbalno, comme:it . ao art . 72, §· 2°. da Con~ 
:stituioão.) ' . 

· Desta extínccão radical não escaparam as ordens de Aviz 
e do Cruzeiro mantidas pelo ·decreto n. '277 F, nem a de Co
lomlJo c'i'eada pelo decreto n. 456, ambos de i890 : 

1 º, Porque a disposição const.itucional falla das ordens 
l10nor.ificas «existenteg,, o que se deve entender ao tempo da 
promulgação da Constituição; . 

2D; porque esse die-pMitivo constitucional extinguiu as 
pre·royati'vas e ~·ego.lias oriundas dessas ordens; . entretanto. 
o decreto ~ . 27' F, as mantinha, declarando. no séu. art. 1° a 
permanen~1a. das orden.:; de Aviz e do Cru:r.eir(I ~com todas as 
h-onras, d1re1tos e isenções indicadas na legislação que as 
creou»; e o d~creto n. -í56, ó.o seu art. 6º, dava honras milita
"t'!s a~s agrac1ad.os com a ordem de Colombo . 

, ~~m s~ 
0
·argumenta. e~~ o fi_nal na segunda parte do 

ar t. . r ... , § 2 , da Constitu1çao, . CUJ as expressões «bem como 
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os titulos nobiliarchícos e de conselhos», se referem a hon..:. 
Pas que sú o governo monarchico. póde conferir, para . .ctahi 
concluir que as ordens honoríficas, de que trata o c1ta.dú 
dispositivo, eram as instituídas pelu regímen decahido: 
porquanto o proprio decreto n. 277 F, mandou que <i:substi
tuissem as condeéorações, tituios nobíliarios e de conselho 
conferidos durante o regimen monarchico, supprimidas no 
ultimo as palavras - ~do Imperador> - art. 5º. 

A Constituícão republicana fez taboa raza nas preroga
tfoas e regalias inherentes aos títulos e ordens honorificas .. 
~Aliás, diz João Barbalho (doe. cit.) essas vantagens . não pas
saram, entre nós, de r:irecedencia nos ãctos-selemnes da 'Oôrte. 
continencias e honrarias militares, faculdade de .. passar pro
curação do proprio punho, de fa:ler assentarem praca de ca
detes : os descendentes <ios agraciados, e a prisão em esta
belecimentos não destinados a criminososl>. 

O Governo Federal, dando cumprimento ao· dispositivo 
constitucional. supprimiu das- respectivas tabellas as conti
nencias que pelo antigo regimen •eram devidas aos titulares; 
to~nou extensiva a todos a faculdade de passar procuração 
do proprio punho ; extinguiu a classe dos cadetes, depois de 
terminados os prazos de contractos dos existentes; e .·em ma
ti:·ria de prisão nenhuma disti!lcção formular naa leis. 

O projecto n. 40 visa a instituição de uma nova Ordem 
de Cruzeiro. 

Deve ser estudado em faee do nosso pacto fundamental 
e dos principios que o inspiraram. 

E' tão clara a disposição do seu art. 1°, que exalue qual
quer suspeita de inconstitucionalidade. que aó mesmo .se 
queira attribuir_. Elle crêa a Ordem do Cruzeiro, sem cara
cter .de nobreza, e sem attribuir quaesquet" prerouativas, re
galias ou vantagens, contrarias ao art. 72, § 2•, da Consti
tu icão Federal. 

A these contida neste dispositivo constitucional é a da 
igualda<le de todos perante a lei; e para bem estabeleoel-a 
nive.Jou o mesmo todos os .cidadãos <la Republica, não só não 
admittindo privilegio de nascimento, nem f óros de ·nobreza, 
como tambem extinguindo as ordens honorificas existentes 
e todas as suas prerogativas e regia.lias, e ainda os ti:tulos no-
biliarcllicos e de conselho. -

«Quando se diz i(}uaUJade legal, iguaWade civil, doutrina 
A. Milton. se quer exactamente significar que· a lei protege 
do mesmo modo. tanto os direitos naturaes de qualquer pes
soa, como os ditei tos adquiridos; e CJUe ninguem p'6de ser 
perturba:do na-·-posse delles, excepto si commetter algum . at
tentado . .contra. os direitos de outrem. E bem assim que cada 
qual . póde, á sombra da lei, d'esenvolver sua actividade, ad
quirir ,gosar. ced•er, legar a propriedade dos bens, conttactar, 
com a maximn liberdade. límit.ada unicamente pela liberda:;.. 
de d.e ou lrem. Pelo que ·respeita a liberdade politica, e:-tpri"':' 
meA~lle o facto de possuirem todos os cidadãos com as quali
dades ·exigidas por lei ciireif.O$ r a ttributos iguaes. inclusive 
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o d:e tamar parte nas eleicões, que tiverem logar~ - A Com
tititição Brasilei•'l'O.. pag. 375. 

O projecto não quebra a igualdade constitueionaI. por
. que não estabelece djstincção entre os cidadãos, quanto á 

pessoa e direitos dos mesmos. 
Visa recompensar serviços relevantes, actos de pattriotis

mo e actos de amisade ao Brasil· 
Quanto aos estrangeiros, nas relações internaoionaes com 

paizes, que teem instituidas ordens honorificas. certamente não 
· ~e deverá recompensar com· dinheiro actos de amisade ao 
. Brasil; acontecenoo o mesmo em relaoão a relevantes serviços 
prestados ao pàfa, «Si os mesmos preferirem distinc(}ôes 
honorificas a quaesquer outras recompensas:r>, como Jâ 
accentuava. o decreto imperial de 1 de d.ezembro de !822 . 

A .conoossão de dignidades ou honras, consistentes apenas 
no uso dos symbofos, que o proj ectO' manda crear para a Ordem 
do Cruzeiro, feita aos nacionaes, · nã:o colloca os agraciados em 
d tuação, civil ou potitica., supe:ri-0r a dos oieus . pares; significa a 
recorriiJ)ensa de servicos relevant~s e de actos de patriotismo. 
como as medalhas humanitarias ' attestam actos de apreciavet 
altruísmo dos que as reoobem e as medaihas militares re
présentam a recompensa de serviços prestado~ por o!fieiaes 
e pr a-0as do ·Exercito e da Armada com serviço · aetivo . · 

Nem tod.os os actos humanos sr pagam com r ecompensas 
materiaes; ha delles !'elevantes e excepcionaes, que só podem 
e s6 devem ser retribuidos oom valores moraes, com digni
dades, honras, elogios e awlausos. Isto é da pr.opria essen
cia do regímen republica.no, desde, como é. e o disse a1guem, 
1a Republica a institui~ão de relações elevadamente cultas, 

_ justas, reetas e ·subida.mente moraes~ . " -
A Omem do Cnizeiro não vae constituir privilegio de 

nrna classe. pois é ac~êSsivel a todos; e aos que por ella fo
rem agraciados nenhum privilegio confere, . ne·m prerogati-
vM. nem ·regalias, nem isen~ões . · ' -- . 

. A Constitui~.ão de 24• de .Fevereir_o. E\Xt ingut'Tl<1o M or-
dr-ns hol'!orificas existentes, e as .preroga.tfvàs e reganas '<!e lias 
decorrentfls. por serem esta~ fundamentalment.e contrarfas ao 
r~~i'm en esf.abetectd.o. não 1mpeatu que na .iitepttblica fA5-
-~em institu-idas ordens honorificas sem aou r.llas prerogativa~ 
e. rP.gaHas . Si fosse esta a intencã() do leµ:i slador constHninf." . 
n disnositivo na mesma C.êmstftujção n!ro teria limitado a ex
ti.ncção ás ordens ExTS'l'ENTES COM AS SUA~ R~GALIAS ~ PRE'RO
GATIVAS. .. . . 

Ne~f.as condiç~es é a o:immissã0 de Constitu1~ão ~ JuE!
t.i ça de parece:r que o pro,f ecto seja adopt.ann pP-ln qnmnrn . 

Sala daR 1Qommissões. 1 de .iulbo de i.!'.120·. - Cvnha Ua
chado, Pr{\sident.e-ReJator. - MeUo .Franco. ~ Jo.r;é Ro'f:l.;fn.-
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r~i:o. '-- Arnolpho Azc1-'cdo. - ]osrJ Bw'?'eto, vencido. -· - A.1"....: 
hndn Leoni. - Prudr:nt~ de JJoraes. vencido. Para te;stemu
nhar o .sen reeo11l1ccjmenLo pelos :::crYiços rel0vantes e actos 
<le patriotismo de sem: iilhos P. de amizade de estrangeiros, 
a Republícn. Brasileira não preci•sa restabe.tecer ou cre:i.r .ª 
Ordem do Cruzr,ir'o ou outra qualquer: dP.po1-s de outras ma1s 
ct"a.cilmrntr. ima;;inaveis e que não contrariam. com as ordens 
·honorificas. o cspiritD rla Constituição, on mesmo a sua pro
pria lettra. . 

Verfasimo rf'c Jfello - :Não se me afigura inconstitucio
nal o projecto n. 40, <lo a.nno corrente, creando a O~dem do 
{:ruzeiro. dest.inada shnplesmente a recompensar serv1oos re
levantes. ou act.os de patr1ot.ísmo ou amiuide. ao Brasil. 

O principal de,er .de um pu,iz democratico ri asse~rar 
n. todos. ind1stinctam,mle. a igualdade perante a lei dahi, o 
dispositivo do § :.?" ·ao ·art.lgo 92 da Constituição, estabe
lc~cendo qu~ perante: a lei republicana cousa alguma póde 
influir nas relar:ões entre o individuo e a autoridade publica. 

Todos são iguaes perante a lei, diz o nosso Pacto FJun
dn.mental r: por isso,' a Republica n;io admitte privilegios de 
l·<lça. casta ou classe, desconhee.endo fóros de nobreza. 

:J como um corollario do que estabelecia, a Constituição 
•~xtinguin todas as ordens honorif.icas que existiam no re
i:;imen imperial, por iS8o que ellas davam ou concediam re
ga.llas, vantag:ens e isenções quebrando, assim o principio 
de igualdade qu-e deve existir entre os cidadãos que habitam 
o sólo da Republica, e logicamente a Constituinte acceitou 
a emenda do Sr. Bapt.ist.a Mott.a e outros, não permittiii.do 
que as pessoas que gozavam das ptérogo.tiva.s e reg.alias inhe
rentes ás orden::; honorificas cont.inuassem no goso· dess1:1> di-
reito. · 

O que a Constituição quiz· prohibir e realmente prohi-
· biu, foi o goso das p1·e1·ogativas e reaoliaR que taes ordens 
dava.m, sendo quf': o sirople.s uso dos dist.inctivos pela~ pes
soas que já os tinham, mas agora sem ta.es v<=tntagens, ne
nhuma o1'fensa. ou deroga~-ã.o traz ao pt'eceit.o 0onst.itucional 
~11viso do :\finisterio do Int.erior,. df' 23 <le mar00 de 1891; 
Barballlo. Commentm·ios, pag. 304) . 

E tanto fo1 esse .o intuito do legislador constituinte -
probibir tão sómentl' que na Republica alguem podasse go- -
sar de prerogativas e regalias incompat.iveís com a igual
ciude republicana - que não prohíbíu an(.es consentiu que o 
cidadão brasileiro a ceei tasse rondel~nracões ou titulas estran
g.e~ros, desde que rnsl,p;s 11ão fossem nobiliarios, ou nobilia.r
QhlCOS, sem fôro algum de uobilit.ação. sem caracter uris
trocralico, mer·amente honorificas. 

Ora, a proposição suje.ita ao exam€' da Commissão es
ta~elecn, .·cautelosamcnLc, qur. a crear,:.ão da Ordem do Cru
z~rro - crea\ãri e não l·estauração ·ou resurgimento da. ex-
1 meta or~dern - n~o t.Pm caracter dl~ nnbrrza, nem confere 
prerogahvas, regalias ou vantagens aos que forem júlgaaos 
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d:ignos de a ella pertencerem. não sr~ dando, assim. nenhuma. 
ofl'ensa, ao r>receito ce1fl.stil.udonal. 

l\larechal Etiwbar - O proj ec to n. 40, de i ~20, emp~
nhado cm crcar ( ?) restaurar, resuscitar (é mais certo). a 
Ordem do Cruzeiro - pretende para s.emelhante mister · ex
plicar os termos, definir o prec1so · e verdadeiro s;entido do 
§ 2" do art. 72 da Constituição Federal. 

Máo grado esta fórma interpretante, a creação revivis
cencia ou resurgimento da Ordem, do Cru.zefro - quer com 
:attributo de nobreza, quer isenta, des.pid.a. de quâe€.quer pre.
rogativas, regalias ou vantagens - é assumpto sobre o qual 
falta ao Congresso autoridade para resolver. · 

Quando o legislador constituinte sob o postulado - 1'o
l1os são iguaes. perante a lei - escreveu que ficavam extin
ctas as ordens honorificas ex'Üitentes, não quiz simplesrn~nte 
·expurgar a cornmunhão brasileira de taes ou quaes condeco
racõ-es com ou sem estes, ou aquelleti predi~ados e apanagios 
.sinão declarar daqueHa hora em deante abro~da, conde
mnada e interdicta a vellla e frivola instituição de commendas 
e brazõe$, a qual - só podendo ser fundada e subsistir por 
via de decreto.s e regulamentos occasiona~, singulares e pes
soa.es - contrapunha-se ao principio fundamental. da genera."".' 
!idade, unidade ·e inflexibilida<!e---:da · 1ei, a cuja guarda deve
riam ·viver t0rlos os bra-sileiros e estrangeiros. residentes .na 

· Republica, em a mais ampla liberdade de crenQas e o.pi
niões. 

Para todos serem iguaes ·perante a 1-ei é preeiso que a 
lei seja igual, isto é, uma e a mesma para todos, e não haja 
lei de distinccões e excepcões. 

De outro lado, neste regimen politico dp, separação e li
mitacão de poderes - por mais que se e6qua<lrinhe, esco
'gite, esgravate e esmiuee os dispOISitivos · dos arts. 34, 35 e 
seus numeros - jamais ahi se encontrará uma phrase 
ou conceito, do qual se possa -explfoita ou implicitamente in- · 
ferir, deduzir que ao Congresso tenha sido outorgada a fa
culdade de averiguar a valia e indole · moral de desiqna,dos 
actos individuaes, cla~ificar. selectamente sentimentos huma
nos e decretar-lhes um. estalão qualquer de nome tradicional 
e de fórma equivoca e adventicia (vide art. 3° ·do projecto ) . 

Escapa á competencia do poder politico a analyse -e afe
rição dos motivos subj ectivos que propulsam as accõe 1 indi
viduaes, na,s sociedades politicas democraticamente organiza
das. Dahi consequentemente a e:x-0rbitaneia e desneeessidade 
do padrão de riierito e paga, que o prÓjecto n . .-íO pretende fa
zer instituir e, por antecipaçã-o. app'ellidou ~nfatica e alle
goricamentf', como: outr'ora o fizer-a D. Pedro I. Ordem do 
Cr.uzeiro. _ · 

A materia da proposição é ·daquellas que por sua natu
reza não podem ser objecto de deliberacão do Poder Legis
lativo,. porqué {isto se deprehende . do contexto do proprio 
projecto) a execuçã-0, ou efficiencia da res<>lução sobre ella 
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tomada ficada. exclusiva e incontrastavelmente a cargo dà 
vontade B estado de espírito do Execcrtivo. Com tal cara~te
ristieo não ha lei alguma: tudo póde ser, excepto uma ver
dadeira lei. 

Por isso foi que nunca o parlamento brasileiro do pas
sado regimen tomou a iniciativa, avocou a si a tarefa de 
orear ordens honorificas corporificadas, concretizadas em in
signias; emblemas ou penduricalhos. · 

Aos monarchas cou.be sempre o prestigio de engenhar e 
pôr em uso e pratica semelhantes artefactos mirabolantes, 
como fruct.os necessarics e preciosos, que eram, da sua sobe
rania divina e magnanima. 

Foi essa· a unica origem . de todas as · orden.~ honorific~ 
- emanac;ões ou dadivas de um poder sublime - existr::ntes 
no Brasil, umas com e outras sem honras e rega.lias (vide. 
d~cretos de i de dezembro de 1822. de 16 de abril de 1826. 
àe 17 de outubro de 1829, n. 321, de 9 de setembro de i8~3 
e n. 2 .853, de 7 de dezembro de 186i ) . . ,· 

São ellas - sem excepção de uma só insignia, habito ou 
medalha - ás fórmas vivas do magestatico e antigo direito de_ 
rrr·aça, que a actual democracia brasileira reduziü ao.s ex
pressos e est.rict.os termos dos ns. 27 e ZS do art. 36 e n. 6, 
do art. 48 da lei fundamental da Republica. · 

Não é mais possivel, pois, reviver ou crear qualquer es
pecie de crachás, nem mesmo por m·eio da inconetitucionalis-: 
sim a autorização ou subdelegação que o projecto encerra . 

. Entendo que a Camara não deve· approvar. . 
E' o meu voto. 
Snla das Commissões. 12 de agosto de 1920. - Marçal de , 

R::co"bar. 

PRO.TECTO N. 40, DE i.920 

O Congresso Nacional resolve: 
Art , 1 . º Fica creada a Ordem do Cru:eiro, destinaria á 

recompern;a de serviços relevantes, ou actos de patrioti~mo 
ou de amizade ao .Brasil. sem. caracter de nobreza, e sem aUri- / 
buir quaesquer prerogativas, regalias ou vantagens _c.ontrarias 
ao art. 72, § 2º da Constituição Federal. 

Arf.. 2. º A~ nomeacões serão feitas pelo Presidente da 
Rcpuhl ica e referendadas pelo Ministerio da Ju6tiça ·e Nego
cios Tnteriore~. as dos nacionaes; e pelo Ministro das Rela
ções Exteriores,· as dos estrangeiros. 

Art.. 3. º O Poder Executivo determinará. no regulamrnto 
. a ex·pooir. a f6rma das inGignias, as categorias e o numer·o dos 

dignitarios. · 
Art. 4. º Revogam-se as disposições em .. contrario. 
Sala das sessõe~, · t 1 de junho de 1920. - Celso Bayma . . -

Antoniü Nogu,eira. - Oleg<trio Pinto. - Costa Rego. - F .· 
. T/alladares. 
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0 1 Sn. PRESIDENTE - A. lista de presença. accusa o Mm
parecimento de 51 Srs. Depu lados. 

Não ha numero para reabrir a sessão. 
Designo para amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

2ª discussão do projecto n. 212, de 1920, fixando a força 
naval para o exercicio de 1921; 

2"" discussão do projecto n. 388, de i917, organizando o 
Codigo das Aguás; 

3ll. discussão. do projecto n. ~OG, dP 1920, abrindo o· cre
dito de iO. 76u :655$900, supptementar- á verba 6ª do orça
mento vigente do M:inisterio da Viação e Obras Publicas;" 

1 ª discussão do proj ecto- n. 126 A, de HH9-', mandando 
separar da seecão de· el-ectricidade, que fj cará constituindo 
uma oi'ficina. independente; com parecer da Commissão de 
Finan~s .. 

78~ SESSÃO, EM 20 DE AGOSTO DE f920 

PRESIDENCIA: DO SR. BUENO :ijRANDÁO, PRESIDENTE 

A's 13 horas comparecem os Srs. Bueno Brandão, An...i 
drade Bezerra, Octacilio . de Albuquerque, Costa Rego, Dorval 
Porto, .Antonio Nogueira, Dionysio Bentes, Prado Lopes, Luiz 
Domingues, Agrippino Azeve<'lo. Ronrigues Machado, Mari
nho de Andrade; Th<jmaz Rodrigues, Osorio de Paiva, Frede
rico Borges, Simeão Leal, Gonzaga Maranhão, Pereira de 
Lyra, Austregesilo, Julio de l\:lello, Luiz Silveira, João Mene
zes, Rodrigue~ Doria, Pacheco Mendes, Seabra Filho, . Raul 
Alves, Elpidio de Mesquita, Rodrigues Lima, Eugenio Touri
nho, Heitor de Souza, Paulo de Frontin, Mendes Tavares, 
l\fauricio de Lacepda, Augusto de Lima. José Bonifacio, Gomes 
L1ma, Landulpho de Magalhães. Odilon de Andrade, Moreira 
Brandão, Jayme Gomes. Manoel Fulgenoio, Rauí Cardoso, Cin
cinato Braga, José Lobo, Arnolpho Azevedo, Ramos Caiado, 
Ayres da Silva, Olegario Pinto, Pereira Leite, Ottoni Maciel, 
Luiz Xavier, Luiz Bartholomeu, .João Pernetta, Maroal de Es- · 
cobar, Nabuco de Gonvêa e Oct.avio Rocha (56). 

O Sr. Presidente - A lista de presenoa accusa o com
parecimento de 56 Srs. Deputados. 

Abre-se a sessão. ._,,, 
O Sr. Octacilio -de Albuquerque (4º Secrétario, serviru:ld 

de 2º) procede á leitura das aotas de. sessão de 18 e do dia 
19 do corrente, as quaes são, sem· observações, successiva
mente approvadas. 
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O Sr. Presidente - Pa!':sa-sP fr lcit.ura Cio ex:Pefüent-e. 

O Sr. Andrade Bezerra ('/" Se~retario) procede á leiturá 
do ~í~gt1ir1f.I' · 

EXPEDIENTE 
Officío: 
Do governador do Estado de Goyaz, de 3 do corrente. 

remP-ttendo o parecer sobre -0 Codigo das Aguas, emittido por 
uma. commissão do Superior Tribunal àe Justi~a. - A.' Com
missão Especial do Codigo das Aguas. 

São successivamente lidos e ficam sobre a mesa até ulte.:. 
rior clP.Jiberação o::; seguintes 

1>ROJECTO$ 

O r.on~res~o ~ncinnal df>r.reta: 

Artigo unico. Fica o Presidente da &publica autorizado 
:i. abrir o ('redito de 150 :000$, supplementar ás rubricas n.s. 6 
6 8. parte m:lt.erial. do orc:urnento vigente do Mínisterio do 
Interior. para o custeio do serviço d~ impressãQ f' publicação 
<lo:-: trabalhos do Congrc>3So Nacional; revogadas as disposicõe:- . 
(•m c: ontrario. 

Sala. ~ias sessõr.s, _20 d<' agosto de 1g20.- A.1uhaac Bc
:erra. 

Justificw;lio 

Em ,justificação do projm~to offoreco as razões, que me 
rnrQc~m !.'Ufficienl.o3. ~onstantes <lo officio do Sr. direct.or dn . 
Jmpr"nrn Nncional. no Sr. :.'ilinistro da Fazenda: 

«fmtrrrnsa Xacion.íll - Rio à1~ .Janeiro. 2a de junho de 
1020. - N. i58 - E~mo. Sr. Minist.r.o da- Fazenda - Nem 
~ó no~ N~latorios fJU<' hmho aprr.senlndo, des.dn que, em 1914. 
ass:umi a dirr.cc~o do eslahelncimento, r.omo.;ainda P..m divcr
sM offkio~. fiz. sflnlir quanto 1'.· exigua a consígna.ção orç.amen
tarí::t qnP prlo Crmgr~~:o;o Nadonal tem sido destinada ao 
cust.rio cio sc1 ~·vi('n ri<' imprPsf.lão <' ·publicação . do3 t.rabal,hos 
pnrJ:imr.n tarf'<;. 

~ou for(~aclo :i i11sist.ir no assumpt.o, porquanto os avul-
1. nrlo~ tlefi.ril.'i, provnni~nlf'I!' de! ~emefüantc servjc;o. -continúam 
a 1·<'flt-.•. t\r-~r~ mi~ <~Oll$ignac.;úc;;; or~amenta.rias da Imprensa 
Nnc.iona.J, i1114icdindll assim qu~ a repartiçãó apresente melhor 
1esuita<lo 110 halaneo annual ciC' ~uas· r<'Ccita. " ~fospe.za, a 
1fo~peito das medidas de economia rigo1•Ma "' {li' t ' :• i ~1•'lll1'mt>ill1! 
a<lopt.adas. · 

Os deffrits, no:\ uHimos quatro annos, foram em. 1916. 
:14-1 :299$770: 0m HH7, 389 :29&$500; em 1918. 331 :460$770; e. 
fHll 1919 .. ·l.37:6811.$769. · · .. 
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E' que a despéza, nesse period-0 de tempo, oscillou entre 
o roinimo de 609: 960$770 em 1918, e 709 :230$155. ma:::dmo 
attingido em 19-19. ao passo que a .çonsighação orÇamentaria . 
27 4. :500$ tem sido· sempre mantida. · . 

Essa consignação mensal de. 30 :5-00$ (~enado i2 :500$; 
Gamara 18 :000$) fõra fixada ha 20 anuos passados, de modo 
que não teem ~ido levados em· eonsióeração a enorme elevação 
de pre!;os do material, e o encarecimento da mão de obra 
nestes ultimas · anuos. 

Assim,. o custo rlas bobinas de· papel, de c1ive1·sos formato~, 
para a impressão do Diario Official, foi: . em HH6, de 
294:3~3$250; em 1917, de 377:288~500; em 1918, de 
298:00!l$800; e. em 19':19, de 461:024$920 . . 

A mesma elevação de precos occorre nos demai:~ artig-0s 
indispensaveis áquella impressão, como sejam: tinta, metal 
preparado e cartolina para linotypia, carreteis de arame, etc. 

Ao passo que se mantem invariavel a consignacão . men
sal de 30: 500$~ o numer-0 de paginas do IJrr.ario {})() C01tiJresso 
varia entre 5.8'il6 e 6. 73'6, maia elev.aqo, portanto, que em 
épocas anteriores, accrescendo que ultimamente teem appa...,. 
recido alguns supplemeµtos do D1ari,p do Congress:o, com 100. 
paginas e mais augmei:ltando a àe~a . 

• '\g-0ra mesmo o Dia:rio ~ Congresso está sendo impresso 
com maior numero de .. pagina-:., e os av.ulsos tambem se tor- · 
náram mais v.olumosos, ero vista dos trabalhos da Commis._ 
são Espeeoial de Reforma Tributaria na C1amara dos De:pu
tados. 

• ' 1 

As regalias conceqidas ao operariado .contribuiram sen
sivelmente para o encarecimento da mão de obra. Quando se 
fixou em 3.0: 500$ mensaes a consignação de que me occupo, 
os operarios não percebiam as di.arias cohespondentes aoa 
domingos e feriados; não gozavam as lieen~as com os ven
cimentos e pelos prazos dilatados que ora teem; não obtinham 
férias, nem ahono de faltas. Essas, e outras concessões, exi
gem a admissão de novos qperarios, em substituição aos que 
se · afac;-ta.m das · ofifoinas. afim de que estaR não fiquem 
ill'~edidas de funcciona;t· · com a regularidade !Proporcional 
aos trabalhos cada vez inaiis augmentado:) pelo desenvolvi
mento do servioo publico. 

Porlanto,, torna-se P.videnLc a e.xig.ui<iade da consigna1;ão 
em questão, quer se tenha em vista o augmento da despeza 
proveniente. da ac.quisit;·iio do material, quer se < ~uu~idcre a. 
elcvncão ·da despeza rC"lativa á mão de obra. 

Foi, sem duvida, nttenàendo a. ~ssa~ cit·cumstanc.i.a~ que 
as i·eparti~ões e estabelecimentos publico~. com séde nesta 
·Cétpital, tiveram augmenfadas as <lotac;õcs orr;amP.ntarias 
destinadas. ao fornecimento obrigatorio da Imprensa Nacional 
dos impressos e trabalhos graphicos de qu:e ellas necessitam,. 
par~endo.-m:e não .haver, ~o~ivo .que justifi~ue a .e."tcepçã.~ 
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4ua!lto a consignação orçamentaria para a üi-lpressão e pu
blicacão dos trabalhos do Congresso Nacional. 

Explica-se :perfeitamente minha insistencia no assumpto 
si se. attender que, já em i908, um de meus antecessores 
llavía verificado que a média mensal da despem com .o allu
dido servico orçava em cerca. · de 50: 000$, accrescentando 
que, em vista do formato dos avulsos, dos Annae~, .e do Dia1•io 
do Cow.;resso, {IUe for.a. alterado, duplicando o trabalho e 
consumindo maior quantidade de material, ella tendia a 
elevar-se. 

Ora, si ha doze annos passaO.os a consignação mensal de 
. 30': 500~ dava lugar a reclamações por parle da administra
. cão do. estabelec-imenlo, é de vêr~se sua exíguidade~ si feilo 
o· confronto de preços ,dos artigos adquiridos naquella época 
e actualmente, e si comparados os salarios dos O<peraríos em 
i908 e i920. . . i 

O serviço de impressão e Publicacão dos Lrabalbos par
lamentares} no anno passado, deu como já disse, um deficit -'~ 
de 437 :68'1$769, e, pois, foi essa a iinportancia de que fiquei · 
privado para attender aos trabalhos ordinarios da reparti
ção, creando-me isso . uma situacão demasiadamente .. emba
raçosa. . . . ; .. _ ... , .. r..-.... l 

Com effeito, as officinas pr~isam receber, - com urgen
cia; novas machinas mais aperfei~<ias, e al.gumas <1-ellas 
nem siquer foram ainda reorganizadas, desde o incendio -0c
corrido em 1911. Fazendo as economias que tenho imposto 
Ler-lll€-hia sido possível ir adquirindo aos poucos esses ma..:. 
cbinismos embora a consignação orçamentaria seja pequena; 
entretanto,._ nada pude conseguir nesse sentido, vendo meus 
esf arcos sempre annullados, em virtude de estar sendo esta · 
verba annualmente distrahida de seus fins, para ser appli
cada em grandé iparte, no servi~o. · de impressão . e publica.ç.ão 
dos trabalhos do Congresso Nacional.. · 

Em vista do exposto, peço venia a V. Ex'. para lembrar 
a convenienr,ia de se levar o faeto ao conhecimento ·do Exmo. 
Sr. Ministro da Justiça, que assim inteirado, se dignará pro
'\-idenciar confórme julgar mais" acertado, · d.e modo que a 
verba or(}amentaria, de que se trata, seja elevada, no exercicio 
vindouro para 724 :500$, providenciando-se tambem para qu(l no 
exercicio vigente, sej~ concedido o cr.edito supplementat, na 
importancia de 450 : 000$, uma. vez que já.- está verificado que 
a dotacão ·actual não basta para attendcr a desp~a, , ·até 
final do exercício, e não ·é -possível que, ainda no correu~ 
anno, a verba d.a -Imprensa Nacional continue a ser desfal
çada, com ptejµizo de seu regular funcci-0namento. 

A importaneia d~ ~24 ;500$, calculada como indispensa
vel para o custeio do ·~erviço em questão, correspondente á 

· ponsigna~ mensal de 80:500$, ~ue ~se repartem em 37;oao~ 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 24/00/2015 09:03+ Página4 de 73 

SESSÃO EM 20 DE AGuSTÓ DE 1920-

para o Senado !F1ederal, e 43 :500:$ para a Gamara dos Depu
tados. ·' l 

O credito sutp:Plementar, requisitado para o exercicio v~
gente, está avaliado em 450: 000$, .~or s~r essa a diff er:ença 
entre aquelles 724:500$ e a cons1gnaçao orçamentária-'--. 
27 4 :50'0$, conforme tudo consta -da escripturação aqui regu-
larmente fetta. . 

Reitero a V. Ex. os, protestos de minha elevada estima 
e distincta consideração. -. O directo1' geral, A.ntoniu BoTgr.s 
Leal CasteUo Branco. l) . 

Não ha muito lemos nos jornaes que o Sr. Dr. directol' 
da Estrada de Ferro Central do 'Bi.-asil pedia a attenção do 
Governo para o extraõrdinario desenvolvimento, que toma
ram os serviços. daquella estrada, referentes aos transportes 
d~ passage~r~s da zona servida pelos tl'ens de si;iburb;os da 
Linha Auxiliar. . . · 

Estudando o assumpto com o .merecido cuidado, verifi
camos que realmente está elle a exigir immediata solução por 
parte dos. poderes competentes, providenciando-E~ 03 neces~ 
sar:i-Os recursos p~ra que elle. tenha prompta execuç~o. . . 

Com· effeito, é innegavel I'.> prospero e progress1yu gráo 
de desenvolv:imento por que está ,passando toda a zona de 
suburbios extendida ao longo da Linha Auxiliar, e compre
hendida no trecho · que vae de Alfredo Maia até · Andrade 
Araujo, apeiar · de serem ainda . escassos os meios de trans
portes para que tal desenvolvimento se accelere como era de 
desejar. . 
· · ·· ~'\.:. falta de outros dados, basta dizer que pelas estatisti
cas- af)uradas ·pela Estrada de ·Ferro Central do Brasil. ein 
1916, foram transportados pelos trens de suburbios da Linha 
Auxiliar, 1.590'.000 passageiros, numero . este quif tres annos 
depois apenas, isto é, em 1919, lá se elevava a · 2.236.-528, 
produzindo um a~omento· de 646. 518 passageiros, equivalen-
tes a 40,6 % . · , 

Deste facto vem re:suUando correspondente augmento de 
~pumero de trens, até ab ~tual horario, - acarret(tndg, como 
~ra de esperar, o respectivo exgotamento da capacidade de 
tra.f ego , da Linha Auxiliar no trecho de . subui•bfos, :principal
mente nas .t:ioras de grande, _affluencia· de passageiros que são, 
como é sabido. as '"da manha· para a descida dos que se diri
gem aos seus affazeres, e as da tarde para o· regresso ás suas 
casas. ' · · .- . · 

. Sendo ~l zona servida apenas por uma linha singela de 
bitola estre~ta, s~gundo os technic~s é impossivel nas horas 
d~ grande intensidade de trafegQ mt.ercalar mais trens ou 
mesmo augmentar-se o numero . de carros das composições de 
cada ~rem, por· estar tambem já aproveitada até ao limite a 
capacidade de tracção das locomotivas gue alli fazem o rebo
~e dos trens, aeontecendo ~e os transportes não estão sendo/ 
:feitos com a mesmá 1faci:µdàde de outr~ora·. 
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A média diaria de passageiros transportados e~ .. ~ada 
i;e'ntido é, naquellc trecho, de cerca de 5. 60~, ·subd1v1d1dos 
cm . 1 . 100 de 1" e. 4. 50-0 de 2~ elasse, e para demonstrarmos 
que os transporfes alli já. se fazem preca~iamente, basta re
corrermos ao horario em vigor, onde verificaremos q~e o _nu
mero de logares offerecidos por dia em cada sentido e de 
5. 358, :sende> 1. 768 <le 1" e 3. 590 de 2•, ou um total de_ 1 O. 716 
logares para 11.200 passageiros, o que represe_nta um ~oef
ficiente de aproveitam~ento da lotação dos _carros super10r a 
cento por cento. . 

]~ta porém, rião é toda a verdade dos- factos, po.rque ·se 
nas horas da. manhã., as composiç&es dos trens ascendentes 
trafegam relativamente folgadas, nestas mesm.as horas as que 
descem veem completamente abarrotadas de gente em pé nos 
corredores dos carros. nas nlataformas e até nos vãos das ja
neHa·s, com evidente prejui:lo das rendas da estrada pela com
pleta imnossibilidade de se fazer em taes trens uma effí
ciente cobranca das passasens, acarretando além disto ín
cornmodo para o publico ·e 'falta de segurança para o serviÇo _, 

Os numeros, que acima citei, revelam ainda mais -uma 
feição especial de tal zona, a de ser ella procurada pelas--cla.s
ses mais popres, que alli vão em busca de habitação barata, 
com c\)nduc.cão rapida e a baixo p1·eç.o, porqur. a relação en
tre passageiros de 1 n classe e de 2ª é superior a de um para 
quatro.·_ · 

Desta fórma: facilitando os transportes para urna tal zona, 
augmentando a· sua capacidade. a sua· frequencia e a sua ra
pidez, cons~rvando a sua baratezã actual, iremos tambein-ao 
~ncont.ro da solucão do grande problema social· actual~que ·é 
o de <lar-:Se habitação barata ás classes menos favoreci-das- da 
fortuna, problema que muito ,justamente prebccupa a atten
ção dos altos dirigentes da nação, não só ·entre.~nós como· tam .. 
bem nus demais paizcs estrangeiros. · 

Permíttiremos ainda. :q,ue maioÍ· numero de oper~rlos e 
toda. a sorte de trabalha<l<>res se encaminhem para aquellas 
zonas onde muitos delles já são proprietarios de casas ou de 

·terrenos, porque facilitaremo~ a sua ~ frequencia ás fabricas,. 
arscnaes, docas, etc., onde exercem a sua actividade, me
diante curtAJ viagem de suburbios até. ao centro da cidade. · 
. Aproveitando o projecto abaixo, o Congresso Nacional 

'!"ará obra de immediata.. utilidade e grande be~eficio . em prol 
da.s elas..~~ menos \)rotegidas da sorte, ao mesmo tempo que 
~~mcorrerá directamente para u augm~nto .das rendas -muni~ 

. c1paes. f ederaes e e:;~duaesi · porq.ue uma parte de tal zona 
está :situada t~m territorio do Estado do Rio de Janciró. _, . 

Fica assim be.tl]. d~monst.ra<la a insufficiencia cios trans
. ]'Jortes para faes zonas . suburbanas· que. a meu ver, resolver-
t:(!-ha francar.le:hte pela dupliCa.ção da linha ·actual. · . 

A si~uaoão presente . é que· não deye. eontinuar sem gra.::. 
V<.~S~ p:rel1izo~ para 3: seg~ança da circula.çãQ ·dos trens, em 
<lef~1mento do desenv0Jv1mento . :de toda· ª- zona. suourba~a. .a._ 
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11ue me venhp r~feríndo, e impedindo cm parte a solul)ãc da 
crise de hab1taçao ,a preço bacro. 

Por um melhor estudo da questão, que â prjmeira vista · 
parece solver-se com a simples duplica~ã.o ·da linha de bitola 
estreita acfoal, verifiquei que uma solução mais c_ompleta se 
pódc dar ao prcblema, sem que as despeza!'i a realizar-se su-
bam de muito mais. . 

Com eHeito, executando .ii"L a estI.'ad·a um service ele sw-
. hurbios Je bitola larga. que de um lado attínge l\fan.~aratiba, 
<lc outro Paracamby, e· prolongando-se .actua1mente até ~arr:a 
<lo Pirah:y, ~ervico que tem trazido vantagens aprec1ave1s 
para o desenvolvimento daquellas zonas, penso que melhor se 
resolverá a situação dos suburbios da. I ... inha Am:iliar, se em 
w'z de simplesmente duplicar-se a linha actual procederµios 
ao mesmo tempo ao alargamento da sua bitola com a medida 
complementar da ligru;:ão da estação de And1·ade Araujo, na 
Liliha Auxiliar. á de Nova Iguassú, na Linha do Centro, por 
meio de uma linha que ·não terá mais de quatro kilometros 
<le extensão • . de facil êonst.rucção e percorrerá zona povoada 
e trabalhada . · 

Deste modo, como já disse, · sem grande augm~~to de des
peza resolveremos o problema por eómpleto, unificaremos o 
serviço de .suburbios da }~strada de Ferro -C1mtral do Brasil e 
permittiremos desde já que quªndo se tornar preciso se ·faça 
tambem a eJectrif icação daquella linha, sem ·novos grandes 
·dispendios. 

Com a medida que alvitro augrnentar-se-ha simultanea
mente o numero de trens que servem ã zona Cascadura-Nova 
Tguassú e a da Linha Auxiliar, porque os ' trens que se diri..,.. 
girem a Nova Igu.assú.·poderão regressar via Linha · Auxiliar 
e os Ql}e servir.eµi á Linha Auxiliar poderão descer via Nova 
Iguassu-Deodoro. · . ·· 

A medida lembrada apresenta outra vantagem não pe
quena, que é a de se evitar a actual badeação dos passageiros 
da Linha Auxiliar em Mangueira ou em S . Christovão,- para 
a bitola larga, facilitando-lhes commodo -accesso á estação 
inicial da -praca da Republica, bastando para tal que em São 
Christovão as linhas da Auxíliar sejam Jigadas ás de ns . 3 o 
4, que actualmente servem -para o serviço dos expressos de 
J)equeno percurso e do interior, sem os inconvenientes de or
dem ~e.chnica que talv13z possa apresentar a linha de bitola 
estreita. . · 
j • Ainda para. facilitar o prompto povoamento das proxi-
1m1<la~es da {".ap1t-al, eu proponho qye se construa, a partir da 
!CStni::.<10 de Anchieta, na J.Jmha do Cent.ro, uma. linha <W~ v;~ 
r·,ntroncar nas est~c~es de B?-ngú ou Realengo, no ramal de 
Ra~ta Cruz, perm1ttmdo assim que os trens deste ramal, que 
ho.Je voltam de Bangú, desçam via Anchieta e que os trens 

1Que regressam de ·Deodoro sigam até aquella ultima estncão 
.:.·egressa.ndo á Capita-1 via ramal de Santa Cruz. · ' 

Com esta providencia crearemos uma nova ·zona de facil · 
povoamento, com9 se póde constatar com o brilhante . pr-o ... 

e. -VoI. Vf. 2 
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gi·esso que está. tendo Nilopolis ~estação de Engenhei~o 
1\eiva) e S. Matlleus: ha cinco annos SJmples mattagal,. e hoJe 
l)rospero dístricto do município de Iguassú. 

Tendo demonstrado a necessidade da soiução urgente do . 
a:ssumpto que acabo de e1.--por, · submetto á Gamara o seguinte 
!JI'Ojec:to: 

Arl. Lº O Governo mandar1 proceder desde já aos es-
tudos para organizacão do proj ecto e confecção do orl{a~ent.o 
das obras necessarias ú. duplicação e alargamento, da bitola 
do trecho suburbano da Linha Auxiliar, entre as estações de 
A. Araujo e A. Maia. . . 

Art. 2.~ l\iandará tambem proceder aos estudos das lmbas 
mais convenientes para a ligação da estaçã,o d~ Nova Igua::;sú, 
na Linha do Centro e A. Araujo, na Linha Au;xiliar, e para a 
ligação da estação de Anc;hieta, J;.inha do Centro, com as es
tações de Bangú ou Realengo; no ramal de Santa Cruz . 

Art. 3." Terminados estes .estudos, o Governo iniciará 
1mmcdiatameute a conslruc1;;.ão úas obras constantes dos arti
gos 1u e 2u, para que· abrirá os necessarios cl'editos. 

Art . 4.º Revogam-se· as disposições em contrario. 
Sala das sessões, 2·0. de agosto de t~O. - Jiarwel lk~5" · 
E' lida e enviada á Commissão de Constitui~ão e Justiça 

a seguinte 

INDicAÇÃO 

. Indico que a Comnli$São de Constij,uicão e Justiça em faee 
do edital de 12 de agost.n conente, . da. Capitania do Porto do 
Rio dr: .Janeiro, dando . GO dias para se naturalisarcm os pesca
dores estrangeiros, e bem ass}rn da leí n . 478, de ~ de de .. . 
zembro cte 1897, que se allega- ter determinado essa meâida, · 
d!go da const~turionalidade das r eferidas providencias leg1.s-
lalivas, regulamentares ou administratívas. . . . 

Sah. das sessões, 20 de agosto de i.920. Maurício ~ 
Lacerdc. 

E' Hda e vae a imprimir a seguinte 

REDACÇ.:\o 

N. 209 A - 1920 

Red11~pão fiual do f:·roiecto u. 20.9, d e ./920, que autoriza o 
lrove1·no a aún.r ri credito especial de 21 :ií70$157, para 
1m(Jamento .a Eudydes Passos ilfo1·tins . 
O Congresso Nacional resolve: 

. ·Art. L" •. F!ca ~ · Presidente da Republica autorizado a 
abrir, pelo :\1m1ster10 da Fazenda. o cr edito especial de réis 

.. 
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21 :570$157; afim de se:r:em ·pagos, em virtude de _sentença _ju
Cicíaria os ven<:imentos de Euclydes Passos Martrns, colleewi:· 
líe Anchieta, n(I) Espírito Santo, de 27 de dezepiliro d~ !910 a_ 2G 
de setembro de H.119 dai.as da sua exoneracao e · remtegraoao. 
o Thesouro :lescontárá daquella somma a. quantia de 558$2'19, 
/d~ impostos sobre vencimentos; revogadas as disposições em 

eontrario . -
Sala das Commissões,., 20 de agosto de 1920: - Dorval 

Po1·t·o. - Deodato. -~O.Í(J.. -· Prado Lopes. 

O Sr. Pi:esidente - Está finda a leitura do expediente. 
Acham-se ::;obre a mesa tres requerimentos que vão s~r 

lidos. 
· .São · successivamente lídos, apoiados e postos ehl discussão 

os seguintes . . . ~ · 

. Ril:QUERIMENTOS 

N. 22 

Requeiro, pela segunda vez, que o Governo informe por
que ainda não . repatriou o brasileiro Manoel Perdigão, nasci- · 
do cm Santos á rua antigo Octaviano, hoje Conselheiro Nebias. 
a 5 de maio de 1892, ás 9 horas da n1anhã, e bapUsado na pa7 
rochia do Ro~2rio, segundo consta do respectivo livro índice 
(fls. 100 v.) e cujo lançamentó foi feito no livro 12 Reg.fo
lhas 4:1, segundo a certidão do vigario da mesma parochia, 
cuja óhotographia, com· a -f:!rma reconhecida, junto ·ao :pre.:. · 
.!lente pedido de informações. 

Satã das sessões, 20 de ·agosto · de 1920. · - Mauricio de 
Lacerda. 

Ju-stificação 

Junto .par'1. ·esse ef.feioo a photogra.p:hia. da. certidão de 
nasciment<>. em ~antos, de Manoel Perdigão e as razões do 
2dvogado Heitor de ·Moraes·. · ; · . . 

Certifico que em o livro indice desta parochia . do Rosario 
de Sa.n~s_. á ·pagina i~· v., con~t~ .que o ~cto do baptismo de 
~anoe.I, füho de @ranc1seo Perd1gao e Maria SaYedra, foi rea
h~ado e o assenta~ento foi Ianc;ado em o livro 12 . Reg-.• 
folhas 41. 

. . Santos, 5 de ago~to de 1920. - ·Pad1re Joaquim A. do · 
Couto. · · _ . 

Reoonheco verdad-~ira a. Iettra e firma acima supra .e dou 
fé. S~~tos, 7 de a.gosto de 1920. Em testemunho da verdade -.. 
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(estava 'O sisual pubüco). - Augusto Me3quita, segun.do.·ta.-
beHião . 

. Apresentado no dia i para registro. aponta.do sob o uu
me1'0 8.535. Registrado .sob .n. 9.0H, no livro n. 15, do :pro
toco.Uo 1, L>,Clr 7 de a.gosto ode 1920. Registrado no tlia 7 de 
agosto de 1920. Em teste1nunho- d:ll verdade. - O offidal do 
ftiegistro Especia.l, Bittencourt. 

l!xpulsão de um lJrasileiro - 1Habeas-corpus impetrado cm 
"favor -de Manoel Agostinho Perdigão :5aaved,ra, pelo -ad
vogado Heitor d-e l\1oraes : 

Ex mo. Sr. I)r. juiz f ect.eral: 
Heitor de Moraes, ,advogado no fõro de Santos, onde Te

~idc, vem, pela presente, nos termos do Cap. ;·viu, do Tit. VI 
da Pa-rte Segunda. da Consolidação ·das L;eis referentes á jus
tiça fêde.t·al, approvada pelo de{}r-eto n. 3. 084, de ·5 <le no .... 
Yemb1·0 de 189-8', impetrar a V. Ex. umai ordem de habeas
cm•pus em favor do cida<lão brasileiro Manoel Agostinho 
Perdigão Saavedra, mais conhecido simplesmente pelo nome 
Manoel Perdigão, pelas razões e para o elff eito que . pas.sai a 
referir: 

A 16 d.e outubro do anno proximo :passado, -de 1919, ()E) 

operarios da T.he City of Sanfos Improvements Company 
Limited se declararam. em gréve t>acifica na eidade de San~ 
tos, onde aqueUa companhia,· como o seu n<>me indica, · ex-· 
piora· varios serviÇ-Os publico.s. As .causas -e ós effeitos desse 
movimento j~ foram expostos, por menores, na petição do 
habeas-corpus impetrado a esse mesmo juízo, em f<wor dos 
operarios Abilio· Cabra•l e JoãG Jo.sé Rodrigues, 'Pelo mesmo 
a<lv-0gado signatario da rpresente, e !ha pouco concedido, em 
gráo de recurso, pelo Supremo Tribunal Federal'. 

Com essa gréve, niarla tinham que ver a~ outras classes 
operarias daiquella. cidade . . •Mas, o insigne delegado Ibrahim: 1 
Nobre precisava completar o :pfano, · .que, machiaveUcamente, . 
ü1•chitectJá.ra, de col1abora.ção oom o gerente -da. poderosa com• 
J,Janhia ingle~a • .iá nomeada, e a politicalha dominante, com 
o fim de provocar. a declaracão da· .gréve geral. Teria, O.."SSim, 
campo mais l~rgo para as suas façanhas é melh01· ,iús a mai<>
re.s rccompen~-as. . . /O :povo, agradecido, já lhe h·ruvia dado 
um luxucso automovel'; -:poderia, agora, offerecer-lhe um 

, palac-cte, c.om chave de ouro ... Na peior :hypothese, conten-
tar-se-bia com -ser -delegado .geral do novo gov-ern<>... · · , 

Fosse com~ fossç, . eNla .mister Jç.stif~car o espalhafato . 
com que o or.gao off.lie1al vmh1a~ hav11ai .chas, annunciando a 
proxima irrupção de mm movimento subversivo>; para isto, 
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ha.stav_a que se declaroose a g.réve geral. Ordenou, pois, o ce
:J.ebe!"I'!ln;1-0 delegado que, juntamente -com oo grev:istas da City, · 
:fossem presos operarios de varias -Outras cla~es, car.roct:-
iI'OS, pedreiros, estivad{)res, etc. . · . · · 

Como um _<ios repr.esentantes <la clasae dos trabalhado
re.s em artes e officioo. da construccão cívil, foi escolhido 
Manoel Perdigão, operario brasileiro, nascido em Santos, a 5 
de maio de . i 892; como ad·earite se provará. ; 

Assim é que, logo em um dos primeirôs'. daqudles tvr
mentosos di.a.s de perseguiçã;o po.Iicial contra o operariado 
santista, encontrava-se Ma.noBl Perdigão océupado no s. u 
mister, a tral:>a.Ibar, · honesta e pacatamente~ nas obra:; de 
construccão de um predio, eito na praca dos ; Andradas. quasi 
def.ronte d:a Cadeia, ãs barbas da policia c·entral, quando \ ~ : 
menor\ servente, lhe foi dize.r, no interior ~jo alludido p1 e~'· 
di.o, que alguem, de fóra, o mandára chamar, para fallar1 ,. 
lhe. ~P.erdigão attendeu de prompto. Era uma . cilada; um 11:se~ . 
cr.eta'> o intimou a seguil-o á Central. Embora 1urprehendU0, 
~a.n0;iel, muito calmo e oortez, pediu Iiceµça para vbStir a 
blllsa., pois não -estava em traje ·de se . apresentar á autori-
kiade. .. . · , · 

- E' já, já. E' ordem do Dr. delegado ! atalhou o es
hii"M. E, assim como se achava, com ·a v;este do.- trabalho, re
mendada e '.suj.a, foi o infeliz operario conduzid.o á cadeia. 
'.A.hi pel'maneceu encarcerado, passando fome e sêde. sete dia~. 
'.A.final, apresenfaram-lhe .uns pa:peig ·para os assign&r. In
àagcm. naturalmente, do que tratavam elles; e quiz lel-os. 
Não lh'o permittiram. 

I 

;. - E' aesignar ou apanhar. Escolha.! 
.. , Para .. não apanhaT, sujeitou-se á. infamia. Assignou. Que 
Jeria a.saignado ? · 

A sua propria condemnação a.. degredo. ·Sem quv ·1ne 
consentissem, ao menos, mand-asse buscar alguma roupa, á 
casa, já. que o não deix'!lvam despedir-se de eua pobre mãe. 
o embarcaram para S . Paulo, dahi pa.ra o .Rio . e dahi para ·a 
Hespanha. A -policia espanhola não lhe permittiu o desem
barque, por não tJer fieado "()ro.vada a sua 1D.aturalida<l€1. Seguiu 
viagem at~ a Rollanda. Ahi. tambem, foi rechaçado<r, pelo 
mesroo motivo. Tornou á Hespanha. E. então. compadecen
r:Jo-i:ia da sorte do des~açado operario brasileiro, o ~overno 
'de S. Ma.ie~tade Catholica, muito catholicamente, mandou re
colhei-o ao carcere de Vigo, até que se pudesse provar a sua 
r1acionalidade. · 

Eis a dolorosa situacão, em aue até hoje permanece o 
paciente, referida nas cartas, que, de quándo .em quando. eon
.segue enviar á f'ua infeliz mãe. J"untamos· à ·pruneira e uma 
das ultimas deE<Sas cartas (does. ns. i e. 2) .. ·A simples lei
tura da sua narrativa simples basta para fazer saltar' aos olhos 
µiais indifferentes a hor:renda monstruosidade de, qüe está 
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fiendo victima o nosso desventurado patricio ! encarcerado, no. 
tJalaboucos medievaes da Hespanha, ha já dez longos mezes, 
por não ter podido, até agora, provar a sua· qualidade de ci• 
da dão brasileiro! 

Na primeir,a d.as cartas alludidas. datada de 6 de janeiro 
de 1920', Perdigão, na igno.rancia do cru.e se passava no Bra
&il, a seu re.speito. julga-se abandonado pelos seus amigos e 
até pela sua familia: · 

d:u nilo posso crer que em Santos haja um só co
nhecido ou amigo vivo: pois, si assim não fosse, não 
faltaria um que não tivesse 5$, para mandar tirar os 
meus documentos, e p'i'ovar cómo s-ou b-rasileiro, evitan
do a.ssim que eu fique preso fodo o tempo que seja ne.., 
"!essairio para provar-se a minha identidade.> 

Em seguida, depoi~ de pedir á sua mãe que procure não 
sof!rer por sua causa, dizendo-lhe que na Hespanha não mal
tratam a ninguem e se ~ ... ;;pantam de que no Brasil se acoitem 
os presos, -em algumas linhas dírigídas a um parente, Perdi
gão se queixa da in,justic;:.a de que foi victima, sendo preso e 
.Ceportado, jU1$lsmente quando andava afastado das lutas ope-
rarias: · · 

4Que queres, eu · nem quero pensar no que me' 
passa: agora que eu em nada me mettia, agora que eu 
ia erguer· cabeca, os UifamP-s me fazem esta: pensar na 
vida ~se~ia endoidecer, eu procuro ter· ·paciencia até· o 
fim e se morrer, então terminará o meu ti-iste J>enar.> 

. . 
E, voltando a dirigi~r-se de novo .á sua mãe, no fim da 

carl.n, Manoel lhe observa, ainda uma vez: 

~De qualquer fórma ·é bom qne saibam que estou 
preso,· e que não me mandarão para ahi, ºemquanto não 
se aclarei o facto . > · 

O facto, a que alludP- esse topico, é a prova de nal.urali-
- dadc, sem a qual Perdigão não setia, como até hoje não foi, 

posto em liberdade, nem 1reembarcado para o Brasil. . 
· Sua. mãe. porém. e seus amigos. desde que elle foi ex-· 
pulso, não descansaram de lutar, por todos os meia.s., para 
conseguir essa prova, da qual dependia a libertação e -:::-epa
triac.ão dessa· desventurada vict.ima do perverso delegado 
lb:rahim Nobre~ · 

Comecaram. como ·.era natural. por pedir ao vigario .ds 
parochia certidão do 1 baptismo de Manoel, visto não- ter sido 
reristadp no registo oivil, ~o te~~o do seu naseimento, pai-
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ignoraneia dos paes. o vigario inf oi-mou, ao moeo que lhe 
pediu o documento, que o . livro onde constavam os assento.3 
de baptismo do anno indicado de 1892, havia sido, remettido, 
com outros, para o archivo da Curia Metropolitana de· São 
Paulo, quando foi da demolição da matriz velha. · . 

Entretanto, encontrada no livro indiee, ainda existente 
na parochia,.a indicação !I'elativa ao ba:Ptismo de Manoel, e re
cebido . o competente emolumento, o. reverendo paroeho for
mulpu o pedido da certidão,, em papel timbrado com o sello 
da Curia, nos termos do costume, identicos aos do documento 
incluso ~doe. ·· n. 3), a saber: 

cExmo e Revdmo. Sr. - O abaixo assigQado, a 
pedido de pessoa intere.o;sada, vem respeitosamente so
licitar de V . Ex. Revdma ., a certidão de baptismo de 
Manoel, filho de Maria Saavedra e Francisco .Perdigão, 
nascido entre os annos !892 a !893. O termo acha-se 
no 1iv. 12 Re!. , ás folhas u . CAss.) - O eoadjuctor. 
etc.> , 

Voltando o moco interessado, ã 1.)resença do padre, a 
husear a certidão, :foi-lhe entregue o documento de que se 
junta a. inclusa cópia photographica (doe. n. 4). Com sur
preza, verificou, então, o mof.}o, que o papel não era ·o met;
mq em que· :havia sido formulado o pedido dirigido á Curia, 
mais, que~ aos termos · desse primeiro pedido, hãvia sido ac
crescentaaa · a seguinte observação: 

e; .. Não havendo verificado 110 indice parocbia1, 
de baptizado a · certidão requerida venho, pedindo :t 
maior urgencia ·possivel, solicitar uma busca minu
ciosa nos livr~ prop-rios de baptizados, archivados n:i. 
Curia Metropolitana, etc.,, 

·Protestou o mooo, muito reverentemente, que, de certo, 
houvera algum equivoco • .. Pois, não tinha. elle visto, eom os 
Rcus proprtos olhos, ,iustamente com S. Revma. a indicação 
do assento no livro indice? Como se explicava que, depois, 
''.!fl outro papel, houvesse o padre feito aqu~lla observação 
tao .estranha ? · . 

O padre tentou contestar o facto. Mas, o moco a.p.pel
Iou para o sacristão; e este acabou por desnortear o cura, 
confirmando que, na. verdade. S. Revma. tambem tinha.·visto 
n indicação no livro indi-ce . . ·. O 1mpertinente moco alvitrou· 
que, de novo, e.ompulsassem ambos o r eferido livro. Fur
tou-se, porém, a esta· prova, o atrapalhado cura,· allegando 
que o indice tambem tinha sido remettido á Curia.. . · 

E a certidã:o foi entregue ao interessado - e ainda bem! 
- tal como fôra passada, e consta dO. citado documento .junto 
sob Jl, :i: :P.!!~tiva e itíutil. · ··· ·· · · · · 
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Tão singular incidente, na verd2-de, era. ~ara d~spertar 
graves suspeitas. E ao impetrante nao era ~1c1to ~uv!_dar da · 
sua veracidade por que, tendo entrado em mves_tlgacao, .ob

t eve a sua plena confirmação da parte ~<! propr1~ moco re
ferido, digno do maior credito, pela pos1ç_ao E?Spec1~l que oc
cupa em Santos, e que, por certas convemencias, nao se póde 
aaui determinar. . 

- Mas, · que diabo de interesse poderia ter a Cur1a em ne-
gar a certidão? 
. · De indagação em indagação, o impetrante logrou esc_la-

recer o caso. 
Referiu-lhe Maria Saavedra, mãe do paciente,· que ella 

possuia a certidã9 do baptismo .. H.av~ndo ~ _filho sido preso, 
viu-se na necessidade de a exh1b1r a pollc1a, na esperança 
de evitar-lhe a deportação. Mas, a policia, apossando-se do 
documento se recusou a restituir-lh'o a Perdigâo foi, afi
nal, expulso, como estrangeiro. 

Ora, conhecidas, como eram, as estreitas relacões .de al
liança, que ligavam o extincto governo Altino Arante_s e a 
poderosa -Curia Metropolitana de S. Paulo, é bem facil de 
comprehender o resto. Todavia, para maior dilucidacão do 
mysterioso facto e melhor edificação das almas crentes, con-
vém accrescentar um interessante pormenor: · 
• · Certo dia, em um <laquelles mesmos dias em que se ef

.f e e tu aram as prisões e de-portacões do paciente e dos seus 
companheiros, distinct<> · aclve>gado, indo ã Curia" a serviço 
da profissão, lá encontrou, a e:t.amin.ar os livros velhos do 
archivo, o delegado Ibrahim Nobre... Que , estaria a fazer 
alli, a sós com aquelles livros, o elegante moço ? 

Não se sabe, ao certo. Q que é certo é que, respondendo 
aos varios pedidos de certidões de ba-ptismo de Manoel Per
digão e de seus irmãos, a respeitavel Curia ora informava 
que os lhTos dos assentos não se encontram no respectivo 
archivo, ora que os assentos não constam dos respectivos li
vros •.. 

Convém registrar, tambem, que toda vez · que Maria 
Saavedra. ia á matriz, em busca da certidão pedida, o padre 
sP- mostrava irritado, chegando, de uma i'eita, a dizer-lhe, 
asperamente, que não lhe apparecesse mais. 

~á · sem esperanca de obter a tão desejada certidão de 
1 b!lpt1smo, resolveu-se a mãe .do paciente a justificar o nas

cimento <leste e fazel-o reg1strar, · no competente registro, 
de conformidade com o disposto no decreto n . 3. 7~4. de 10 
de setembrp de 1919-. 

Essa justif1cacão e registro foram feitos, como consta. das 
rn olusas certidões (does. ns. 5 e 6) . Pela P.rimeira ficou pro
:vado que Manoel Perdi,gão, na.sceu em Santos a' !J de maio 
de 48~2, ás 9. h,oras da 1fULnkã, .na casa n .. 3 'da antiga rua 
O~taviana, hq1e. Conselheiro .Nebi<!-s~ e foi õaptisado na mesma 
cü~ade. te?Uf o tido por padrinho seu· tio, cujo 'Tl.Ome tomou e 
por madrinha D. Josepha Rui:, que ainda vive e foi uma d&! 
testemunhas na dita JUStificacão. · 
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A não ser esse prova, que tinha a inconveniencia de ter 
si<lo feita posteriormente á deportaç.ão do paciente, embor~ 
com a citação e a presença do promotor publico havia tim . · 
unico documento · do qual constava a sua qualidaâe de ~ida
<.lão brasileiró: a inclusa certidão de· uma procuração ou
torgada a Manoel, em outubro de 1917, no cartorio do 3º ta-
bellião de Santos (doe. n. 7) • · . 

!Entretanto; ha pouco,s dias, teve o impetrante a feliz 
idéa de, pessoalmente, fazer ainda uma tentativa para obter 
a preciosa certidão de baptismo. Dirigiu-se 3.0 actual vi
gario de Santos.. o Revmo. padre Joaquim Antomo do Canto .. 
O dignõ sacerdote observou, logo, que era imp0:ssi"vel con
seguir o documento, que, inutilmente, já ba.Yia sido pedido 
por outras p-essoas. Mas - honra lhe seja - não se oppoz 
a que <> impetrante procurRsse, com ôs proprios olho::., em sua 
companhia, a indicação do assento, no índice -dos livros de 
baptismo;. e, afinal, acabou por passar a certidão inclusa, 
que suppre perfeitamente a falta da certidão dir~t.a. 
:(doe. n. 8) . . 

Confronte quem quizer . o dooumento n. 4, fornecido pela 
.Curia de S. Paulo, a requerimento do eoadj uctor padre Ge
nesio Lopes, em· novembro de 1919, com a certidão passada, 
agora, pelo digno vigario actual de Santos, e . edifique-se com 
essa extraordinaria revelação· do espírito humamitario e cari
tativo <le cer~os eminentes e poderosos representantes de Deus 
na terra. · . 

·Reza. o .primeiro: 

. « .•• Não havendo verifica.d-O no Indüe Parocltial 
de baptiso.dos . a certidão requerida; venho, pedindo a 
maior urgencia possivel (oh! que piedosa solfoi
tude !. .. ) , e.te . > 

Reza a segunda.: .,., 
« ... Certifico que em o ln.dice desta pa-rochia ao 

Rosario de Santos, á pagina 100 v., consta que o acto 
de baptismo de Manoel, filho de Francisco Perdigão e 
Maria Saavedra, fbi 1'ealizado e o as8entamento foi lan
çado em o livro i2 Ref ., folha.~ 4t .> 

Digam os sabios d·à escri·ptura que segredos são esses da 
natura... .· . . . . - . 

. ·-
Da nossa parte, não queremos perder mais tempo com a 

analyse dessas pequenas miserias, humanas e divjnas, eccle
siasticas e policiaes .• 
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O d€ que se trata, o de que se ha mistér, é da liber~ade 
de um brasUeiro, que, i'llnocente, sem crime, sem culpa, soffre, 
ha dez mezes, as maiores torturas de um lobrego calabouço, 
cm paiz estrangeiro, exilado da Patria e da familia. 

Deante do exposto e provado, insistfr no presente p~dido 
de haoea.s-corpus fôra offender os altos sentimento~ de rnte-
gTidade e de justiça da magistratura brasileira. . 

A justiça é uma verdade, no Brasil. Proclamou-o. ~mda 
ha pouco, o egregíd Supremo Tribunal Federal, ainnullando o~ 
pr')cessos de expulsão dos operarios Abílio Cabral e João José · 
Rodrigues, estrangeiros l'esidente.s no paiz .• (Habeas-corpus 
n. 6.082.) 

· No caso presente, tratando- se de um cidadão brasiieiru 
nato, preso e expulso de sua :propria Patria,: em circnmstan
cias ainda mais revoltantes do que as do referido caso jul
gado, não póde haver a menor duvida de que o Supremo .Tri
bunal, em gráo de recurso, mão só concederá a ordem pedida, 
para que Manoel Perdigão seja repatriado a expemas do Go:.. 
''erno, como tambem mandará dar vistas <los autos ao Dr. 
procurador geral da Republica, para que este, pelo ·Dr. pro
curador seccional de S.. Paulo, :promova a responsabilidade 
do delegado Ibrahim Nobre, pelo innominavel abuso de auto
ridade commettido contra o paciente, ou, neste sentido, re
presente a quem de ·direito. (Lei n. 2.033-, de 1871., art. 18, 
§ 3°; decreto ll. 3. 084, de Õ de novembro de ! f;ÇJ8, ri arte f';C
gunda, tit. VI, cap. VII, art. 375.) 

Assim -procedendo, os venerandos juizes <J.aque11e augusto 
h'ibunal nada mais farão que cumprir o seu inelutavel dever 
rle respeitar a lei . e honrar a justiça. 

,Requeiro que, solicitando-se, com a maior urgencia, us 
necessarias informações da Secretaria da .Tustica e Seguranca 
Publica, lhe seja_ enviada a inclusa. duplicata da presénle pe
Ução, afim de qu~ o honrado e illu.stre titular daquella pasta 
melhor se informe do nssµmpto e possa providenciar, como 
lhe compef.e, a bem dos int.P.resses dn justiça. P . defori-
mento. · · 

Sanf.o~, para 8. Paulo. 13 de n~Mto· fl.p 1 $120. - ... lf Pitrn· 
de Moroes. · -~ . 

N. 23 · 

RPqneíro qne. pelo int.ermedio da Mmm, o Governo in
formr.. Qtml o art.igo da Const.it,uicão da Republica em <JUe se 
haseou ·para -.<<Ordennr~ a. naturalização dr. pescadores «oor
f.u:;ruezPS». 0 porqlle rnot.ivo limitou essfl ordem a esta naein-

. nalidadc, de.ixando de ~omprehender jn.1. :m~zes e italianos. 

. ·Sala das sessões, 20 de agosto de i 920 . Mauricio df! 
LaceTda. 
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O Jornal, de f5 de julho de 192{): 
A nacionalização ' da pesca - Mathias Gonçalves impe

trou hontem ao juiz federal da 2ª Vara, uma ordem rle lta
bea.s-r.orpus~ afim de exercer, a pesca, no que está impediclo 
pe!as autoridaqes federaes, devido á st;a condição de estran-
geiro. · 

Com essa noticia e rememorando-se o telegramma de 
ba C.ias, provindo de Leiva, de quG no parlamento portugUez, 
o Sr . Bernardino Machado interpelara o governo sol}re a si
tuação dos pescadores brasileiros no Brasil, le·vantava da in
constitucionalidade e illegalidade das autoridades ·brasileiras 
exigirem a naturalização do pescador estrangeiro, o que faço 
em indicação a parte. . 

O parecer junto, _ analysando a circular · do Ministerio da 
Marinha, elucida o assumpto. 

E' bom nobfr que essa naturafü:acão visa os portuguezes 
pescadores que são em numero de 3. 000. ., 

De outras nacionalidades ha em pequeno numero, ita
lianos e alguns japonezes que estão dispostos a -sahir do 
Brasil. 

No momento em que se falla de !mmigra1;.ão, o· naciona
lismo lusophobo do Sr. Epitacio quer !5e escurracar o portu
guez de . .. ohrigal..:o á naturalizacão para sorteai-o ao servico 
da M:arinba e tornar as equipagens talvez, de ·homens brancos, 
porque de n egros ne~ gosta a p~esidencia. ·_ · . 

Emquanlo o nacionalismo epitaciuno ·se limita· a uma 
certa colon}a, as emprezas colossaes vão amé1"icanizando e 
assenhoreando-se do Brasil. 

O edital é nestes termos: · . . 

~cnpiHtnia do Porto - Edital - De ordem do Sr. capitão 
dP .mtir e guerra c~pitão do porto, e · em ohcdiencía á cir
r.ulnr n . i . 094, da lnspectoria de Portos e Costas, :faço -sa

.hez- aos pescadores estrangeiros, que, no prazo de 60 dfas, a 
~ontar da data da publicação- deste edital, . deverão os mr.s
mos pescadot•es apresentar:. esta capitania as cn.rtas de na
tnr~liz.acãc,, caso queiram ··gosar dos mesmos dir:eitos conce
didos os naeionaes. 

Secretaria rla Capitanik do Porto. da . Capital Federal r> 
E sf.ado do Rio de Janeir<t em !2 de .agosto de 1920. -· Mn
noel F. da Sih'a Guimarães, seeretario . ~ 

Devo n.dditar o que vem , transcripto no Jornal, de 7 cfo 
agosto de f.920 ~ · ·• · · 

~A nacionahzacão da pesca. - Os· pescadores estrangeiros 
obrigados a se nacionalizarem - O almirante. Alberto de Raja 
Gabaglia, inspeetor de PortQs ~ Costas, expediu hontem ~s 

1 
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reparltoões subordinadas a essa inspectoria, a seguinte ctr
cular: 

<ePara os devidos fins, vos communico o seguinte: 

Pelo art. 3º, paragrapho unico · da lei n. 478, de 9 de 
dezembro de 1897, a pesca deve ser nacionalizada, isto é, 
os pes.cadores devem ser nacio1laes. Entende-se por pescador 
todo individuo que se emprega e vive exclusivamente da 
pesca ( art. 59, do decreto n. 9. 672, de 17 de julho de 
1912). 

Porém, como tem sido aàmittido até agora, que qual
quer individuo exerça 3. profissão de pescador . sem attender 
á sua na~ionalidade, esta inspectoria. dá o prazo ce 60 dias 
para que esses estrangeiros preparem os seus papeis, para 
se habilitarem á naturalização, caso queiram, afim de gosa
rem os mesmos direitos dos nacionaes. > 

O parecer a que me refiro, do Dr. Theodoro de Maga-
lhães, é o seguinte : . . 

_ <.:Fundamentada ·em uma circular do inspeetor do porto, 
nega-:se a autoridade competente a matricular na Capitania. do 
Porto do Rio de _Janeiro pescadores estrangeiros : sem que pré
~iamente, hajam ellés se naturalizado : 

Considerando que a Constituição Federal assegura aos 
brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil a inviolabi
lidade dos direitos concernentes á liberdade, á seguranca . in
dividual e á propriedade (art. 72), e garante o livre exer,.; 
cicio de qualquer profissão, moral, intellectual ou industrial 
.(art. 72, § 24); 

Considerando que o acto da naturalizacão deve ser· livre, 
espontaneo sem coacção de especfa alguma. e não póde ser 
forcado a um estrangeiro, para que este desempenhe qual-
quer funcção privada no Brasil; . 

Considerando que a Constituição absolutamente não obri
ga a naturalização, tanto que, estabelecendo a naturalização 
tácita do art. 69, § 4º, resalva ao estrnngei~o o direito de 
<tdeclarar o animo de conservar a nacionalidade de origem>, 
o que o não priva dos direitos do art. 72, uma vez residente 
no Brasil ; ~:~ 

Considerando que a obrigação que a Capitania do Porto 
quer impor ao estrangeiro, além de inconstitucional, não 
encontra nenhuma sancção no decreto n . U.. 505, de 4 de 
maio de 1915, que apenas determina a naturalização da em
barcação (art. 330) e nunca a do seu proprietario (art. 48-i); 

Considerando que o referido decreto n. i i . 505, no ar
tigo 267 autoriza ~a pesca nas costas, lagoas e aguas territo
riaes por indíviduos matriculados como pescadores e em em
barcações nacionaes> o que põe claro o exercício por qual
quer estrangeiro sem a . exigencia- da naturalizaçãa; 

. . ' 
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Considerando que nenhuma reslricção impõe o referido 
regulamento. vis to Que no seu art. 270 faculta .a pesca a to
das as pP-ssoas residentes no territorio nacional; 
_ Considerando que as leis citadas pelas circulares cl.o in
<: ;:,ec [.or do porto são a 'lLer ior e~. ao di;creto · n. 11. 505 e, por
tanto, r eunem disposições revogadas; 

Considerando que si os decretos da circular pudessem 
produzir effeitos nenhuma prohibit;-ão trariam á pesca pelo 
estrangeiro; 

í!onsiderando que · o. art. 3º~ paragrapho unico da lei nu-· 
mero -178, de 9 de dezembro de 1897, que fixa o preenchi- · 
rnento dos claros da força naval, dispõe: «Todos os brasileiros 
riatoc; ou naturalizados que exercerem a profissão maritimaJ 
ficarão sujeito ao registro ou á matricula nas repartições do 
MínisteriC1 da Marinha.~. Esse texto expressa materia estra
nha á pesca e, si se reporta ao registro de brasileiros natos 
nu naturalizados exercendo a profissão maritima, é exclusi
vamente para, no caso de guerra chamal-os á defesa da Na
ção e engajal-os nos proprios . navios que, dado um conflicto 
internacional, o mesmo decreto . os torna accessivel ao Go
verno; 

Consid·~rando que o decreto n . 9. 672, de i 7 de julho, 
mencionado na circular, defenindo no art. 59 a profissão de 
pescador, absolutamente não falia em sua natu.ralizacão, ape
nas exige a sua matricula «com os dizeres de nome, idade, na
turalidade, residencia, etc~. Esse decreto, que visa passar . 
do Ministerio da .Marinha para o da Agricultura o serviço da 
pesca, valida a matricula por todo o tempo de vida do pes
cadcr, rlesdr que seja visada annualmente, em janeiro, pelo 
chefe da esta0ão de pesca; estabelece, pessoalmente, ou em 
companhias, aos pescadores outros favores ·como reducção 
etc importação e permissão para que os cargos de mestres. 
contra-mestre~, capitães e metade da equipagem do barco 
á vela sejam exercidos por. estrangeiros, durante cinco an
nos. contados dn data da lei que autorizou o regulamento da 
pc~ca. Quer is!o cUzer que, não dentro de. cinco annos, mas 
durante cinco annos, a partir da data do decreto se renovam 
ou $e visam as matriculas; 

Considerando, finalmente, que só por abuso de poder 
r,gtâ a autoridade maritima a impedir o exercício da pesca ao 
estrangeiro, 

Penso que: 
Assisto aos prejudicados ~.ecorrerem ao Poder Judicia) e . 

intentarem qualquer remedia ·que a lei lhes assegura.'>. 
Quererá o Governo, nos seus 'ZaccessoS» nacionalistas ou 

no frenesi nativista reinaugurar o ominoso «matta-gallego~ 
ào jacobinismo? Mauricia de Lacerda. 

· Rejeita<io. 
• . I 
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N. 24 

Ucquairo que por intermedio da Mesa. o Governo remetta 
eópia. do inqucrito sob1·e a expulsão de Abílio Cabral e João 
José Rodriblles. 

Sala da:3 ses~ões, 20 de agosto de 19~ 0. - Maurício_ de 
Lac ·rda. 

Justificação 

Dou como justificacão a segt.iinte petição de habeas
curp us concedido pelo Tribunal, e que subscreve o illustre 
advogado santista , Heitor de Moraes. 

«Exmo. Sr. Dr. juiz federal de S . Paulo -- Heitor d~ Mo
rae.s, vereador á Gamara Municipal de Santos e advog:tdo nos 
auditorio::; daquella comarca, convencido de que ainda vige 
a Constituiçã,o Federal de 2/i de fevereiro de 1891, em. suas 
inleg-ras disposições, inclusive as do art . 72 e respectivos pa
ragr<1phoB, onde ~e declaram os direitos cuja inviolabitidade 
ella «assegura a brasileiros e estrangeiros residentes no paiz>, 
de conforrnidade com o disposto no capitulo VII do titulo VI 
àa parte segunda da Consolidacão das Leis referentes á Jus
tiça Federal, approva~:fa :pelo decreto 3. 08i, de 5 de novembro 
de 1898, vem· impetrar a V. Ex. uma ordem de habeas
corpus em favor dos operarios Abilio Cabral e João José Ro
drigues, pelos motivos e para o effeito que passa a expor: · 

I 

A 1 de julho do auno proximo passado, fundou-se em 
Santos a sociedade operaria União dos Empregados da Com
panhia City, composta dos trabalhadores da Companhia Me- . 
lhoramcnlos da. Ci'dade de Santos (The City of Santos Impro
vemeri.ts Company , L td.), na fórma e nas condicões constan
tes dos respectivos estatutos, dos quaes se junta. á presente 
um exem1llar (doe. n. 1) . 

Ar)provados os estatu tos e eleita. a primeira directoria, 
da qual faziam parte os pacientes, o primeiro como presidente 
e o . segundo como membro da commissão de syndicancia, a 
r cfcl'ida soe.i crladc se constituiu cm pessoa jurídica, praíi
camhl 1 odas as formalidades exig_idas por lei, como se prova 
com a inclu::ia certidão do registro competente (doe. n. 2). 

Assim organizada, a sociedade entrou, desde logo, em rc
laçõe:; com a gerencia da 'lhe City of Santos Improvements 
Compauy Ltd., a qual a r econheceu, e nem podia negar-se a 
reconhecel-a, como a legitima representante da classe ope
r aria, que se compunha da totalidade dos . trabalhadores em
pregados nos differentes serviços explorados por aquella em-

- , 
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:rireza; no município de Santos, ·a saber, os fornecimentos de 
gaz, agua, luz e energia electricas. 

A principio, o Sr. Dr. Bernard F. Browne, gerente da 
companhia, dava demonstrações, de se achar disposto a · col
laborar com a directoria da sociedade, para que esta pudesse, 
de perfeita harmonia e no interesse de ambas as partes, lo
grar a plena realização de um dos seus fins capitaes: - tte
:iOlver quaesquer questões que possam offender ou prejudi
car os seus associados, de modo a evitar o descontentàmento 
geral da classe e a desorganização ào trabalh0> (Estatutos, 
art. 2º, alinea B) ·' · 

Na verdadé, porém; o gerente apenas sim.ulava boa von
tade, para ganhar e illudir -á coniianca dos seus operarios. 
Attendeu algumas das suas reclamacões, apresentadas por in
termedio da sociedade. Mas, salvo uma ou outra de menor 
importancia, só attendeu aquellas que representavam obriga
cões impostas á companhia por força de lei ou ·dos seus con
tractos. Por exemplo; a obrigação de affixar a lei e regu
lamento referentes aos accidentes no trabalho~ nas suas offi-, 
cinas, na fórma e em obediencia á disposição do art. 28 da·· 
referida lei n. 3. 724, de 15 de janeiro de 1919. (Commenta
rio, que este ca.so requer: - Para que a poderosa e prepo_. 
tente comp·anhia ingleza obedecesse a uma insopbismavel de
terminação de lei brasileira, do mais .simples e facil eump~i
mento, · foi mistér ·que os seus operariós, .homens rudes e 
quasi analp'habetos, fizessem essa exigencia ao sagacissimo, 
letradíssimo e diplomadissimo gerente da mesma ocmpanhia, 
tão protegida, apezar de tudo, pelos energicos mantenedores 
das nossas ineffaveis instituições pseudo-republicanas ... ) . 

Entretanto, o solerte' gerente · estudava :os meios mais 
effieaze~ e agtiarda a occasião mais ~pportuna para pôr em 

Formuladas assim, franca e pos1t1vamente, essas -duas 
J)rovocações aos brios dos seus operarios, estimulado no animo 
destes, por essa fórma insidiosa, o justo desejo de fazerem 
"ªler os seus direitos e não deixarem espesinhar a sua di~ 
gnidade, quando offendidos em uma e em outros, :só restava 
ao gerente esperar o momento opportuno e o auxilio dos po
deres publicos, para d~_sf echar o golpe contra a -sociedade,· na 
absoluta . certeza de vencer. 

Approximava-se a · opportunidade. Corria, já em meado, 
o rnez de outubro. No dia 30, realizar-sehiam as eleições ·mu
n icipaei1. • • O advogado da União dos Empregados da Compa
nhia City, vereador da minoria, continuava a mostrar-se re
solvido :i insistir, a todo o transe, com a Camara Municipal. 
para que esta., por intermedio da Prefeitura, obrigasse a com
panhia a cumprir as obrib-racões dos -seus contractos. Gamara 
•) companhia p1•ecisavam dar-se as mãos, para. em acção con
junta, se livrarem, afinal, de um sujeito tão importunei, que, 
com tamanha impertinencia, vivia a nert.urbar-lhés o socego, 
a ambas ••• 

.A occasião ern a melhor possivel. A imprensa da ·verba sc
~t·cla; da qual o delegado regional de Santos tem sido· um dos .. -
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mais ·r..oni:picuos collaboradores, havia <lado ao .caso ~o assas-• 
l'.iinio de Ace1iI10 Danta$, chefe do trafego da Companhia Do~a.s, 

. as propor~.ões de um movimento anarchista, de 9:Ue era im- . 
cio esse facto, e no qual se achavam compromettidas toda..s as 
classes do proletariado. Prra convencer as chamadas classes 
conservado1·as de que era tal a vedade, o argutissimo dele
gado Ibrahim Nobre não hesitou em aceusar, como autor in
tellectual do referidÕ crime, ao operarfo Manoel Gatnpos, a 
quem a. policia paulista, já havia alguns annos, vinha perse
S1Iindo, encarniçada mas baldadamente, como um q>erigoso 
anarchista) . 

Sol icitado a àefender esse. operario, o obscuro advogado, 
signatario da presente, prometteu annuir, desde que lhe dés
sem elementos com os quaes se convencesse, e fizesse a prova. 
da innocencia do accusado. Dessa unica e exclusiva condição 
dep~ndcria ·o seu as~entimento. Essa condicão foi satisfeita .. 
Não havia a menor duvida: Manoel Campos não era um cri
minoso, mas, ao contrario - uma victima . Victima. de uma 
monstruosidade . Vietima da nerversidade consciente ·de rim 
tyrainete ·sem entranhas e sem escrupulos. A ériminosa era 
a policia . Acéeitariamos a causa. Mais: não cobr:u:.iamos ho.:. 
norarios. , 

Da I'.azão, que assistia, então, ao humilde advogado, que 
ora impetra este habeas-corpus, e do resultado do . seu tra
balho na ·defesa do . opera.rio perseguido, póde certificar-se 
V. E:Ã. , si se der ao incommodo de ler as publicações in
clusas (documentos ns. 3, 4 e 5). Bastará notar, aqui, que, 
ao cabo , de cerca de quatro mezes de torturantes i:;of frimentos, 
nos· calabouços da cadeia de Santos, o nosso constituinte foi 
restituído á · liberdade, por força de decisão unanime do 

-egregio Supremo Tribunal de Justiça de S. Paulo,. aos 1.8. de 
dezembro do :anno proximo passado (documento citado n . $) ·-

n 

Foi-nos forcoso alludír a · esses dous factos - o alo;sas
si nio . .ae Acelino Da?ta.s, e .ª defe_sa de Mainoel CW!pos -
r\m virtude da sua intima connexao com os _ acontecimentos 
dos quaes se origina o presente · pedido de ·· habeas-corpus. 
Mas, é mistér que se explique: essa intima connexão foi 
e.reada pela imagínacão do delega.do lbrahim Nobre como 

· base necessaria ·para o desenvolvimento do tenebroso' .plâno, 
em qy.e elle, ma'9~iavelicame'.!lte, r..ollabo~ava com a presença. 
da City e a pohticalha dommante. Assim é que, emquanto 
se · arrastava, morosa e propositadamente; o summario do 'Pl'O
cesso. iniciado em 27 de agosto encerrado em 3 de outubro 
(ma is d 40 dia~! e. estando os réos presos!) , o deiegado fazia 
Pl.lblicar, no orgão offieial da situação, a noticia de que es
tava sendo :prep?rad<>, 4Ila Sociedade dos Empregados da City, 
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{ja qual é advogado o bacharel 'Heitor de Moraes, un~· movi- · 
m.cnto opera1·io, com o fim de fazer pressão sobre a justiça, 
r;o julgamento de l\ianoel de Campos». (Vide o incluso nu.
mero d 'A Tribuna, eôição de .19 de se.tembro de 191.9, do-. 
cumento ,n. 6.) 

Esse imaginario «movimento subversico:l), a que, por -va
r.:as vezes, com ~stra:nba . insistencia, alludia o celeberrimo 
delegado, em officios dirigidos ao Poder Judiciaria -·- isto 
entra· pelos· olhos, mesmo dos peiores cegos, que são os que 
não querem ver - não l)Odia ser outra cou~~ sinão a gréve 
<lo pessoal da City, -que o propri~ gerente desta estava fo-

. mentando, <ie combinação com a policia e a politicagem, e 
cuja declaração seria inevitavel, tão efficazes eram os meios 
empregados para provocai-a. / . 

Denunciava-se, claramente, o pl~no de Mister Browne: a 
t;réve acabaria por se <leclarar, mais dia, menos dia; .a po
licia cahiria a fundo sobre os operarios; a imprensa da :verba 

. secreta, por ordem e conta <lo partido situacionista, acc<isaria 
o vereador independente de ser o cabeça -do «movimento sUb
'\'ersivo»; a população, prejudicada, se revoltaria contra os 
~revistas e o seu ·advogado; a sociedade seria :i'echa,_da, sem o 
menor ·protesto; o vereador da minoria não seria reeleito; e, 
assim,: voltaria a reinar a beatifica harmonia antiga entre as 
trcs potencias associadas - Política, Policia & Companhia· ..... ! 

Verificada a opportunidade do momento, prevenida ;i. 
opinião publica, .por taes processos insidiosos; contra o ope..:. 
rariado, só faltava achar um meio .de ·provocação, c'\l.io em
prego to.rnasse absolutamente certa e inevitavel a desejada 

. declaraç.ãc de gréve. _ 
Esse meiu,. forneceu-o a Prefeitura, oi·denando -que nu

merosas praças <lo Corpo de Bombeiros fossem praticar como 
motoristas, nos -bondes da City •. Tal resolução fôra tomada 
rlc ;pleno accõrdo com a gerencia da companhia, e sem qlie 
esta désse qualquer explicação ou siquer um simples aviso, 
ou descontentamento. E isto - está claro - ·:?Jorque era. 
ao seu pessoal, de modo a ovitar, da parte deste, desconfiança 
P-sLe, precisamente, o effeilo desejado e procurado, por Mister 
Browne, desgostar os seus operarios e arrastal-os a um mo-
vimento de protesto. · 

Foi o que succedeu. Logo que s~ cJivulgou o facto - com 
a tircumstancia aggravan,te de que os bombeiros se desaba
favam com os operariO's. affirmando que, muito contra o beu 
gosto e só por obediencia á disciplina,, é que cumpriam a or
dem da Prefeitura - toda a classe entrou -a agitar-se, exi
girnio que a sociedade, pelo seu prsident~, redàmasse a im-
mediata. cessação do «abuso>. . 

Obrigado a cumprir os deveres do seu cargo, o. prebi-

\

1. denle <la sociedade, Abilio Cabral, solicitou uma entrevista 
com o prefeito municipal, para discutir o caso. Realizando
se o encontro no e.scriptorio particular do· .,Sr. Prefeito, a 

e. -Vol. ·VI. .'3 
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quqm o referido Ó1)crario foi upre.':ientado pelo advog-a<Jo cta 
soc11;dade, trocaram-se explh.:ai;ôcs de parle a parle, cun
-forni<: con15ta <l;.i, cal'La aberla publica.da pelo mcsú10 auvo
.;ado,_ na_Gazeta do Povo, a 16 de outubro . (duc. n. 7) . 

Em resumo, allcgavtt o chefe do -cxeculivo munit;ipal que 
a . providencia eonlra a qual reclamavam o:> opera.riu:; <la 
,C1Ly. lüe füra inspirada apeua.s pelo simpleo rl esejo de pru· · 
:p~rc10nar aos bombeirub a apL'endizagcm <le um uuvo orn
ic10.. • A isto, muito respeitobamenLc, obterupcrou· Abiliu Ga
h~a! que os ~eus companheiros de trabalho viam nessa pro
videncia um meio de pre.ven..ll.· ou impedir as gréve:; quau-d.u 

. foos~m forçados u. usat de.s·sa lesitüno recur:3o. em defesa .Jos 
:seus direitos. E accrescen·Lou que, além disso, aquella me
<llda eI:a escusada, porque a .sociedade se comprometLcra pm 
.o seµ advogado, a, em Gccasiões de -gréves, for·J~ecer o pt:s
isoal sufficientc paru. fazer trafegar alguns bondes, de n.a
[leiI a a não prejudicar ..... populacão, e desde que lhe fossem 
dadas as neoossarias ;;aranLi:as, pela Preâeitura, contra a.s 
costumadas violencias policiaes. Pond.erou ainda. o . mesmo 
operaria -que-, seria difíicil faz~r os seus companheir-0s de
sistir -na recla.ação, por se acharem de animo prevenido t.on
:tra o gerente,. em vir tudo dais ameaças, que este fazia, <le des-
. ttruir a sociedade. . . . · 

· Os factos vieram, logo, provar que .Abfüo Cabral tinha 
razão. A Pref eitHra manteve o seu acto. Os bombeiros con
Mnuavam na praticagem. O caso foi discutido em assembléas 
-extrao1dinarias. Os animos se tornaram exaltadissimos. Em 
:vão o presidente recommendava ~ calma e prudencia acon
selhadas pelo advogado da sociedade. Esta dirige uma re
presentação á Camar-a Municipal. . A Gamara. se- recusa a ""to
iDlar conhecimento sob o falso pretexto de que eram \!af- . 
ifrontosos e ameaçadores ao poder municipal:!> os termos da 
!alh,ldida. representação. Com isto, cr-esceu, até o desesperQ, a 
, .i!.!-if..acão d'us operarios. Ninguem poderia eontel-os. 

m 
i>osLo que representasse um protesto unanime ·e so

lemne de todos os trabalhadores da Companhia City, ·a gréve 
sõ manifestou, desde o início, com o caracter mais eminen.
rLcm-enLe pacifico, que jámais se observou, a~é hoje, .em qual
. qger: movimenLo desta natur·eza. 

Provas ? Eil-las: 

Feita. a parede, paraly.sados os scr_viços, Úa maàrugada 
ce i6 de outubro, o primeiro cu.idado ·da directoria <la so
ciedade foi providencfar para que -::.odos os seus assóciados se 
abstivessem de qualquer demonstracão, que pudesse consi
!lera~-se perturbadora <la ordem publica, ~anm de não dar 
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pL·elexto a violencia.s <la parte da policia.:... Com esse nobre 
int.uifo, o p1-.esidcnLc Abilio Cabral. fez publicar, naquelle 
mesmo dia, no vespertino Gazeto do Povo, o seguinte bole
tim: (doe. n. 8) : 

~.\SOCIEDADE UNIAO DOS EMPREGADOS DA COMPANHL.\ 
. CITY . . 

AOS 'J'R.ABALHADOR.ES E?.! GERAL 

Tendo sido resolvida hontem a greve geral de todo o pes
so1l da Companhia City, como protesto por não ter sido atten
dida a sua reclamaç.ão contra a i1;1tervencão de bombeiros o 
outros indivíduos . extranhos a classe nos serviços da. 
companhia, esta sociedade, pelos seus directores aba:ixo
assignados aC(lnselha a todos os socios em · geral e a 
todoi;; og ~mpregadofi da companhia a ~ima calma 
e úl1cci.iéncia ds · lei~ e ás autoridades, assim como que 
ningueni ·i,·aga.-comsigo qttalqum· arma prohibida, afim de não 
<iar pretexto a yiolencias da parte da policia. - O presidente, 
.4.bilio Cab1·al. -- O ·-i ~ secret-ario, Jo.i;é Fortunato. 

A despeito, porém, de taes recommendações, de serem 
cllas attendidas, s.em discrepancia, por todos os grevistas, a . 
policia entrou logo,. nas primeiras horas desse primeiro dia, a 
praticar as mais iunominaveis arbitrariedades, assaltando as 
casas e invadindo 08 quartos dos operarias, para prendei-os de 
snrpresa, emquanto dormiàrn, como adeante narraremos. 

Ent'retartlo, apezar de atacad<Ys e ultrajados por essa 
fórma _indígna e selvagem, -os pobres trabalhdores permane
ciam r esignadamen_tc •. na firme resolução de não exercer re
vrcsalias. · Assin1, é que, no dia seguinte, f7 de outubro, a So
ciedade per dous óir-ectores que ainda se achavam em liber
dade7 insistia nu5' mesmas recommendações da vespera, pu
blicando: no mesmo jornal citado, este segundo boletim _(do-
,cumento n. 9; : · 

...... ·""'. 

A SOCIEDADE UNIÃO DOS EMPREGADOS DA COMPANHIA 
CITY 

AOS OPERARIQS EM GERAL 

1 • 

Os abaixo-aRsignàdos. directores desta sociedade, que 
~timla ·se acham em liberdade, aconselham e rogam muito -en
ca.reci<iamente · aos seus consocios, e em geral a todos os tra
balhadores nesta cidade, ·a que não compareçam, nem mesmo 
de longe·, como simples curiosos, ao comício que se annunch, 
pela A Trfbuna, para a noite d,e hoje. 

\ 
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Esse comício não é · out1·a cousa, sinão uma insidiosa ar
madil/w. para attrahir os ope1·arios e os fuziúrr e esmagar, na 
fórma do · costume. 

Outrosim, continuamos a recommendar aos nossos compa
nheiros a mazima calma e respeito á ordem e obedíencia ás 
leis e ás autorid>ades, bem corno que cada um permaneça. P..m 
sna casa, ~vitando ajuntamentos nas ruas e praças, ou em 
quae::;auer outrvs Jogares, de modo a não dar pretextos a. novas 
e maiores perseguições. - Pelos directores,, o vice-pres1dentP;, 
Josê ào Amaral. - O 2º secretario, Lucio A. Cortinhas.· 
· Nessà admi"ravel attítude, se conservaram os opera.rio~, 
durante os longos dias em que esperavam do poder judiciario 
do Estado Je S . Paulo, o remedia que a Constituição da Repu
blica prescreve e a~scgura ás victímas das autoriaades arbi-: 
trarias e Yiolentas . Esse remedío - o habeas-corpus - foi 
i·eclamado. com a maior presteza e a maior energia, mas em 
pura perda, come veremoE. . . 

=Não obstante. sem que houvesse o menor receio de per-
. turbação <la ordem. pois os grevistas permaneciam todos em 

.suas c~sas. na mais rigorosa . obediencia 'ás· recommendaçõei;; 
da sociedade, - e este facto, cuja verdade asseveramos, ficou 
larga e plenamente provado nas ju~tificações inclusas - a 
policia, de~de o momento em que lhe foi communicada a 
gr~ve, dou ímmediato inicio á mais brutal e revoltante pcrsc
gujção contra os pacificos· trabalhadores. 

8ahiu, logo, em campo a numerosa matilha dos famigera
dos <rSt~cref.as». " . Matilha? Não: não insultemos .·os pobres 
cães. Antes, comparemos a elles, ennobrec~ndo--os, os desgra
çados prolet.arios. Porque estes começaram a ser caçados, não 
mais á bala, como é costume eni Santos; mas - . a laco. A laço 
e com carroça, exactamente como se caçam os . miseraveis 
cães, nas ruas. · 

Eis o edificante quadro: 

A's primeiras horas da manhã, em grupos de tres ou 
quatro, os •~sbirros se acercavam das modestas casas opera
rias. A' ~squin.a proxima, de modo· que não ·fosse visto, para 
não àcspP-rtar suspeitas, deixavam o carro de conducção · de . 
presos. Entravam, sem bater nem· pedir licença, varejando as 
casas. Si estavam fechadàs, ass$lltavam-nas, arrombavam-lhes 
a~ portas, galgavam-lhes as janellas ... E eil-os, em um 
apice, dentro do quarto, victima ptocurada, sem o menor 
respeito para com as suas mulberes, sem a menor piedade· 
para com a~ suas crjan<;.as, de re.vo!ver em punho, a exigirem · 
que o infeliz operal'io - já e já - Sf' levantasse da cama, 
onde o sm·p:r.ehenderam ~ dormir, e se vestisse, e · os ac,om
panhasse, e não diseutisse. Caçado assim, deshumanamente, o 
.desgraçado ~ra . mettido no· çarroção negro, que só ~ntão se 
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approxima.va até á. casa. Depois, era o calabouço, humido e 
infecto, eram os horrores dos supplicios - a fome, a sêde a 
chibata, por fim, a deportacão, -· a destruição dos lares das 
victimas, mulheres e crianças atiradas á·miseria ou á pros
tituição. as torturas moraes, e os trabalhos forçados, e os 
inhospitos climas do desterro! 

Por essa forma barbara e brutal, foram arrancados ás 
suas familias e deportados, entre muitos outros, os pacien
tes - Abilio Cabral e João José Rodrigues. Ambos foram pre
sos, pela manhã, dentr.o de suas <iasas, qua;n<;lo ainda se acha
v-am recolhidos aos seus leitos, a dormir, socegadamente. 
Essas pri.sões, como as das outl'as victimas, foram narradas, 
com todas as circumstancias, pelas · testemunhas que depu
zeram nas .iustificações inclusas, para cujos depoimentos ro
gamo!!,. encarecidamente, a preciosa attenção de V. Ex.t hon-. 
rado e preclaro julgador. 

As referencias particulares á prisão de Abilío Cabral se 
encont.ra.m nos depoimentos das 2•, a., 4 .. , 5• e s• testemunhas 
<ln primeira. das alludidas Justifieacões (doe. n. 10) . As re
lativas :'1 prisão de João José Rodrigues -constam do depoi
mento <la !;"' testemunha dessa justificação, e, mais parti
cularmente, dos depoimentos da 5ª e 6" testemunhas da se
gunda ·justificação (doe. n. H). Estas duas ult~mas teste
munlrns rc-feriram, com abundancia de .pormenores, o pro.ce
dimento insolito e covarde .dos. «secretas'!> que effectuaram a 
prisão de João José Rodrigues. Eis, em resumo, como se pas
:-Jaram os factos : 

Nu noite de 15 par-a 16 de outubro, realisara-se e feste
,iaru-se, f\m casa de .Toão JoSé Rodrigues, o casamento de sua 
r:unhada e. pupilla Maria Gonçalves. Por esse motivo, João 
Jos~ não h3via comparecido :i assembléa dos seus companhei
TOS de trabalho, effeetuada naquella noite, e na qual 1õra dís
cmtida P rPsolvida a . declaracão de gréve, - e isto basta para 
provar a revoltante injustiça da sua prisão. Tendo-se dei
tado mai8 tarde, pelo mesmo motivo, e como, achando-se de 
1:cencn. s6 dr:ve~se voltar para o !:lerviço depo·is_ das 9 horaa 
tia manhã de 16, n esta hora, ainda se encontrava recoibido 
n1i sPu quarto. quando a ~:ua -casa foi assaltada pela policia. 

l~ram quatro valentesy' «secretas~. Penetraram na ~asa. 
fif•rn bO.f Pr, nem pedir licença. Já. na sala de jantar, interro- · 
garam a sogra ce .João .Tosé onde se achava este operario. 
H~!lpondPu-lhes a boa mulher que não sabia si o seu genro 
,já. t.ínhn sabido. V.e.ndo a port.a do banheiro fechada, os es
JJirroR <l~scnnfiaram que alli se houvessem esr,ondido a sua 
vict.lmri. Rf'm mah:i palavra, desceram ao quiI;ital. De umas 
ohras do terreno vísinho, trouxeram uma escada. Encosla
r:i.m-n'a á janella. Encostaram-n'a · á janella do banheiro. 
Como a vidraça, que era de caixilho, estivesse emperrada por 
causa du. tinta, da ultima pintura, abaixaram a parte supe
rior e saltaram para dentro. Vendo que se enganavam, diri
giram-se ao quarto pegado, dispostos a ~rro~par.-Jbe a porta. 
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Esta.· porém, se abríu e João José se lhes apresentou, eni 
trajes menores, perguntando-lhes o que desejavam. Respon,.. 
deram-lhe, apenas, que se vestisse e o~ acompanhasse. Aô 
mesmo tempo, um dos bravo3 quadrilheiros ordenou a mes
ma cousa á velha sogra do -operario preso, insultando-a e 
ameaçandc-a. Não houve rogos, nem lagrimas. que aplacas
l'em .a co1era cos heroicos mantenedores da ordem. E tudo
f oi feito com tamanhà rapidez e violencia. que ·a mãe de 
João José, - uma pobre velha de sessenta anno ! - que 
estava nos fundos do quintal, a costurar saccos, não teve si: 
quer o tempo de· subir ·até o quarto de seu filho, para se 

~ despedir àest.e ! E, assim, lá foram as duas vidimas, genro e _ 
sogra, caminho do celebre posto da vma Mathias, onde fo-
l'am separadas e trancadas em prisões 'differentes. . 

Como tudo isto -é bello ! edificante 1 republicano . ' 

V 

Mas, registraram-se outras h'ellezas, ainda mais edifi..; 
cantes ·e mais republicanas. 

Nas prisões, que foram atirados' ás dezenas, os desgra
Gados operarios, durante longos dias foram sujeitos ás mais 
innominaveis villanias e padeceram as mais atrozes tor.
turas. 

FaIIem, por nós, as testemunhas que depuzeram nas jus• 
tificacões inclusas: 

Antonio Ferreira. brasileiro, natural de Sergipe, entre 
,utros actos. de revoltante covardia da policia do delegad9 
Ibrahim Nobre, narrou o seguinte: \ · 

... <que, SÓ pelo motivo da gréve declarada pelos· 
seus companheiros de . trabalho, o depoente foi preso· 
no dia dezoito do corrente, das seis e meia para sete 
horas· C!a manhã, <!!lando ainda se. acháva dormindo,. 
na sua casa . . • > ; 

. . .. <que o depoente foi então conduzido a um au....; 
tomovel, que se. achava afastado -aa casa, na rua Quar:
ta, e transportado ao · postá' de· VilJa Mathias, õnde 
ficou preso e ineommunicavel, com as pessoas de fórà,. 
até hontem, dia viilte e tres. ás -cinco horas da. tarde; 
qne. na mesma· prisão, em -companhia do depoente, e 
como elle incolll!nunicaveis e com sentinella. de arma 
rmballa~a e á: vista, e5tavam .recoibidos mais onze 
npr.r:wio~ .. todos empregados na Companhia "City; 

- - . ~1ue f\sses operarios eram os seguintes: Abi-' 
lio Cabral, Julio Fachada·.-.. etc ... ; · 

.... <t:que os· primeiros tres · dias, todos os presos 
estiveram complfitarr_tente . privados dei, qualque>r al-t
mento e até de agua·; que no :Primeiro . dia, tendo o 
preso Albano ·dos .Santos, recla~~do, pela primeira vez, 
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um pouco de agua, o faxineiro Hermenegildo Augustõ . 
expl ícou que tinha. ordem de nã°' dar nem mesmo agua 
a ning1iern e que bebessem da privada; que, tendo d 
depoente então protestado com energia contra essaJ 
deshumanidade, todos os seus companheiros se anima ... 
ram a protestar com clle;. que o depoente disse ao fa~ 
~'l::ineiro que í'ossc chamar um official parà fazer a suai 
queixa, porque do contrario, elle e seus . companheiros 
arrancariam á força a porta e iriam morrer lá f6ra nai 
pontas das bayonetas para acabar de uma vez com o. 
seu m.ar.ty1·io, pois isso era rnuito melho1· do que mor-: 
rPrem, all-i de fome e de sêde; que um dos seus compa:..· 
nheiros, de noro.e José Rodrigues Junior-, levou o sew 
desespe1·0, rmtão, ao ponto de chorar como uma c1-iança; 
qne. em vista ·dessa attitude do depoente e seus com_, 
panheirM, o faxineiro chamou o sargento Isaac, e est.e 
s6 cntfío permittiu que o faxineiro puzesse á porta do· 
carcere uma lata de aaua (que era de dous kilos de, 
banha) e uma caneca; que s6 no dia vinte e ·um, . ter~a-: 
f eira, 'ás oito J10ras d~ manhã, foi servido o primeiro~ 
alirnento o.os presos, por exigencia e á custa· delles 
prop1•ios; que o fa,1Jineiro Hermenegildo Augusto é um 
pnb1·e rnenino de cerca de qufnze armos, o qual referiu' 
ao depoente '~ seus companheiros que elle pr.opric erd 
urna victima da polici(.i, .·e havia si.do preso em maio dd, 
cMrente anno· pelo facto de ter em seu poder um vo'-· 
letim referente d greve declarada naquelle . mez nesta 
cidade.: que o mesmo faxineiro . accrescentou ter sid{j 
recolhido tre.~ dws na cella d.a Policia Central a pão e 
a(fua e depois f!)l removido pnra o posto de Villa .Ma-< 
thias. onde. até ; hoje continúa preso. trabalhando <le 
dia, como faxineiro, e á no~te dormindo na chave.» 

.José Rodrigues Junior, operaria tão perigoso 'á ordem· 
publica que, ainda hoje, continúa como empregado de con~ 
füm~a (fiscal) da City, referiu: · \ 

<i: •• ·.que, assim, nessa noite, estavam recolhidos ao 
xadrez n. 2 doze operarias; inclusive o depoente; que,; 
como já disse, enfrP: esses presos se achava o presi-< 
dente Abílio Cabral e Albano dos Santos, logo que en~ · 
t?·ou na .. prisão. abriu a camisa, mostrando ao depoente. 
e seus companheiros as suas costas, que estavam roxas~ 

·com. sirmaes de pancadas, explicando-lhes que havia 
·o•:fdo SU'Y"rado par quatro praças COfil'fi"Ui/ltdadaS por um 
cabo, cada um dos quaes,. ao mesmo tempo, llte batiµ: 
com o· respectivo cinturão, e que esses mãos tratos lhe 
haviam. . sido applicados na caser-na do' referido posto; 
'lUe, além desse companheiro, .-sabe· o depo~nte que 
foi castiaado, nas mesmas condições, um outro o'i;era
rio de nome Costa, o quai tambem mostrou os signaes' 

• das violenciq.s, soffr}dis, nQ se~~ cqrpp; que, ·o. depoentê, 
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passou q·uat'l'o dias sem comer absolutamente nada, e 
até aaua se lhes negava; que s6 depois da reclamação 
de Albano dos Santos e protestos de seus companhefros, 
foi que o sargento Isaac .ordenou a um menino, qu~ ser-
ve de faxineiro e a quem o depoente conhece p01· Au
gi~sto «Pisca~, que puzesse uma lata de agua e uma 
caneca junto á porta da grade do xadrez; que, essa la.ta 
era dessas latas commu?is de banha marca «Lourenço>, 
de dous kilos; que o menino que serve de faxineiro 
deve ter doze a quatorze annos~ .e contou ao depoente e 
s<. us companheiros que -estava preso naqtielle posto ha 
já seis m.ezes, pelo motivo de ter sUlo apanhado com 
·um boletim. referente á (Jreve do mez de maio deste 
anno.» 

Julio Fach:ida, no seu depoimento, informou: 

« ... que ess·e . praticante (de motorneiro} referiu 
ao depo1?.nte e seus companheiros que elle se achava 
num salão de barbeiro, no Campo (k(J.nde, quando foi 
preso sem m.otivo nenh.um, e esbofeteado por alguns 
soldados e o sargento Isaac; que, de facto, aquelle ope-
1·ario avresentava o rosto, na face direita, junto á vista, ' 
em torno da orbita, manchado de preto e com um li
geiro ferimento na palpebra inferior dessa vist~; etc. 

Os factos constàntes dos depoimentos supra. _transcriptos. 
;por si sós fallam mais eloquentemente do que quaesquer com
mentarios, que fr-zessemos, a . respeito das degradantes infa

. mias praticadas pelas \autoridades po1iciaes de Santos, con
;tl'a os indefesos .operarias por ellas perseguidos, sup:Plicia
dos e deportados, e_m nome da ordem e da soberania nacional. 

Em dei·esa das -victimas. sem perda. de tempo, corremos 
a bater ás portas da Justii;.a. ' 

Assim, a 16 de outubro, no mesmo dia em que se ini
ciára a covarde pei-Se8"\lição policial, impetrá.mos ltabeas
co1'pu-s ao illustrado juiz da 2"" Vara da comarca. o Dr. Costa 
e Silva . 

No dia segujnle. ii, e) delegado regiónal, nas 'informa
ções prestadas áq11eHe digno magistrado, affirmavn. que os 
:pacientes não se -achavam presos. Entretanto, a justificação 
por nós eff e e tu ada nessa mesma ilat.a (doe. n. 1 O, fls. 7), 
ainda antes de entregup, em juiz'O o officio do -delegado Ibra
him Nobre, provava, cabal e ;positivamente, que e~t.e· faltava 
~ vertia.de, com a sua habitual · desfa~atez .. . ' . 

A 18, requeremos a juntada da rei•erida justificac.:ão e 
·110vo pedido de informa.i;.ões ú. policia . 
. - . ~ 1'9, o delegado Íbrahim ·insistia nas suas cynic~s ne
gativas, nos expressos e cr.tegoricos termos deste officío. que 
transe-revemos, com() -docume~to da época.. , 
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<Delegacia Re.gional de Santos, em t 9 de outu
bro de i9i9. 

Exmo. Sr. Dr. juiz de direito da 2u Vara ....:... Santos 
- Esta delegacia, não tem, nem teve- presos ou si
quer detidos, nem na cadeia, nem em seus postos poli
ciaes, n-eni a bordo de qualquer navio, nem na dele
gacia de S. Vicente, nem. em qualquer · outra depen
dencia, aos individuos: João' J,osé ·Rodrigues, Manoel 

·Peres, Antonio Simões, Marianno Pula, Abilio Cabral, 
Manoel de Jesus, Herculano Krambeck, Manoel Baptista 
Paulo, Flrancisco Olivar, .Antonio'. Caetano, Ignaeio · Pa
rada, Cesar Lopes,. Antonio Ferreira, Antonio Cardoso, 
e José Rodrigues Junior a que allude o officio de 
V. . Ex: .. , em da.ta de hontem. Com oo:cepção de Celia 
Fernande..s. tambem alludida no seu of:N.eio, que foi de
tida por desordem, e já se aeha solta, todos aquelles 
referidos individuos foram apenas intimados a. com
parecer perante esta delegacia, afim de prestar de
clarai;ioos, em caso de interesse da ~ustir;a. Assim 
prestadas essas declaracões, retiraram-se não tendo 
ficado, como dissemos. nem presos, nem detidos sicruer. 

E' o que me cumpre inf armar-lhe. 
Sam!ações. - lbrahim Nobre, dete~ado regional>. 

QÚe fazer em face. de, tão requintado. cynismo? Desani
mar? Esp·erar, resignadamente, CIUe o pedido f.osse julgado 
prB,judicado, em virtude das mentiras policiaes? Não.' De 
modo nenhum. A luta estava. apenas infoiada. Lutariamos 
até o fim, com o mesmo desassombro de sempre. 
· Assim, pois, a 20 de outubro, dirigimos ao· egregio Tri

bunal de Justiça de S. Paulo um novo -pedido de liabeas
corpus. ·nos termos de petição constante da certidãQ inclusa 
(doe. n. f2). · 

Em venerando accórdão de 23 d~ outubro o tribunal 
converteu o julgamento em deligencia, para requisitar in
formacões ao delegado regional de Santos e ao secretario da 
Justi~a. 

Nesse interim, a 24, requeremos a segunda justificação 
inclusa, afim àe. tomarmos os depoimentos de · alguns dos 
opP.rarios que a policia. havia. sido forçada a restituir a li
lierdade, deante da intervenção por nós provocada, do Poder 
J udiciario. 
. Na sessão immediata, realizada a 27, o honrado presi
dente do· Tribunal de Justiça declarou adiado o Julgamento 
do habeas-corpus, por não terem sido ainda reeebidas as in
formações da policia. Era evidepte que está queria ganhar 
o tempo necessario para. preparar .os processos da expulsã'O. 
O dia 30, em que devia ei'f ectuar-se a primeira sessão ordi
n_?.l'ia seguinte, era feriado. · por motivo das eleições muni
c1paes. O tI'ibunal, ·pois, sómente se reuniria, de novo, de
})Ois de decorridos mais ·sete dias, isto é, . treze di-as depois 
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ria apresentação do pedido. Nesse enLretempo, se consuni..; 
maríam, como se consummaram, as illegaes · deportações. 

Er::t o caso de sP applicar a imperaLiva disposicão do 
art. 86 do regimento do Tribunal: «.A.chando-se a petição em 
t.E:rmos, o presidente exporá o facto em mesa, com todas as 
rninucias. na primeira sessão do tribunal que tiver logar 
dentro das . 48 horas seguintes á apresentação do requer-i-. 
mento, ou, no caso contriJrio, em sessão e.xtraqrdinaria que 
ermvocará para t.al fim.)> 
. Requeremos a convocaç,ão do :tribunal em sessão e:x:traor-: 

c!inaria, com o necessario aviso ao seciretario da Justiça, para .· 
.que, sem mais demora. enviasse .as informações solicitadas., 

A' nossa petição, o venerando presidente do Tribunal de 
,Jus l.iça de S. Paulo deu o .se~uinte despacho, textual: 

<.(Os pacientes não estão presos,_ portanto esp~ 
rem as informações, que foram solicitadas. · 

S . . Paulo, ·27 de outubro dn i.919. -. F. Sa11.lanhd; 
P. . (Doe. n. 13.) -.. -. 

El'a curio.so: a policia ainda ~ão· se dignara. de enviar as 
informnções: entretanto, já- o honrado pre~idente do Tribunal 
nffirtnava, categoricamente, que os pacientes não estavam pre-: 
.so~ ... Não qnizemo~ duvidar de S. Ex. Eis, porém, que! o de~ 
lei::;-ado regional de,Santos informa ao Tribunal que Abilio Ca· · 
hral e João José Rodrigues foram, de facto cpresQ.s e remetti ... 
<los para a capital do Estado. á disposição do Exmo. Sr. Dr.'. 
delegado geral de Policia.'> E eis que o ex-poderoso e ex-emi
nentii'ssimo delegado gei!'al, do defunto governo, confirma o fa•. 
elo, nestes termos: . 1 --

. . . cttenho a honra de informar a V. Ex. que doe 
pacientes só estão presos os de nomes· João J.Ps.é Rodri ... 
:,rue.s e Abilio Cabral, afim de serem expulsos do terri-! 
torio nacional, de accôrdo com portarias do Sr. Minis-
f,ro da Justiça; expedidas ·mediante requisição do GO-! 
verno deste Estado. porque ambos, sendo anarchista$ 
confessos e mrnt:mtes, tornaram-se prejudiciaes á se-
guranr,a nacionat ~ :í. tranquillidade P,Ubliea.~ Etc. 

E, assim, na sP.ssün ri>a.Ji?:nna ~m ~ d~ novembro, o egre-: 
gio Tribunal de .Tnstiçn dP ~. Paulo, re$olveu. nfinal, não to"". 

. mar ~cmher,imfmt.n dn hrrl1err.c:-r.orpu..11 imn~tractb em favor d" 
Ahilio 1Cahral r. .João .To~é RodriguPs. pela simples ra1.ão do 
11110 P~SP~ aper~rios - quando o wrnrrnndo presidente da-
qnelle tribunal nffirmava que elles não estavam presos ......... 
. in f.inh::im siflo r>xpulso., dn paiz. (Doe. n. 14.) · 

VI 
E' d.e estranhar n cynismo C'1m que o ex:-delega<lo gerat 

fyrsa Martins mentiu e remetteu ao Poder Judicfario de Sã~ 
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Paulo e &o Governo .Federal, · attribuindo a Abílio Cabrál ~ · 
João .José Rodrigues a quaUdade de - q:anarc;histas cont·es..:. 
so::; e mm.Lantes» - «pre..iudiciaes á seguranca nacional e â 
tr::in11uillidade publica~! · · . .. 

Mas, com0 é· ·possivel que .esses -dous rudes e lrnmildes 
Lrabalhadores, poucq, .. menos que analphabetos, um com sete 
e o outro com seiá annos. de serviço na The Oity of Santó.s 
Tmprovements Co., Ltd., se convertessem, de repente, em 
anarchistas militantes, a :ponto de comprometterem a nossa 
prop ria · «Segurança · nacionab? 

Mas, que paiz é, ·então, «este immenso colos~o gigante» ? 
E' o Brasil ? O.u -~ Lillip.ut? . Ma;s, que naçãó é esta, cuja se
gurança se julgou compro.mettida com a · presen~ de ' dous 
simples, . ignorantes homens de · trabalho, só por(rue ellee 
eram membros de .uma , associacão operaria; em · occn.siã.o de 
gréve, declarada, não por vontade delles, mas pela de todos · 
o~ seus oompanheiro.s de classe ? . 

Porque a verdade :é esta. E' toda e uniQ.amente esta:~ 
Abilio Cabral e João José Rodrigues · foram p~sos e depor~ 
tados por .serem , os principaes membro·s da .·directorfa da · 
União dos Empregados da, Companhia City, o. primeiro com() 
presidenW.. da socie-Oade . e o segundo. como · .. president e d:l 
com.missão- de syndican~ia (doe. n. 2 .. ) . 

Essa sociedade se acna legalmente organizada · em pes
i;oa juridica. Seus estatutoo estã'O ·.archivados. Seus socios são 
todos conhecidos. Suas assembléas . sempre se realizaram. na 
séde social, de portas abertas, sob 3.6 vistas da policia. As 
leis <la R~publiéa · asseguraram a . exis-t.encfa e o exercicio 
pleno dos· direitos · das soeie<la:des assim · c:onstituidas, sejam 
eHa·s de patrões ou de operarios _.. . . . .. 

Entretanto, o pres~d.ente da associação . referida e ·o pre""' 
sidente da . respectiva commissão de smdicaneia foram pre-! 
sos pela policia· de . S. Paul<> e deport.ad·os pelo Governo d:i 
Republica. Poi- que . razão ? . . 

Por serem «anarcbistas conf-essosl) - affit'mou o faini• 
gci'ado delegado g~ral do extincto governo Alt.ino Aran~es ao 
Trfühnal de Justiça de S. Paulo. . · 

Mas, onde, quando e como Abilio Cabrn.l e João .Tos~ Ro.; 
<lrignes se confessaram ·anarohistM ? 

Vamos referir como . üso foi.. ' 
Já depois de pi-oeessada a se,gtmda das .iustificn.çõf'~ in..: 

clusa.!;, por al;?:uns op~rarios . posfos ~m liber.dade. e que. nn: 
polfoia central. ~p, haviam P.neontl'aào r.om os pa.cient:eR, fo ... · 
mos informados de que Abilio ~ João José havianr-:i;íâo for
cri.rios. pelo .delegadü Jbrahim Nobre, a assignar deelàTações, 
que lhes não foram lidas, snbmettendo-se a essa violencia, 
Rob a. covarde ameaoa de ~erem· ~pancados e depórta.doB, da 
11ualquer rnaneirà. . , . 

Esse facto · ficou regiStr.ado no 'tele{?'ramina -que, rntã.O, 
dirigimos a . algum; illustres advoJl:a.dá6 da dap·ital F ederal, 
~ oHcfümdo-:Ihes impetrassem habeas-coryus ·ao Supremo 
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Tribunal, em favor das victimas de tamanha monstrtiQsidade, . 
como se vê da ineluea cópia do despacho e de resposta li"e um 
d-Os seus destinata.rios (does. ns. 15 e 16}. 

Do mesmo facto, tivemos, p-oucos dias ·depois, a p!ena 
confirmação, em cart.;3- que os pacientes nos escreveram, de 
alto mar, Bahia, a. bor<lo d-0 Benevente, em data de 3 de no-. 
vembro, a qual nos foi entregue em H daquelle mesmo mez 
(doe. n. 17). . 

N-essa earta, cujo orig~nat. juntr.mos, com as firmas re
conhecidas, e cuja ortbographia !'esp~itaIIios, se lê o se .. 
guinte: 

"'Nós na cadeia de Santos assignamos dous do
cumentos que não sabemos o que nelles se continha, 
pois que não nos foi permittido lelQs. 

1 c:Eu abilio ·fui interrogado pelo lbrahini arrespei-
to da soçiedade e eu João não fui interrogado por quem 
quer que fosse não fui apresentado .a autoridade de 
espeçie alguma.> 

E' tão monstruoso o facto, assim tão singelamente refe
rido pelos missivistas, que teríamos duvidado da sua veraci
dade, si j~ de longa data, não soubesse:mos de quanta mise
ria, êe quanta infamia, é -capaz a policia do delegado Ibl"a-
bim Nobre. - · 

A quem, acaso, alimente alguma duvida, em face da al- · 
ludida carta, offerecemos as inclusas certidões, extrahi-das de 
processos-crimes, nos quaes outras vietimas se queixam de 
havei· soffrido identicas violencias, · que affirmam terem sido 
ordenadas pelo mesmo delegado lbrahim, ou· praticadas na sua 
presença (does. ns. 18 e 19). \ 

Para o mesmo eff~ito, juntamos dois jornaes (does. nu
meros 20 e 21), onde se referem algumas das innominave1~ 

· ... atrocidades· praticadas, ~ontra miseras operarios e . cidadãos 
indefesos, pelos · beleguins policiaes de Santos. Em um dés-
21es jornaes (Gazeta do Povo, ed. de 1 de abril proximo pas
l!ado), vem publie.ada a carta que lbe dirigiu. de S. Vicente 
de Cabo Verde, um dos deportados, o operario Manoe[ Gon
çalves. o qual nana o seguinte: · 

4:Mais uma cousa de que ia-me esquecendo. Pre
etei na policia as minhas declarações perante o Dt.'... 

; Ibrahim Nobre; e como estas minhas declaracões não 
eram suJ'fieientes para u deportação, .este Sr. dele
gádo P- outros trataram dp, inutilizai-as para, fazerem 
outras, JP-vantando calumnins e infanmias e fazendo
me depois assignnr á forca, sob pena de ser de novo 
~spancado. . 

Chamado á presença de dous auxiliares· .do dele- · 
gado. - dous homens sem consciencia, -· • estes. me 
apresentar=im as minhas decla1·acões, dizendo que lhes 
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tinha cahido tinta em cima e que tiveram de fazer ou:..· 
·tras; mas a tinta foi posta de proposito para poderem 
dar aquella desculpa par-a desta iórma me fazerem as-

. sigu~r aquellas que tinham feito para minha deporta
ção. Quando eu quiz lêr o conteudo do documento, me 
foi tirado da nião, como quem vae roubar, dizendo-me 
o individuo que me apresentou o documento, «que eu 
me estava querendo apanhar duas. «"Na mesma occa.:.. 
sião fallou o inspector · Olivio de ~eitas que eu es
tava querendo apanhar" duas bofetadas, a~rescentando 
outro que eu queria ~entrar no samba direito» .. 

· <lEm vista· das ameaças dessas f éras e como já me 
achava com o corpo todo pis~o, devido ao ajudant~ 
de carcereiro me subjugar ao chão, car-me pontapés 
e .não satisfeito com isto me pisou com os pés em 
cima. 

. Frii obrigado a · assignar a D;linha propria con
demnar;ão-, assim como eu, outros ~ais. Aquelles que 
não sabiam assignar, assignaram elles a rogo.:) 

E' importante notar que as publicações a que alludirhos 
adma nunca soffreram a menor contestação da parte do cele
berrimo delegado regional de Sant()3~ Este silencio o . accusa~ 
va, e.o mo ainda h.o.i e o accusa, perante a opinião publica. Mas, 
que lhe importava a opinião publiea? Protegia-o o ex-de
legado geral, Thyrso Martins que, segundo . consta, é seu .com
padre: .Ess~ delegado geral, nó extincto Governo de S . . Paulo, 
podia sósinho, mais do que os tres altos poderes do Estado, 
reunidos. tA! impunidade dO'~ seus crimes estava pois, perfei-. 
tamente assegurada . . 

Que :(ará dessa gente ó novo Governo do illustrc e hon
rado Sr. Dr. Washington Luis? 

' 0 povo paulista, CQfil OS olhos fitos cm S. mx., espera 
uma: resposta.. · 

.vn 
A justiça republicana do Brasil si não quer .avitar-'Be aos 

.olhos do -mundo .civilizado, não póde· negar a ordem de habeas
corpus, que . 9ra impetramos, em· favor dos ·pacientes Abílio 
Cabral e .João José Rodrigues, para que elles possam regres-
sar ao territorio nacional. . . · . 

Abili-0 Cabral reside rio . Brasil ha i 1 anno-~, e êm Santos 
ha nove ~ «desde o anno de 19ii» ~· -conio prova o incluso 
f.itulo de nacionalidade, que lhe foi passado em data de 8 de 
de setembro de t9i6, pelo. vice-consul de Portugal, naquella 
ci.dade (d-0c . . 22). . • · . · 
. Casou-se, em Santos, aos 24 de agosto de i9i:S, e é car

th<Jlico, como consta da certidão inclusa (doe. n. 23) . . Ora, 
não se comprehende como um catbolico possa.. -~er ao mesmo, · 
tempo, canarcbista C;OD,f esao>. • •. · · · · 



Cfrnara aos Dep<.1aaos - lm!J"esso em 24JOS/2015 09:03 - Pêgina 35 ae 73 

E' par de uma inn1Jcci1tc crian1~a. ileasiletra 11a.~cida 1.am
))eni r,m :)anl.os, ao:; 1.2 de junl)o de i!J!9 (doe. n. 2-1). Tinha 
poi8, essa infc-li1. criaLuriuiw. apeua~ 4uaLro m9zc::; d e. cda~e 
quaudrJ se viu orphão dos carinhos (IC ·:-; i:-.u pae, ate hoJc, att..:.. 
i ·ado corno um perigoso hanàldo, :'t::i inl10s1Jif,as ilhas ·po.rJu
guezas da cosLa da Africa, -pela policia do seu paiz, tão repu
blicana e l.àu. selvaacm como a destas nossas Hbcrrintas Ame-
ric~. ' · 
· Cumpre, ainda, nol.ar que _i\bilio era tão eanarchisLa» qu1; , 
no J~s lado de .Mina~. onde,i residiu durante algum tempo, se 
4úali1kou como eleiLor, i''acto de que, inf elizmenle, não pode
mos oHcrccer prova, cm virtude de difficuldades, oriundas 
da ausencia do paciente. _ . . · . 

João José IlodTigues reside no Brasil ha 19 annos. 
Casou-se com mulher brasileira, em Santos, ao3 30 uc 

dezembro de 19'11 , como provam as inclusas certidões · 
(does. ns. 25 e 26) . E, da certidã.o rela.tiva ao sw casa
m ento, (,ambcm consta que elle é catholico, como o seu pre
eedentc companheiro de ínfortunio. Entretanto·, o delegado 
Ibrabim fel-o -confesso». . . á fürça. 

J-oão José Hod.rigues, além dlsso, jêÍ. mereceu a honra de 
·ser t:onsiderado cidadão brasileiro, pois exerceu o-s- direitas 
politicos reservados [los tiacionaes, pela _Constituição, como 
eleitQr, <rue foi,·' alistado ·em Santos,- ·em 1910. A -este 
respeito, elle é mais feliz do que Abilio, porque conservou ·o 
.seu titulo, que se junta como prova do allegado (doe. n. 27). 

Moralidade do caso: Para servirem os interesses dos per 
litiqueiros de aldeia, para ajudal-os a t conquistar ou conser
:var o mando tão · disputado por esses q.bnegados patriotas, os 
pacientes, como, em geral, ·os opera'rios estrangeiros, eram 
considerados muito boas pessoas, honrados - trabalhàdores e 
2migos da ordem. Eis, porém, que a reforma eleitoral veiu 
acabar com o abuso de se alistarem iestrangeiros como e~i
.tore::>: os mesmos operariõs que antes eram tão bons SUJei
tos, passaram a ser havidos como q>erigosos anarchistas>, éó 
porque, agora, em vez de servirem á politicalha, tratam de 
defender os seus proprios interesses .. . 

Mas, o que nos interessa, no caso, o que é oerto, o que 
está provado, é que os paciente$ Abilio Cabral e João José 
Rodrigues não podiam· ser expulsos, como violentamente o 
foram, por serem estrangeiros. residentes no BrlJlil, e, portan
to, terem direito _ás mesmas garantias asseguradas aos na
cionaes, pelo art. 72 da · Constituição da Republica, nestes in
sophismaveis termos: - . «A Constituição assegura a brasi
leíros e a estrangeiros residentes »o pai:z; a. inviolabili~ade dos 
direitos concernentes á liberdade, á segurança individual e á 
propriedade nos termos seguintes:::. etc. · 

O art. 3º do decreto n . 1.6U, de 7 de janeiro· de i907· 
dispunha: «Não póde ser expulso e, estrangeiro que residir no 
territorio da Republica por dous annos . contínuos, ou por 
menos tempo, quando~ a) casado · com mulher ~ro; b) 
~i~vo com filhos · brasileiron; 
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Portanto, segundo essa disposição, bastava que o esLran
f?~iro f os:sc casado com mulher b1·asüeira, ou tivesse f ilho 
hrasilc: fro, e fosse qual i'o::sc o tempo de sua residencia no 
pniz, para não poder ::cr cxp~lso; mas, si não tivesse filho 
:brasileiro, ou !lão fo.sse casado com mulher brasileira, era
lllc indispensavel a prova de residencia p02· do'Us annos con
túiuos ·no territorío nacional, para o n1~mo eff eito de uão 
poder ser cxpuls.o. - . 

, .Abilio Cabral· tinha uma filha. brasileira, com qua.· 
lro mezes de idade; . ~ 

João José Rodrigues era casado com rnuUu:n· bra
sile·fra; e, além disso, 

.Amb"Os eram ?'esidentes no Brasil, po1· mais de 
dotis, por mais .de de:i annos. 

Essa lei ele 7 ãc janeiro de 1907 foi derogada pelo decreto 
Ic::rislalivo de S de janeiro de 1913. Este decreto prescreveu 
que se verifica a residencia pela permanencia no solo patrio 
por dous· annos ininterruptos. 

4:Hoje vigora neste ponto, - disse ~ ·eminente Minislro 
I'edro Lessa, em brilhantissimo voto, no Supremo Tribunal -
o decreto legislativo de 8 de ,janeiro de i9i3, que derogou a 
lei de 7 de janeiro de. 1907. Mas, derogando a lei, não pre
tendia, nem podia pretender, o legislador derogar a ConsLi
t.ui~\ãO ·-Federal. Temos, portanto, de applicar esta, utilizan
do-nos do conceito de residencia, que nos ministra o direito 
~iviL .. » · , 

~Sendo assim, si os pacientes teem resideneia no "Brasil, 
·de .accõrdo co:in o di-reito civil, .eu lhes dou o habeas-corpus. 
Si não, nego-lhes . O ·que nunca farei, é reconhecer ao Go- ' 
,vem.o a faculdade . de annullar as garantias constitucionaes 
pela suspensão da residencia, o que importa em suppór que 
p facto da ?·esiden~ia, que o legislador constituinte exigiu 
.como condição para a outorga das garantias ·do art. 72, não 
é um facto objectivo, mas uma criação ar.bitraria, ou capri
chosa, da vontade do. Governo, o que fôra um dispauterio in-
pomparavel. '• · · 

Nem se objecte que perigoso é consentir na permanencia 
entre nós de estrangeiros discolos. Si estes commettem cri
mes, processem-nos e punam-nos ço~ todo o rigor da lei. 
r.tinha mão não vacilla ao condemnar ós criminosos, bem o 
sabe o Tribunal. Não conheço maior calamidade do que o juiz 
excessivamente indulgente. E' peior do que o excessivamente 
~'ig'Ol"USO . 

Ha ·um mal maior do que a conser'l)a.ção no · sow brasileiro 
'tle cstranqeiros mais ou menos insubordinados: é interpretar 
leis feitas com um espírito muito liberal~. muito adiantadcJ e 
711uito . nob1·e, por meio de uns sophisrnasinhos de cacaracá.» 
~(Vide O Estado de_ S. Paulo, de 8 de outubro de 1917, pag. ~.) 

. Em summa : , prováda, como ficou, .a residencia dos pa
c1ente~s no Brasil, demonstrada a faISid~de do motivo allegadQ 
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pela policia de S. Paulo para obter do Governo Federal a sua 
expulsão, islo é, que se tratava de «anarchistas -confessos~, 
documentadas, como deixamos, todas as nossas allegai;ões, não 
duvidamos, não podemos duvidar de que serâ concedida. a 
ordem, que impetramos, para .que os pacientes Ahilio Ca
bral e João José Rodrigues possam regressar, livremente, ao· 
Brasil, quando lhes seja possivel ou julguem mais conve-; 
nientc. 

A justiça brasileira não póde rebaixar-se -á condição de 
cumplic.e da policia de Santos, no monstruoso crime de que 
estão sendo victimas esses dous innocentes e desventurados 
opcrarios. Si ella ·negar este habeas-corpus, se deshonrará,· 
irremediavelmente. Si o conceder, - salvará do opprobio a 
uossa honra de povo civilizado, e da miseria, ou da prostitui
ção, duas mulheres desgraçadas, uma já mãe de uma pobr-e 
criancinha brasileira, e a outra prestes a sel-o; dentro em 
lJOueo tempo. 

O Ilrasil espera que não será deshonrado pel.a justiça ! 
São Paulo, 12. de maio de 1920. - Heitor de Moraes.> 

l•~nC.l\l'rada SUCCCS:;;ivamentc a di!::CUSSÚU tios rcquerimenloS 
ns. '2:2, ~3 e 2.í, e adiada a votação. 

O· Sr. Andrade Bezerra (•) - Sr. Presidente; est.ou in~ 
formado, pPla Iiolicía de um jornal, que o nosso distincto col-: 
lega, ~r . Deputado- Mauricio de · Lacerda, magoado pela rejei-! 
ção de alguns t.ic seu~ requerimentos, notadam~nte :dos rela~ 
tivos á remessa de documentos da Conferencia Trabalhista de 
\Vashington P á cxecucao da l.ei ereadora do Departamento 
Nacional do ·rrabalho, resolvera exonerar-se das Commissões 
<.lc Legislação Social e de Diplomacia e Tratados, das quaes é 
8. Ex . membro proeminent~, não só pelo reconhecido zelo 
coro qµe estuda os assumptos sujeitos ao seu exame, sinão 
tambem pelo exlraordihario fulgor da sua intelligencia.~ 
(Apoiados.) . 

Sem ouLra auloridadf' a não ~er aquella que. me resultai 
do facto de te1· sido cu quem com ·s. Ex. discutiu a materia 
d~quclle::; requel'imentos, eu me pcrmittiria <lirigir um ap~ 
pell_o ao i~obt·e Dep_utado para que não insistisse nesse pro ... 
pos1lo, cv1tan<lo as:mn que aquellas duas Comrnissões . perdes
~em uma coliaboração tão profícua. tão fecunda como a de 
~ E' ' . ' ,_ • .X' · .. ' ....J 

O 81t, ·AuGus1v 01;; LI~L\ - l\Iuito bem. ·Apoiado. 
U 1::51«. .A~DRADE BI~zE.IUt..\ - l\Ias, p~rda bem · maior, de. 

consequencrns bem mais penosas ::;eria para Iiós o facto ·de .se 
poder sup1 or q~e houvera de nossa parte, com o· rejeitar: 
aqu:-lles requf'~l!l_1ento8, o mais ligeiro intuito· de melindra?', 
a c~se nos::;u d1:::tmcto collega. 

:(*) Este discurso não f-Oi· revisto pelo orador. 
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d Sr-t. :\L\.l;mcro DE LACERDA ·- A questão, eu não a collo
quei no terreno. do melin~re. Collo.q~ei-a. no. terreno de tres 
i'ecusas success1vai;, que m terprete1 mtelllgentementc. 

o SR. AXDRADE BEZERRA - Bem ao contr~1·io, Sr. Pre
:".iiôcnle. di5cutindo aquelles requerimentos, procurei mantel' 
a discussão num terreno eleva.do~ aproveitando-me apenas <ia 
contin:;~u.cia ephemera dos factos para delles tirai• a lição 
d o~trinaria. · 

Ainda uma nova consideração eu poderia. trazer ao emi
nonte collega, da qual se eyidencia o nenhum proposito de 
nossa parte - e digo tambem de parte do Governo - de me
l indr.al-o. E' esta eircumstancia, para a qual chamo a atten
dio de S. ili. : em 30 de junho de 1920; em officio dirigido 
pelo Sr~ Embaixador brasileiro em 'Vashington, ao Ministe-
1·i o das llelaç{íes Exterioi·es, officio só agora chegado, esse 
uosso rep!'esentante declara que, só pelo facto de estar esgo
tada a edição dos documentos relativos á Conferencia Traba
lhi:sta, não pudera ser attendida á reclamação do Sr. :Minis
tro do Exterior, promcttendo· S. Ex., porém, que. logo que, 
em fins de julho, esses documentos fossem publicados de 
novo, delles ::;eria feita a necessaria ·remessa ao ~verno Bra
sileiro. 

llejeitanuo aquelles requerimentos, ~r. Presidente, posso 
dizer, em meu nome e no :de quantos commigo trocaram im
press-Jes a respeito, que não proc.edemos sinão pela convicção. 
de que as materias de •que tratavam estavam completamente 
elucidadas e tinham sido inteira e perfeitamente examinadas, 
muito. m~i_s d? que pela~ inexpres~hm~. co~si~erações que. 
adduzi,. mseutmdo-as, do que pelas brdhant1ssm1as observa
tões trazidas pelo eminente collega á apreciacão da Casa. 

o SR.. !\!AURICJO DE LACERDA ·- P.erdão;. eu pedi doeumen
los de resoluções officiaes. Não poderia, portanto,; fossem 
quaes fos5em as minhas palavras, supprir com ellas esses do-
cumentos. · 

o SR. ANDRADE BEZERRA..;._ ·MQS eu trago agora a V. :&t. 
n. _pro_va de que a allegacão que eu fazia, de que o Governo 
1:.UO tmha.... . · 

_ O Sn_. l\faUin~Io DE LA<.::ERilA :-- .:Aliás, ac110 que nessa que
~tao zelei pelos 1oros da Commissao. Apenas, como Relator, 
:;olkitei documentos officiaes. Tres vezes os requel'i á Ca
mara, tr~.:i veze~ está m'os recusou - devolvo o cargo ·que ella 
me confwu. 

o SB .. AUG(i;-5'1'0 DE LIMA - Mas, a· 1(fümrnissão não púde 
prescindir do.s trabalhos do nobre·· coflega-. · 

. Q- 81t. M.Amurno DE L.-\CEilDA - Eu é que não podia Pl'c-
:::c: rndn· dos oocumentos. · 

O ·Sn. -~.N"Vfü\Dlf. BBZEHRA - Posso as:seg·urar que e!S:;e::; do
cumentos amda naµ chegaram, por ch·cw.nst.aneias indepeu,-

c. -Vol.: :VI. & 
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à.entes da nossa vontade e da vontade do Governo, ao Sr. .Mi
r'1istro do Exterior. · 

. o Sr... l\fACRtCJ-0 DE LACERDA - A verdade é que o. Governo 
não quer ser au~iliado: quer ser servido. Quando se pede~ 

---documentos o Governo fecha a porta pela rejei<:ão; . r1 

O Sn. A~DRADE BEZERRA - Demonstrada assim a sem ra-
zão dos melindres do nobre Deputado... · 

O Srt. :\-lWRICIO DE LACERDA - - Melindres não. Não . des
loque a -qllestão. Insisti at.é ·agora; mesmo V. Ex.. falla.ndo, 
o Governo não declara que poz ás ordens da Commissão do
cumentos de esnecie alguma. Vem com a mesma negaca. A 
questão nã.o é com V. ~··nem com a Cornm.issão: A questão 
e esta: o Governo prec1sa· de nos .ajudar a ~judal-o. 

O ~r.. A.1.-XDRADE BEZERRA - Aquillo de que eu desejaria 
CJOuveucer ao nobre Deputado. . . . , . . . 

O Sn. l\.IAURrc10 DE LACERDA - Sob o ponto de vista mo
ral, da parte de meus collegas, nada ha. Não é, poi.s, questã.0 
<le. melindres, é uma questão <le facto. · · 

o SR. ANDR..-\DE BEZERRA - Demõnstran.do, ao menos de 
nossa parte . ~ . r . 

o Sa. MAURIC!() DE LACERDA-Isso nunca puz -em duvi<la.
M~~mo porqu:B, no fundo, estou certó de que tod-Os C>S meus 
couegas de Co-mmissão reconhecem que é um grande descaso 
do Governo não enviar os documentos de .que ella precisa, 
embora não o declarem, por disciplina partidaTfa. Eu, que 
lião a tenho, digo .tudo. · · 

O Si:l. ANDRADE BEzERHA - Julgo,· Sr. Presidente, incom• 
p~tivel cora o generoso temperamento do nobre- Dap.utado; 
depois, de presta-das estas explicacões, que inéi&ta, -permüta
nie S. Ex. ·que o .cliiga, em o seu má-0 a.visado pr<>posito de 
deixar o cargo d·e membro daquellas . duas CommiiSsõ-es, que 
a Camara lhe confiou e confia, certa do ·br.ilhantiem-0 e- da 

. Je.aldade com que S. Ex. os desempenha. (Muitq bem; muito 
bem.) · 

O sr: José Lóbo - Sr. Presidente, depois da brilhante 
oraçüo _proferida pelo illustre representante de J?ernarr~buco, 

· poderia pal'<!êer"'" descabida. qualquer outra Ir).amfestacao no 
seritid0 de assignalar ..que não ha mot.ivo para o digno repre
sentante. do Estado do Rio, s;r. M:rnricio dP. ·r.aCP.rna, aban
done. .a Commissão. permanente e especial de. qrie faz parte 
nesta f!amara. Entretanto. o incidente offerece um ou.tro ai:J
pecto, differente daquelle pelo qual foi encarado, e ·que me· 
..obriga a dr.lle tratar, na qualidade de Presidente da Com ... 
/ffiissão de Legislação· Social. para affirmar que ha motivos 
valfosissirnos para que a Camara se opponha a esse· abandono. 
E si eu não acudisse, mais com· um testemunho do que com 
um discurso, da vel'dade e procedencia. d~ tal affirinatfya; 
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deixaria de bem cumprir meu dever, praticaria uma ir:jus-
tiça. · 

O aspe·cto que ó incidente o!ferece, no tocante á Com ... 
missão de Legislação Social, Càracteriza-se pelo cunho de um . 
r.ccentuado interesse publico. ·· , . ·-

Não está em jogo uma questão de maior ou menor me
lindre, e sim uma· questão de ordem social, de interesse pu-
blico. (~~uito'bem.) . - . 

A Commissão de Legislação Social foi encarregada de 
Ullli;\ _obra de ex.traordinario merito e de indiseutivel . respon-
:Sab1bdade. · · 

Ella já tem cump.rido seus arduos deveres, sob: mais. de 
nm ponto de vista, examinando, discuti.ndo e votando pr~ 
jcctos parciaes_ e respectivos r~Iatorips sobre -varías. das ques
tões que constituem o problema do trabalho, de aooõrdo . oom 
a div~são e distribuição que fiz para estudo · maiS seguro. E o 
ce1:t o é qu~, tanto na discussão . é votaçã-o . ~:lessas- · materias7 

quanto no. encaminhamento .das soluções que· o aspecto pro
priamente nacional dellas exige, o nobre Deputado pelo .Es- · 
tado do Rio de Janeiro, · Sr . -Maurício de Lacerda, tem sido, . 

. posso Q.ízel-o sem injustica aos . outros membros da Commis
são - o collaborador mais .activo, maiE; dflige:iite, mais pre~ .. 
occupado •. ; .· \ 

O SR .. Aum:rsro DE I1IMA - Muito bem. 
O· -SR.. Jost Looo - · ... da organ:íza~ão effectiv& e · 1egal 

do trabalho em nossa patria, tão preoccupado- em fazer uma. 
obra verdadeiramente meritoria para· o . operario e para o 
patrão, que - dir-se-hia qu~ S. Ex ., ao penetrar no seio 
da Commissão, eada ve-z que comparece ás suas reuniões, 
despe a armadura de propagandista, depõe as _armas do agi
t ador, para ser apenas o legislador, que encara o problema, 
tendo em consideração a sociedade ·para ·a qual vae legislar, 
em cada um dos seus elementos, e procura na doutrina, no 
direito.. . · · 

o SR. AUGUSTO DE LIMA - Muito bem. 
O Sn. JosÉ LOBO - • ; • tiaquillo que o ·estrangeiro Já fez 

- a parte applicavel a nossa patria, de modo a encontrar a 
:;olução ade-quada, transiiindo · mais de uma vez contra as 
exigencias das reivindicaoões extremadas, pará. só lanoar no 
projecto de, lei o que possa ser executado . coin proveito para 
a ·sociedade, isto é, para o operario e· para o patrão. 

Nós já vamos chegando ao fim da. nossa tarefa naquella 
Commisão. Grandes, ~xtraordinarios problemas · jâ" foram de
batidos n9 seio della, e para elles · indicadas as devidas pro
videneias, e a pr.opria these de que S. Ex. é Relator vae ter 
brevemente,. . impressos em avuls~s para estudo-, Jl~~er e · 
ante-projecto. · · · . . · · . 

E' relativamente curto. o caminho que ainda ··~ .. ª~- per•-· 
correr. Não interrompa· $. Ex.,, pois, a harmonia do srstema , 
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que lem presidido ti~ deliberai;ões da Commissão, a despeito 
da diversidade tlc opiniões de ~eus membros, congregados to
Jo:;, entretanto, pelo interesse de bem agir no serviço da 
palria, e pela superior decisão ·de· levar a termo obra; por 
certo :,'Tandiosa, para a qual o nobre Deputado tanto tem 
çoncorrido. 

o 8H. AUGU::)TO DB LU.·IA -. Muito bern. 
O SR. Jost Lono - ·Assim pois. Sr. Presidente~ é o in• 

lercsse social, é a ordem publfoa, tão intima e substancial
mente libra.da á solução do problema - trabalhista, que recla- . 
mam a permanencia de> nobre Deputado Sr. Mauricio de La
cerda na Commissão de Legislacão Social, até que - ainda 
na actual ::5essão legislativa - entreguemos. ao julgamento da 
Camara os resultados de nossos estudos. E-' finalmente o 
cxito, tJUi!;á a propria sorte da reí'orma pela qual . s .. Ex., se 
tem batido com tanta galhardia, que assim o exige. 

Quaesquer que tenham sido, portanto, os tropeços por 
nós encontrados, e teem sidc multiplos, quaesquer que s·ejam 
ª"' defüiiencias do Governo em a~udir com as informações 
indispensaveis á Commissão ,por e~ta solicitadas, cami!lhemos 
re:::o.lutamente, apezar disso, porque é verdade que devemos, 
para .realizar p1•aticame.nte .a harmonia .dos poderes, agir <le 
accürdo com o Governo, que terá de regulamentar e :fazer 
r>.x~~cutar a reforma, não o é menos que teremos de, a d·espeito 

da falta de informações; legislar para a. ·socieàaàe. 
' ~upporto já, Sr. Presidente, duas .dezenas <le annos mai~ 
que o nobre Deputado ~uminense; sou, felizmente, um .ho
·mem -Oe i'é e m·enças religiosas, e apr·endi que. no .caminho .de 
cada um <le nós, á semelhança do que se deu com o Salvador, 
põe a Providencia. uma cruz, que, devemos carregar, e tanto 
mahs pesada .. 1uanto maiores forem as nosass res-ponsabilida
<les .perante .a sociedade, perante Deus. Conduzamos a nossa 
cruz de homens publicos, <ie politicos encarregados de elabo-

rar uma grande reforma. Conduiamol-'a qualquer que seja o 
seu peso, pois - partilhado - 1~ste eerá menor, ~. pe.rma
uecendo comnosco, terá. cgncorrido para al.igeirar as nossas 
.penas . Conduzamo.I-a reunidos todos, :porque ·lá no alto -, 
encontraremos, quando menos, a luz b1·ilhant.e e o calor fe ... 
ut;ndis.simo que brotam da consciencia. do dever- cumpr.id'o 
por amor á Patria. (Muito bem.: m;ttito bern. O ora.do1· é -m,tiito 
cum.prf.mentado.) 

1 O ·Sr. Mauricio de Lacerda '(pe'la ordem)' - Sr. ·Presi
ôcnte, rlão pensava que a g-enerosidade tão bl'asi.l-eioo. dos 
meus colle.gas exagg:eraese. com a,. lente au.gmeutativ-a da 
-amizad1C'·. o a,s.p.ecto ~cundario do meu g.esto. A questão é 
muito .simple·f! {' se resume ne.ste fac:to. . 

. Relatot· ·dia these mais difficil ~ espinhosa na Commi.s
c;ão. de J.,1•gfalacão Sooia.1, a. mim m esmo ímp,1z. sem. ,perda da 
mi.nha fé .. pnlil.i-ca. <.las minhas crem;.as , da fid-elichod·e a.o idéa:l, 
t ransigir tanto q~anto possivel com a-s drcumstr~ncí·as, com 
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ns r:-len:>:entoí' momentaue-0s, co~ o. ºPJ!Or_tunismo legaliata, 
para, 51 não fazer uma dcc!arai;ao de d1r.eitos novos, enc:am.i'
nha:l-a, c.ercando .de garanti.as os fllementos · e os obj~et:os 
1wincipaes d P.sLa 1·utura decl-a-raçáo. E foi por isso que sem
pre col-labore.~ na Commissão de Legislação Social, máo ~ado 
a incoherencia. vi~ivel entre procurar consol.ídar o ve'lh~ di
l't'ito nas .adaptaeões do · momento, e <reformal-o pela ba-se, de 
aceôrdo com as e.sper.anl)a::' .elo futuro. Mas sempre suspeitei 
que, e-m noss·o paiz, onde ~ iniciativa privada deixa ta.nto a 
desejar em ma.teria d t: atirar -0 manto de proteeção· ~ega.l so
bre ·as dass~s mal unidas, mal organizadas, .seria como que 
·lhes dar o bordão sobre que .se apoiassem para poder mafa 
1 ardP. reclamar de pé os seus direitos. 
. Ahi está. Sr. Pre.sídeut.e., porque u minha vida offerece 
~s~e pnr~HeHisrno <lesc.oncertante: d:e um lado a minha eona.:... 
boração na estratificação legal de um direito que declarei dei
xar mu.it-o a desC'jar, f de· outro -os ardores de uma fé ine:rce
divel que tenho p,r·égado em conferencias,· em artig.os pela 
-imprensa e pela t.ribuna livre sust-ent.ado P-sse · ideal e sus
t.c-:.nit..a.do a reforma. 

De sorte que. .Sr. Pr~.s.id~nte, quando, dentro do Parla
mento me levantei para r:cclia.mar, perdlida a minha qualida<l~ 
,individual oe Deputado e rev.f'st.ida da de Relator, em uma 
Commissão, doc.uml:".nf.os sobre os qua·es eu deefarei ·que não 
íinha s-inão intui.to.s ode oollaboração, nenhum .intuito político, . 
part.idario, <i~ host:ilidade mr. movia. 

No espa00 de dous anno~ reclamei por .f.r&S vez:es ;~s-se~ 
documentos " PQr -Ires vezes me. foram negados. E ram d~J
c~umnnt.os publicos de uma convenção internacional; indispen
.suvei-s, não <l·igo íJlW fO'SSP.m. para formar. um juízo S-Obre a. 
rnatcria ·s'obrP a qua.1 tinha ~tudos e reflexões proprias, mas 
fllle l,raziam €1ueidaçÕQ$ · á Camara que embora, tarnbe:m, ·co-m 
estudos e ;:•c1lexõe,g · proprias. ·.não dr.via di·S:p-ensar informa
l}Õf!S ,sobrn o que o Brasil havia determinado em materfa. d~ 
~:üeriorizai::.ão il.P sen pensament.1) politiM nia formação do 
novo difP-ito. 

De. sortie~ qu~. Sr. P.r.e-sidenl-e, para mim co-ns-t.H,n iu ~ur
J1T'P7ta enorme . o irndP.feriment.o da Camaoo. 

SPÍ 'Jll~ a Commissão d-a Legi.s.lac-ã.o Soc.ial nã-o é uma 
Commi·ssão pArmanent:e., de caracter e;lectivo. mas pedida .a 
f!nmnra f!U·e. approva,sse n minha· solir.it.ação tive o de•sgosto 
de ver o honrado Ministro do Ext.erior . neg.aciar, ·a. principio, 
J iz1mdn í{Uf\ -era com o Sr. MiniStro ~da Agrir.nUur.a. 

Dc"cobert.a est.a falsidade. vamos d'i?.-er O' t.ermo, em
bora doa mu it.o. o Sr. Mfo.ist'l'-0 <lo Exterior -enviou . apenas o 
relatorio .do delegado ho.ie Prefeito ·desta· cidade Dr. Carlos 
Sampaio. . 

Rel l'\va dizer, ent.re·t,a.nt-0. que emquant.o nós outr.os , mem
hr.os da r.C>mmis~ão, :desconh·ee.iamos .•esse 1focument.o o Sr. · 
Deput.a.d.10 Bur.lamaqui · léra da tiribuna as me.smas opiniões. 
llaquelle delegado. · 
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Os .refatorios dos Ministros, como o do SI". Ministro . da. 
·!Agrieultura, resumiam as do delegado Sr. Afra.nio de Melilo 
~00. 

A'iS iredaeções dos j.orna:es foram presentee, pelo Sr. ~
Jegado Fausto Ferraz, as conclusões· a . que chegára no seu · 
iestudo na Confier-encia de Washillleoton. Assim, quanoo r.ecla
,mei que me viessem eesa eonvençãio e as ·aetas a: eH·~s refe
tre.ntes apenas pre~endia estab:eleoor uma Uga<;.ão ·entre as 
conclusões· a que por ven·tura chegasse a Oommi..~ão de Le
gislacão Social e a.s conclusões que o Br-a&H tivesse perfi
ilhatdo ou aüoptado na conferencia i.ntemaciona;l nos Esta.dos 
Unidos. Isto posto me ·surp.r.ehendeu gra:ritl-emente fosse in-

. deferido o requerimento e indeferido tres vezes. 
Nessa insistencia descobri que talvez fosse a minha qu.a.:. 

.Jidade d~ opposicionist.a ao Sr. ·P.resitd:ênt-e da Republica que 
det.erminasse a attitude romada e re.solvi desoccupar o beooo, 
destr.ambolhar o cMninh-0. 

Diz o n:obr~ Deputado por S. Paulo_. com immereeida 
adjectiva~ão. que a minha ealilaboraí;ão não d~via deixar a 
meit> oaminho o trabalho já qtiasi concluido da Co.mmissão 
d& Legis.lacão So.c.fal. Pois tenho praze:r- de conciliar o a;ppeUo · 
do nobre Depu.rta.d<> que t.ão de perto me falia ao e:ff eeto, com 
o sentimentc oo dever á cumprir, sem d'.eixiar de àesaggravat' 
a Commissão a cnie perten<'..o, do descaso do Governo. 

Conclui o meu relatorio e terei . o prazér de entrepl-9, 
sem que, entretanto, 'Pª~ tsfo, de""ra. transigir ci0m o. que 
chanl'ei um caso d·e eonsciencia com o Gov-emo. Sobr-e eéta-s· 
hases. a censura cru.e .por ventura me pudasse oafoançar não 
tet-ia mais r.azã<> de ser -· o de abandonar um co-mpr~
~~- . 

O SR. J·oeE' LOBO - Não houve eensura; houve um ap-
pello. 1 

' O SR. MAURICIO DE LACERO.A.: - Chegando a este pÕ.nto â 
Com.missão de Legislação Social tem apenas -em mim ·uma. 
oespeeie d'e pulmão pe}o qua:l respirava neste :momento, pois 
mie iestou oorto de oue nenhum ce>Ue.ga iasseverarã que esta 
Cominis~ão tenha tido do Governo o minimo. oaso pelas suas 
Eolicitacões reiteradas relativas a inf ormac,ão ou á ma teria de 
ret.acões entre :patrões e traba;lhadores. Basta que eu c-ite 
dous casos: . 

Um, oecorrido com o· Presidente da Commissão. ou
tro occorridn com e Relat.or dessa Commissão, o Sr. Dorva.l 
Porto. O .anno passa.d-0, na distribuição de . theses, a relativa 
oo operariadio da União foi dada a.o digno Deputado pelo 
'.Amazonas; S. Ex . deixou de relatar -então oomo outros re
latol'eS deixaram d.e o faz~r. Muifo iembora. suspeitasse que 
o Governo ~es·iist~sse a. umQ 1Jegislacão mooerna em materia 
de operarias da União. quando ella. devia ~ar o exemplô 
J)Or que ahi -são unanimes as escolas em dizer que nesse ope
rariad{) é i:ndiseuti~l sua e.u~oridade para legisla.ri .este 
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anilo, o Governo agitado pelo projecto do Sr. P.auio de Fron
tin, so-licitou dii.reetam·en'te do Presidente d!a Commissão in-
founaç.ões, relativas a... · ' 

o SR. JosE' LOBO.....:::- Eu é que solicitei informações; fiz 
um relatorio <le toda a materia e pedi informações para ha-
biH tar justamente a Comi""lüssã:o. . . 

O SR. MAURICIO oF! LACERDA - .V . Ex. trunca o -meu pen
samento e eu .o deixo assim truncado. 

O SR. JosE' LcBo - E' a verdade dos factos. 
o SR. MAURICIO DE LACERDA - Então seja esta a ver

dade, que diz -0 nobr e Presidente da Co-riunissão será a de 
o hónrado Presidente da Commissão fez espontaneamente .um 
relatorío r .efer-ente ao proj.ecto quanto .aos operarios da · 
União. Esse relatorio foi ao Sr. -~esidente Epitacio Pessoa; 
S. Ex. agradecido naturalmente á espontaneidade do Presi
dente da Gommissão d·e Legisl~ão Soci-ál, resolveu d:eital-o 
ao cesto dos papeis inservíveis porque até hoje aind'a não 
desamarrou do cá~s de . atracação da inercia official a 
parte relativa aos funcC'ionarioQ.s · oo operados da União . 

. ·-º SR. JosE' Looo - Nessa parte, V. Ex. é •injusto. Esse 
relatorio foi acompanhado àe todos os proj.ectos e do
cumentes então em poder do Relator; o Sr. Presiden~e da 
Rep'!.lblica c-cmservou-o em seu poder devolvendn todos os 
oocumenito.s, e declarando _que oonserva.va. o rielatori-0 do 
Presidente da Cómmissão, pal'a por meio <leUe mandar col-
Iigir as ·inf.ormacões necessarias. ' 

Isso veiu por um ·cartão do sec.r.etar.io . da P.residencia ao . 
leader da maior-ia, o · Sr. Carlos de Campos; que m'o _mos
trou. 

O SR. l\fA.URICIO DE LACERDA - O que é verdád[! é ,,.. que 
em materia de <>periari-0s da União a CommioSSão fez perpe
tuo sHencio; f.ez perpetuo sUenc:i-0 o Gover.no· F·ederal e até 
J10Je ainda não chegou noticia siquer muito vaga. die que o 
Governo Federal acceitou esta ou aquella inclinatoria ou 
que a Comrriissãp tenha optado por esta ou aquella incli
nação. Os traba·lhos já vão, corno accentU(>u o Presidente da · 
C::ora._missão, quasi ao seu termo, a questão relativa aos ope
i'a~ da Uni~o ·e que insito de.v.em ser os primeiros para 
que o Governo ienha autori0dad;e d·e sanooionair uma ~ei que 
intervenha nas relações dO! opera'l'ios pr.iva:dos na ·sua vida, 
-entre os part.rões e os ope!'..arios da . industria,. · do comme-rcio -
como da ' lavoura, es'Se questão ficou ·insoluta. O Sr. Pre~i
dente da Republica é contrario, o . Sr. Presidente da Republrca 
é .bosti·l .a qualquer ·lei nova refa,tiva aos -opera·rdos da União. . 

o SR: CARLOS DE·. CAMPOS _ · Peco 2 palavra. . 
o SR. MAURICIO DE LACERDA .- Entr.etanto, é pr.eoiso a.e-. 

c~.ntuar que não .ha nenh:um mais ex.iplorado, mais indigna. 
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e vilmehte explorado do que .o operariado dá Uniã& porquê 
si é verdade ·rinc o operariado da industria priva.dia póde ser 
cxpJorado pC'.J-0:-; seu~ patrões, tambem é bem verdade que· 
l.nm as suas associa{;ões para regular pela accão directa 
as relaç'.Õf'.s rom o patx-imonio privado r não soffre .. a eiva de. 
associac;ão suhversivu como sempre acontece quari.:Oo (l ope
rariado da Uníã.o · dt-,seja sa-hir da esphera bene1fice.nfo para 
o da ac.cão direcfa case· em que o Governo trata de taxa1-as 
de as.sof·.iar-õc.s r·evolucionaria6. 

Dahí "veem que só por meio de legislação poderia 
·~gsi; operaria<l<l da. União, por emqüanl.o se. diefender effi
.cazmente -da autol'idade dupla de patrão e -officia:l do Es-
1..ad-0, 5-f!n sPnhor e possuido-r por assim <.Hzer, d-0 s-eu braço 
l' do oSen esforco. : . 

Nesa.<i con<l-ietíe-s, o {)ne é sabido é que na Comniissãó d e 
Legislac:;ão Social não se ·tem -podido legislar sobre o ope
rariado <ia União; 

Desde o anuo pa5Sado, o R-c.lat.or- Sr. D-Orval Porto leve 
a disLrihn itãn desse6 . papPis. J1~ste anno 'S·e apresentou . uma 
iespeci-e d.e mirag-em ao opera.ria<io da União, .mas, a ver
<lad'e ê que d-la se desvauec~u. '~ não ,e,xiste mais, no e.spaço, 
imagem, ml'smo ]nvcrU<la, de qualquer hypofüese rP-lat.iva ás. 
soJneõcs qur a -es-se operariado .interessam. · 

Quanto, Sr. J)resitlente, ao que se chama opera.riad.o em 
geral. a minha dé$Wusão no t.raba1ho dessa Commissão vem. 
do ·3cgn int.e: ~\. Commissão unauimc .se manif.estou pela. p.a~ 
lavra <Je seu relator gerai,' o Sr. ~.\ndrade Bezerra, que é, aliás, 
m~mb1·0 de uma. . Cmnmis.são administrativa, por a-ssim d'izer, 
at-é onde a flqniparai:ão <lo ~rmo possa afoançar a: sua fun
ci::ão, no ~Unist.erio <la AgriPultura. Commissão de~t,ínada ao 
cxmnf• do a-ssumpl.o acciderit.es df' trabalho: e esse me:rmo Re
lator, na primeiI':a reunião daq1wl1a Commissão, fez ouvfr ao 
nc·verno as rrclamuções rcf f're.ntes á não exer.nc;ão da lei do 
Dr.•parfamf.'nto dH '.rrahalho. Era a -primeira foi, lei essen
eial, era. o · meeanismo neci>ssario a r.o:Hoca-r .t.od'B:.'l as -0Utl'tltí 
peças a fnncd()nar . . Poi~ o (;ovP-rno, .tJeitou ao co:mplet.o des
caso, n~-o dfln a mini.ma jmportafü•.ia. não cx,ecn t.on coulSll 
.alguma, e não disse porqu~ uão executou, .tendo em mãos a 
lr-í. 'tendo em mãos o ci•ed.i to. 1.c-ncio (>ffi mãos n v.nrba. tendo 
em mão-~ o ~~rvic:c; perrei-Lamenf.f' dctinfla.rlo pelo CongL'eilso 
'N n.etona 1. líJ 

Em circums~ancias (,nes, como vou am·éditar que </'.Go
:YP.rno Fr.dnral. decr-0lada -essa ouiL'ra. lei, que diz com o~ in
t,eresses fundameut.aes da situação ac.lual, eeonomka .e mes
mo polit.ka do Bra<SiL terei. maior col'agem para ap.plical~i 

. do que não teve para pê>r .cm prai.ic.a a. .Jei do Departamento 
do Trabalho, · alüis, sem ca·rnct..or .novo, . porque 6oP l:r:ata:va ape- . 

· na~ de. um <i-eparlmnent.o Jnu·oct•a!.ir.o. de esl.atist,ica. da'S re- ' 
la<,:-OP.s do3 ope-rarios com os s-éus patrõ-e~ ? · 

· Si o A-ove.rno nã.o -exe.rut.a a. lei primordia..l, para. que a 
. l f'\gjsl.a~ã<i roncernente ao~ trabalhadores tenha um orgão 
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:fiscal .;e .possa existir- e ser corrigida nessa applicaÇão e re
gulamentada na :pratiea, si o Governo não executa -essa Je.
g-isla~ão de as.peet.o grral, ire.ferente ·aos trabalhado.res d.a 
indu~t.ria privada, e por sua vr.z não que-r leis. :relativamente 
aos trabalhadores do Estado, concluo que -0 Governo não 
qu<'r saber dr.. leis .8oeiaes. E isto, Sr. Presidente. -está fran
<·.amente demonstrado ve.la ·l eaderança . - occasional, fortuita, 
(•phomera. mas brilhante como os occasos costumam ser, des
lumbrantes, embo-ra <lesapparec·e;ndo para todo o sempre no 
·"e, 11 br·eve refulgir. . . - prla. 1-eaderança crepuscular do Sr . 
. t\ rmando Burfarnaqu L 

S. Ex. declarou, em nome do Governo, que não exL~te-
n quc·stão ·social no Brasil. Chego, portanto, ·it illação de. que 
o Governo philosophica, polit.ica, economica e· juridicamente, 
lH'g'a. a QUl'Stão socia·l. Nega-a cont.ra a .Associação Commer
daL que a reconhere J}elo -seu presidente; nega contra um .. ~ 
fins centros indnstriaes, que a confessa tàmbem por seu pre-
.-:i dicnt~. o Sr. St.reet.; nega contra .a..;; associaç.ões op-erarias. 
que n proc~a:112am: -nega_ con.}ra o _Parlamento, quP tem un:a · 
mna Cnmm1ssao de Leg1slaçao Social: nega contra a propr1a 
lei q1te in~t,ihI-iu o Departa.ment.o do Trabalho, JlO 1'.~xt.o a que 
P~~r- mesmo G-overno recu~a cumprimento. 

O Co-ngresso ·se pt'eoccupa em legisla·r, mas p,esai::. leis sr.
J•ão simplesm~nt~ -virtuosidades jnridieas, porque- o G~>Verno, 
fllH' ,hí está com um dec1·P.t.o, como n <ki .n~p;u·tamento do Tra
hn.mo f.' não o executa, o Governo que devia t.er primordial 
)n.((l.l'BSSe em possuir urna le.gisla~ão sobre os trabalha-dore5 
<lo Esl aflo, não só não toma -iniciativa nessa· ma.f,er'ia, como 
quando o Legislalivo a quer t.o:mar, eUe o abarrota de obst.a-
1~11los, iroca informaçõe~, nã.o a~ dá ou ,si as d·á são menti
rosas. 

O farto é BsLe: não ~.emos. nem teremos autori<ladie para 
c!abor:ar uma legislação social restringin-Oio o direit;o do ca
pit.al privado, desde· quando o Governo· vem dar Õ" primeir'! 
~~xPmplü <le fugir ú lr.gislação restrict.iva aos o.i.r'r.itos dos pa
ü·õc~. sendo elfo patrão e nã.o integrando, desd:e log-0, 0:s seu~· 

1 
<'mpt>egados; -0~ opera.rios do E·stado ·em a nova !legisla1;:ão. 

Ou elle, ant.es de tudo, adapta ·o novo rumo ou serei o 
1wimciro a vot.ar cont.ra a l~gislação social, porqu-E\ ientendo 
•Jtll', ne~e caso, constitui.rá. medidla perfeitamente dictatorial 
) mposta á1s par.f~s que não te em as armas nas mãos, nem 
<lispõem <lo Thesouro Publir.o· para J,":esistir, e não o prodw~to 
de uma convicçã-0 e-e-rena, firmemente. assentada no eSipirito 
<los nos·sos ;legisladores. . · 
. Ahi ostá. Sr. Presidente, porque desiHudi.d:o e cancado ~e 

lirabalhar com esse operaria da inercia, que é o Sr. Epitac10 
Pessõa, ·que tanto mais se mõve quanto menos produz - e 

l
a.6sim são ·todos os .que, no ·seu officfo, canhestro-, se mosti'am: 
quanto mais se agitiam, . mais e-str.agam a fer·r.am~nta, e me-
nos constroem -· resolvi ~;esimpedir o caminho. . . 
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Agradeço immensamnete aos meus honrados eoHegas as . 
~a.lavras generosas que para commigo tiveram. 

Podem -estar seguros d-e que acompanharei de f óra a 
sua aeção. Quanto ao cumprimento do dever d-e que me in
cumbiram, sabe o digno PrPsidente, meu dílecto amigo que 
mais <lo que ninguem ..sempre ·solicitei de S. Ex. licença para 
entregar meu .relatorio. 

Chegado a este termo para a semana. terei ooeasião de 
. dal-o á impressão, sendo que, máo grado o radicalismo da 

minha propaganda, da fé social, •sob cuja bandeira. eu fo.r
m-ei, não fiz. na obra <le. legíslaçã-o positiva qualquer 'S'l.lsten-
tação meta.physica de doutrina. . . · 

AppHq~i aos factos, .ás circumstancias e ao meio so
cial bra-sileiro, Q6 intuitos d:e uma 'legi·sfacão. que item de 
se iniciar nesse meio, que, por sua mesma f órma sociologica, 

-é · -um meio incipiente. 
Assim, tanto quanto l'>elativamente. ás 8 horas de tra- . 

balho; t.anto quanto relativamente ao saila·rio minimo, tanto 
quanto relativamente ao descaneo, sj admitti o bom. p.rin
cipi-0 dia ac!:,ão d-ir.eeta, conciliei a minha fé oom r~ito á 
liberdade . Comités de operaric·s e patrões poderão regio
nalmente assentar e deliberar ·em cada anno qual a base 
minima do salari-0 .nee-essario á subsistenoia, sendo,. que, en
tr.et.s.nto, n~nhum delles poderá violar o preceito sae:r·amen
tal das 8 horas. maximas d-e 1trabalho, ~inão -em· situações ex
tr.emas· de qualquer .eiva de .explora:cão do· pr.oprio trabalho_, 
e inteiramente condi-sc-entes com a utilid~e geral que es$ 
trabalho repr.esente. · 

A minha these nada tem, por eousequencia, de alarmante 
para o Governo da Republica. 

Si o que houv-e foi manobra do Sr. Ep-ifacio Pessoa, te
mendo UI.li' proje-0-to ·dle ~ei anarchist a, :devo ddz.er a -:v: ~Ex. 
que os alfár(}hisf.as comecam por :não ter .fois. Acham que ' es
ta~ ou são inuteis. ou sã'O ve~a.tm.·]aE= : si -declaram um di
reito, são ]nuteis, -porque o direito existe pelas proprias for
~as rnaturaes; si não declararam um dir.eit.o, si querem obri-
gar contra ·um direito. são vexatorias. · 

Nesta escola sociail. portanto, será im-possivel esperar de 
qualquer 1'egislador um projecto anarchi<sta. · 

Si foi manobra. S. Ex. revela majs um~vez que se·dev-e 
apegar aos livros e <ieixa:r · um poue.o -os amigos em quest.ão 
social. . O Sr. Armando Bu.l'l:amaqui, é um bom amigo; mas é 
officia1 de Marinha. S. E-x. e.$tU.dou navegacão, não estudou 
socio-iogia. 

E' preciso que o Chefe de Estado vá ás bibHothe·c.a-s. 
onde ha muita Musa nova.. notavelmente nova em materfa 
so{}ial. E a cada hora, si pó:d:e diz-er, qu:e o livro que . vient de 
parattre, é um livró que acaba de oosapp.arecer: de tal mo9o 
a _ ea.tastrophe .social ameaçou o mundo, que todos os ele
menf,Qs basicos da f o,rmaiJão ooonomica, social' e politica, 
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e sobretúdo, <lia organização juridiea, estão por assim âizer, 
completamente subvertidas. 

Cada hora. .que passa é uma l·eitura que desa.ppa.reee; 
cada leitura que desapparece é uma hora que passa. 

Deixe, poi.s, o Sr. Pr-e.sidente d-a Republfoa as f.estas, os 
bailes; torno a ac,onselhar; deixe vir o rei da Belgica como 
qualquer paisano, preste .attenção a .estes graves problem:as 
sobre os quaes o proprio rei da Belgica estará tendo a sua 
at.tenção atrahidta. Deixe-se de flautas e -de f.lauteios; deixe
,0 dP embelecos pe Ios f estíns do Thesouro Publico; abandone 
i>:=>$e caminho; n. hora é muito mais seria do que S. Ex. pensa. 

S. Ex. item um ar de Coo.ar, no aprumo ·e no entorn.o, na 
vnidade e na piresumpção do valor, que, aliás, é grande, e; 
como todo Oesar, é, -apenas, o -sigr1-0 do fim. 

Sempre .. que um regimen tende =a desappare~er desabro
cha uma dessais flores de 1otus gigantesca·s, que são Epitacios 
Pe6SOas. 

S. Ex. é nma dessas f'lor.es'· que surg.em1 de seeufo -em 
seculo; S. Ex. brotou nesse termino de nosso seculo. Não 
se ;esque~,a, poirém. <le que as raize-s que deitou .ao sólo, e 
d6 onde bebeu todlo humus para se poder 1expandi1r, coroHa 
fulgurante, aberta ao S()l; banharam-se e alimentaram-se no 
'osfore-o pela transformação social durante. mais de cem annos. 

Agora S. Ex. imagine esse sólo .resolvi<lo pela guerra 
e :pela revolução social, ·em que -0 humus é outro, d-0 qual 
virá outra flor ·a brortar ·daqui a cem iannos ... e se capaciie 
que chegamos ao ~extr.emo limite.». (Muito bem.: m'!;!!:!9-
bem .. ) , 

O Sr. Carlos de Campos "( * )' - 5r. Presidente, peco li
cença a V. Ex. e á Camara para distinguir dous ai3pectos 
r.!ifferentes na orac.:ão, que, com o brilhantismo 'do seu ta
lento e os ardores d& sua palavra. o íllustre Deputado flumi
nense ar.aba· de proferir. encantando, maís uma vez, este 
atigusto auditorio. · 

Um doi:; aspectos é o CJtl P se prende ao incidente gerador 
tlf'f';tn discns~ão: e o outro é o que vae mais longe e enfrenta 
a rprnstão !'Ocial. ora debntida. no velho e no novo Mundo, e 
<'11jo51 <'(~ho~ t.ambPm ~hP.gam at.é n6s. presos como estamos. 
N·.r;nomicamcntc . .iuridicamenf.e, a um assumpto que tão inti
manwntr n ffccin a 0ri::l'anízacfin dns sor.iedades modernas. 
. Ilcl:ltivamentf~ aq primeiro aspecto - o que se prende ao 
nwir1rn!P rlo qunl já trataram O!=; illustres oradores que me 
antccrderam -· <levo dizer. se acha esclarecido. de modo que 
nw parr.ceu não deixar mais duvidas aos nossos eapiritos. 
P0_lo lado das C'nm~issões. a que o illustre representante flu
mmense pertence, nesta Casa. motiva algum poderia existir, 
fTU"-1 désse logar ou siouer deixasse entrever a possibilidade de · 
11_10 o t.rabalho de S. E:x:. -não fosse ampla ê justamente reco-

(*) Este discurso não foi :revisto :p-elo o:raidor. 
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nh<'ci.rJo como o melhor entre os melhores; e, de outro lado; 
que, . da par-te do Governo da Republica, pudesse haver o me
nor empenho em obstar a esses trabalhos. quando S. Ex •• . 
por maneira f.ãr. positiva, nelle aceentuou · que a sua. accão~ 
estava $endo -constructora e nii.o clemolidora, · o qu~' não con
test('. 
· A 1·ecusa de approv~.ão. por :part.e da maioria desta Casa, 
a. um requerimento de S. Ex., no seu caracter de opposicio
njsta, poderfa. ser, talvez, nn a.pparencia, ~1assivel de um tal 
r~paro. 

Mas os mesmos ·oradores que me ' anteceqeram, em 
r~sposla a S. Ex .• j:l fizeram sentir quP não é esse o· cunho 
de t.nl recusa: mas tão sómente aquelle. que vem obede~endo a 
um pen:;am~nto anterfor. de que, :uma\rez prestada~ as in.for
ma0ões. a apprr:vacão do requerimento se torna .inuti1; e, 
no caso, 3$ in.for·mações prestadas foram que os papeis :recla
mndo5' rior S. Ex. ainda não e'.l\:ist.i:nu na respectiva secretarin 
de Estado e nã.o podiam.. port.anto, srr presentes á Camara . 
para o estudo de S. Ex .. 

O SR. M..1U1l1c10 D.E L.'\CERD~\ - Ha nm ligeiro !'qu\voco da 
:pai• te de V. Ex. Os papeis existem, n:i Secretaria de Estado •. · 
Apenas o qnP o Ministro jnformava é que seriam neces- ! 

sarios seis mez.e:::. para. serem t.radu?.idos. o que ]nduz a crer 
que ·eu devia es1)flr~r sei::; mez<>s · para obt.er a · frad11.1e-0ão, 
aliás quando bem podia mandai-os no orisi•nal, :porque eu sei 

. um bocadinho de ingle.z . O Ministro rejeitou o meu pedido 
e não os mandou, nem tradnzido:::. 11em n~ original. '\ 

o SR. CARLOS DE· CAMPOS - ·- As tlt'Opria~ palavras <lo 
nobre Deputado respondem Jl. S. Ex. Si assim fosse, si ess~s 
:papeis alli existissem, ainda dependentes de t.rad'!.l(}Qão, seria 
natural que para elles serem remet.t.id-os. viessem ter á: Ca
lf}ara emª língua vernacula. 

O SR. :MAURICio DE I...ACERDA .- O Tratado de Versailles 
:veiu em Irancez e quem requereu a sua traduccão :para o 
-vernaculo foi o . Sr. D0'l)ut.ado Mar~al Escobar. 

O SR. CARLOS DE CAMPos - Isso não podia significar que 
elles não estivesem. n~m continuassem a estar sémpre á dis-
:Posição de S • . Ex. · 

Mas, de Jact.o, os ,papeis nã0 existiam. 
O SR. M.i\uRicro DE J_,ACERDA - Ha má vontade ;fo Mi

nistro • 
.o SR. CARLOS DE CAMPO: - ••• e a prova de que inão 

P.xistiam está no offfoio que ora tenho ém mão, enviado =pelo 
Sr. Ministro do Exterior ·á Camara. por onde se vê que tis 
odoeumentos foram esgotados na Conferencia do Tl'abalho, ef
fee;tuada nos Esta.dos Ç"n_idos. Esgotada a. edi9ão desses pa!)eis, 
alh, S. Ex. o Sr. ~hmstro, que e.'1HJ.uct01·itafo propria, não 
11oderi~ offerecet- cópia alguma, rP,e}amJ>u a tal respeito, e 
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um i.io.s seus ultimus .Lelegramn·1as se eucuntra preci~amente 
no:) documentos já trazidos á Cusn, e pelos 9uu~::. se ' 'eri
fic;à que o nosso embaixador ••. 

o SR. MAURICIO 00 LACERDA - Está traduz.indo. 
o SR. CARLos DE C"':vr.Pos-.•. 1·emetteu. ultimam'ente, essa 

cópia, que, inf elizrocnte~ aqui chegou depois <ia rejeição do 
requerimen.to do nobre Deputado. · 

o SK. 1\fAURICJO DE L.WERD.A - .!'.Iais uma p1;ova de que 6 
requerimento devia ter . sido approvado ipara ir buscar a 
cópia, e não rejeitai-o ,para vir a có,pia. 

O SR. CAnLos DB G&MPos .:_. O .que ha a conciliar aqui 
são os seguintes factos= primeiro, é verdade que esses <lo
cume'Iltos não estavam em poder . do Ministro ou 110 5eu de
partamento official .• .: 

O SR •. ~L\t;Rtcto DE LACBRDA - Apezar de S. Ex. a i:>rin
cipio te1• negado. 

o SR. CARLOS DE CA~IPOS - ••• e seguu<lo, que só vieram 
<lepois, .e que, . uma vez. lá cheb-ados, foram immed-iatamente 
remettidos á Camara. 

. . 
As affirma-0ões, portanto, prestadas pelo illusLre Depu" 

fado, Sr. Andrade Bezerra. quando tratou do assumpto, al
legando a ine:dstencia de taes <locumentos, eram ':'erdadeh•as 
e isso não significou mais do que trazer ao C()lllhecimento da 
Camara a razão ,pela qual o requ~rimento do nobre Deputado· 
não podia ser, de fàcto, satisfeito. · 

O SR . M..<\.uRICio DE L.\CERD,\ - ·Prova. de mais. Eu pedi 
informaÇões sobre as actas. 

Diz o nobre Deputado: as acLa::. nãu estavam ahi.. ~'\.p
provasse então o meu requerimento para que ellas viessem..· 
Pedir a acta. de uma resoluoão internacional e vir um dis
curso do Sr. Andrade Bezerra. por mais admiravel' que seja 
a sua oratoria, não me satisfaz. 

o SR, CARLOS DE CAMPOS ~ Tenha o nobre Deputado unt 
· pouco de .paciencia em me ouvir. Queira.: acompanhar os 

meus raeiocinios. . . -
O SR. MAUR1c10 DE LACERDA __, Ouço a. V. Ex. com muito 

:r>ruzer e proveito .· 
O SR. CAR.Los DE CA:-in>os - ••• para ver que a mhllla 

presença nesta tribuna é precisament~ pa1'a expllcar a V. Ex. 
que não h:i da parte do -oo,·crno qualquer mú vontade ou 
<lesr-aso, capar. de justificar ·a censura de S. Ex. e que, nessas 
eondicõc~, não posso deixat· passat" sem um protesto. 

:\fa~· o mom~nf.u ·bem a1'Sistc e com felíc idadP. vara tl~
\"em set· 1•sles: -«quando o St•. A.ndralif~ B.ezerra Yeiu {L tri
buna. dizel', a proposito do requerimento de informa<;.ões: .Que 
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os documentos pedidos não existiam em poder do Governo, o 
facto era verdadeiro. 

Posteriormente, de posse de parte _desses documentos, 
ainda o Governo envia esse parte, que tmha em seu pode:r, 
á Camara.. E por ahi se verifica a confirmação do q0:aJ?.tO 
affirmo, relativamente á boa vontade do Governo em mims
tfar ao nobr.e Deputado pelo Estado do Rio os elementos de 
que, no caso, pudesse carecer. · 

o SR. MAURICIO DE LACERDA - Está bem contado, mas 
as datas se contradizem. 

o SR. CARLos DE CA..:.'1Pos - Não ha questão de datas; ha, 
sim, um facto que escapa inteiramente á acção do Governo 
da Republica: S. Ex. reclama documentos, cuja edição, até 
nos Estados Unidos, se achava esgotada·. E' o que informa o 
nosso representante diplomatico naquelle ,Paiz. 

Peço a S. · Ex. que não veja nestas palavras uma tan"."' 
gente para escaipar á difficuldade de uma resposta momen;.. 
tanea. , · 

Prezo-me <le ser, como o nobre Deput,ado, um republi
cano leal e independente, que occupa um logar, nesta Casa 
do Parlame:nto brasileir;o, com algumas responsabilidades 
tradicionaes. Seria incapaz de, para defender o Governo da 
Republica, · p-0r muito que me mereça o. estadista· que com· 
tanto saber, distinccão e patriotismo se encontra no seu posto 
supremo, de sacrificar a verdade, para dar a S. Ex:. epbe-
meras ~xplicaçoes. . 

Preferia silenciar, neste instante - se tai acontecesse - . 
e trazer, amanhã, up-lica.çiões que de qualquer modo podes
sem derimir a difficuldade. 

Mas o momento bem assiste e com felicidade para. de
clarar que () G'pverno da Republica, por muito que veja. no 
nobre Deputado, cujo nome peco licença para declinar, e o 
faço oom prazer, pela amizade que tenho· por S. Ex. e pela 
admiração pelos seus talentos, . o Sr. · Mauricio de Lacerda, 
ppr muito, diz.ia eu, que o Governo da Repuhliea veja em 
S. Ex: como toda a Camara, um elemento de opposição nunca 
levaria a sancção de combate, . de replica ou de deres~ ao· 
ponto de negar ao nobre Deputado os elementi>s para a sua 
acoão constructora, . ...desejando ao contrario, como todos nós 
que S. Ex. continue ~ .prestar á. Casa, os seus servicos. em 
bem de uma questã:o como a que se refere ao operaria.do do 
nosso paiz. · · 

Passo agora ao segundo aspecto <lo meu modo de enca-
rar a oração de S. Ex. · . 

Tambem não é, como se afi~ur·a a · S. Ex. .. contra
rio ao espirito do Governo estudar e resolver assuinp-tos de 
tanta. magnitude como é esse. Muito ao inverso do que S. Ex. 
suppõe, o Governo está-se preoccupand~ sériamente com 
elles. ·Mas S. Ex. mesmo me offerece o thema, a raz·ão, a 
base para explicar· porque é que se dá, ·vamos dizer, esta 
demora, este pequeno retardo, na solucão pela parte que ~~ 
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á administração <la. Re9ubli~a, em um problema que reclama 
a sua, como a nossa attençao. 

;s. Ex. mesmo ponderou, .eloquentemente, que, neste as
sumpto, o que apparece hoje, desap}Jar.ece. amanhã. A 11u.:. 
{jtuação, p·elo progresso das idéas, é tão grande, tâo accen
tuada que ainda nin.guem poude estabelecer, com seguran~ 
0 decisivo criterio para uma solucão definitiva, permanente e 
fructuosa. · · 

o SR. l\1AURICIO DE LACERDA - Então vamos adiar o tra
balho da Commissão. 

o SR. OARLos DE CAl\IPos - Si isto se dá theoricamente,· 
no estude geral da materia, não é de admirar, Sr. Presidente, 
que com muito maior gravidade, com muito mais pondera
' ~üo se antolha ao animo daquelles que· administram um 
i)aiz e um paiz como é o Brasil, vivenda em um ambiente. 
diveÍ'so dequelles em que se agitam as questões proletarias, 
eoruo na Europa, presos a. uma. intensidade1 a ~ complexi
dade de vida do proprio , operaria que, nas mesmas oondi-
1:ões, àe modo algum; existe nesta grande região ameri
cana. . 

De fórma que o estudo a se fazer, no Brasil, não é bem 
uma applicacão, por có:pia servil,. daquillo que a Europa de
creta nestes assumptos; mas um estudo de adaptação, de 
justaposü;ão, que se impõe seja muito beIQ observado, no 
seu conjunto e nos seu.s_ detalhes, para que não cheguemos 
a udoptal-os, nem. de mais, nem .de m'3nos. 

Não alt~remos a atmosphera social em que vivemos, para 
levantar ou ctear um 1 novo ente de razão a tal respeito, e 
inteiramente diverso do nosso, pelo lado ·economico, pelo lado 
ju1·idico, pelo lado moral, pelo lado do trabalho; :pelo dais pro
prias franquias que existem para a vida dos operarios, na 
familia e na sociedade, entre .nós. 

Nestas condições de tanta ponderação, que reclamam por 
I;)arte dos theoricos, por .parte dos que estudam o problema 
nos Iivr0s, que hoje apparec.em, para ser substituidos ama
nhfi por outros, muito maiores, é preciso que se exijam, que 
se imponham ao Governo, para que a solução de taes doutri
nas permaneça na~ medida e:x:acta das nossas necessidades; e 
quando digo nossas, não excluo o operario, porque elle tam
bem compartilha dos direitos e c!os deJeres que a Patria eom
metl.e a todos as seus filhos. 

Posso mesmo neste momento avançar um facta! que é, 
pelo menos, um primeiro passo ,de verifieados e salutares 
effei~s .. 

Pareceu a S. Ex., o. Sr. Presid9nte da Republica, que 
cm opportuno proce~er-se a uma Tatifjcacão· das conclusões 
vencidas na Conferencia de Washingt.i:m, :como a expressão 
Lle- alguma cousa Cfüe se pód~ de P1'9mpt~, dar como .segurQ. 
inicio de outras reJormas em· tão momentQso debate .. 
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E~::::a:-s sãu a:-.; itüem:.õe~ do Governo e correspondem, penso 
cu, aos desejos da maio1'i<l do Congresso Nacional, para acer-
tar, uo estudo de uin v;.·oblema de tanta gravidade. . . 

Ei·am as explicações· que devia e que~ com mmta sat1s
fa•.:í'io. dou au meu nobr·e amigo, o illustre i·epresent.ante flu
miuen::;e. (Jluitu bern; muita bem..) 

O Sr. Presidente - Está finda a hol'a do expediente. 

O Sr_ Antonio Austregesilo {pela ordem) -· Sr. Presi
<lcnl ('. vedi a palavra, apenas, pa1·a :solidtar da Camara um 
vu Lu dr~ pezar r1clo desastre havido com os aviadores que se 
~n·<.1.iaram ao sul do Brasil. Fallo apenas, comu brasileiro 
vorque não e~tá naturnhm~nte na·~ mínha -t:ogitações a ques~ 
tão aviatoria; e·ntrelanto, ~omo testemunhei, em companhh1 
de algun;; illustl'e:; collegas1 os Srs. Drs. Souza; C:!::Jtro, Carlo~ 
Gurda, Cesar Vergueiro e .Palme-ira Ripper, a bôa ordem, o 
e:o:;for1;0 e harmonia dos trabalhos que se executam na Escola 
Naval de Avia~ão. tJuei·o, corno patl'icio, !::iigníficar a magoa 
t{Ue me atravessa u coravão por tão penoso desastre, apezar 
das iiwel'teza::; que temos ainda, sobre o aununciado desa·3tre. 

Sei, Sr. Presidente, que os arrojados viajantes não per
f.enciai:n ú Kscola ~aval <le Aviação, mas, uão posso calar-me 
diante do re!;ultado infeliz dos dous eorajosos rapazes, que 
honram a nova ~ciencia que tão auspiciosan.rnnie se desen
volve em nossa terra. (!.lluitu bern. ) 

O Sr. .Mauricio de Lacerda . (pela 01·dem) depois de as
~e;;u.i·ui· qut:> recc:be com o carinho, que o merito ·pessoal- e o 
;;r~sto de affeiçãu do Sr. Deputado Austregesilo imprimem ao 
.':leu discurso, a~ r1ala.\Tal:l que acaba de proferir, faz longas 
consideratõc~. em torno do 1·a~à Rio-Buenos Ayres, mostrando 
el::ta1· o ca~u, pelos 1 elegrammas aqui recebidos, envolto ainda 
em YP.rdadcitu mysterio e uão se ter a resp~ito informacãc 
:5egura . 

. \{1provado o l'equerimento do Sr. Austregesilo. 

O Sr. Presidente - Vae-se passar á ordem do dia. 

Gornp<HT!:l'nt Hmb os Srs. ArUrn1· 1Q:illares Moreira, FelL'\: 
}Jachecu. ~ouzu Cu~h-u, Bento de .Miranda Chermont de Mi
J':.mda. Gun!m Machado, Pfres Rebello, .João Cabral, Armando 
·Burlnmuqui, 'iit·entn Sal.loya, 'rhomaz Accioly, José Augusto, 
AH1e1·io ~la·!•anhf\o, Oscar Sonres, Ba1lhazn.r Pereira, Gervasio 
Yim·uvauli. :\m:.ildo Bastos .. Corrua de Bdto, Alexandrino da 
Tlocha, Esln!:io Coimbra. Arístarcho Lopes, Natalicio Cam
}Joim, Deodnto ~\la.ia. Pfrc::; de Carvalho, João Mangabeira, 
:Alfr1·do Huy, .ArliE<.lo Leone, 8alles :Filhu, ~orivaI de Freitas, 
Mac1~J(J Soare!S ~lanuel H.eit:i, Ramiro Braga, Jusé de :Morae..;, 
:\[ar·io de Paula, Hibeiro .Tunqueil'a. Francisco Valladares, An
tonio Carlos, Mcllo Fran~o. Salles Junior, Arberto Sa:rmento, 
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úi:i<ir Vor5ueiro. Sampaio Vida!, Hodrigues Alves l<'ilho= Carll;.:> 
d!· campos, 'fullo .Ta.yme, Celso Bayma, Alvaro Baptista, João 
:::implicio, Carlos Penafiel e Carlos Maximiliano. (50.). 

DP-ixam de comparecm· o::; Sr::>. Juvenal Lamartine, A.n-
11ibal Toledo, . :E~phigeniu ue Sallcs, Monteiro. · de Souza, Abel 
Clicnnont, Herculano Parga, José Barreto, Hermino Barroso, 
}.Jp1·eira da Rocha, Thumaz Cavalcanti, Afl'onso Barata, Cunha 
Lirn:i. Solon de J,ucena .. João Elysio, Antonio Vicente, Eduardo 
'.l''-t vu.1·es, Pr.àro Corrca, Turiano Campcllo, Alfredo de :Jlaya, 
:'ili~w~I Palmeira, Mcndo1w:a Martins, Manoel Nobre, Pedro 
J.:.i~i.·, Odnvio .:V!angabeira, Lauro Villas Bôa::i, Casti·o Rebcl!o, 
;\farin Jl0.t'IDP:3, Lcondo Galrão. l.íbaldino Lle Assis. Arlindo 
Frn'..!·(1:.;n, .Tfl~{· · 1\:laria, 'C'orquato ' l\foreira, Leão Velloso, Ma
ll'J•~I ?.Ionjaridrn. Ubaldo Ramalhete, .Antonio .A.guirre, Octa
Yin da Rocha · J\:Iiranda, Azurém Furtado, Sampaio Uorrêa, 
;\l' i ~t.id0s Caire, Vieentc Piragibe, Raul Barroso, LcngrubPT 
Fill1.L1 , Jo~·~ Tolcnlino, Azevedo Sodi'é, João Guimarães, 1'emis
lrH.: l1~::: de Almeida, Buarque de Nazareth, Veríssimo de Mello, 
Frunc:isco -i.\Jarcondes, Raul F~rnandes, Teixeira Braudão, José 
Alves . .Tosé Gonr.alv8s. Herculano Cesar. Albert~no Drummond. 
'.\!alia l\lachado, Silveíra Brum, Emilio Jardim, Amcrico Lopes, 
~c' nna .Figueiredo, Zoroastro .Alvarenga. A_ntcl'o Botelho, 
Frall(:isco Bressa.ne, . Lamounicr Godofredo, Fausto' Ferraz, 
H<u1l Sá. Francisco PaoUcllo, \Valdomiro '.ic MagalhãeR, Aiaor
.1'1·atu. Vaz de Mello. Honorato Alves. Camillo Prates, Edgardo 
da r.unha, Carlos Garcia, Ferreira Braga, .José Roberto, Bar
r1i;:; Prntracto, 1\Iarcolino Barreto, Prudente de Moraes Filho. 
F.loy Chaves, Veiga Miranda. Palmeira Ripper. João de Fa
ria. Pedro Cosla, Manoc~l ·vmaboim. Scvel'iano l\fa.rques, Costa 
:'liar'f]lH~S . Ahdon P,aptista, Perc1ru de Oliveira, Eugcnio Mül
Jr·l". <1omerr.ind0 Ribas, Evarü;to Amaral , Augusto Posl.a!J.a, 
.\11t!it11 1s l\faya. Flôrcs da Cunha. Domingos l\fasearcnhas, Dar
hosa Gon<.:alve::; e Joaquim Osorio (!Jg~ . 

ORDE:\1 DO DIA 

O Sr.· Presidente - A lista de presença accusa o com
par~cirnento de 105 Srs. Deputados. 

:\ão ha numero pal·a se proceder ás votações <las mate-
ri as (1ue se a~ham -sobre a mesa. · 

Passa-se ú ~ ma terias em discuss~o. 

2• discussão do projecto n.' 212, de 1920, fixando a forçs 
uaql Ji<ll'U o exercício de 1921. 

Enlra em discussão o arL 1 º. 

O Sr. Presidente - Acha-se sobre a mesa ilma emenda 
que vac E>er lida. ~ 

. ~-~.n 5 
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E. J id: 1, ;i 3 in! a1 i, L e· !1º:<: a e onj uniamr nt e tm:i <2isct1 ~são, ::t 

."í·.~uinte • 

Onde rnl1'\.Í"l': 

ArL. A0::: Dfficia.·:< dir Curpo (k Saudi; da Armada. qur 
fnran1 rmvjado~ ú :Eu1·opa na m.ís~ão militar creada por for\"ª 
dÔ P-st.ado ·de gue1Tn, prlr' <frcreto n. l ::i. ()Çt2. d~ 10 D.e .iulho 
de 1918. F-f"rá contado eomo de emh:n·qur:'. para toqos os ef
fP,ito!3, o 1 empo dessa eomnfr3são. 

Sala e~~ SP5f:.ÍÍ(~;3. de af:!n~to .rfr 1D20.--~ Cincfrwiu Brauo. 
-- Carlos t.J.orcia. -· ,Ynbucó de Gourêo. 

o Sr. Francisco Vallad.ares . ( ~) - .sr. Presidente, diri
gindo-me em 10J2 an rl('iíorado ele J.Hnas (:;.erae~, escrevi em 
manifesto pnlitil::o: 

«~'\. nos~a :\farinha dr ~Jc-rra. visitada fi(lt' muitos infor
tunios, de 1.anlas provac:Õf'S eonfio . qur. ~ahi rá rmgrandecida. 
Precisamo~ ífo refa7.el-a. 

Qupro :i Armada l'l'.ÍU\'('llPSeida . aUrahida aos seus qua
dros pelas vantagens a flnr ca nos:;a mocidade-os mais ü1-
teUigent.es, ris nrn.i~ "'~ir.inte!l'. os mai~ energico~, -os mais for
tes, d~ntre !~S mn~n~ ht·il~~i,~ir~~. ]Jrnh ibicfio de 1·~t~ar1lento ai:6 
1):; 35 annM . , 

A vida dr1 marinlv1 irn lm d·· pa~:;ar· sobre aB onda:3. li
herta das preor.cupaçliP:-; de 1 orra. .:\ Marinha deve ser· um 
sac~ràocio. o· culto dú oc~anú. a relígiáo do mar; onde _,... 
quem sabe '? - talvez :::;r! .Jº!-;'ucm um dia 0s 11ossos destinos.~ 

Quero o Bra!'il unifl1_1 11 forh', c:ri>scr.ndn e prosperando 
na p::iz. Tranquil1o no interior pelo regular funccionamentn 
das in8filuições livre~, queri1io e ·respeitado IlD 'extertor pfÍl' 
11ma .sabia or~anizaçãn· da defesa nac.iofü~l. » 

Hoj1•. enmo, hontern. nw pareci' qoi:. estRs Mncr>ilos. t.ecm 
upportunidad..-. }; 1'.._ a~sim. f'ln tnn anligo. real e palriotir11 
)níeresse,, i::om umn gTanrk admirarão por SPU:'i irabàillos i> 

serviços, que con~idero a ?\farinha a atalaia da defesa na
ciontll, incumbi;.dr1- lhr• pr1·mam:ntemientP velar· pela ·segu-

. __,,. rança. a tranqniUidad" f!a. IJafri::i. Não ha missão mais ali?. 
i•. mai·s ardua, que imponha mainrei> <' ·estricto~ dev~rcs e !'i!'l -
•:rHieios, ao~ quar>~ ha de· a Xn(:5o ('Orrl'sponà·r:r c'.Oúí toâos · n:! 
carinhos r dc~velos. · 

Pr.·n.so hoje como JH!llSava honLf'ffL quanto á expansão. ªº 
d~s·~nvolvim~nto. il Mfir.ieneia da :Marinha, á qual está ligada a 
cau:;a do 1n·ogn·s~o elo Bra~il, sua influencia no c.oncerto da:: 
~a(:ões.. 

1 

,(~) EsLe discurt-O· nuh foi rcyjslo pelo or-ndor. 
~ ...... ,. 
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E por isso, com grande jubilo, constato .ser a orientacão 
,-;r_) actual perioclo presidencial, quanto á Armada, o m:lis alto. 
,. conYenicnte. cOn"'-11ltando cm absoluto o interesse nacional 
,_: em uma pérf eita comnmnhão com o sentimento r;eral do 
pc.iz. ·que a deseja eu;;randecida e feliz, satbfeita em suas 
legitimas aspirações, consulLada em seus interesses e direitos. 
:.r.;t.a para exerc0r completa e dignamente sua elevada missão. 

O pensamento governamental, tão eloquentemente ex
~resso pelo Sr. Presidente da Republica, em sua mensagem. 
Jazendo .iús, pela exacta comprc::hensão das necessidades da. 
~\'!arinha, a todos os applausos, está sendo effícazmente . secun
dado pelo Ministro o eminente Sr. Raul Soares . . Em DOucos 
mezcs de administrv.ção, o illústro mineiro, que é uma das 
nsperanças já realizadas da nossa instavel e mutavel politica., 
~onse;uiu asc;en110rear-se dos negocios da sua pasta, e, com 
:tctividade a que nos não acostumaram os nossos administra
rlores, mais inclinaàos .a programmas e discus:1fiO de idéa::; do 
que preóccupados com sua viabilh1ade e execução, _vem conse
'.~uindo resultados notaveis no departamento cm boa hora con-
fiado á reetidão da sua consciencfa, á sua brilhante capadda
cie P. patriotismo. ... · 

Ainda o constatava um dos rriàís autorizados àiarios desta 
1 :apitai, em urn justo e motivado elogio á acçã(} intelligente, 
•:sclarecida e discreta do actual titular da Marinha. A Ga
mara ha de me permittir qu(? os leia, para que f íquem regis-
1 radas nos Annaes essas autorizadas palavras, que accentuam 
t: premeiam . esf ori;o meritorio. 

Escreve o Imparcial: 

-tUm «record'f-. na Mari:n.ha O Sr. Raul Soares, digno 
\i!n!stro da Marinha, está de parabens; conseguiu fazer sahir, 
::?.C mesmo tempo, em coinmissão para o estrangeiro, os nossos 
<lous rlreadnoughts, Mirras Geraes e S. Paulo, e ainda por 
cima, o couraçado Deodoro. E' um verdadeiro record. Quem 
conhece a Marinha sabe o esfor~o que -é preciso, afim de 
r,reparar um navio como o S. Pat.tlo para commissão no ex
terior. 

E' a primeira vez que a Marinha consegue fazer sahfr 
r.ara p~iz estrangeiro tantos navios <J.os mais !mportantes da 
nossa esquadra. O que isso representa de . ef ficjencia nos ser
viços varios é bastante para · p~t~ntear os ber.i-efic9s resulta
dos já obtidos na Armada pela gestão de um Ministro civil. 
S1 mesmo muito tacto e muita .. habilidade por parte do 
Sr. Rc.ul Soares poderiam com.eguír dos varios departamen
!;Os da l'rfarinl:m, com . suas qui~ilias e pequenas rivalidades .e 
ráel1ndres, esse trabalho coor~,nado e intenso, não obstante as 
numerosa::; . difficuldades pro,~1lientes da escassez de r ecur
:-;os em dinheiro, material e pessoal. E o que mais mcritorio 
iorna o r·:'.!. so é que todos os navios seguiram irreprehens1vel
H:~niJ prep:.n·~dos, com effe~_tivo completo, e coro suas com-. 
in1ssQes perf e1tamente . organizadas ~ det;àl~adasi o que tam..-. 
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lJ~~m aconlPe1· 1wla primeira ve;i. Medidas ·bem concertada:-; 
1wrmíltiram ao 81'. Raul Soares ' effectuar considera veis eco.
l!OU1ias na~ c1)mmi~sões t.lo Minas Geraes e do S. Paulo, asse
gurando ao mesmo tempo o seu melhor .desempenho. Ante:'! 
{Jc partir, o Jl'irw.-; Ueraes foi cuidadosamente vistoriado por 
uma comrnbsão p:;pecial que. indicou (~m detalhe as obras que 
deve soffr1.•r no Ar~enal de Bro:; Klyn, para onde foi. Ass.im 
poude ser feito o calculo do tempo nec.esasrio á cornmissão (·: 
ú avaliai.~ão da uespew, que i'ic.:ou considera·velmente reduzida 
em compem;a1~.ão no qm· :5e dispendcu com o S. Paulo, quando 
<.•n\"iado para os mesmos reparo:;, e ao qual n ão · se applicou 
il,'1JUI providencia. . 

:i\'o S. Prmlo, era lH)C(•ssario prover ao conforto (' á de
ccrn:ia d;:~ ins.Lallai;;ãl.1 do3 seus reacs passageiros. 

A ::-omma aqui exigida para isso era vultuosa L' a i_nstal
la(:.ão fieara muitQ aqucm do necessario . O Sr. Rau l ::5oarc:; 
praviU!'Dtiou eom rapidez, e conseguiu, com grande economia. 
quf' a propria casa t:onsl ruelora do navio cffec tuasse as in
sLàllai:.õcs JH:~CE~~;:;ariai:i, logo ac1 chegar o s. Pau.lo á Inglaterra, 
eliminando 1 udo o que ~ra superfluo e eonse.rvando o 43aracler 
militar do navio. mas assegurando aos reaes passageiros o 
conforto e eornmodidade. 

Era n~so na Armada; ~cmprn que :;•.~ tratava de uma Com
missão no estraugeiro. uma wbstiluição á ultima hora do~ 
.vffieis-cs que lii1ham tido :_1 trabalho de rrre.parar v navio~ pot' 
oulros afortunados bPm apadrinhado;.; ·por empenhos. Isso 
f~ria profundamente a dignidade IH'(>fissional dos sacrificados. 
("l'Pava um ambiente u4" hostfüdade a bordo e . _prej.udicava 
fondamcnle o desempenho da eommissão. O Sr. llaul Soat>r:;; 
rr.mpcu resolutamente com essa: J)raxe . Consen:ou a bordo 
tndo::; ns officiac3 qu"' jt'l ••slavam embarcados e repeUiu to
<l0s o!' f'mpeúhos para substit.uil-os pÕr outros. O mesmo cri
terio. applieado ao::; :;nh-o:tificiai:s e ·ú marinhagem, fez. com 
que a bordo de todos ·OR na·Yios reina::;se ,uma. atmo:sphera· dn 
confiança mutua " de contentamento. <lo que l'esullou que cacl;t 
:um melhor se rsfor·c:;asse no desempenho dos seus encargos, em 
tem do dcsC'mpenhu da 1:.01nmissão. Com esse acto de ,iusti11a 
r de bom sen::;o, o Sr . Haul Soai:es obleve das guarnições 1 ~ 
0 rfíciãlidades o maximo esforço pa1·a· ~ecundar os proposilo::i 
da administrui_:ão, o que: é digno de to-do louvor. » · 

O commen La.rio é rigorosamentr. Jµsto e ninguem ma·1:; 
t·on?Ví!lcntc para. fazcl-o do t.1ue o gran.de ,or5 d.o de pu·blici-
4Ja<.l1~ ; que tem ú. :::ua frente um a·1itigo official da Armada. 

:$ão argumentos j uslos e pru t~cd!.'nl.(·~s, poudo em relevo o 
•' !::oi'orço. a effc.:i ~ncia do t r abalho do Ministro ·da :\Iarinha. mi 
<lc:sem,pcnho. d~· sou alto t;ar9oi( · 

:::-ua activ1dade, :;ua cl<'d1caÇao aos dPvcn::; d<> :sua pasLa 
; •:::liio allestados não nas 1:onsiderai_:.ões de seu r claLorio. sen1 
duvida lHHLdrrado e l.Jrilhante~ ma~ nos servi(;o:; jú prestado:; 
~m brev.es ~uez.es. revelando sua capaciàade de direcção. De-. 
. talhado .os Jr:abalhos realizados"' o l\linistro 1·a11a com .fran"" 

. . . . - . .-· . I 
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queza. e lealdade. não jnlg:ando d.-,,·<'r 'l'.'~t~Hm· a ~·l"r{fa d0.ir·a 
síf.uai;.ão da :\larinha. 

:\ :\a<;ão· deve conher r.J -a , prtra qur· ~r:' · di~poJtha ::tCIR dí:=>-
1wndins. ~ inão mesrno aos saer·i1'ic1o::; qu1• a t'f\Org·aniza1;i'i 1, Ju 
.\iarinha impõe. E eada um de ncí:-; 11tw i-;i ral1ando póde r.on
cluir que o Brasil sup1)orla e~ faz 1·t>nt a plena seguran1;a <~ 
c:omprrhrnsão dos sens drslmos ludu.s 11s .::.ar:i·i l'i1•io::: d1~:::tíua- · 
dos á sua. rea'lizaçãn. 

:\esta ordem de idt'as. lt1das prnYidenda::; qne sejam ne
t<·ssarias para nos assf'gurar' a l'iihi:wão de ef1'icientia na
Yal que devemos t.e1· no eontinen tC', devem s~r l.omado.s pelog 
poderes publicos, certos do upoin, da approvação, da soli
dariedade da ~ação. O qur~ esta tlf'~"'ja ~ que lhe fallem 
epm fraaqu~za 1~ Yerdade; o· que exíge t~ qn0 r0L'11 l':->os nffo ,· 
::··j~1m malbaratados o perdidos, mantr>ndo-se um 1~sladü d~ 
1·11t1sas. que de nenhum modo a~s1~glll'a a defi'sa nacional. 

Fazendo justli;.a ao GoYceno, ao Sr'. P.resídenU• {la Ri}f)U
hl íea. ao seu muslre auxillar na pa~ L•l da )lar inl1a. eonvt~m 
:-:alient.a1· <~omo os mais auspicioso~ o : rüs11 lta~os 1 ·ü11 ~iigna
dns nr.st.es primeiros 12 mr.ze::: de Gtl\"efno assegurando Dara 
<'. .\Iarin.ha nma phasc til:' r<'organizaçflo e llre:::t.igio, que :'6 
pt'•ctP. r·1'sultar de sua crl'icicncia. .X.essa ord,em tle ídéas. n 
adual titplar da l\larinha. -ptocuru. dotnl-a da efl'ieiencia qu1~ 
lhf• rulln, agindo com vigor e jtrnLiça. 

O:<. effeitos du sua boa acção, da iit:r·ena energia e autor i
.:Jadn q1H.• põe• no ciesdobrampnt-0 do programma do Chet'ü do 
Es tado, . que SP. fazem sr.n til'. As velhas questões do arsenal o 
•Jo Porto Militar foram resolvi elas com acerto . 

. \ ~m:istrncoão do arsenal não prejudica, antes prepara e 
~· iwaminha n solução do problema do Porto l\lilitar, que será 
:-0Iucio1Jado, quando as eircumstaucias o permittirem, o qwJ 
:-:" niiü . demorará. si houver na administração espírito de con
tinuidade: os reéursos serão rncontrados. 

A~ promoções na ~farinha se faziam por uma lei valetu
din::iria :í sombra dr: cujos dispositivos e interpretacões o~ 
abusos r falhas sr> amontoavam. acrumulandô desgostos, pre,ju
flíeancJo n discí pliJ~:!. enfraquecendo a class~. A reforma e~t:l 
i'Píta ,, part~C t· ·respeitar os dfreit.os e aspira(.'ões da Marinha. 

D:lndo a maio'r irnportancía á questão çlo ensino. qut- é 
i'111 ;damrntal. o J:\finistro fez a reforma da Escola Naval, scpa
rar11lo n curso dp Marinha no ri r machi:nas, medfqa. opportun3. 
<l('1)n.~<'111acia pl'lo conselho das autoridades r.la ~farinha e pP-l::l 
Jit'nf ica. 

O r·roblcmu ·C'apii.al na !\'farinha \~ o do pessoal: o o Mi-
11 i ~l l'Cl <>sf :i cooràenando esforcas no sentido de resolvei-o 
dando nul onomia. eondição dP - responsabilidaae!I aos chefes. e 
,woruro.mdo obf.N' maior r endímPnto de 1rabaJho, no f!UC 
r·1'::=peit;i n pessoal <' material . 

Tflndo r<'organizado' os sflrviços da Escora Naval. trata det 
nmtjal-a parn o Jlio ele aJneiro, c. omo tanto convém, ~ 1.endo 
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melhorado ·o hos~ existente, cuida da creacão °de ·ouho.
necessidade reJ)etidamentc aponü1da pelos profissionaes da. 
Marinha. .J 

O rP..iuvenecimr.nto dos quadros e o sorteio são as bases 
da · reonranização, condicões indispensaveis ao melhoramento 
do pessoal. O Ministro o assignala em seu. relatorio, indic~ndo 
solu(:ões, (jUe d~r)en.dcm do voLo . dó Congresso. . 

Sr. Pr(·sidP.nte, só posso e devo ter palavras de louyor 
para a hri!banle expo::::icão com que o digno Relator da qe 
Marinha e Gui:'na procede o projecto de lei que estamos dis
cutindo. Só po~so e tPnho de louvar a sua corajosa fran
queza, seu patriotice accento nns salutares advcrtencias que 
fez ao Congresso e á Nat:ão sobre as de fie iene ias da nossa 
àef esa naval. ~ 

Não vale en~obril-as, não conseguiremos disfarçar a 
vr,rdadr.ira situação, silencíando, e, ao contrario, devemos ali
m entar a esperança de· que, denunciadas as falhas, demons
trad!'t a necessidade da rP.organizai:ão naval, o Congl"esso, que 
representa a Nação, sabidamente r esolvida a todos os sacri
ficfos em bem do paiz. afinal, escutará as adverléncias salu
tares e patrioticas da.auelles que tecm obrigar.ão de fallar a 
verdade, dotando a Marinha dos recursos indispensaveis ã 
def csa nacional_ · 

Sr. Presid~nte, por maior que seja a nossa confiança 
na pacifica~!io tctnI e finaI do mundo, ainda tão perturbado, 
ainda por ::innos e annos, não podemos dispensar uma éffi-
·CientP. organização militar. . 

Nenhuma nacão se dispõe a dIBJ)ensal-a, e parece mcsrno 
qm~. no concerto mundial. só continuarão a ser ouvidas e 
attendidas as vozes armadas. 

Cumpriu. nssim, seu dever e merece todo applauso o re
presentante do pr.nsamento governamental nesta Camara, de
nunciand•) á Nat.:ão ~~ nossas deíiciencias para que sejam da
das ao P odnr P11b!ico os meios indispens~Yci.s ~ remedia1-as. 

A exposic:ão. ou melhor, o parer.er do illustre Re!ator ~. 
respeito é compl~to: mas si bem renecciono. ha no pro.iecto 
por S . Ex .. formulado, não um defeito, mas talvez, uma falha 
que, aliás, se repete, sempre na lei de fixação de fort:.a~ 
navnes. 

O illnstre Re!ator referiu-se <l-etalhudamP,nte :'i. d eficien·
cia da crg::.nh~n\:fo naval do ' B1•asil no que concerne no rna
t Í!rial; mas no texto da lei não ha um arti,i?o, nITo hu ' um[). 
dis)osic.5G n~! ' tiva a c~se imr:ort.ante assumpto. 

Qu~r me parecer qu e seria convr.nicnte introduzir na con·· 
f P.c~:lo, no texto <h l~i de fi xa(:ã<Y rk for~as navaes, um ar 
tigo em que e~pcciri cadamente se <lcti:rminasse que esquadr:;. 
deve o Brnsil ter; quues os navios a movimentar annauil·.ente. 
r-rnvidcnciando-se cm ~cguida sobre. o pessoal para equit>~~ 
menlQ, e demais servi.co~ d~sses navios. 
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· ·o SR. ARMANDO Bm'.LAl\IAQVI - Esta. é a boa. regra.: 
O SR. FRAl"CISCo V,U.L:\DAREs - A respeito, desejadà · 

·ouvir a palavra autorizada do. illustre Relator, que, aliás . . 
abundantemente dissertou sobre a. deficiencia e fraqueza das 
unidades navaes {)Orno que devendo concluir por ti.ma provi
•Jencia no sentido de remediai-a. , 

Parece, assim, este convite que ora dirijo ás autoridades 
da Marinha, com assento IlO Congresso, aos representantes do 
pensamento governamental, aos representantes da Na!;ão -
·para que .collaborcm com o Governo, collaborem com a admi
nistração. formulando . o nosso programma naval, programma. 
que, disct1tido. -resolv-irlfl, votado. sanccionado, seja c.umprido. 
seguido, :_:.xccutado pel<1 actual Governo e .pei0~ l;tw . e suece-
1:erem. 

O :3R • .ARMAND.O BuRLAl'rL,\QüI - Basta. executar a part.e 
final do .4'.::e já ~oi vot?.do. 

•O SR. FM;.'tCisco YAL~WAR.Es. - Assim. tranquilJiza
riamos a Nação, quanto á organizaoão ·efficiente da sua de
resa naval, que tP.m de tomar as iniciativas e .supportar os 
primeiros e grandes choques <Ie hostilidades, em um {!·Onfli.
~~to internaoional, cabendo-lhe o maior . papel em umn guerra, 
pelas proprias condições e· situàção do povo. 

Si o parecer saiisfaz po·r completo, nas considerações com 
!anto brilho detalhadas pelo illustre Relator, no· que concerne 
;\o material de guerra, á necessidade de acquisicão de novas 
unidades, para que ppssamos dizer 'que possuimos, afinal, 
uma esquadra. não direi qúe seja deficiente; mas, segura
ment.e, resumido ou breve de mais, talvez, . quanto ás medi·das 
r1ue devam ser adoptadas pela administração para satisfazer. 
talvez, á ma.ior aspiração da Marinha, nestP momento - o 
r<'.iuvenr-scimento de seus quadros. 

E' CYidentc que, no pro,íect.o teem de S'3r. attendidos os 
:-;i•rviços l~gaes. votando a vP.rba . indispensavel á. sua manu-
1.en!.'Sio; não c.ahe. talvez. nelle, um dispositivo terminante a 
r·~Rolver esse problema tão importante para a classe naval. 

Temos, assim, todo o interesse em ouvir a palavra das 
auLoridudes· de .marinha na representa-Oão nacional. Como 
t·on~~guir o rejuvenescim1mto. dos qu'adros talvez mais ur
:::1··nl.n C' . a mais instante das :i.spiracões· da nossa marinha de 
.'-'1i1:h'it t' de sun. brilhai:ite officialidade. 

O Sn . .:'\RM:1.~no Bt.rftt.AMAQUI - · Pt~lo menos é 'uma in
:idin v P.l medida. 

O SR. F'R.ANCI,co · VALLADARES. - Sr. Presidente, com es
tas .des:mtorizadas ponderacões (não apoiados geraes), viso 
P_ed1r Para o problema a attenção da illustre Commissão: 8e
rrn. ~pportuno, urgente mesmo; em um proj eeto rle lei, provi
denciar so)_Jr~ .e_sse tão reclapiado rejuvenescimento çlos qua- . 
dros, _prov1denc1a que parece esse~cial, baselar de qua.l@er 
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rct:n2anizaç5o. Talvez se o pudesse cons~g:1ir com as ~eguin
l es [H'o\·ide11cisa: 1 •, a r.r·(·a~ão de condI<;o<'s de serviço que 
forçassem o afastamento da açliYa ao~ qnf' .. porventura, se 
encontrassem alqurbrados. fatigado~ ou de::;ammados do ser
viço da .~1ar'inha:· 2". a creacão de um quadro de serviço ex
traordinario, sendo ·para elle transferidos os que não. :pude
rem ou não qui7.erero permanecer na aclividade, regulando-se 
a sua situação nesse quadro especial. .. · 

O SR. A~""vIANDo BURLA:MAQUI - Por ahi \'. Ex. vae ao 
alvo. 

o SRI. FRANCISCO V ALLADARES - Muito roe honra a ap
provação do nobrf' Deputado, que é. autoridade jusLamenlc 
respeitaria. · 

... 3", augmentar o numero de officiaes superiorr~ na 
proporçflo de um para .dous officiaes subalternos. 

O SRL ARMA .. ~Do BURLAMAQUI - TalvPz seja <lesn~cessa
rio, si a medida ant<~rior for praticada. 

O SR. FnA~crsco VALLADAREs - Suscito varios alv'ares 
para, disculidos e acceitos ou suggeridos outros, ser-nos-.hia 
ainda possivel este anno secundar o notavel movimento de 
reconstituição a que, na Marínha. preside o nctunl t'he1'e de. 
Estado. . . 

_ · Seria da mais alla conveh~encia que, ainda este anno, umµ 
ler e~tabele~a as regras indispens~ve:is a esse rejuvenesci
lnenfo de quadros. a grande aspiração da marinha. nacional. 

Para con.~eguil-o, proponho ainda: · 
4", dar ao Governo o direito de reformar, administrati

vamente,_ qurm incidir mn certas disposições que ·incompa
tibili srm mm o serv100 adivo. 

E' uma medida adoptada em paizr.s de marinha adian
tada, entre outros, ,a r ngla terra. 

O Sn. A!lMA~"ºº BuRL.\:MAQUI - Nem sempre tem produ
zido os cffoi.los desejados. 

o SH. FRA~CI8CO VALLADARES - 5º, reformar. compul
~(II'iamente, no· posto lmmediatamenl.e superior lodo u ol'l'i
<:fal, que lenha complrtado 'i5 an nos de ~erviço. 

O Sil, AnMANDo Brn\L,\).fAQl!l - E' demasiado. 
o Sn. 'F!lANCJSCO VALLADARE'.'S - Porleria se reduzir o ·nu-

Illf' t·o uc annos. · · 

O S1\. · .AR~fNNDO Bunu~,\QUI - .Kaiuralrncnte. Bastava 
que V. Ex. pedisse fossem promovidos, com as vantagens do 
posto ~uperi()1>, os ofí'icfar.s que completassem 35 annos de 
servíeo. 

O Sn. FR,\NCisco VA~.LADAnEs Podem ser reduzidos a 
· .%.. como V. Ex. propõe, -
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Tomei por base o maior numero de annos, de::mle d:!~ 
rriUcas qu ::mtn ao peso da inaetiYidaíle. Não sou um te
rhnir.o .. . 

O Sr.. A:-\TO::-<IO ::\'oc:cEmA -- Ma~ é um ('.slud ío:;;o , 

O Sn. An).L'\:.~OO Buru.A~1AQn -- V. Ex. est.á. demons
trando. ser um especialista. . 

O Sn. Fr."\Nc1sco VAI.I ... -\DAHES - ••• Agradeç:.o muito a 
VY ~ Exs. 1\'ão sendo um especialista, . acompanho com ín
lf'resse estes estudos. E. principalmente.· me anima a mais 
viva ~;ymp~thia pelos . e~forços patr ioticos da nossa marinha, 
<l<' sua brilhante officialidade, nos rudes trabalhos ~ fadigas 
~ <}1.11" se destinam na sua ardua missão de defesa da patria ~ 

Long·e de bem remunr.rados. - numa situação pr ivil<•
g-iada. e folg::ida --· 30 contrario, ~ de sacrifícios e difficuldades 
n ;:;ituaeão {!os officiaes da marinha . . b rasileira. ... 

O SR . AxT~NIO NoavEIR.A - ·Apoiado; 
O SR . F1t:\1'~c1sco VALI.ADAR.Es - .•. mal remun~racto g. com 

:i::; promoçõc!'; - demoraclas, e t.erminando-se em postos su
p('.riores, obrigados a pP.rmanecer nesses postos inferior es alé 
uma idade. em 'que nas outras marinhas de guerra, já se al
eançaram os postos de commancto : · f'ÍS a verdadeira e arn i
r·I iva condição do official de marinha do Br·asil. 

Esta situação tem de ser examinada e resolvida para que 
possamos lei:, afinal, uma marinha . Os poderes publicos, Con
~wesso e Governo, em harmonia perf eHa de vistas como un 
pres~nll', elevem enfrentai-a e resolvel-a • . 

O SR . . ARMA.l~Do BURL:\MAQUI - Como solicita o propt·io 
'Sr. Ministro da Marinha cm . seu relatorio. 

o .SR. FRANCISCO VALLADARES - Diz V. Ex. muit.o Mm. 
Como quer que se.ia, Sr. ·Presiden~e. meu intuito vindo á 
1.rj\:mna1 é este - de chamar, para estes assumptos, a atten
ção dos doutos com assento nesLa Camara~ fazendo justiça an~ 
esforcas patriot.ieos da administra<,: .. ão aclual, louvando, up
pl::mdindo sua orientação, approvando, sem reserva, seus ac.tog, 
todos vizando o engrandecimento e> bem-estar do Marinha 
brasileira. A ·sit.u~ão. é das mais Javoraveis pa1;a uma L'í'
forma. O Ministro civil conquista. a confiancn dag <·lassr.~ 
militares ••• 

O SR • . ARMA!'JOO BURLAM:,\Qt:r - . Muito merrcida1rumtn, 
o SR. FRANCISCO V t\LLADAR.ES .,.- ••• está r.orre~pondf'ndo 

ú eon1'ian~a do Presidente da Republica ... 
' -

O SR, AR.MANDO BURJ ... ,\MAQUI - De toda a ~fai;:ão. 

o Sn. FRA~CISCO VALLADARES - .... faz~ndo j(ti- an ap
plam;o de toda a Nação, como V. Ex. muito bem observa . 

A administração decisivamente apoiada pelo Congresso, 
f\omo deYe se~ em tudo quaµt~ interésse ~ defesa nacional, 
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{r·m toâos os elemen.to5 e V.da a força ;para .tentar e realiza?'. 
essa reforma. 

Estou certo -d-e que orientada a Gamara pelo conselho 
autorizado dos rnustres mem'Qros <1a Commissão de Marinha 
e Guerra, principalmente pela de seu brilhante Relator, não 
recuará nenhuma medida que o Governo entenda pedir-lhe., 
e assim agindo corresponderá ao~ sentimentos geraes do pa~z, 
que são de estima, respeito, admi:ratão e confiança á Marin~a 
de guer-ra. do Brasil. (Muito bem: muitn bem. O orador é 
muito cumprimentado.) 

O Sr. Antonio Nogueira - Não poder:ia fugir ao appello 
feito pelo honrado representante mineiro. Relator que sou 
na Commissão de Marinha e Guerra do pro.jecto 'da fol'ç&. 
naval, tenho o dever de tomar parte no deba:te. 

Acontece, porém, Sr. Pres1dente, que tive noticias que 
oulros oradores se oc0uparão do assumpto poi· occasião da 
3• dí seus são. 

Parece-me, por consequencia, que melhor farei, ~spe
rando esse momento, para responder a todõs quantos se en
tt>ressam pela defesa nacional. 

Encerrados sueeessivamente i:m ')n discussão os arts. 1" 
e 11. 

2" discussão do projecto n. 2-12, de 1920, fixando a força 
naval para o exerekio de 1921., ficando adiada a votacão. 

Comparecem airida os iSrs. Ildefonso Albano, Nicanor 
Nascimento e .Josioo de Araujo (3) . . . 

2ª discussão do projeeto n. 388, de 1 ~H7~ organizando () 
Codigo das Aguas. 

O Sr. Octacilio de Albuquerque (pef,a oraem) - Sr. Pre
sident~. venho pedir, d~ accõrào, aliás, com o Regimento. 
que a discussão do presente pro.iecto se faça por grupos O.e 
artigos comprehendidos P-m cada livro. 

Consultada, a Camar-a. approva o reque:t>imenta do Sr. 
CNtacilio d,e Albuquerque . 

Encerrados sur.cessi...-amentc os liVt'OS r, . n, IH, w, V1 
VI, VTI VIII~ TX co projec.tG n. 388, de 191.7. organizando o 
Codig-o das Agnas, ficando adiada a votação. · · " 

3ª discussão do pro.i ecto n. 206, de 1. 920. ·abrindo o cre
dito de 10.766:655$9{!0, !il'l.pplementar á verba 6ll do oroa
mento vigente elo Ministerio da Viação e Obras Publicas. 

Encerrada e aciada a votação. 
1 ~ <liscus.~ão do projecto n. 126 A, de i919, mandando 

separar da secção d~ electrieidade, que ficará constituindo 
uma offiêína independente; com parecer da' Comrnissão de 
Finanças. 

Encerrada e adiada. a votaf}ão , 
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O Sr.- Presidente - A Iisf.a d~ presença accusà p comp::i.-
r·ecimento de 10D Deputados. . 

Vac-se proceder ;i votac-ão das materias que se achai11 
sobre a mesa e das constantes da ordem do dia. 

Peço :?.Os nobr<'.S Deputados que occupem as suas e~dei-
1·a:::. (Pmtsa.) 

Vou submctter a votos -tres r educções finaes. 
E' lida e, sem observaçóes, apprnvada. a redac<::ão final 

do pr<>jeéto n. 176 A. de 1920. 

O Sr. Pires de ,Parvalho (pela ordem) - Sr. Presidente, 
porque visivelmente não ha numero no rel:into, peço a V . Ex. 
se dI.gne considerar como não apprcwada a redacção final do 
1irojecto n. 1.76 A., de 1920. não :-:>e proseguindo nas vota~õe:;. 

O Sr. Presidente - Considero' Ô pedido do nobre Depu
tado como um pedido de verifica0ão~ Queiram se levantar os 
Srs. Deputados que votam a fa:vor da redacção final já an-
n1nwiada. ·Í 

Votaram a favor apenas seis Deputados e contra, nenhum. 
São hayenào visivelmente numero, no recinto, deixo, na fórma. 
do ::irt. 325, § 5'>, de mandar proceder á cham~da. 

Esgotadas as materias ·em discussãQ, · vou levantar a 
sessão, d-esignando para · amanhã a . seguiu.te_ 

-ORDEM DO DIA 

Votação_ do projecto n. 212; ,<fo 1920, fixando a força 
naval para o exercício de 1.921 _ (com emend·a) (2" discussão) ;, 

-Votacão do projecto n. 612 A, ·<le 1919, dispondo sobre ~ 
execução da lei n. 3.139, de 2 de agosto de 1916; com pa
recer· da Commissão de Con.stituir;ão e Jus~iça sobre as emcm
da.s (3ª discussão) ; 

Votação do proejcto Ir. 388, de ·19i7, organizando o Co-
digo das Aguas (2ª discu:IBão); . 

Votação do projecto n. 206, de i920, abrindo o credito 
de 10. 766:655$900, supplementar á verba. 6" do orcamento 
vigente do Minislerio da Viação e Obras Publicas (:1" dis
~useüc); 

Votação do projecto n. 126 A, de 1919, mandando sepa
parar da secção de electricidade, que ficará o.onstituindo 
l.1ma. officina inde;pendente; com parecez· da.· Commissão de 
Finanças ( t • discussão) ; 

Votação do reqUerimento n. 22, de i920, <lo Sr. Mauri-. 
cio de Lacerda, sobre o repatriamento de Manoel Perdigão~ 
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Yotação do requerimento n. 23, de 1020. do Sr. Mau~ 
i· ioio <ie. Laccrdn, s:obrc a nal nra l izn~ ão de pQ,~ca<lore.€. por
t.ui;ueze~; 

Volaçfio <lo requerimento n. 2-1, d~ 1920, dü Sr. l\Iau
ricio de Laeer<l~, ped-indo cópia do inqueri!o {!t> PX:pulsão d" 
Ahilin Cabral e .João Jos6 Rodrigue::;: 

. 1 & discussão do projccto n. 110 A. d~ 1920, creando n 
Ordl'.'m do CrnzAiro: com pa1·er.er favora,.el <la. Commi·ssão d 1~ 
Constituição e Jnst.lça r. \"OI.o em sr.parado do Sr. Mar0aJ d•! 
Esr.obnr; · 

2· di6cussão do pro,iecto 11 . 2:L 7, de Hl20, abrindo o cr<!
dito espcc,ial de 35 :6i2$ü97. para ·pagamento ao Dr. Fran
<:isr..o de- Azev~o Soar-es -de Campo~ e Cast:ro e ~ma mulher; 

2'" discussão do projecf.o n. 180 A, d.e 1920, -do Sena<l:o. 
auLol'izando a ap~enta1' com todos os vencimentos o · D1· _ 
Rvaristo da Veiga Gonzaga; ·con1 PU·l'.'·ecer cont.rario .da Com
mi~5ão de Finança-s e- voto ~m se,parado dos Srs. Ba-lthazai· 
Per!'ira. Alberto Maranl!ão e Celso Ba'.l'.ma. 

Levanta-se a sessão ás 15 hora-s e 1 u minutos. 

7!J• SESS.~O. E l\1 21 DE AGO~TO DE 1n20 

PnE!=;IDE~CI:\ DO 8íl, BUENO BRA!\D.~O, PRESIDENTE , 

A f.:.. 13 horas comparr.cem os S'rs . . Bueno Brandão Arthu ;' 
Collun>s )foreira, Octacilio de Albuquerque, Costá Rego. 
Diouy3io Bent('s, Bc>nto de Miranda, .Prado Lopes, Luiz Do-
1nin;;w•!., .. Jo~é Barrf'to, H4Jdrigucs Machado, Armando Burla
rnnqnt ~Jarinho de .Andrade. Thomaz Hodrigues. Thom;ri: 
.-\ecioly. Osol'fn d~ Pai~~:1, Ft'rderico Borge~, Cunha Lima. 
o~~;ai· Soares, Simeão LeaL .João Elys.io, . Balthazar Pereira. 
Gonzaga I\·farauhão. Genasio Fioravanlc, Arnaldo Basto:.:. 
·Prt'·~lra de Lyrn .. An::trr.gesilo. .Julio de Mello, Rodrígur~ 
noria, Leoneio· Galrão. Pacheco 1\·ícnde~, Elpidio de Müsquít~t. 
Eugcnjo Tourinho, Heitor dr. Mello, Paulo de Fronlin, l\1C'nd1•:; 
'J'avnres. Raul Barroso. Hamiro Braga, Francisco Mareonde.s, 
l\fam·icio ele Lacerda, A.ug,ust.o d e L ima. Ribeíro Junqueira. 
Lancfulpho de l\fagalhãC'i:i, Odilon de Andrade, Moreira Bran
dão, ~layme Gome8: Alaor Prata, Manoel Fulgencio. Cincinato 
:Rrag?., Ccsa-!-: YenrnPiro, José Lobo. Carlos qe Çaifrpos, Arno!.,-
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plw :\zt:\"edo. Hamo::' Caindo. A:vre.s da Silva. OlcgaI"io Pínto, 
Se• (•f'imw \lar11ucs. P<·r~ir1 Leite, OLloni i\laciel, Luiz XaYier . 
.lÓJn Pernella. AIYaro HapUsfa .. Xabuco tle Gou·vêa. .üctavio 
J11yl1:J. Barbo"ª Gonç<J.lns e Carlos :\llax:imília110 ) lH). 

o Sr. Presidente - A lista de presença accusa o com-· 
paredrnenl.o de Gi Sr:3. Deputados • 

. ~\hre-:3e a sessão. 

O Sr. Costa Rego (SUJJplenle,' 8e1·vindo dr! 2•, Secreta:·iu) 
proc:(·tk ;,i. leitw·a da ac!a da sessão antecedente, a qual, é, :;em 
L1lP:w1·\ acões, approYada. 

O Sr. Presidente ~ Passa-:ie'á leitura de. e~pedicnte. 

O Sr. Octacilio de Albuquerque ( 4º Secretm·io, sen1frl{}.o 
11c f" ) 1n·oc;euc tt leil.ura do scgµinte 

EXPEDIENTE 
o rriei o~: 

· Do Si·. r" ~Seel'cta tio do Sem a<lo, ue 20 do correnle. cnvi
:rndo ti µ1·oj1?clti daquella Gasa do Congresso Nat;Ürnal auturi
/.t1ndu o Gnvcmo a pro1úover o estabelecimento dt' ltospilaes n 
r>:lYilhõb·~ J.>:.lra alo.iamenfo de enfermos necessita.dos de trata
rnP111.o meoit:o e eirurgiw e desUnados lambem a mulheres e 
•'l'Pa!!'.'.ª~ tuhereulosa$. - A'::; Commis~õe;s ele Saudc Publica e 
d•· J'inau1:as. 

Dot1«:. do mesmo 5enlHW e de , igual data. cornmunicaudo 
q11" r· $1'nndo adoplou ~ nes::ia data enviou á saneção a:5 se
~ttin(,':": proposrc,:-iks desta Gamara: 

.\lwü1do o cL'l'dito 1~special de. 10 :a-10$3~30, para pagamento 
l ~. :.\! aría l~abel de l\!aeedo Sayão I .. obalo e a Marcos Evan
~1,lbl.a dn XcgTeiros Sayão Lobato. cm virtude de sentença 
.111dici::-ria: - -

Autorizaudo a abertura (]O ·credito especial de . Ü :U00$, 
: p:11·a ragamcnlo de indemnização devída a D. Carolina Ho-
i tl1·i~1,r·~ da Cruz e a O!Jll'os; · 

\ ul 1wizando a ah,~1'lura .do credito de 12 ~·i1H3:.:3. ouro, · 
p:il'a eomp1elêH' o pagamento da garantia de juros devida {t 
Thc llin (li; .Janeiro Cíty Irnprovemcnls. no segundo semestrr! 
de ~HHJ; . 

Aü lor izaHtlo a abertnra do -e redilo especial de '1~ :773$. 
,r.::i1 a u acquisí~.ão de mobiliarío para p.s Preto.das Criminaes 
ld') Di~tricto Federal; -~ :.t,.. • .• 
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~\uto~i7::?.W::r1 :t ÚWl'tUf<I do •'r1:cii to ~$pecial d1~ 20 :000!:=. 
·r!1!':-\ a accp1isiç~:o d1~ um terr-erw em .lar:"arépaguá, nr::crssario 
·ao ~.basf.ecimento de agna; 

Auto1·iz<rnrio ::.l abc-rt.ura do cre di l.:.-1 il t~ :!O 7: 2;3 :3~, para in
uc•mnizar a Caixa Espeeial de Portos; e 

/~utoriumdo a aberlura do credito especial de J .889 :260$, 
pura acquísição de material fixo e rodante destinado á Unha 
ferre~ de .Barrn Bonita e Hio do l'eixe. 

Inteirada. 

Dous do Ministerio da. Justiça e Negocios !nterhre;, rle 19 âo eor~ 
rente, enviando a;; seguintes 

St·s. Iitemtros do Congresso Na.cional - Toma11do em considera-
010 o que pondera o ministro çla .Tusti~a e Negocios Interiores na ex- · 
posiç5o j1mta., relativamente ti. abertura do ceec!ito especial de 
-1;2005, ouro, para pagamento <lo p1·emio do vingem concedido i 
alumna. do Instituto Nacional de Musica. lfoloí::;a Acciolv de Britto, 
sabmetto o assampto a. vossa apreciação, afim de que i;os" dig11eis re~ 
solvei-o como fôr accrtadc. · 

Rio de Janiei1·0. i 9 de agosto de i IJ20. 'JO'' da Inilependench e 32' 
àa. Republica.. -Epitacio Pess6a. 

Exmo. 8..-. P1·esidente da Rspubli,j a -- Não tendo sido 1·eprodti
.zida na lei de orçamento do actual exerci cio a. àispo~ic;.ii.o que · nas dos 
exercidos anterior~::; autorizava o Governo a p!'O\'idcnciar· sobre a· 
obtenção dos meios necessa1·ios para. satisfazer os premios de viagem 
conceci idos ao!? ~lumnos do3 estabelecimentos o:nciaG<>. i!:ldispensavel 
se "tor:ca. solicitar a.o Congresso Nacio11al o crndito esp2ci_al de 4. :200S, 
ouro, para pagamento do premio a que fe.{ .iús a. a.lumna do bsUtuto 
Nacion;i.l de Musica, Heloisa Accioly de Bdtto, hurc1d.i cm 1.018. 

Submetto o a.ssumpto á. elel'ada apreciaçã.o de V. Ex. que se di
gnará resalv-el-o como Côt• acc1·ta.do. 

Hio de .fan'.üro, rn GC agostcl ele' rn~o. -- Jl{1·d12 Pinto Vteira de 
Jfello. -- :\'Commisslo de Finança.s. 

Srs. ~lembro;:; do Congresso Nacion 1>l - A' vi5ta. da ex.posi~ão quo 
me diri6e o l\linis!.erio <la Ju,.tiça. e Ncgocio.s Ioterio~cs, relativo á 
execuça.o das medjJas coercitiYas. qua.nto ao commercio do 0!1io e. dn. 
sous derivt\dos e flc cocair.r:. ~ de sens Neparados, de accõrdo <..:om io 

· · cla.usulas esta.belecidas, nã.o sô o:i Comcnr,lo lnter1ncional do (lpm, 
que se t'etlniu, cm Haya. , cm i ·de dezembi'o de l()li, c.0mo tv.mbcs<~ 
no Protoco1lo da. respcctirn confere::? eia.. assigna.çlo, pelo J.•cpresen· 
ta.utc do Brasil. ·. aos 23 de j~neiro de HH2, ,·enho solicitar, do Con
gMSSO Nacional as pro\'.!dencias indkad~ ·na alludida.. expo!)ição, e 
~uaesquer outras que se tornem necessarias, afi~ do se cohU:iU.' g 
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~buso ào consumo dos menciona.eh; productos e regt.tlat· '1 sua ~ntr0-da. 
e sahida. do p~üz. .-

Rio de Janeiro, i9 de a.gosto de f(t20.-Epilacio Pes~ôa.-A· Com
mis3[io de Dlplomacfa. e Tratados. 

Quatro do l\Unístorio da l"a.zenda. remettendo ,-;.s seguinte~ 

Sr::;. Membr05 <lo Cong1·esso Nacional - Remetiendo·VQS, a. inclus;1 
exposiçao de motivos dq ministro da Fazenda sobre a necessidade de 
uin credito especial de 30: 9i8S~9i, para. occorrer ao pagamento do 
que é devido ao capitã.o-tenente Or. Olavo Luiz Vianna.. em vil'tuae 
de sentença. judicial"ia, tenho a honra de vos solicitar ~ cornpetente 
<i utorizaçã.o para a abertura do alludido credito, 

Rio de Ja.neiro, :12 de ~"gosto ')e 1.920, 99') d.t !ndeptmdeneia e n " 
d;i Rcpublica.-Epitacfo Pessôa. 

Exmo. :St. Presidente da. Republica- D capit.ii.o-teneute Dr. 1)iaNo 
Ln:z Vianna propoz acção contra. a União para. o füo de aão só anoullat· 
o a.cto que o exonerou do cargo de lento substituto da. Escola Navar 
como tambem o acto que. mandou descontar· de seus vencimentos 
quantias já recebidas na qualídade de professor. · 

Em primeira instancia, a acção foi julgada improccdenLe. 
O Supremo Tribunal Federal, porém, reformou a sent~nc_:a, danrlo 

tra.nho de causa. ao autor. 
Na liquidação, ficou a.pur:ada a quantia de 30:97854:9! em fayor 

do exequente, da. qual tem. d(} ser deduzida a de 3:4-&1~998, relati\«J. 
<WS impostos que incidem sobre a.quella. · 

Hcquisitando tal pagamento, o Juizo Federal da 2.l> Va.ra. do l>is
tricto Federal expediu carta pr-ecatol'ia, em data. de 28 ele maio de:;te 
;umo. 

Nao La.vendo no vigente orçamento verba por onde possa. correr 
a Jcspeza. com tal pagamento, 10rna-5e mistee a abertura do corope
te:nte credito espcciaL 

Essa providencia só podera ser lev:ida. a. effoito dcpo'is de :into
riia.da pelo Congresso Nac.:ional. 
. As:;im, pois, peço a V. Ex. se digne de solicitar a [lr:cci~a autu .. 

nz~ç;10 para aq ucllc fim. · 

Hio de Janeiro, !2 de ago~t.o de :l920.-1lomcr~1 Raptista 

:-- ;·"~. H 1dnl.1r1):' do Co11g:t·(~sso. :\ado·nal I'tcmeth:n<l~1-V-Ch"-
; t in1 ~\11:;a "XPOHiçâ1) du ""tinisterio da .Fazenda gobre a neces
,-;~1ia.d1~ 11\· mn credito etspecial de 797 :621$477, destinado n 
0l·eo('T.'E't' <Ws contractos do ma.terk1.l fiuctuanb de diversas 
alfandegas, lia Republica, bem como á. acquisição do que as 
t.!W~mas precisa~~ q~nf pl~~s"" W'@'encia~ "~n.h'Q ª b~nra de voa 
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S<?iídLar .~ curnpdente au~orizai,:-ão para a abertura <lo allu-
01do crBdilo. . 

Rio de Janeíro, 12 de agosLo de 1920, 99" <la Independen
cia e 32" da Rcpubli-ca. - Epitacio Pessôa. 

Exmo. Sr. l>.resident-e <ia Republica - ~o intuito de pro
ver á -eHic;,iencia do serviço de vigilan-cía da::i zonas fiscaliva
c..la::; pc-la-s alfandegas -Oa Republica, e·ste Minis~erio tomou · a 
iniciativ·a -de certificar-se, com minucia, dos mcíos de quu 
dii:~põem a::; mesmas r-epartir;õcs para levar a effeito tão 
importante t.axefa. 

Dahi resultou ter o Miníslerio conhecimento <lo e..sitaüo 
precario •do matet·ial Bmp1•cgado naquelle mistér. 

E a Lul ponto chegou a imprestabilidade do difu mate
t•ial, poi.· seu prolongado uso e pela escassez <las verbas des
tinadas ao -crn~teio (!e sua conservação, que .esLe l\!inister:io 
está convicto da ~ecf}ssidade imperiosa de recompol-o inuae
d i aLamente, afim de que não falleçam de lodo ás autoridade.s 
i'iscacs os meios de cxeroerem ·.sua acção ·em proveilu d:ais ron-
das atluaneiras. · 

'f.cm<lo -em consideração a urgene.ia com que se. deva do
iar as referidas repartíçõe~ dos elementos mais preciosos no 
pro.sente, impõe-se a acquisição do material fluctuia:nte e <lc
capa:tazias abaixo enumerados, discriminad-amentr por alfan
degas -e ~egundo o va:lor por ellas estímaido, bem como a re
eonsUtuiçãu do que existe em pcs.sima:s condições, conformo 
::;e ·&eg-tH' : 

A ir ande o a do Pará 

Cont;erlos do ~ruzador Dias da Sil'Va......... 28:111$160 
Idem 'do cruzador Tocântin.s ....• • · ......•... · .... 20.:090$085 
Idem da lancha Lisboa Serra . , . . . • . . . . . . . • 16 :520$619 
Idem da la-nc hoa Erico Souto. . . . . . . . . . . . . . . . 2 :707$&93 

Alf c.ndega dlt Pa1··nahyba 

ResLaura•:-ão da lancha João Serra . .•••..••.•• 

Alfandega do Ceará 

ConsLtuceão d-e um mira..rnte e. a:cquisição de 
tmi oculo de a.lcan-ce •••.. ,· .••......... 

Alfandega do Cea:rú r~ •• 

4:000$00 

'6 :000$000 

~trucçã~ .,{lo galpão ua ;ponte.~·=·-· ·:·t.·:·~·:-·':·j ~·.... 19::943$000 
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Idem t~e um g·alp-ão para ·auríg-u uc iuflannna-
ve1s ... .. . . ......... ................. · .. . .. 

Ac;quisitão Jr~ uma baHeii·a e l.1ulança . . . . . _ . . 
[ rfom 1fo um rebocador ........ .. ... . ....... . 
-Obra:; na ponte melallica .. ~ .. . ......... .. . . 

Alfandega de Natal 

~-\c:quisição de uma lancha a .gazolina . .... ..•. 

Al/'andega do Recife 

·.r\0quisi~ão -de uma lanchá a gazolina, de motor 
p~santc, pa•rn servü;o f6ra da barra ...•. 

t;umpra de um motor ·para a lancha· J ovita Eloy 
Bubstituição da lancha Climaco de ,.lfelf,o, por 

outra pequena, pa1·a o .::;ervi~o· de ronda 
no ancoradouro . interno ........... 6 .• •• 

Ali andega _.de "A.1·acajú 

Cvustrucção tJe· uma ponte, linha fer1eea e dous· 
trolys. . . . .............. · . ............ . 

~\cquisição de uma lancha a gazolina, para o 
serviç-o de · ronda . -. ......•..•.......•• _ . 

- Alfandega da. Bahia _ 

Con<~ertos da Janclia S. Salvador . ... ... . . .... . 
Idem nà lancha ltapoa.n . •. ... .... . .• ;· ...• •.. · 

Alfandega de Paranayuá 

H.eforma da ponte ...... ; . ..•.... ~ ..•...... 
Concertos da lancha Raymundo Lisboa •.....• 
ldem da lancha lansen · lHtlte·r ............... ". 
Acquisi~ão de dous 08Ca,l~res ..... , .•.••..•... 

Alf ande(Ja de· Florianopolis 

Re1'o1L'ma da pontê ••••••. , •••••••••• ~ ••••••• 
Acquisi{;·ão de um motor para a lancha ........ . 
Jlestauracão da linha telephonica entre a Al-

fandega _e o po~to de $ambaqUi . .•••••.. -·'. 

Atf andeaa tie s ... Francisco 

Acquisic-ão de uma lançba a gazolina. •.•. .- ....... ~. 
e. - Vo!. VI. ' 

a1 

25:000$000 
·1 .,_ : 000$000 . 
84:000$000 
89:96.1$000 

12:000$000 

30:000$000 
6:000$000 

10:000$000 

42 : 926$000' 

18:000$000 

28" :050$000 
4:000$000 

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

29:641$920 
!5:000$000 

3~~()0$000 

.. . 
25:000$000 

6 ' 

. .,.. 
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,,.1lfu11d(·uo. <h cül.u.de du Rio Grande 
. , 

Prolongamento <lo loldo do cães para abrigo de 
embarcaoões . . . . .... . ... . ........ ~ .. 

üoncertos da lancha Vossio Brigià.o . ......... . 
Acquisicão de uma lancha da.;l.'apida movimen

tação, mama Torney & Comp •...... -...• 

Alfandega de Pelotas 

·collocaçã.o de um novo motor na lancha • .... • 
Aequlsição de um esealer ... ... . . • . ... .. .•.• 

l · . .. 

f ' 
. l 

L356$00ü 
7:500$000 

50:000$000 

·55; 000$000 
2:.t80SOOO 

- ,. Alfandega de Sbnt' Anna do. Livramento · ,;_ 

Acquisição de ·· uma balança para pésar vehi-
culos . . . · ~ .... " .. . .. . .... .. . · . . ......... . 2:000•000 

5 ;0003000 

4:000.000 

·Acquisição de um ·guindaste · portatil para 
.. . cinco ton'eladas1 ... • ... . ~ . ..........• , .• 
'Acquisição de um automovel para o servieo de 

fjscalização na fron teira ..... . .•....•. ~ 

Alf a:ndega ·de Corumbá 
,' 

Construcção de uma ponte para , desearga .... ·-
Aoquisicão de um escaler . . .... .. . · • . .•. : ... .. • 

6Ó:0001i000 
2:000.000 

797:62!$477 

A cifra da despeza não póde servir de fundamento ã im
pugnacão da providencia, parquanto vultosos serão os bene

. fiCios que decorre.irão de sua. exeeu~o. 
· · De facto, . .apparelhadas ··convenientemente que sejam, as 

alfandegas desenvolverão màis aesi~ua ·vigilaneia, mais. ampla 
f:i'5calização, de fórma a tornar cada vez mais difficil a . Pr~· 
tica da fraude, resultando desses esforços natl!ralmente um 
consideravel augmento das r enqas aduaneilras. · 

·- . A despeza, porém. 156 poderá s er eff eotusda mediante a 
abértura de um credito · especial. · que, por depender de pHvia 
.autorizacão legislativa, peço a V. Ex. ·se digne de p.romovet-a 
junto ao Congresso Nacional. · 

Rio de Janei.To, 12 de agosto. de ·1920 . -. Homero Baptilta. , 
- Srs.,membros do Cong~o Nacion&l- Remettendo-vos a inclusa 

. upoliçãO do ·ministro da. Fazend& sobre a. neoeSàd&de de um .credito 
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- ' 
especial de.~50:000$, destinado a custeat· os conce~tos de que carece .. 
o materia.l fluctuante da Alfandega do Rio de Janeiro, bem como a 
acquisição. de uma carreira.· e bolophote para a ilha. de Sant<t Barbara, 
tenho a. honra de vos solicitar a competente a11wrizaçã.o para a aber· 
tura. do alludido credioo. · 

Rio de Janeiro, iQ de agosto de i920, 99° da Independencia. e 32º · 
da Republica. - Epitaéio Pessóa. . . . . . . · · 

El.Il'.lo~ Sr. Presidente da. Republica- Todo o material fluctua.nte 
da Alfandega do Rio de Janeiro. estã. carecendo de immediata. recon~ 
stituição, afim de que não venlla a sotrrer o serviço de fiscalização 
que a. mesma. repart.ição é obr1gad~ a. desenvolv~! em larga escala e 
as.sidnamente. 

De facto,- pelo longo uso que tem tido, a maiqr pa"t'te desse ma
terial se a.oba. encalhado, ·chegando esta situação à:o ponto de presen
temente estarem prestando ,se!'Viço apeoas tres das muitas em bar~ 
ca~ a vapor que a referida alfandega possa e. . · · -
· A exposição _do l'El~t!vo inspector positiva, perfeitamente, o 
estado de precariedade do material tloctuante de que dispõe soa re
partição parà o dese:cµpenho de sua Jta.is ardua tarefa, a. de vigilancia 
de nma enorme ,Z9na_onde:$lio-empi'egados todos os meios no sentido 
de illudir a acçlo fiscal. · , ' . · -- , . 

Para maior efficiencia desta. fiscalização, impõtrse ta.m bem o apro
veitamento d~ ilha. de Santa ~arbara., de cuja posse se acha. agora. a 

alfan::;,é que,.. oom a oori~eção de .. ~ma ~eira. para suspender. 
embarcações e a montagem de um ; holophote na referida ilha, mais 
bem serà. vigiada toda a. zona sob a ftscalizaÇão da a.l!andegà, além 
~ contribuir taJ melhoramento para economia dos dinheiros publicas, 
visto ser a. Dba. o posto de concentração das lanchas de ronda e, por
ta.ato, poder ser ~eu numero reduzido no serviço, ficando- guindadas · 
as sob:resalentes. - -

Segundo os orçamentos organizados, importam em 550:000S os. 
concertos de quo carece o material fluctua.nto com a .a.cquisição da 
carreira. .~ respectiV.os apparelhos ·e mais a montagem do alludido 
bolophote. · . . _ 

A verba. destinada. aos reparos e co~arvaçã.o do dito material 
mal chega para. custear as despezas de caracter ordinario. 

Nestas condições, tornaªse· mist~r a. abertura. de um credito es· 
pecia.l pa.ra. acudir á despeu de que se trata. 
• E, r.oruo ess&· provliiencia depende de a.utorjzaçã.o legislativa 
peço ·a. V. Ex~ se digne de pl"omov'3r a C?9008sã.o desSa. a.11toriaa~o 
attenta a. reteva nela do ftm e. que se destma. · 

Rio de Ja.neiro, !O de -agosto de i 92·0. --.:. Homero Bàptistá. · 

.. 

Srs. membras do CongreS(IO Nacional -- Remettendo·vos a inelu-. 
s a. exposição do ministro·da ~nda. sobre ·a nooessida.de de um ore-· -·. 
dito de 5.330:0005, supplementa.r á. vel"pa 22" {<Fiscalização e mais-: 
despens dos impostas ~e 90nsumo,1, conaigna.ção: Porcentagens, dia.- .-. .,. 
rias, passagens, eto~ .~ Qo. vig~pte orçameato do mesmo Illinisterio. · · . · 
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tenllo a. honra de vos solicitar a. corn~ete1úe a.utorízaç1o para a,; aber-
tura. do a.Iludido credito. . · · 

. Rio 4e jaueü-o, 10 de agosto de i'.J:W, ~9° da ludependenciá. ·e 32 
da. Repo.bUca..-Epitacio Pessôa. .. · . 

: . \ . 

ExcellentiS:'iimo Seuhor Presidente da. Republica - No vigente 
. orçamento, a ve1•ba 22ª Hl"iscalização e mais .. despezas dos impostos 
de consumo» toosignaçã.o: Porcentagens, diarlas, passagens etc., foi 
dotada com.a.importancia de i.800:000$000. · 

· Ora, po1· conta dessa ve1·ba já. foi elfecttiada. a. despeza de 
:f.. i99: ~965800, sendo, portanto, exiguo· o saldo existente. · 
· Tendo em vista o augmento semp1:e sensiv~I.da arrecadação dos 
impostos de consumo, a.s .des~a.s oom a respectiva fiscalizaçã.o s~ 
tornarão cada vez ma.is vultuosas. 

A competeate· repartição do Thesouro Nacional QrÇa-a.s ·~m 
t .330: 003S200, até ao encerramento do exercicio. · 

Urge; pois, a. supplemencaçã.o da _verba. ua importa.ncia de 
i>.330;000S1 oom o a.proyeitamento.do alluâido ·saldo. · , · 

Mas, como es.sa providencia dependa~ de áutoriza.ção legislativa, 
peço a V. Ex. se digne de promover ó sua concessão "da. parte do 
Congresso Nacional, attenta a urgencia .d<i-. despezà e seu caracteL' de 
inadia.vel. - · ·· · · 

. ' . 

Rio de Jaueiro, 1.0 de agosto de i9:W •. - HorMr·o Baptista. -
A• Commis.são de finançás. • ~~-. 

Do .Ministel'io da Guena, de ÚJ do corr.e_nte;· envmndo as 
:seguintes 

lNFORMAÇÕES • 
, Sr. 1 º Secrdario da Camu1·a dos Deputados Com o 

vosso officio n. 220, de . f2 do conente, envíastes a este 
ministerio1 para cmittir parecer, o avulso do projecto· dessa 
Camara cquipa1·andu, para todos os eJ'feitos, o almoxarif e da 
Fabrica :jJ.1 Cartuchos e Artefa~tos de Guel'l'a do .. Hospital 
Centrai do Exercito. / · 

. ' 

A.- respeito do me~mo projecto, cabe-me dizer: 

Ex.isle em trabalho eí'f ectivo e 'ainda li.ão· ,ooncluido, em 
·visla d.a vastidão da mnt.eri~ a. t.1,'at.ar~ l.lmtl oommiesão ·com
posta de .funccionarios de todos .os ministePios, :encarregada .de 

· - apresentar um projeeto de· equiparação gerar do. funcciona-
Hsmo !JUblico. na :conformidade da classificação que eatabe

·. lecer, ~ ~eguudo autotizaç.ão contid~. no ai't. 4º da lei nu-
. : . mero: 3. 990, de 2 de janeiro do. corrente anno. · . · . . . ... . ' - ~ ,_ 

·Assim o caso parücuiar .. a gue se refere o projecto ·allu
,-. dido~ terá. sol u.~ão em· momento proprio, e de ac~õrdo ·com . 

. o qu~ ·se _apresentar equitati~o em · campara~ com -0utros 
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fünr;eionarios de igual Gu corresponcl~nte natureza de ser
v il;o. 

E o ·lado pessoal que esse projecto encerra; sempre pou
co nconselhavei, desapparecerá, .subst.ituido por um estudo 
1·onvrnient.ement.e feito. .. 

. SaudP. n fraternidade. Calo(leras. - A quem fez a '. · 
rrc1uif>i~.ão. ' . 

Telégramma: · 

Presidente Camara. Deputados - . Porto Alegre. 20 
Communico V. Ex. · que. ;Junta Apuradora terminon · honteni 
rnspe-ctivos trabalhos·; f.end-0· sido . eleif.o Deputado pelo 1" 
11istrido desfo Est.ado eleição quatorie julho ultimo, Dr . 
~ergio Ulric.h de Oliveira, e obteve ·14.414 vot.qs e tres.~ em 
~Pparado. não houve nenhuma irregularidaêe . Seguindo pri- · 
meirc correio cópia reSpeetiva. Cordeaes saudações. - Lui-:: 
Jns~ de Sampoi<J., juiz fedP-ral . - A' Comrriissão de Poderes. 

Representação : . 

DP. habít~qtes' de. s .. ros(do R!o. Pardo. Estado do Rio, · 
:;nhre a vot.aQafl de leis de ass1st.enc1a. social: - A' Commis-
- d L . 1 J - s· . l . ~ao P eg1s açao , oci~ " .• , . · · · , 

E' lido ~ ficn · 80brP. a. mefa até · ulterior deliberaf)Uo. o 
S('g'll info 

PROJ'EOTO . 

r.:onsid~rando Que a. tuberculosr- é .a· m,olestia transmissi
""l qun maior qlianf.idade dá obitos produz·. no Brasil; que, ao 
ladn ·<fas medidas de h.ygiene" geral, indispensaveis no combate. 
:'L l nb<>rcuiose, como molestfa. ~cial, medidas que visam prin
f·ipatmente a necessidade ·ae se assegurar f\m todo t.erritorio 
n:.H~ional a const.ruci,:.ão de casas · salubres e baratas. o P.St.abe
lN:imento ele salarios sufficientes e compensadores, a creaçiio 
dr seguros contra a molestia f.l a alimentação abundante e ~l 
hai~o preco~ devem o~ poderes publicos. se · prenceupa1· com o 
1'ombate dirMto a essa· entidade morbido.:· ·que esses meios de. 
rnmbafo directó · consislt'\m; no estado aetual da scienoia, na 
nss: ~t.(•ncia medica. do miei lia ria, . no P.st.abel~Cimúnto de hos
pi l ncs suffici~ntes parn. .·o .trntnmcnto do8 ·tuberculosos pobre!' 
nos ·r:!slados . adianlado~· da moles't.ia, na dissemina!lão dos dis
PP.nsarios ànti~tuber~uloso$ para os doentes que ainda este.:
.iam cm condiçõ~s ·e - trabàlhar .. e 'dp saim.to'l'ios .de -altitude e 
1)e planície · :(sq:brétudÓ" maritimos) - para tratamento· efffos:r. 
flos casos curaveis: ·que declodos os .meios : de luta ant.i-tuber-.. 
rulosa são ~xclusframerite '. os .sanat.oiios O's" "unicos-° "est.abeleci~ · 
n.v~ntos que . permittem' .c_ombater :(')e ··modo· ·:Perfeito a moles-
J ia~ produzind9 s .cur.~ da. quasi ·totalidade ·ciu ,100 :% dos d.Ir . 

. ~ ' 
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entes do primeiro periodo ~e abi se acolhem e de 25 % do 
segundo periodo e. mesmo 3 % · i10 terceiro periodo, além . do 
numero muito mais elevado ·cte curas f.!conomicas; 

Que. desde que Brehmer e Dettweiler introduziram no 
tratamento da tuberculose o methodo hygieÍlo-dietetico, ba
seado na applicacão regida dos tres princípios 'necessarios ao 
suceesso: aereaoão, repouso e super-alimentacão racional, 
verificou-3e· que taes princípios _necessitam para se!l em-

. prego~ da peI'manencia. em estabelecimentos especiaes, sana
t.orios, onde a disciplina severa do medico acompanha os me
nores· acto:; da vida dos doente3. obtendo resultados que deter
minaram sua construcção em todos os . paizes adiantados dei 
unundo; . · 

Que na Amarica do Sul, é , o Brasil um dos raros paize~ 
que a4lda não possue esse adrríiravel meio de combate á tu-
berculose; . , _ · 

""Que · não faltam em nosso paiz Jogares de clima apro·-
priado paI'a a construcção .. de sanatorios; . · ·. __ _ 

· Que 2.té agora, já existem no .Brasil todos os outros meio~ 
. de luta anti-tuber~ulósa, meios que se applicam principal
. . mente aos incuraveis e contagionantes, que ainda não foi 
·. creado . o organismo necessario para o tratam~uto dos tuher--
. culosos cura veis - o sanatorio ; · · · · · --

Que um sanatorio construido de accôrdo com os requi-
5itos modernos é éxtremamenté dispendioso e que ainda mais 
dispendiosa é a sua manutenção,. .Q...que tem concorrido para 
se oonservar hesitante a iniciativa particular; · . · 

Que, além. do resultado human.itario obtido com a cura dos 
tuberculosos. o s:uccesso r ealizado · .pelos primeiros sanato1•ios 
que aqui se ~r~areiri, resultará no .estabelecimento de uma 
importantíssima indri&l'I'i a; capaz -cte co-il.corl.r~ pbderose.
mente para a riqueza do .P~iz, como tem succedidn . na Suiesa; 

. Consideraµdo finalmente a grande quantidade de mortes 
por tuberculose ~m doentes perfeitam~nte_ curaveis, mas que 
sã.o sacrifieados por não existirem sanatorios no paiz: 

· O Congresso Nacional resolve: 
· Arf. i. º Fica concedida umà · subvenção de 60 :000$ an~ 

nuaes. pelo periodo de Cinco annos, para os tres primeiros sa
. natorios para tuberculosos, que forem construidos no Brasil. 

Art. ~- º Esses sanatorios, para gosarem. desta subvenção, 
deverão ter sido installados em edifícios construidos especial
mente para esse fim, obedecendo sua pJimta ás disposições do 
:regulamento d.o Departamento·· 'Geral de Saude Publica, .com 
capacidade, cada um delles, para·· roo Jeitos no mínimo. 

- Art. 3. º O material destinado -á .construccãú e installação 
· .: - .,; desses sanatorios gosa:râ de isenl}ão de' dir-eit.Os : . 

. Art. 4. º Esses sanatorios · deV.(\)ão ser inaugurados por o~ 
castiO das : festas . da Independenc1a·, ·em 1922. . , · 

Art. 5. ~ Revogarz:i-se as djsposições em contrario. . 
. . - ~la .Qas -se~sõe3, · àgosto . ~e ~ 92<i •. -. , tt.~exarul~M. ~oc.~ ; 
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São successivamente lidos e vão a imprimir os seguintes 

PARECERES 

N. :1.9 - 1920 

lrrdefere o requerimento em que Alfredo Lopes da Costa. Mo
reira se propõe a fazer melhoramento' na cii/JJJJe do Rio ·. 
de lo..ineiro · -

Estudando a presente .petição do Sr. engenheiro '.Alfredo 
Lopes da Costa Moreí:ra, julgou a Commissão de Obras de ·seu 
dever formular a si propria os seguintes quesitos em cuja 
resposta se lhe depararia· a mais razoavel solução para o que · 
requer o .supplicante : · 

1 º, convé~ aos interesses naeionaes que se realizem gran:
âe~ obras no Rio de Janeiro, a titulo de embellesamento da 
Capital, para as festas commemorativas do Centenario da ln
dependencia? 

2º, terá _o poder publico, com o proposito de favorecer a 
essas obras, o direito de mutilar as bellesas naturaes, alte-
1·ando a configuração das nossas praias, arrasando morros 
proximos á costa e de' lindo effeito decorativo, embora dahi 
r:~sultem proveitos materirs de occasião . 

3D, caso se espondesse affirm-ativamente aos~- dous que
sitos anteriores, seria justificavel que o, Governo satisfizesse 
aos desejos de um· pa:rticular, emprestando-lhe -duzentos contos 
de réis (200; 000$) para as despezas 'f>reliminares de estudos 
e incorporaoão da e:i:nprezà..a que se iri.Pt dar a.. realização desse 
piano· de obra~. · '·.- · · 

I. Parece á Commissão· de Obrãs inopportuno qualquer 
projooto de transformações ·gigantescas da Capital da· Repu
hlica, n pretexto de embellezal-a para solemnizar o Gente
nario. Não é nos melhoramentos materiaes, realisado apressa
damente e com pesados sacrificios, que poderá consistir um 
vro.gramma intelligente de commemoracão da nossa emanoipa
r:ão politica: - . o tempo- em qu.e a construcção . de formida-.. 
veis monum'entos era a fórma unica de exaltação e de gloria,já' 
IJaS~OU. Hoje os povos sabem demonstrar por outras maneiras 
a sua efficiencia e a sua cultura. Além disso, o momento é 
improprio para' a aàopção de iãêas grandiosas; . em contraste 
com a· situação precaria que, apesar de tQdo o optimismo de 
certos espiritos, atravessa· a maior parte do paiz. Vemos cada 
v:-z mais o. interior sacrificado á pompa das cidades, 'Pl'in-'
c1palmente á .pompa do -Rio de Janeiro. Cidade· de vida· para
sitaria, offerecendo o espectaculo dia a dia mais, assustador 
de um agglomerado urbano intensissimo a ~sar sobre o resto 
ilv Brasil~ desequilib.~ande> a~ fo:rc;a~ adminis~ativas2 ~phi ... 

"- ' . 
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:!iando em seu proveito as energias laboriosas do inte-r'la-nd, 
não parece rasoavel. que unicamente para ella voltemos os 
olhos quanuo se pensa em festejar o primeiro seculó da nossa 
vida de povo livre. Fa~amos consistir em medidas e provi
ciencias de alcance geral o pragramma do Centenar] o. Incre
mentemos os trabalhos <le saneamento rutal; prosiga.mos ·com 
vigor as obras contra a secca do Nordeste; propaguemos -0 mai:! 
possível a instrucção primaria. . . E. quanto á Capital /Fe
deral~ procuremos arrancal-a o mais cedo possível deste cen
tro moralmente insalubre, de insaciavel voracidade para · a~ 
rendas nacionaes, de 'permanente oppressão ~ra os movi
mentos da administraoão. Para Bello Horizonte~ provisoria
mente, como um passo para a obedienoia ao preceito consti-

. t.ueional: ou para_ qualquer outra cidade em condi~es prefe
r!veis, eis o que deveríamos pregar como ponto essencial do 
programzna festivo de . setembro de 1922 ... ·Empenhar-se o 
Governo Federal em novos planos de reforma e embellesa
mentos do Rio de Janeiro, permanecendo o interior do paiz no 
mesmo deplorav~l estado de abandono, .p,arece um desrespeito 
ao espirito patriotico dos constituintes que presentiam de cer
to esse ·mal - da immolação do . paiz inteiro ao· brilho e aos 
interesses da Capital Federal - e o procuraram sensatamente 
obviar. Não devem. pois. constar do programma das festas 'de 
1922 as . obras sumptuarias em que se teem cogitado .Dara o 
Rio de Janeiro. ··.. ' 

,. 

II . Vencesse, entretanto, a corrente contraria a esse modo 
de pensar, isto é, preponderasse a idéa da realização dos me
lhoramenlQs commemorativos, restava-nos saber si na sua 
('Xecu(}ão se deveria abranger a liberdade de alterar pontos dos 
nossos panoramas naturaes, com o arrasamento de morros, 
at.etTos ele praias, incorporações de ilhas ao continente, etc. 

Vivemos a dizer que somos um povo indifferente ás f.ra
di~es, sem o respeito aos monumentos antigos, permittindo 
sacrit'icios de gloriosas Jembrancas historicas. Saerilegio 
muito mais (!oloroso seria o da mutilacão ,da nossa. natureza., 

. patrimonio fllll:'! devemos conservar intacto, como um legado 
saerat.issimo. Nesta época de utilitarismo talvez provoque-um 
~orriso ironico esse passo para. o sentimental. Não importa. 
Pensa ~ Commissão de Obras que fica melhor ao Governo re
cusar os possíveis lucros decorrentes do plano ora conside
rado e . manter invariavel a · esU1etica da nossa bahia. 

O morro do Castello tem sido alvo dé vistas ambicio;ras 
dtsde muito tempo. · Todos os Governos o teem louvavelmer.t•} 
preservado dof'i . pro.ieet.os arrasadores. Não será com o voto 
(ia actunl Commissão de Obras que· alli ·se· vibrará o primeiro 

-golpe impiedoso da : niveladora picareta . 
.. · Fica assim respondido negativamente .o ... ~egundo quesito. . . ~ . 
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IIL -'O pedido do requerente quanto a ser-lhe -feito pelo 
Governo um em·preslirno 'da importancia de 200 contos de réis 
para despezas preliminares não. mereceria. finalmente, as 
?.ympathias da Commissão. Seria um precedente máo: quau
Los sentissem luzir no cérebro a idéa de um· melhoramento de ' 
ordem a · inte1·essar o Governo viriam pleitear destes em
prestimos . para despezas preliminares, fossem destinadas a 
··:->tudos, fossem para a constituição de emprezas ou compa.
nhias. E é claro que basta um pedido destes para dar motivo 
•~ duvidas quanto á capacidade realizadora dos proponentes. 

Fazendo, embora a justi<;a que merece o patriotico_ esforco 
do proponente, · cujo trabálho é revelado!' de estudo, não pócle 
a Commissão de Obras afastar:-se da linha que se tem traçado 
,1uanto ao mais rigoroso escrupulo nas con.cessões de privile
g-ios e favores. O supplicante esboça um plano· intelligente, é 
,·erdade, conquistando ao mar algumas centenas de milhares 
de metros quadrados que serão offerecidos em parte ao Go
Yerno e em parte passarão a ser propriedade dos concessiona.
rios . .Na demolição do morro ·cto Castello iriam buscar os ma
t.eriaes para esse aterro da bahia. Na planta junto á petição 
encontra-se a area correspondente, ganha sobre o elemento 
liquido. Nã,_o nos achamos ainda em tal angusti_a de espaço em 
terra que seja mistér conquistai-o -ao mar. . . O Rio de Ja
neiro a.presenta, pelo contrario, as mais favoraveis condições 
de expansão, não lhe faltando locaes maravilhosos para a 
installação de b oteL.; balnearios, jardins com estufas, escólas 
modelos, piscinas de natação, cinemas de 3. 000 cadeiras.. etc. 

Para proporcionar á Capital todos esses melhoramentos 
não se torna necessaria a profanação -de suas linhas pancra
micas nem o aterro prosaico da bahia em um de seus pontos 
mais pitorescos. 

O adeantamento pela União de uma 'VlllLuosa import.ancia 
ao contractante aberraria de todas as ·normas até ~i segui-
• ia:;, poi~ o que é commum é o contraetante fazer uma caução 
r·réYia, garantidora. da · e~ecução do contracto. 

Por todos os motivos cxposto'i faltam á petição as con-
1lir.ões para que o scü deferimento se.fa aconselhado. 

Sala das sessões, 20 de .iulho de f 920. - Alaor Prata, 
.Prr.i-;idente. - Veiga Miranda, Relator. - Barbosa Gonçalves. 
- E. Mesquita. - Manoel Reis. - Pl'l'ea 8.ebello. - L. Cor-
1·1~a de Brito. - A11t011io AgutN'e. 

Tendo Alfredo Lopes da Costa Morejra. em petii;:.ão de 20 
<le junho ultimo, proposto ao Congresso um plano de melho-
1 amentos na parte central da .r:idadc do Rio de Janeiro. a Com
missão de Obras Publicas. ouvida em primeiro logar. na fór
ma do Regimento, scbre o caso, opinou -por que f os~e indef e .. 
rida a mesma ·petição. . . . · ~ · 

Não deve ser outro~ o voto da Commissão de Finança.s,· 
principalmente quando a Prefeitura~ a quem mais de perto 
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incumbe a solução sobre taes melhoramentos, com os mesmos 
se preoccupa. no momento, como é do dominio publioo. 

Rio de' Janeiro, 20 de agosto de t920. - Carla: de Cam-
. fiOI, Presidente. - Octavw Mangabeira, Relator. - Balth.a
Z<l'I' Perei.,.a: - Pacheco Mendes. - Antonio Carlor •. -- Souza 
Caatro. - Ramiro B1"âga. - Alberto MtZ1'anMo ., ôscaT 
Soares. - Celso Bat1ma. · 

P.~CER 

N .. 20 - f920 

l'liàefere a represe.ntaç6.o da Sociedade :AnOtijjma Ifllltütria.s 
Reunidas F. ·'latara:zo e outros, pedindo re1tituiçiio de 

. impostos dé con~ltmo. .. . . 

A Sociedade Anonyma Industrias Reunidas F. .Matarazzo 
e Ferreira Junior & Saraiva, em··peticão dirigida ao Congres
so Nacional solicitam a restituição da quantia de .. 164.:302$160, 
correspondente á differença de impostos que foram obriga~ 
dos a pagar em: virtude de decisão prof érida pelo iiispector da 
Alfandega .de Santos. · ' 

A importancia. referida é proveniente da differenca da 
taxa de . dez réis por kilo de sal paga pelos despachos nu
meros 4.102, 9.745, 6.472, 12.344, 8.706, 8.607 e 3 .321, de 
janeiro, fevereiro e março de .19i5 e a taxa de 20 réis por 
kilo mandada cobrar pelo art. 1º, n. ·13 da lei da Receita para 
o exercicio de 1915. . .. ' 

O caso é o seguinte: Promulgado o orçamento para. .f 9i5 
pela lei n. 2.919 ·de 31 de dezembro de 1914; foram alteradas 
certas taxas de consumo. 

Havendo a Recebedoria desta Capital formulado diver
sas consultas ao Ministerio da. Fazenda sobre a fórma de _a;ir 
na referida cobrança, foi .determinado pelo respectivo Mi
ni8lro, em nove de janeiro do anno de f 9i5 que se aguard&SSP. 
o regulamento que devia -ser expedido para dar exer.ucão ~s 
Qipsosif;ões estabeecidas na referida lei da Receita. 

Nestas condições-a arrecadação das taxas foi feita, nfü1 
de aecôrdo com a nova lei. mas de Mcôrdo com as antiga~ 
Jeis 1·evogadae. · · . 

Nas reclamações dos intereasados solicitando a restitui
ção da differenca dos citados impostos, foi .ouvido o Sr. con
sult.01~ gel'al díi -RepubliC.S• que opill.Oll nos seguintes termos : 

«Parece-me evidente que, partindo a ordem da ·au
t.oridade . ·competente e tendo -sido communiçada ·por 
forma. legal ás aut<Jri<iades competentes, quem quer 
que· haja despachado mercadorias, 5ob seu regimen · e 
pago os direitos que. de aocôrdo com ella foram co-

. brados, fez um despacho legal, além do qual n~da se 
·lhe$ pc$de c-0brar m~i~'- · · · 
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Tendo-se mandado aguardar o regUiamento. · a lei 
da Receita, na parte que dependia de Regulamento, não 
estava em execução, em vista do art. 4° de· decreto 
n. 572, de 12 de julho -O.e 1890, que regula a obrigato
riedade das leis feàeraes; e não estando a lei nessa 
parte em execução, não ~ram exigivei·3 as novas taxas; 

86 depois de que, regulamentada a lei, entrou ella 
em ·execução, podiam as taxas alteradas ser co-bradas, 
pois, só de então em deante ella.s seriam legalmente 
aigiveis. . 

Em vista destas eonsíderacões parece-me claro 
que, havendo os cominercia.ntes em questão· despachado, 
em janeiro de !915, sal pagaod-0 a taxa · que na Alfa.n
dega, se exigia. em virtude da mencionada ordem de 
gabinete, bem feito foi o despaebo; os negociantes pa
garam o que deviam e não podem ser coagidos a pa.ga:r 

· llla.is, pelo facto de, mezes mais tarde, e~edido o re
gulamento, ter entrado e~ vigor novas· taxas_~ > 

E' este em conclusão o resumo .do parecer do Sr. eon
~ultor Geral da R!epubliea . 
. . Da.3 informacões prestR.das se verifica que. a excepção 
da ])e legacia Fiscal no Rio Grande do Sul, da Alfandega do 
RiO de Janeiro, e das eollectorias federaes de Araruama, .Ca.bo 
Frio e S. P.edró <la Aldêa·. que procederam á cobrança do im
posto sobre · o sal a razão •ie 20 réis por kilogramma desde a 
publicacão da lei n. 2. 919, de 31 de dezembro de ~19'1-4, todas 
as outras repartições subordinadas ao Ministerio da Fazenda 
inter~ret~ram a ordem do respecti:vo Ministro, como uma . 
autor1:;i:açao para a cobrança dos impostos de consumo, . de ac
côrdo com o regimein anterior, quer quanto aos novos pr~ _ 
duetos tribufa.rios, quer quanto áqueiles cujas taxas foram 
alteradas. - · 

Si- houver de ser feita. portanto, a. restituinão reclamada 
pelos petfcionarios é bem claro que identico direito assistê 
~os que nos demafa Estados .e colleC',torias ·pagaram o imposto · 
mtegr~lmente n~ fórma da . lei da Receita para .1915. 

Embora as reclamacões <los interessados ... desperta~sere 
sem.pre grande controversi.a ao Thesouro, provocandô nume
roso$ pareceres favoraveis, o Ministerio da Fazenda, em des
pacho de 31. de janeiro de 1!H6, fundado na. !ei orçamentaria 
da Rec~ita pfJ.ra ·1915, que não creoh ·iaxà nova para o sal 
grosso, mas que apena~ restabeleceu a taxa de 20 réis que 
fàra ·rerlu7.ida a 1 o r éis pela lei 11 • . 2. 321, de 30 de dezembro 
de 19t0, declaron que a citada lei de Receita: naquella parte 
nilo dependia de 1'e(Julamenta~ão nue só poderia ser aguar
dada em relação aos novo~ artigos na tributação da nova Jei. 

Diz.ia então o Ministro: 

Não se trata de nova especie tributaria a reiula
~entar, nem de rnoda!ldade no.va de cobrança, baveu4o 
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apenas no caso simples mudan~a de quantitativo a 
pagar.· 

Insistiram,· porém, os 1nteN!ssados em· formular novas 
reclamações, apresentando novos fundamentos, ponderando 
que a decisão do .Ministerio da Fa.zenda em janeiro de 19i5, 
não r,ra t.ão ·sem fundamento legal como se pretendia,· por
quanto se baseava no disposto no al'L 3° do decreto n. 572, 
de 12 de .innho de 1890, que regula a obrigatoriedade das leis. 
não podendo :i lei orçamentaria de 1.915,. ser posta em exe
cução anLe.s de devidamente regulamentada pai'u a · cobrança 
c1o imposto de ronsumo, facultando as·;;im ao Governo optar 
pela for-mula de cobrani:-a que mel}l.01• conviesse. . 

Fundado, porém, no parecer j~ cit.ado do Sr_ Dr_ Rodrigo 
Octavio, .mustr~ consultor da .Republica, ô Ministerio da Fa
::i:enda, ein decjsão dP. 6 de dezembro clr- 191.7, mandou rest,i
tnir O$ impostos reclamados. 

Enviada a ~ornmunicacão~ á Alfandega de -Santos, soli
citou ella em seguida providenciaG de f.órma a ser· habilitada 
com .o rr.spf.'ctivo credito afim de occorrer á testil'uicão ór
denada. 

~Ias o Tribunal de Contas em ·vez de determinar a despeza 
de conf ormidadr. com· a decisão do Sr. Ministro da Fazenda, 
re...:usou o registro, sob o .fundamento de que só o legislativo 
poderia T'Cvogar ou madifirat' a taxa de jmposf.os alterada 
p<']a lei d(' Receifa a vigol'ar em 1915. 

Do expôsto resulta que o invocado direito á3 · restituicões 
reclamadaR ::;e origina ele um aoto do Ministerio dà Fazenda 
de .ianeiro de :HH.:'J, determinando a suspensfío de leis or~a
mentarias que careciam de regulamentação. 

A disposição fio art. -iº do decreto n. 872. de 12 de ju..o 
lho de· 1'8'90. que regula a ob1•igatoriedade de leis federaes~ 
não póde aproveitai•· rtQ~ pcLicionarios po1• isso qne, na hypo-
1.hese éonl.z-1wert.ida.. se trat.n de lí!i or~,amentaria de receita, 
cuja v~g~ncia f'omtn·r'hendin todo o a'nnn financeiro ll:tra que 
foi votnda. 

E ao Trilmnal de Contas não era licito. registrar uma 
(J~~pe;.m· 1·esnltantr dp nm arJ.o do Poder Exoeutivo contrario 
;1 lei do Congres:;;n. 

Accresce qw\ au.cnrlidai;i as reclamações ora submettidas 
ao f>$Ludo da Commissão de Finanças, ouLros pedidos de resti
Lui~~ões, cm -casos scmP.lhantes. serão naturalmente encami-
nhadas para 1.~r 8olução identica. · 

Nestas condir;i'.ic:; a Commis:;ão rle Finan0as é, d~ parecer 
que não podem t.ür !ogar as l'estiluições reclamada~. pelo vot~ 
rto Congresso. 

' Sala rJas Commissões. 20 de agosto de 1920. - ·cm·los de 
Campos. ·1)reaiden!.e. - Celso Ba:yma; RelaLor. - Balthaza1· 
Pf'freira. -. Or.ta:vio ~van{Jal>eira. - Oscar Som·es. - Alberto 
JJa:ranltiio. - Rnmiro B1·aqa. Sc;nza Castro. - Pacheco 
NendP.,~. ·--
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SESSÃO E1'.r :.ti DE .AGos·ro DE 1920 

Silo t>uet:cssiYamcnle litlos o vão a imprimir us :;eguiuLc~ 

PRO.JECTOS 

N. 251 - 1920 

. O projeclo da H.eccila vara. rn21, que a Gonunissão ol'fe
rece a.o e8tudo da Cnmara não diffeée, sinão em mui poucos 
pontos. do antc-pl'ojecl'J organizado pelo Sr. M1inistro da Fa
zenda ·e que con'stn da proposta orcamentaria elaborada pelo 
Poder Executivo. 

Nu. exposü;;ão que precedeu áquelle ante-projecto.. Sr .. 
:.\Hnistro Justifica couV(!fiíentemente as previsões relativas aos 
tüulos da Receita, amparando-as, em muitos c;asos, com a 
rm1da do triennio ültimo, conforme quadros que exhibe. 

'l'orna-~é. 11ois, . dispensavd á Commissão insístir na de
monstra~ão de que taes p1·evisões se ·legitimam, visto estar o 
a~snmpto, ao menos pul' emquanto. devidamente esclarecido. 

· Os pontos em quu o projecio i:lit~ere d.a proposta são os 
que dizem· respeito ás estimativas de rendas para o imposto de 
consumo, .pal'a o Lloyd ~ para a ~entral do BrasiL · 

A proposta não levou am conta, para a estimativa quanto 
ao imposto as alfe1·açõe~ ue taxa adoptadas nó decurso do 
anuo passado. (' constantes da. lei da Receita yi~ente. · O pro
j ecto as toma em apreyo,· :fixando-se, a esse respeito, nás pre
-visões. ãdoptadas para o corrente exercicío .. Quanto ao Lloyd 
e á Centl•al .-0 .Projecto se }jaseia cm. informa~ões offfoi~s re-
CE>ntes. . · · JQ! · " 

Até ::'i. 3" discussã.o do orçamento serã.u conhecidas, com 
approxima!:ão maior. as arrecadações verificadas no decurso 
tlo primeiro semestr'e deste anno. Será este o momento pro
pic:o a s~ adoptarem :n.s' previsões definitivas, as quaes, entre
tanto, - convém ·esclarecer desde já - não se distanciarão 
.sen~ivclmente das que figuram no projecLo. 

A Commissão or(.':a a Receita em; 

Ouro 
,/ 

Ou i·o • " . ~ .. . .... ... : . . . . . . . . . . . . ~ .... , 
llape.l . .. . . .......... .,,· ..... -- , ....... . , 

Estes t~taes se <leoompõem pela f órma 
Ouro 

.11enda adúaneira. . . • · 9ô .935 :000$000 

Papel 

106.039:500$000 
551.184:000~000 

seguinte: 
Papfll 

. 92. 800 :000$000 



1 mpusto de consumo .. 
hnpot'to do sello. . . 
Imposto de transporte 
lmposto sobre a renda 
In:,JOi:tc sobre loteria., 
Diversas rendas . . , . 
hmda patrimon~al . 
Jtendas industriaes . 
Renda extraordinaria 
IleCUfi;OS. 

.. 

Ü\11'0 

50:000$000 

' 
100:000$000 

1.800:000'$000 
2.019:500$000 

100.904:500$000 

I 
/ :Papel 

i66.34o:o«>$ooo 
50.000:000$000 
8 . 0001: 000$000 

!7.050:000$000 
i.000:0i00'$000 
3.279:000$000 
1.370~000$000 

i30.93i:OQ0$ÕM 
27.021:000$0QO 
1L000:000$000 

508.791:00ot000 
.,,,. -- . ·------- ------'...._ __ _ 
Quota de 5 %, ouro ... 

Itlorµ de 2 %, Pl\ra as 
seccas ..... . 

ll!lnda: de ·~licação es
p·eeial ..... 

\ 

9.486:750$000 

91. 4i 7 : 750'$000 

1.828:355$000 i0.175;820$000 

89.589:395$000 498.615~t80$Q90 

16 . 450: 105$000 '62 • 568 :'8201900 
1. 06. 039: 500$()00 551~184 :000$000 

•. -. ~ \- / . ' 

. Para que a Carnara tenha nocão e~pta de qual 'é; qú&,Jldo .· 
só escrevem estas linhas, a situação ~os ~1rcame~t.Qs- para. 1Q:M. ' 
r:onVém de~dobrar, embora em algar1smqs globaes,' P~· ltlinis
tcríos, a rlespefa geral, .tal como resulta dos ante.-prej · ÚliLdo 
1-'oder Executivo com as modificações já ;feitas nos or\· ento~ 
ao . Interior e da Marinha; e com as dete;rmin. acl.as p.or J®.~. .. s 
qt._e ~e observa_m em .algu~as das :tabel~as pres~J1te8 i (l9~-
m111~ac e que sao ~;xpbcave1s. · . , ' 

·.·A despeza constante da proposta assitn;·se diáprimi~ ~!' 
Ministerios : · 1 . ·. · · • : 

. J~sti-0a e Interior ... ,, .. 
:Exterior .. .. .. . .... . 
l\fa~inha . . . . , . . .. , .. · 
qq~rl'a ............. . 
Agrilmltura . . ,_. . . , ... . 
Viação ......... ~ .. 
Fazend~ . . . .... , .. ". ,,ú 

·somma 
• 1 1 •• '. 

Ouro 

29:736$000 
4.149:882$il47 

200 :00'0$Jºº 
1 . 600 : 000$' 00' 
1.062:680$ 52 

14. 698 :54'4$·~62 
48. 911=570$r2a 

Papel_ 

00 . 583 : 4'()9'$1192 
2. 361 : 120$000 

50. 562 : 469$1001 
109.643:35941003 
31.617:5t3U46 

271.525:615$503 
OS.26fJ:3a9$500 _....;,.__.. __ _ 

10. 658: 414$ias4 673 .·462 :S~t9i2 
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Quotá de 2 o/o, destinada 
ao fundo parg. as 

- obras eontra as sec
cas do Nordeste Bra
sileiro.,.. . . 

Ouro 

1.828:35~~ººº. 

Papol 

~j. 563 :878$450 

7 2 . 486 : 7 69'$'384 683. 026 : 7 64$362 

: A elabo1•acão dos or'çame~tos dá despeza, apontou até este 
momento parã as tabellas da proposta, modif'icaçõeS-. que im
tportam nos segufütes augmentos : 

Interior (papel) .. .. . . . . .. .. . . .. .. . 4. 986 :882$2311 
l'lfurinha (papel) . . . . . . . . . . . . ... . . . . . 25. 982 :32-i$9~5' 
Além: desses augmentos são ce~tos os seguintes, não leva.dos 
·.em C:onta __ nas referidas tàbellas: 

Percentagem de venC<imentos para a / Guer
ra, F.Xterior, l!'azenda, Viação e Agri-
cultura (augmento vigente) . . . . . . . . 24.192:756$683, 

Esgotos na Capital Federal,:, 

ouro ............... · ............ ····· 
.Papel ..................... ; ... ; : .. .. 
SérVióo de · recenseamento (papel) . . . . . . 
Augrriento na ~plioaoão da renda especial 

3 • .1129 :2H$703 
t88:300SOOO 

1()1.000:000$000 

(seccas d\ NÇlrdeste) (papel) . . . . . . . . . 6t 1 :941$550 
Sommada·s as parcellas desses augmentos aos algarismos 

da prop.osia, ter-se-hão os seguintes como expressi'Vlos da 
despe~à geral, certa, para 192·1, até este instante: · 
Despeza - ouro .. .. .. . . . .. .. .. . .. . .. . 75.6:f.5:984$.Ô87 
Despeza - papel ... ·- .......... ·;.... 748.988:968'$757t 
C01npa.rando receita e despeza, conforme as cifras expostas, 
ter .. se-'ha : -
1- .. 

Receita - ouro .. 
Despeza - ouro 

. ,.... .............. . 
•••••••••• 1 .... 

Saldo . . . . . . . 
1 

•••••.•••••••..•. 

Hecéita - papel . . . . . . . . . . . ...... . 
Despeza - 13apel . . . . . ......... . . 

_ Deficit . . . . . . . . ~ . . ........... . 

106.039:500$000 
76. 615 :984$087: 

30.423:515$9131 
55i .184 :000$000 
7'18. 988: 968$75.7 

197·. 804 : 968$7571 

· Convertido para o pal)el, ao camblio de 12 (mais baixo 
tém !Yido o <>itmbio pa.ra as conversões :no CO!rrente · an.no) ~ 

\ 
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.'aldo --- Ulll'O - aCÍlllCl, \Cl'Íl'it:Ul'~!:le-ha U dC/'ÍCÍt (}efillitJVO de 
120. J:J'.? : 057$953. . 

A diret:lriz vara os trabalhos da Caiilara, á vista do:· 
exame, uic:smo pcrfunrtorio, da silua1:ão l'esuHanLe <las cifras, 
enunciadas, parece rstar fraçada. CJumpre-l:he agir por fonna 
.a que esse d.eficit desapparcça, ilão apenas no papel, _mas de 
f ai:to, em verdade~ 

O Poder Exooutivu, na cxposit;ão com que precêdeu a 
praposta, aecu<Suu essa mesma situ_açã-0 deJioitaria, embora 
cm algarismo .um pouco menor porque nrw tomou em apreço 
alguns dos gastos retro 1.-numeradus; e, 1piara a debellar, : ai .. 
vilrou impostos notos, quaes os seguintes: 

. a) imposto sobre os lucros liquidos verificados 1ios ba.;; 
lanços an:nua:es das casas de commercfo; · · 

b)_. imposto sobre os titulos '.de qu"alque[· natu1'eza. ou 
origem, desd.e que seJam negociados.em bolsa; 

e) imposto ,sobre Jperações a termo, quaesquér que _ellas 
sejam. · · · · · ' . 

A Commissãi0 entende, com o Poder· Executivo,· que o 
equilibrio orçamenta ri o precisa e ha de ser alcançado:;. que 
para esse fim devem ser postos em pratica os dous ·seguintes 
pro'cessos, unfoos nol'maes, visto llrn parecer anormal, p1;1.ra tar 
:f!m .0- recurso a operaçõN-: de cred.itos : " 

·1 º, à reducção ou a suppressão de servi\;os que ·~· .'gufam 
1nas tabellas especial.mente aquelles aimJa.nã.o inici os, O'U 
os que, _estando em execuçã-0,· pódem ser adiados, se pre-
juizo de vulto; . . · , · ' 

.. 2•, novas fontes de receita tríbuta.rja ou augmeuto' (los 
impostoS' existentes, nbservadas, quanto a este proc~so;i · as · 
cautelas que nunca se devem perder d.e vista .quando S'.13' lan
~am J.ribufçs novos. . _ . , . \ 

F~cando nesses ferinos ,geraes - e reservando-se vara._-0.e 
detalhes quando tivrr de opinar sobrP, im1.endar em 2! 'dis-· 
cnssão ou no momento do terceiro turno. a commissã.o ap~
senta á Camara o pro,jecto que segue, aguardando, confiaI?-te; 
as esclarecídas suggclltões dos seus collegas quanto aos alvi-

:tres mais acertados para o fortalecimento d.a Receita. · 

RECEITA 

. Art. 1." A receita geral ela Rurmblica ,dos Estados Unidos 
do Braosil é orcada em 89. 589 :395lfL ouro -e 498 :615$t80, pa
pel. e a de;stinada <â . .ap.pUcacão nspecial Bf!l ,16"450:105'$. ouro; 
e 52. 568 :820$, papel, que ,•rnrão ·realíz~dãs- com o produeto 
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do que for arrecadado dentro do exer.cicio de 1921, ~ob <ls 
seguintes titules; 

RECEITA ORDINARIA. . 

J 

l\enda doa impostos 

! 

JKPO!\TAÇÃO, ENTRADA, SAHIDA E ESTADIA DE _ N.-\VIOS E 
· ADDJCflONAES 

i. Direitos de importa .• 
~ão para eomumo
Decreto n. 3.61 7, ·de 
19 de março de 1900, 
e leis ns. t. 144, de 
30 de dezembro de 
1903; t.313, de 30 
de dezembro de -
1904; 1.4s2. de ao 
de dezembro de 
1905; 1.616, de 33 
de dezembro de 
t906; t.837, de 31 
je dezembro de 
1907; 2.321, de 30 
de dezembro de· 
1910; 2. 52-i, de Si 
de dezembro de 
1911; 2.7t9; de 31 
de dezembro de 
1912; 2.841, de 31 
de dezembro - de 
t 9i3; 2. 919, de 31 
de dezembro de 
1914; 3.070 A. de 31 
de dezembro de 
1915; lei n. 3.213, 
de 30 de dezembro 
de t9t6: lei nu
mero 3 .·4'.US, de SI 
de dezembro de 
1917; lei n. 3.6H, 
de 3i de -dezembro 
de 1918, e lei nu-

- C. - Vol. Tt. 

Pape) 

1 

1 . 
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mero 3. 979, de 3i 
de dezembro · de 
i9i9 ..•••• : ~ ....... ~ 

2. 2_ o/o, ouro, sómente 
sobre os ns. ~3 . . e 
95 ;(e e V a d a ~·=em 
grão), 96, 97, 98, 
iOO e iO.i, da classe· 
7• da tarifa (ee
~ea.~) imporw,dos 
:nâá -aif andegaâ,·'dôS 
Estados, nos twuii:>s 
do art. iº da lei 
n:; i . 452, de 3-0 · dê 
de dezembro de 1005 
- Lei n. i. i ·.i4, de 
30 de dezembro de 
i903, art. iº, n. 9; 
lei n. i. 452, dé 30 
de dezembr-0 de 
i90ll;' art. · iº, nu
mero 2; art. iº, nu
mero i, da lei nu- . 
mero t. 3i3, de 30 
de dezembro de 
i904; n. 2 da lei 
n. i.6t6, de 30 de 
dezembro de · 1906, 
e lei n. 3.544, de 
3i de dezembro de 
t9l.8 ... ....... . • .... . 

· 3. ~ediente dos ge- · 
neros livres de di
reitos de consumo 
- Decreto n. 2 ·~ 647, 
de 19' de -setembro 
de !860. arta. 625 e 
626; lei n. t.507, 
de 2e de setembro 
de 1867, art. 34, 
n.: 6; . decret.o nu
mero i. 750, de 20 

. de outubro de !669; 
lei n. 2. 940, de 3i 
de outubro de f 879;, 
art.. 9º, n. · 2; lei 
·'IJ.· 3. Ot8, de 5 de 

Papel 
·~··. 

95.000:000$000 9-0.000 :000$0-0ó 
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nove:mbro de 1880, 
art. 16; lei numero 
126 A, de 21 de no
vembro de 1892, a'r
tigo i º; lei numero 
i91 .A:, de 30 de se
tembro de 1893, ar-

. · ti·g<> i º; lei numero 
· 265, de 24 de de

zembro de 1894_ ar
tigo 1º, n. 2; lei 
n. 428, de to de 
dezembro · de ii896, 
e lei n . 640, de i.t 
de novembro de 
·1899, a.rt. iº, n. 2. 

4. !Dit'O . das capatazias -
Decretos ns. 2.647, 
de i9 de setembro 
de 1860, arts. 696 
e 697·; 1 . 750, de· 20 
de outubro de 1869, 
&.r·t. i~ § . 4º, e 
5; 321; de ao de ju
nho ae · 1873, artig9 
9º; lei. n. i26 A, de 
21 de novembro de 
i892, art... 1 º; lei 
n. 265, . de 24 de· 
dezembra de i89.4, 
art. i º, n. 3, e lei 
n. 3.070 A, de 3i 
de dezembro de 1915 · ..... • .. · ·· · ~·ª· .... 

5. Armàienagem - De- ~~
oretos ns. 5.474, 
de 26 de novembro 
de 1872; 6~0.53, de 
13 de dezembro de 
ii875,. \art. ilº; . ;lei ' 
n . 2. 940, da 3i \16 
outubro· de 1879, 
art. 18, ri. i; de

creto n. 7 .553, de· 
26 de · üoveml>ro de . 
11879; lei n. 3.271, 
de 28 de setembro 
de · i885,. art.i ·i•;, 

99 

&pel 

682:i>Ootooo 
-~ '~ ~~ 

800:000$000 
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j .tº. n. 3; decreto 
n. 9 . 559, de 20 .de 
fevereiro de 1886; 
decreto n. 191, de 
30 de janeiro de 
1890; lei n . 126 A, 
de 21 de novembro 
de 1892, art. iº ; lei 
n. 265, de 24 de 
dezembro de 1894, 
:art. 1º, n . 4; -Jei 
n. 2. 035, de 29 de 
dezembro de. 1908; 
art. 1º, n, 5, da lei 
n. 2.21(}:, de 28 de 
dezembro de 1909; 
art. 1 º, n. 5, da lej 
n. 2.321, de 30 de 
dezembro de 1910; 
art. tº, n. 5, da lei 
n. 2.71~ de 31 de 
dezembro de 1912, 

. .e art. iº, n. 5, da 
, lei n. 2.SU, de 3t 

<le dezembro de t 913 

' ·• 

6 •. Taxa de estat.istica -
Lei n. 489~ · de 15' 
de dezembro de 
1897, art. f º, n. 5; 
decreto n. 3.547, 
de 8 de janeiro de 
1900, e lei n. 3. 979, 
de 31 de dezembro . 
de 1919 •••••••••••. 

7 .: Imposto de pharóes -
Decreto n. 6. 053, 
de 13 de dezembro 
de 1875, art. 2º; lei 
n. 2.94.0, de 31 de 
outubro de t 879, 
art.. i8, n. 2, pa
·ragrapho 2°; de
·creto n. 7 • i$54, de 
26 de novembro de · · 
1879; lei n. 4-89, de 
i5. de dezembro de 
tsg1, au:t. t•; lei 

••»•l 

•••••••••• • •. !.-•. .700 :()00$000 

. ......... • ..... . 550 :000$000 
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n. 2.035, de 29 de 
dezembro de 1908; 
art. tº, n. 7, da lei 
n. 2.210, de 28 de 
.dezembro de 1909; 
art. 1°, n. 7, da lei 
.n. 2. 321, de 3() de 
dezembro de 1907, 
e art. 1°, n. 7, da 
lei n. 2. 719, de 31 
de dezembro de 
1912 ••••••••••••• ; 

8. Dito de doeas ~Leis 
ns. 2. 792, de 20 'de 
outubro de 1877, 
art. U, § 5º, e 
2. 940, de 31 de ou- · 
tubro de 1879, ar
tigo 18, n. 2; de
creto n. ·7. 554, de 
26 de noveIDbro de 
t879; lei n. 3.0fS, 

· de 5 de novembro · 
de t8M, art. 5º, e 
lei n. 489, de 15 de 
dezembro de · 1897, 
ari. tº, n. 7 •• ..••• 

9. t O '10 sobre -o expe
diente dos generos 
livres de direitos 
de consumo - Lei 
n. 25,. de 30 de de
zembro de t89i, 
art. i", n. 8; lei 
n . 265, de · 12.4 de 
dezembro de t89i, 
art. t•; lei n. 489, 
de 1.S de de'zembro 
de i897, art. i', 
n. S; lei n. 7U, de 
de 26 de dezembro 
!900, art. tº, n. 8; 
lei n . 953, de 29 de 
dezembro de f902, 
art. 1°, n. 7 , e lei 
n. 3.979, de Si de 
dezembro .qe i9t9 . • 

Onro 

.WO:O~OOO 

t5:-000$000 

. 6.5 :000$000 

tO{ 

. q, 
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.t 

i02. " r ANNAES DA CAldABA: f': 

II 

IMPOSTOS DB CONSUMO 

iO. Taxa sobre fumo -
Decreto n. 5.890, 
de fO de fevereiro 
de 1906; lei nu
mero 2.919, de 3l de 
dezembro de · i9U; 
lei n. 3.07() A, de 
31 de dezembro de 
i9i5; lei n. 3.213, 
de 30 -~de dezembro 
de i9i6· e lei nu-

·' ;, 

f · 

J.>apel 

. mero 3. 979, de 31 
de dezembro de i919 32.·óÓÓ :000$000 

H. Dita sobre bebidas -
Decreto n. 5. 890, 
de 10 de fevereiro 
de 1906; art. iº, 
n. H, da lei nu- · 
mero 2.321, de 30 
de · dez&mbro de 
i9i0; art. 4i 'da 
:lei n. 2. 719, de 3~ 
de dezetnbro de 
i 9:l2; a.rt-r. ~ 45. da 
lei .. n. 2.8.U, de 31 
de · . dezembro de 
f9i3; lei n.. 2.919, 
de Si de dezembro 
de i9i4; lei nume
ro 3.070 A, de 31 
. de . dezembl'O de 
i9i5; lei n. 3.218,_ 
de 30 de dezemlm> 
de . t9i6, e le] nu
mero 3 . 979, de 3t 
de dezembro de 19i,9 

W. Dita sobre Pbosi?ho
:ros - Dooreto nu
·mel'O 5.890, de 10 
de fevereiro de 1906; 
lei n. 3, 07-0 A, de 
31 de dezembro de 
t9i5, e lei n. 3.213, 
de 30 de dezembro 

' de 1916 ••••• ! •••• 

..... •· . · ....... . 

. ....... ~ . ~ .. . 
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• ºSESSÃO EM 2{ DE AOOS~ DE !920 0 .... fO!· 

rn. Oita sobre sal - De-
- ereto n. 5.890, de 

t.0.;.; d~ _:. f evei;,eiro _de _ 
-i9u6, art. .f , n. t3, 
da lei n. 2.321, de 
30 de dezembro de 
19f0; art. U da lei 
n. 2. 7i9, de 3t de 
dezembro de i912; 
art. 46 da lei nu
mero 2.84!, de 31 
de dezembro de 
19!3; lei n. 2.919, 
de 3i de dezembro 
de t9i·i; lei nu
.mero 3. <>70 X, de 
-3t ~ de . dezembrQ. ._de 
1915; lei il. 3.213, 
de ao de dezembro 
de !916, e. lei nu
mero 3.979, de 31 

-de dezenlbro de 
1919, art~ 49 •••••• 

u. Dita ·sobre _ ealoaoo -
Del)l'eto n. 5. 890, 
de to de tevereiro. 
. <ter .. 1906; lei_ nu
mero ' 2. 9t9, de 3t 
de dezembro d·e. 
de t.914; lei numero 
3.070 ~ de :ti· de 
dezembro de 1915; 

· e lei n. 3.2t3, de 
30 de dezembro de 

i916 ••••••••••••••• 

i 5 . Dita eobre perfuma
rias - Decreto nu
mero 5.890, 'de to de 
fevereiro de i.906; 
lei n. 2.8.U, de Si 
<te dezembro de 
i9tS; lei n. -2.919, 
de St de dezembro 
de t.91141; lei numero 
3.070 A, de 31 de 
dezembro de f.9t5; 
lei n . a·. 2i3, de 30· 
de deze~bro de ~916, 

"- .; . .......... • .. . 6. 56&: 000$000' 

. ....... • ...... . . ·; .:.. ~ .. 
~.20():000$000 

" 

- ' 

. _: 



câ'nara dos DepLLados - Impresso em 24/0612015 09:09 · Página 20 00 71 

. ANNAES .DA CAMARA 

16. 

e lei n. 3.979, de 
31 de dezembro de 
19_19 .• ~ ··········~ 

Dita sobre especiali
dades pharmaceulí
~as - Dec~eto nu
mero 5.890, de to de 
fevereiro de 1906; 
lei n. 2.SH, de 3t 
de dezelll.bro de 
1913; Jei n. 2. 9i9. 
de 131 de dezembro 
de 191~. e lei nu
mero 3. 070 A, . de 
de 3t de dezembro 
de 1915 ••••••••• ~. 

:f 7. .Dita sobre conservas 
- .. Decreto n. 5.890. 
de · i O de fevereiro 
-de 1906; lei nu
mero· 2.9i9~ de 31 
de · dezembro de 
t9f'4; lei ,. 3.070 A:i 
de 31 de dezembro 
de 1915, e lei nu
mero 3.2i3, de iO de 
·dezembro de i9t6 •• 

t8. Dita sobre vinagre -
Decreto n • 5 . 890, 
de 10 de fevereiro 
de 1906; e leis nu
meros 2. 7t.9, de Si 
de dezetnbro de 
t9t2; 2.84t, de 31 
de dezembro de 
t9i3; 2.9~9. de 3t 
de dezembro de · 
t9H, e 3.070 A. de 
31 de dezembro de 

........ •.• .•-· .. 

...... -~· .......... ~. 

. .......... • .. . 

1915.............. .. . .......... ' .. 

· t9. Dita sobre velas -
· Decreto n. 5. 890, 

d~ iO de fevel'leiro 
· de · 19()5: Jei nu-_ 

mero 2.91~, de Si 
-. de dezembro de 

Papel 

3.200:000$0CO 

2 • 400: ººº'ººº 

4 ~ 000 :000'$000 

' -500 :OOot009 
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i9U, e lei numero 
3.070 A. de 3t de 
dezembro, de f9t5 •• 

20. Dita S'J.bre bengalas 
- Decreto il .. 5. 890, 
de 10 de fevereiro 
de 1905, e lei nu
mero 3. 070 A, de 

· 3 t de dezembro de 
1915 . ....•........ 

M. Dita sobre tecidos -
Decreto n. 5. 890, 
de · 1 O de fevereiro 
de 19l}6; leis nu
meros 2.841, de 3t 
de dezembro de 
1913; 2.919, de 31 
de dezembro · de 
t9H; lei n. 3.070 A, 
de. 31 de dezembro 
ce 1.915; lei n. 3.213, 
de 30 de dezembro 
de 1916, e lei nu
mero 3.!n9, de 3t 
de . dezembrG de 
t9t9."·,\··········· 

22.- bita sobre artefactos 
de ·tecidos . -. Lei 
n. 2:91~ de 31 de 
dezembro de •1914; 
lei n.· 3.070 4 de 
31 de dezembro ·de 
2915, e lei n. S.979, 
de 31 de dezembro 
de 1919 ..•..•••••. 

23. Dita sobre vinhos es
trangeiros ·- De-
creto n. 5. 890, de 
to de !evereiro de 
i906; lei n. 2.919, 
de 31 de dezembro 
doe 1914; lei nu-
mero 3. 070 A, de 
3 i de · dle z.einbro 

·de 1915; e lei nu~ 
mero 3.979, de 31 

• • • • • • • .• • • e• • • 

........... :•.• .• ~ 

.............. ··~ 

• •••• t •••••••• 

!°a?>el 

500:000$000 

(0:000$000 

30.000:000$000 

3.400:000$000 
' ·· 

r~rn. ~~~~~r:: .. ~: ............ '" .i.000:00°*ººº 
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24. Ditá sobre papel de 
forrar casas - . Lei 
n. 2.919, de 3i de 
.dezembro de 19ii.-i·; 

. lei n. 3. 070 A, 'de 
3i de dezembro de 
i915 e lei n. 3.213. 
dé 30 de dezembró 
de :1916.. • • • . • .. 

25. I)if.á sobre cartas de 
jogar - Decreto 
fevereiro de 1906, e 
fevereiro de 1916, e 
lei n. 3.{)70 A, de 
3i de dezembro de 
i9t5 .. ....... ·-

26. Dita sobre chapéos
Decreto n.. 5. 89C>, 
d!e !O de fevereiro 
de t906; leis nur
meros 2. 719, de 31 
de dez'embro dê 
f9i2; 2.84i, de 31 
d~ .. ~ dezembro de 
1-9!3; 2. 919, de 31 
de -dezembro de 

1f.9H; lei IIl.. 3.070 \AI, 
de 3t de dezembro 
de t'!H5, e lei nu
mero a. ·2t3, de ·ao 
de dezeIIlbro de 
i9i6 .. ·-· ... ·-· .. 

. 27 ~· riH,á sobre 1isoos par~ .. 
gramophones - Lei 
n. 2. 9l9, de 31 de 
dezembro de l 914, 
e lei n. 3. 070 A, 
de Si de dezembro 
de t9t5 •.•• - •.. 

28. !Oi~ sobre louças e 
vidros - !Lei nu
mero 2. 919, de 3i 
de dezémbro de 
i 9t4, e lei nUIQ.e.., 

................ 

.... ·~· .. ·-· .. ·- ... 

. ............... . 

. ....... ·~· ...... . 

Papel 

-
. 5()(:000$00(1 

.... ... - ..; .... 
600 :000$000 

50 :QOO$f.JOO 
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ro 3.07-0 ~ de 31 
de dezelllbro de 
f915 ........ •:• .••. 

29. Dità sobre f erragéns 
-. Lei n. 3 .01.0 A, 
de 3! de dezembro 
de f9f5 ......... . . 

30. Dita. sobre eaf é tor
rado ou moldo -
Lei n~ 3. 213, de 
30 de dezembro de 
!916 .••..••.•. ~ ••• 

3i. Dita · sobre manteiga 
- Lei n. 3. 213, de 
30 d.e. dezembro de 
1916 ..••...... . ..• 

32. Dita sob~ o assucar 
refinado - Lei nu
mero -3. 979; de 3f de dezeinbro de 
19t9 .••.•.•.••.••• 

-
33. Dita sobre . obra! de 

ourives - Lei nu
mero 3 . 97'9, -de 3f 
de dezeznbro de 
t 9i9 .. ..... ..... · .... . 

34. Dita , se>bre . obras · 
'tiara adorno -
Lei n.- 3.·979,,_ de 
3t de deze:mbro-de 
i9i9 ••. • ..•.. • ..•• 

35. Dita sobre moveis -
Lei n. 3. ~79, de 
31 · de dezembro de 
19i9 .. . ... . .. . . . . 

36. Dita sobre armas de 
"o".... L-·l. n .. 9 ... 9 .... ev - e • "· I ' 
de 31 de dezembro 
de f9i9 ..•• .•• .-. ~ •• 

37. Dita sobre lampadas 
electricas - !Lei nu
mero 3.979, - -de 3i 
de dezemb;r9 de i9f9 

Olll'ô Papel 

. ......... . ··-.. 

............ • .. 

·-· •·•, ..... ·-· .. • ·-· 

. • ........... • .... · .. . 

... - ... ·-· ....... . 

. . ~ . . - ~ 

~ ........... • .. . ... 

. ....... ... .. . 

. ........... • .. 

.• ...... :• ..... . . 

6Óo :óct"o$coo 

·· -:r .. 

60~ : 0_00$000 

}. ... ~ 

1.60():000$000 

:'i.f; .f ' l . 

500:00().$000 

.... ~ ,q 

3. "00:0•: 000'$000 

-· 
.. 

L20() :00(}$000 

.foo : 000$000 

\ 

800 :000$000 

300:000$000 

·" 400 :000$000 
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m 
IMPOSTOS SOBRE Clll· 

CU LAÇÃO 

' . 

· 38. Sello - Decreto nu
m~ro 3. 56-i, de 22 
de janeiro de i.900; 
leis ns. 813. de 23 
de dezembro de 
t90f; 953, de 9 de 
dezembro de i 902; 
t. tu, de so de 
dezembro de t 903; 
2.8U, de 31 de de
zembro de 1913; 
2.919, de 31 de 
dezembro de i 914 ;-. 
lei n. 3.213, de 30 
de dezembro de 
i9t6, e leis nume- · 
ros 3.966, de ''25 de 
deiembro de t9t9. 
e 3. 979, de 3t de 
dezembro de i919, 
art. 27 • • • • • • • • • • • 50. 000 : 000$000 '50. ODO : 000$000 

· S9. Transporte - Decre ... 
to n. 7 .897, de to 
de Jnarço rle t9f O; 
lei n. 2. 919, de 31 
de dezembro de 
.t914: lei n. 3.213, 
de 30 · de dezembro 
de 1916, e lei nu·-
mero 3 ;979, de 31 ' s.oo· n.~:ooo•ooo 
de dezembro de 1919 ....... • ·• • • • • · u 'li' 

' IV 

'tMPOS'f'Í) SUBRZ li. 
RENDA 

'40. Dito de 5 "' sobre 
· -dividendos e quaes
quer outros produ
etos dé acções (in
clusive as. impor
tanci~ -' .retiradas 
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do fundo de reser
va ou de .outro 
qualquer, para se_. 
rem, á conta de 
qualquer verba do 
balanço ou sob 
qualquer .titulo, en
tregues, aos accio
nistas, ou para pa
gamento de entra
da de acções novas 
ou vielhas) de com
panhias · ou sooie
dades anonymas e 
commanditas p o r 
aeções; e sobre ju
ros de obrigações .e 
de debeittuTes de 
companhias ou so
ciedades anonymas 
e commanditas por 
acções e . sobre o 
1uora . liquido das 
~ociiedades p o r: 
iquotas de respon
sabilidade limita
da, · tenham taes · 
companhias, s o-

. -0iedades e com
manàitas sua séde 
· no paiz ou no es
trangeiro; 5 % so
bre. o lucro liquido 
das casas banca
Tia.s e das casas de 
penhores; 2 Ih % 
sobre bonificações 
ou 8ratifica.Ções 
aos direét.ores, pre
eidentes de com
panhias, emprezas 
ou sociedades ano
nymas - Lei nu
mero 126 A, de 21 
de novembro de 
·1892; lei n. 265, 
de 24 de dezembro 
de 1894; dpnreto 
u. 2.55U, de ~2 de 

Ou. P•p•l 

/ 
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uo 

.. julho de tS97; lei 
.. n. 489, de 15 de 

dezembro de i897; 
lei n. 2.841, de 31 

.· de dezembro de 
· i9i3; lei n . :l. 9i9, 

de 31 de dezeIDbro 
de i914; lei nu:
mero 3 .S44, de 3i 
de · dezembro de 
t~i8, e lei n. a. 979, 
de 31 de dezembro 
de iii~·~· .. • ..••.•. • ... •; . 

4i. 5 % sobre os juros 
· d os creditoa ou 

emprestimos ga
rantidos por .11ypo
.thecas, exoept.o os 
que reoahirem ~ 
bre~ predios agri
oolas e os que re
c a Ih irem · sobre 
quaeaquer . contra-

u. 

'3 .•. 

. ·e to s celebrados 
com baDOOs de cre
dito real, embora 
realizem opera
eões bancarias de 
outra natureza--. 
Lei n. 3.2i3, de 
· 30 de dezembro de 
i9i6, e lei nu
mero 3.6«; de 3i! 
i918 . ........ •.••• · ~· •. 

2 'ló sobre premios 
·de seguros mariti
:mos e terrestr.es e 
. 5 % aobre premios 
de seguros de , vida, 
:pens6ea J>eculioà, 
eto. - Lei& nume
ros 2.9f 9, de 3t de 
dezembro de t9U, 
e 3.070 ~ de 3i de 
dezembro de i9i5 .• , 

to 'fá sobre lucros 
fortuitos, ~aloree 

~· 

... ~ ............. -_.; s.~OQ:OOO$()Oo 
. . . ; :. . . ;- .·· . 

!·.500:000$000 
:-· ~w~·--: . 

.... :•:• ....... . i. t0():000$000 
1 . , . .. . 

. . 

,·. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 24/00/2015 09:09+ Pág ina 27 de 71 

~ESSÃO EM 2i DE AGOSTO DE i9'20 

44.3 

sorteados, valores 
JJistriliuidós p o r 
clubs de mercado.:.. ·-
rias, premios con
cedidos em sorteio, 
mediante • p a g a -
mento em presta
~Õe$, por ass-ocia
Qôes construotoras 
- iLeis ns. 2.~H,9, 
de 31 de dezembro 
de H~:l4; 3. ~70 A, 
de 31 de dezembro 
de 1915; lei nu
mero 3. 2{3, de 30 
de dezembro de. 
i9i6; lei n. 3. 644, 
de 31 de dezembro 
de i9i8, e lei nu• 
mero 3~979, de 3:1. 
de dezembr.n de 
t~f.9 . • 6 ............ ; 

% sabre o luero 
liquido da indus
tria fabril. não 
eomprehendida tem 
o n. · 40 ~ ILei nu
mero 3.979, de Si . 
de dezembro de 
19191~········~··· 

iV 
IMPOSTOS SOBRE ÍDrEIUAS · 

·45. Dito de 3 ~ % so
bre 'O oapital idas 
loterias f ederaes e 
5 % sobre as es- . 
taduaes - Lei nu
mero i26 A, de 2i 
de novembro de 
1893, art. 3Q; lei 
n. 265, de 24' de 
dezembro de •1894: 
lei n. , 428t ·de· ió 
de .ôezembro de 
·t'896; lei. -n. , 5~~' 
de 31 de dezgmbro 
qe t898. art,~· t•, -
·9':: ao; lei ·•.., ~8'°~ 

.<•-

·, 

iH 

2~:000$000 

/ 

/ 



· ANNAES DA GAMARA 

de :1.4 de novembro 
de 1899, art. 1º, 
n. 29; decreto nu..: 
mero 3. 638, de 9 de 
abril d•e 1900; le.i 
n. 741, de 26 de 
dezembro de 19UO, 
tigo 2º, § 14, da lei 
art. 1º, n. 28, e ar.:.. 
n. · 953, de 29 de · 
dezembro de 1902 .• . 

li 
. DIVERSAS RENDAS 

46 •. Premios de deposi
tos publicas - Lei 
n. 99, de 31 de ou
tubro de 1835, ar
tigo 11, n. 51; in
struccões n. 131, 
de 1 de dezembro 
de 18i5; decretos 
ns. 498, dci 22 de 
janeiro de 1847, é 
2.551, de 17 9e 
março de .18&0, ar
tigo 76; decreto 
n .. 2.846, de 19 de 
marco de 1898, e 
lei n. 3.979, de 31 
de deflmbro de 
1919 •. ;· ••.••.••••• 

47. T a_x ·a ,judiciaria -
Decretos n~. 225, 
de 30 de novem
bro ·· de 1894, e 
2.163, de 9 .de no
vembro ·· de 1895; 
decreto n. · 539, . de 
. 19 de dezembro de 
1898, e decreto . nu-
mero 3.312, de ii 
de junho· de 1899 .• 

48. 'l}xa de afe.ricão d8 
hydrometro.s ....•.. 

ij, 

'(Q Rendas federaes no 
Territorio . do Acre. · 

Oure 

- ...... _ ....... • ~ • ......... . 

. ............. . 

.. • . •••••• ·-·. 1 .. _ • · • 

. ........•..... 

.. ' ... ·-· ...... -, -· 

1.00ô:000$000 

200: 000$000 

2:000$000 

' ' ',., 
~ :OOOJOOQ·. 



c!mara aos DepLlaOos - lm"esso em 24/00/2015 09:09· Página 29 ae 71 

SESSÃO E~( 21 DE ~GOSTO DE 1~20 iil 

,;;o. Exportação - 1-0 % 
sobre a e:x:portaç.ão 
d e borracha n o 
Ter rito rio do Aere. 

51. Il1:n<ias de e:xames, 
100$ de cada exa
me prestado em 
escola de ensino 
:mperior, . official 
ou equiparada, em 
êpoca. anterior á 
legal, quando por 
·acto expresso da 
·Congregação f o r 
i s s o · permi ttido-, 
por motivo justi
fü~ado, a m•iterio 
da mesma e ouvi
do, nas equipara
das, <> fiscal do 
Governo -· Lei nu
mero 3. 64.4, de 31 · 
de dezembro de 
i9t8 . ........ . .... . 

II 
' Rendas patrimoniaes 

DOS 

53. 

lH . 

PROPRIOS NACIONAES 

Renda da Villa Mili
tar de Deodoro -
Lei n. 2.321, de 

30 de dezembro de 
191()' ••• · ••••••••..• 

llenda. · dos proprios 
nacionaes - Lei de 
15 de novernbr.o de 
i.aai, .a:rt. 51, § .15; 
lei de 12 de outu
h1"0 de 1833, ar
tigo 3° e leis nu
meros a. 070 A, de : 
3i de dezembro de 
1915, e a.21a, de 
30 de dezembro de 
1916 ......•.•. :· .... 

lR'enda das villas pro- ~ 
letarias .....•. , •• ·; 

e. ;_ Vol. VI. 

~ ....... -; • .... . 

... ·-· . ' ....... ·-· 

.. ~ ....... • ..... . 

r-· . . .............. 

3.000:000$000 

.. ; .. •• . 

'· 

. 2 : 000$00{) 

30: 000•$000 

500 : 00:0$000 

i10 :000$000 
s 
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r . ·• 

55. Rendas.. dos nucleos 
- coloniaes da União 

- Lei n. 3.979, de 
3! de dezembro de 

Ü'U.1'0 

i919••:s•~••••••••• • ~• ·••· •••~••':• •::•.,... 

u. Renda da. !Fazenda de 
Santa ~CrU2 e ou
tras - - Lei nu
mero 19i A, de 30 
de · setembro · de. 
~893, art. iº. .. . . . . . .. . , ......... . . . 

~7 •. Producto do arren
damento das areias 
monazúicas
Contracto de 18 de 
dezembro d.e 1916; 
lei n. 3 .6~4, de 23 l 
de dezeml>ro de 
:t.918, e lei n • . 3.979, 
de 31 de dezembro 
de 1919 •••••• ~···· 

SS.- F6ros de terrénos de 
· · mai:inha - . Leis de · 

15 de novembro de 
1831, art. .51,- §§ i4 
e i5; de i2 de ou
:ttibro de 1833, ar-

. tigo 3º; instrucções 
de i4 de novembro 
de 1832; leis de 3 
de outubro de· !834, 
art.. 371 § 2º; 1.U4, 
de 27 de setembro 
de 1860; 1.507, de 
.26 de setembro de 
1867, art. 34, nu
mero· 33; decreto 
n. 4. 105. de· 20 de 
fevereiro de i868, 
e lei n. 3.348, de 
2'0 de outubro de 

i'(}-0 : 000$00() . 

1887, m·L. 8", § 3°. .............. 
59. Laudemios - Decre

tos ns. · 467, de 2S 
de agostn de 1846; 
·556. . de 5 de de
~embro de ii8'49", e 
1._3!8a de 30. de ja ... 

- Papel 

iOO :000$000 

4G:Ó00$000 

40:ooo:;;uM 
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neiro de 1854, ar-
tigo 7,7 ..•. ·~·~·,• •• •'.•.·-·~_. • . 

m 
Rendas industriaes 

60. Renda. do Correio- Ge
ral - Decretos nu-
meros 3. 443, de 12 
'de · abril de· 1365'; 
arta. H · a 20; 
3. 532 A, de 18 de 
novembro de 186ii.; 
3.903, de 26 de.ju
nho de 1867; 1.229, 
de ~9 de -mar~ de 
1879. e 7 .841 de 6 

· de outubro de 1880; 
lei n. ~89, de 15 de 
dezembr<> de 1897, 
art • . 1°, n. 12, e lei 
n. 640, de'U de no
ve.Iribro de 1899, 
art. iº, n. ·u j e lei 
n. t .616, de 30 de 
dezembro· de 1906, 
n. iS;. lei n. 2.035; 
de 29 de dezembro· 
de 1908, art. iº, 
n. 16, da lei nu-· 
•mero 2.210. de 28 
de dez;eIDbro de 
1909;·art.. iº, n. 43, 
da lei n.' 2. 719, de 
31 de dezembro de 
1912, e t•. n. ·43, da 
lei n. 2.8U, de 31 
de · dezembro de 
1913; lei n . 2 .• 919, 
de 31 de dezembro 
de t9t4, e lei nu .. 
mero 3. 070 A, de 
31 de dezembro de 
t9t5. e leis nume~ 
ros .3.213. de 30 de 
dezembro de tJ>t6, e 
a. 979, de at de de
zembro d.e t9i9, 
. ,~. 39_. ·~-..~ ~'-·~~ ..... ~"-

.. __ .... .... -..... -.··~· i&0:000$00{) 

. / . 

. • 

~ •.. • · .• _.• .. !,Jt .f, ':.•_-~,..~- . ... . . 

. . , 

'· ·.· 

- :,. 

·.· 
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61. 

. : 

. ·AN'NA.ÊS 'D.A GAMA&.~ 

Renda dos ·Telegra-· 
phos· - Decretos 
ns. ~.61 1i, de 21 de 
j ui 'h -0 'de 186-0; 
4. 653, de 28 de de
zembro de 1870 
372 A. de 2 de maio 
de 1890; lei n. 4.89, 
de 15 de dezembro 
de 1897, art. 1 ", 
n. 13; ·lei n. 5,5!1, 
de 31 de dezembro 
de 1898, art. 1 ", 
n. 12; !ei n. 640, de 
14 de novembro de 
1899, art. iº, n. 12; 
lei n. 741, de 26 de 
dezembro de 1900, 
art. .1°, n. · 12; lei 
n. 953, de 29 de de
zembro d e 190-2, 
art. iº, n. 10; lei· 
n. 1.616, de ao de 
dezembro . de 1906, 
art. 16; lei n. 2.035, 
de· 29 · de dezembro 
de 1908, art .. iº, no: 
:17, da· lei n. 2.210, 
de 28 de dezembro 
de 1909, art. iº, n. 
1~4, da lei . ri. 2. 321, 
de 30 de dezembro 
de :l9t.O., e art. 1° da 
lei n. 2.524 ,de 31. 
<lc dezembro de 
t9H, n. ·U, e 
art. iº, n. ·H da lei 
n. 2.719, de 31 de 
dezembro de 19t2 
e lei n. 2.841, de 31 
de dezembro de 
i913, art. iº, n. -44; 
lei n. 2.919, de 31 
de dezembro de 
19N'; lei n . • 3.070 A, 
de 31. <le dezembro 
de 1915; lei nu~ 
mero· 3. 213, · de 30 
de dezemb.ro 
1916, ~ l~~ ·n. 3.446, 

Papel 

. ·. ·· ~· 
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Papel. 

·de 3! de dezembro 
de 1917 •••.•• -•••.• 5'fro:000$000 1~.000:00U.~000 

62 . Dita da Imprensa Na-f 
elonal e . Diario 
OfficiD.l - Lei nu-.· 
mero· 3.229 .. · de 3: 
de setembro de 
1884, 'art. 8º, n. 2; 
decreto n. 9.3-6!, de 

. 21° . d e fevereiro 
de 1885, e lei nu
mero 3. 446, de 31 
de . dezembro de · 
19t7 ...• .• : .•.... ;. 

63. 4Dita da .EstraQa de · 
· ·Ferro . Central · do 

. Brasil · - Decretos 
ns·~ .3;503, ·de f O de 
julho; -s.512, de . 6 
de setembr-0 . de 
1865, e· 70i, de 30 
d~ .agosto de 1890; 
l~i n. 3.44Q, · de 31 
de -dezembro . de 
1917. € decreto nu.:. 
merô ·13.877, · <le-· 13 
de novembro de_ i9t.9 

64.. Dita da Es·trada de 
:Ferro. Oeste de ·Mi--· 
nas~. ~ .............. • .. • 

65. Dita da · Estrada de' 
!Ferro Noroeste · do· 
Brasil · ( ex.:.Itapura 
a Corumbá) ..:_{Lei 
n. 3.644, de 31 de 
dezembro. de i9iS •• 

66. nita da Estr8da ·· de 
Ferro do Rio ·do 
Ouro ............. . 

67. Dit.a do ramal f erreo 
de Lorena · a , Pi~ 
qu,ete .•••••• •.• · .• ~· · ~-. . . : . 

t\S. -Dita da -Rêde de· Via-
. ção Cearense --: Lei 

n . 3.070 A, de 31 

. " 

••• . • , ••••• •!9 . ..... 

......... .- .. \ ... 

.. •: .. " .. ,•, ..... , 

. ... ·-· •·. ·-... .. 

... ·-.~ .. ........ . 

de .- dezetnbr~ de . . . 

.400 :OOOMOO 

i , \ 

. 8.5. 000 : 000$0()() 

5.000:000$000 

. 5 • 000 : 000$()00 

250:000$000 

25:000$000 

19ti5 •••• ._ __ :,_,_,. .... ..; ..... ~' .-.. ...;.,., •.•• " •• : ·3.. ~00!: 000$000 . . . . - · . -· . . . . . 

·.· ... -· 

:='· .. .. .- . . · 



. H8 .. M'ifA28 l>A <lAMA!\ill 

69. Dita da Estrada de 
Ferro santa Ca-
tharina - Lei nu-
mero 3.644, de 31 
de dezembro de 
1918 •.•.•••.•••.•• 

. 70. Dita da Estrada de 
'Ferro T.herezopolis 
- Lei n. 3.9i9, 
de dezembro de 19!9 

71 .. Dita da Estrada de 
Ferro de Goyaz .... 

72. Dita da Estrada de 
Ferro Central do 
Rio Grande do Nor-
te •••.•••••• •i• •.• .•• 

73. Dita da Estrada d' 
Ferro S. Luiz a ca· 
:xias ............... 

71~. [)ita do !Lloyd Brasi
leiro - Lei nu
mero 3.979, de 31 de 
dezembro de 1919 .. 

· 75 .· Dita da Casa da Moe-
da - Decreto nu-
mero 5. 536, .de 31 

. de janeiro de 1874, 
arts. 43 e 53, e lei 
n. 2.035, de 29 de 
dezembro de 1908 .. 

Ottrd 

·- .. ·-· ... ·-· ·- .. 

.............. 

........ ·-... ·-· 

. .............. 

. ... ·-": .. ·- -~· ·-· .. 

. ..... -.- ... ' ... 
76. Dita dos Arsenaes ~ 

iDeeretos ns. r;. H 8, 
de 19 de outubro 
de 1872; 5.622, de 
2 de maio de 1874, 
e ~,15, de 12 de se-
tetnbro .de :l890.... . ............. . 

77~ Dita dos Institutos 
dos Surdos-Mudos e 
Ben.iamin Constanf:· 
- Decretos nume
ros 4.046, de i9 de 
dezembro de 1867, 
art. tt, e 5. 435, de 
f5 de outubro ·de'·· · · · · · · · · · 
t873, ar~. i8 .•. •1'.-•.• ~~1.1'f·:~ ... :x:o:..•.:J11•, 

.,.. Papel 

t3&:00D$00tf 

4()0:000$000 

1.480:000$00{j 

•so:bo~ooo 

. 30 :000$000 

t.000:000$0-0tl 

ti:000$000 

i:oooeooo 



:;'$, Dif.B dos Collegios :Mi-
litares ..... -..•..... 

79. Rendas da. Casa de 
Correcção - De
creto n. 678, de 6 
de Julh,) de 1850, e 
lei n. 628, de 17 de 
setembro de 1851, 
art. 9", :n.. 2-l; lei 
n. 652, de 23 de 
novemhro de_- i899,·' 
G decreto n. 3.647, 
de 23 de abril de 
1900 .•.•••.....•.• 

so. iDita arrecadada nosf 
Consulados - Lei
n. i26 A, de 2t de 
novembr:o de 1.892, 
art. 1"; decretosf 
ns. 2.832 e 2.847, 

.. -..... ,. ...... ~ . -~ " 

· de i4 e 21 de mar
ço· de 1898; lei nU- '\ 
mero 559, de 31 de 
dezembro de tl8'98, 
art. i". n. 24, e lej 
n. 3.213, de 30 de 
dezembro de i9i6.. i '.300:00IJltOOO 

~·- --~ ~ 

· ~1. Dita da 'Assisteneia a 
Aitenad()s-.Lei nu
mero 3.396, de 24 de 
novembro de 1888. 
art. to, e lei nu-' 
mero 126 A, d~ -21 
de nCJVembro de 
i.892, art. :f.0 ; de
cret.o n. i.559, de 
7 de outubro de 
1893; decreto nu
mero 2.467. de t9i 
d e fevereiro - d e 
i897; decreto nu
mer.o· 2. 779, - de 9 
<le dezembro 
i897; e deereto·nu
mero 3. 238. de 29i 
de mat'çO .de i899. · • • .•••.•• , , •.• 

8'' Dita do Laboratoria 
Nacional de Analy .. 

119 

200:0008000 

16:000$000 

50:00{)!()()0 
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ses e outros - Lei 
n. 489, de 15 de 
dezembro de 189~, 
art. 2"'~ n. 6: de-

. ereto n. 3.770, de 
~8 de de:r.en1bro de 
1879, e lei n. 813, 
de 23 dP. dezembro 
de 1901, art. 5° . . •. 

· 83. Centribuicão das :eom
panh.ias ou ernpre
zas de estradas de 
.ferro e das· compa
nhias de segur 
nacionaes e estran
geiras e outros-Lei 
n. 126 A, de 21 de 
novembro de 1892, 
art. 1°; lei n. 7!41, 
de 26 de dezembro 
de 1900, art. tº, 
n. 32; art. f º, nu
mero 34 da lei nu
mero 2. 210. de 28 
de dezC>mbro de 
1909, art. 1º, ·n. 63 
da lei n. 2.32t, de 
30 de dezembro de 
f 910, e art. 5i da 
lei n. 2. 749, de Si . 
de dezembro · de 
1912, e art. 59 da 
lei n. 2.84i, de 31 
de dezembro de 
1913. e lei n. 3.644; 
dn 31. de dezembro 

Ouro 

. ............... . 

de. t918... . .. . . . . .. . . .... ..... ,, ..... . 

84. Rendas dos Postos 
Zootechnico.s - Lei 
n. 3.644. de 3i de 
dPzP.mbro de t.918 .• 

85 . Dita da Esco1a Supe
rior de Agricultu-

. ra, aprendizados -
J,ei n. 3. 6414, de 
31 de dezembro de 
1918 ~ . . ~ . .. ! .. ! • ! • ! • . 

........ " •••• 1 • 

Pllpel 

100 :000$-000 

1.aoo:ooo~ono 

160 :000!$000 

.. 2U.: 000$000 



So. Dit.a das Escolas de 
aprendizes Artífice;; 
- Lei n. 3.644. 
de 31 de dezembro 
de 1918 •••••••••.. 

s; . Dita do Instituto do 
.Chimica - !Lei nu
m'e!'o 3. 644, de 31 
de dezembro . de 
1918 .· .• • .• . •••. . .. 

ss. Dita do Deposito Pu
blfoo - Lei mu -
mero 3 . 979, de 31 
de dezembro de 
1919 • . •••••.. ) .. .. 

89. .Dita do Serviço Me
<Jico Legal-Lei nu..; 
mero 3. 979, de 31 
de dezembro · de 
1919 ••••••••• ) ••.• 

90. Dita da Policia Ma
rítima - Lei nu.;_ 
mero S-.979, de 31 
<le dezembr.o de 
i 9l9 .. .. ...• .• .•. . . 

!lt . · Dita da Colonia Cor
reccional - Lei nu
mero· 3. 979, de 31 
de aezembro de 
1919 .•.••••••••... 

92. Dil.a da Escola Quinze 
de Novembro - Lei 
n. 3.1179, de 31 
de dezembro d(l 
1919 • •...•••....•. 

u--·~ .. 
:i::. 10'ita do Archivo 1Pu

bliieo - íLiei nu
mero 3.979, de 31 
-de dezembro de 
1919. ~ .•..... . .•. . 

9 i. . Dita da Fabrica de 
Polvora da Estrella 

. - Lei n_,. ;3. 9179, 

121 

Ouro "Papel 

... · .... .. • .. " .. ... 10:000$000 

30:000$000 

15:000$000 

. ............. . . ·• 5:000$000 

.............. . . 3:000~000 

........... · ~ · ... 24 :000$001) 

· ~· ......... -· .. 80:000$000 

17 : 000$000 

• 1 .. . . . .' ;. 
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de 31 dezembro de 
i9i~ ..•. • ••.••.• .. 

95. Dita de ·· Aprendiza
dr-s .Agricolas 
Lei n. 3. 979, de 3i 
de dezeinbro de 
1919.~····· ········ 

96. Dita de Fazendas Mo
delo de Criação -
Lei n. 3.979, de 31 
de dezeIIlbro de 
1919 •..•• •... .•. .• 

97. :Dita dos Campos de 
I>eIDonstração--Le~ 
n. 3. 979, de 31 de 
dezembro de 19i 9 . . . 

98. Dita de Estações de 
· ~erimentação -

Lei n. 3. 979, de 31 
de dezembro de 
1919 ..•• •• ••• _ •••• 

'.: :J. Dita da Escola de 
Veterinarios - Lei 
n. 3.9-79, de 3t de 
dezembro de t9i9 .. 

100. íDita da Estação S~
r.ioicola de Barba
cena. - !Lei nu
mero 3 . 979, de 3i 
de de:eDlbro de 

iOi. Ditas d-0s Centros 
.Agricolas - Lei nu
mero 3. 979, de 31 
de 31 dezembro de 
t919 .. t ••• . •••••••• 

t 02. Dita da Fabrica de 
Polvora sem Fu .. 
maça - Lei .._u
mero 3. 979, de 3i · 
de dezembro de~ 
'f 9!9 • ~-~ .... ~#:•:or~:·~é;..·.:..~·:...• ... .. 

OurG 

•••••• ti •• • • • • •• 

' ..... ~ •· ..... •:. •. 

........... :· .. 

! •••••• ••• • ••• 

............ • ... 

. .......... · ~· .. 

go :ooo$ooü 

30:000$000 

3(): 000$000 

~:000$000 

1~:000$000 

'"l 2 :000$000 

3:000$000 
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103. Montepio de Marinha 
- . Plano de 23 de 
setembro de i 79.5 .. 

iO-L Diro Militar - De
creto n. 695, de 28 
.r ~ agosto de 1890. 

·105 ·- ito dos empregados 
.publicas - J)ecre-
tos ns. 942 A, de 
31 de outubro; 956, 
de 6 de novembro; 
981, de 8 de no
veinbro; t.036, de 
u de novembro: 
1. 045, de 2i de no~ 
vembr-o; f. 897, de 
27 de novembro; 
t • 902, de 26 de no-Y 
vembra de i 890 ;i· 
i.3f8 F. de 20 de 
janeiro; f.i.00, de 
2i de fevereiro, e 
i39. de 16 de abril 
de f891; lei n. 4·90, 
de 16 de dezembro 
de 1897, art. 37; 
'decreto n. 8. 004, 
de t6 de agosto de 
t9H, e lei nu
mero 3.070 A, de 31 
de deze:rnbro de 
19:!5 . .••..•.. 41 ' ..... 

106. Indemnizações - Lei 
n. 317. de 21 de 
outubro de i:843, 
art. 25, n . .U .•••• 

107. Juros de eanitaes na
eionaes -· Lei nu
mero 779, de 6 de 
setembro de !854, 
art. 90, n. 170 •••••• 

108. imposto de industrias 
e profissões no 
Distl'icto F.ederal -

3:000~00 400:0001000 

3:000*-000 9üO. ~000$000 

30:ooaeooo 2.ooo:ooOlllooo 

1::;0 :000$000 2. 000 :000$00() 

\ 

500:000IOOO 2.000:000$000 
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Lei n. 265. de 2-í 
de deze111bro de 
1894, art. 5º, e lei 
n. 3!59, de 3 de de
zembro de 1895, 
art. 1", n. L § 52; 
decreto n. 2 .l792. 
de 1 i de ;janeiro dé 
1898, e lei nu
mero 1 . 452, de 30 
de dezelllhro de 
1905, art. 1.,, n . 65, 
e art. 1 ", n_. 65 
da. lei n. 2 . 719, de 

· 3:l de dez~mbro de 
1912; lei n. 2.841. 
de 31. de dezembro 
de 1913, e ler nu
mero 2. 9f 9, de 
de· , dezembro de 
1.9t4 .••••••••••••• 

109. Taxa sobre consumo 
de agua - Decreto 
n . 3. 645. · de iq_- de 
maio de · 1866; lei 
n. 2.639, de 22 de 
setembro de 187.5; 
decreto n . S. 775, 
de. 25 de novembro 
de 1882; lei n . 489, 
de 15 de dezembro 
de 1897; decreto 
n . 2. 79'4. de 1.3 de 
janeirQ · de il898·; 
leis ns. 2.919; de 31 
de dezembro de 
1914, e 3.979. de 31 
de dezeinbro de 
1919 .••..•••.•.••• 

HO. Taxa de saneamento 
<la Capital 1Federal 
- Lei n. 3.213. de 
30 de dezembro de 
1916 e . 3 ,;4146. de 
3i de deze·mbro de 
1917 . . . . ..... . . . • -

i u . Contribuição do Es..: · 
~11do . de S. P-a~lo 

} -
~ -

oura 

• .... f ' •• " ••••• ' 

..... " ... .. -... 

... ~ . ~ · ........ ... 

.• 

6 . 006 : 000$00~ 

14 • 000: LtUO:);OOLl 

800 ~-000$00: : 

2-. 2.70 :000$000 
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p iH' a pagamento 
de>s juros, · amorti:.. 
zacão e respectivas 
commissões do em
prestimo . de libras 

Ouro 

3.0G0.000. •••••.• ~. i.333:5U1~€üv 

112, Venda . de' generos · e 
pioprios n_acionaes 
- Lei n: 3.070.:A, 

. . . de .31 de dezembro 
. ·âé 1915 e lei nu
: mer9 3.644, die 31 
·.de. . · dezembr.o . de 

:19:18· • .• · •.• · ........... • 

Papel 

b.OOO:ODO~OOO 

113. Juros de emp1·estimosi61~iil 1:;r1~ ";~. i 
ao Banco do Brasil. · • . .• . . . • . • . . .. • 2. 300; 000$000 

114. ·Renda do . Gabinete 
Policial de Identi
;i'icacão -·Lei nu-,· 
mero 3,979, de .3i 
d.e . dez.embro de 
-19i-9 ... .• •.•:··-~·· ._~........ . .... •.•. •. •····• 

Ü5. !lenda do serviço de 
patentes de inv.en
ção .~ILein. 3.9711, 
<ré 3:t de · dez.embro 
·1919 •• ;;· ••••.•.••• 

1 rn. .À:mortizacão dos e:zri- ' 
prestimos realiza
·dos pelo Governo, 
pôr deduccões men-. 
·saes de 10 o/o, ou 
mais, sobre o total 

· dos adeantamentos 
feitos aos · funccio

. na.rios dos Correios 
.. e de Fazen$, n!l' 
·Estado. de 1Minas 
G~raes, para con
.struccão . ·de casas em Bello Horizontê. 
(Lei ri. i ~ 617, cte 30 

··.de dezembro de 
1906, ârt. ·35, nu
mer9 XH, lei nu-. 

\ 

" 
• ~ .• •• f ••• -••• 

1UO:OOô$00U 

au :01\0$000 



117. 

H8. 

roer.o 2.35~. de 3i 
de dezembro de 
1·910, lei n. 2.768, 
de 15 de janeiro de 
1913, decreto nu
mero 1O.094, de íe-, 
vereiro de 1913 ....- / 
Lei n. 3.979, de 31 
de 1 dezembro de 
1919 ••••••••••••• ~ 

RECURSOS 
.~ 

Emissão d e titulos 
dr. divida interna 
para estradas de 
ferro - Lei 1nu
mero 3.076 A, ·de 
31 de dezembro de 
1915, e lei n. 3.644, 
de 31 de dezembro 
·de 1918 ••••••••••• 

Cunhagem de moeda 
nickel - Lei nu
mero 3.979, de 31 
de ·· dezembro de 
1919 •.•.••••.••••• 

01.11'0 ,, .. l'ap~ . 

.• • .•••.••.• 1 •• :o.• • 21:000$000 

• r • ' ~ • 1 • • r • • • 11 · i'0.000':000$000 

• ·º • _ ...... -.... '11i" .... ~ •••. i.OOO:ÓOOIJ!OOQ 
'' ' ---------'- --------

100. 904 :"000$000 ~08. 791 :0'00$000 
( • 

.A. deduzir : 

:5 .% , ourot da totalidade 
dos é.ireitos de impor
ta1ião -para consumo 
piira a renda com ap-

' --------"----
, plicação éspecial...... 9.486:75~:000 ____ ... , 

Quota de 2 o/'o, destinada. 
· ao funlio pJlra as obras 

contra . as seccas do 
nordeste brasileiro ... . 

ll'otal da . receita geral .... , 

... _ __;.,._._ _ __:..._ 

9i. H 7 :75(}~1000 508. 791:000$000 
1 \ 

i. 828 :35,5~00-0 ·10 .1715 :820$000 

89,589:395~000 498~615:180$000 
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SESSÃO .E::.\.! 21 DE .1.c;os:i;:o DE 1920 

fütnda com applicação 
especial 

!··r; NDO DE RESGATE l~ 
?APEL-MOEDK 

i. licnda .em papel, pro
veniente do a.rr~n
daznento das estrada;:; 
de ferro da União -
'.Lei n . 4Z7, de 9 de 
dezembro de 1896, 
art . . 4°, ns. i a 6; 
D. n. 2-.413, de '28 
de dezembro . de 1896; 
e. de 25 de ..setembro 
de 1897; D. n. 2.830, 
de 12 de março de 
1898; e. de 15 de-
marco de 1.898; D. nu
mero 2.836. d-e 
17 de março de 
1.898; e. de 12 de 
abril de 'i89S; ·o. 
n. 2.800, de 21 de 
marco de 1.898; lei · 
n. 58t, ··de 20 de .1u
lho de i899, art. iº •• 

2. Producfu da cObranç.a 
da divida activa da 
União em papel -
Decreto de 20 de f e
vereiro e Instru
cções de i2 de junho 
de iSW; L. n. 581, 
de 20 de julho de 
1899, at't. 1° ...... • • 

' 
i:J. 'rodas e ·q.uaesquer ren-

da.'S eventuaes ner
cebidas em pap~l -pelo 
'rhesouro - Lei nu
mero 514, de 28 dQ 
outubro de 184'8. ar
tigo 9", n. 64, e ar
tigo 43; L. n. 628, 

.. de 17 de setembro- de 
·. ii51, ~·- 32.; .D .•. · au~ 

0 11ro 

• ' •• • 4 ........ . 

l?apol 

900:000$000 

2.()00:000$000 
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mero 2. G47, de 19 de 
setembro de 1860, ar-· 
tigos ns. 689 e MO; 
..qL. ns. 1.U4, de 27 Jc 
setembro de 1860, ar
tigo 12, § 3°, :1..507, 
de 26 de setembro de 
1867, arts. 27 e 30; 
D. n. 14.181, de 6 de 
maio de 185'8; L. nu
mero 2.3-48, de 25 
de agosto de 1873; 
.art. 12 e L. nu
mero 3.348, de 21} de 
outub1·0 de !887, ar
tigo 8", § 1°; L. n. 581, 
de 20 . de julho de 
1809, art. 1 º .•.••.•. 

·1. Dividendos das accões 
do Banco do Brasil 
pel'tencentes ao The
.:muro - Decreto nu
mero 1. 455, de 30 de 
dezembro de 1905, 
art.. 2°' paragrapho 
u nico . ~ .............. ... 

i~mrno DB qARANTlA DO 
P.'iIJEL-MOEDA 

Ouro 

a 1 t 1 • • • • 1 1 • • 1 "' 

..... -: ........... . 

1.. Quota de 5 %, ouro, .\!O
bre lodos o.s -direitos 
de importacão para 
~ousumo -· Lei nu
mero 581, de 20 tJ"' 
julho de i8!J9, art. 2°. 
e lei n, 813, de 23 de 
dnzembro de 190t, ar-
tigo su. • • • • • • • • • • • • •. !l. íBli : 7 50~000 

'2. Col>ranoa da divida acti-
vn, em ouro......... 200:000$000 

3. 'rodas e quaAsquer reu-1 

das eventuaes, em1 

ouro - Lei n·. 58i. 
de 20 de julho de 
1899, art.~ 2° ••.••. •. •,•: '·200 :000$000 

Papel 

3. 000 : 0!0'0$000 

1 • 800 :000$000 
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· SESSÃO E~I 21 DE ACOS'I'Q DE 1020 

; • FU~D() PARA A CAJXA DE 
Rl':s'";,\TE: n.is APOLICES D.\$ 
ESTRADAS DR FEMo EN.,. 
CA.MPADAS 

Ouo .· .rrendamentos das mesmas 
estradas - J...ei n: N.6, 
de 29 de de?.cimbro de 
:1900,. art. 29, n: 25.. • ••••••••••••• 

~. FUNDO DE AMORTIZAÇÃO 
DOS EMPRESTIMos INTER
NOS 

3.000:000$000 

iDepositos: 

Saldo ou Pxcesso entre os 
recebimentos e as 
reslituicões ..•...•... 

5. FUNDO D,\g OBRAS DE M(;;
LHORAMEN1'0S nos PCl~
·ros. F'.\'ECUTA!>AS Á. CUSTA 
DA UNIÃO 

orto dn Rio de Janeiro· -
!Lei n. 3~3H, de f6, 
de ·outubro de 1886, 
a.rt. 7°, § ·4·;· lei n. 953, · 
d~ :?9 de ·d~emhM rfe 
rno2, arf. 22, n. xxv ;. 
1ei n. 3·.213. de 30 de 
dezembro de t9J6, e 
l~i n: 3.64/i, de !li de 
dezembro de HH 8 •••• 

ahia - Lei n. 74', df'l 20 
de dc:r.mnhro de i 903, 
art. 1 º: deCr~tn nu. 
mPro 6. H2. de H de 
marco r1e 1907 e lei 
n. 3.6.U, de 31 de 
dezembro de 1918 •••. 

ceife - Le! n. 741, de 26 
de det:~mbro de 19~!'},'l 
art. fº: rfecreto nu .. 
lMl'O 6. H2. rJ~ f.t "" 
rnarr.n ria f !l07 A f Pi 
n. 3.1>-H, de ~t de 
dnzembro ele i9f~ .•. 

rá - T.l'i n. 74t, dP. 2fl 
de d~zemhro rTe .moo. 
C.-Yol. VI. 

. • . • . .. . . . . . . . 25. ººª: 000$000 

3. 500:000$000 .5.500 :Ô00$00-0 

.~5{1 :000$000 ~ .60 :000$000 

/ 

500:000$000 1.000:00~$000 

9 
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!30 .~ ANNAES VA CAMARA: 

art. i º; decreto nu
mero 6.4i2, de i4 de 
'mp.reo de HlOi e lei 
n. 3. 644, de 3i de 
dezembro de :1.91~ •... 

Parahyba. - Decreto nu
mero 7 .270, de 31 de 
dezembro de 1908, e 
lei n. 3.644, õe 31 de 
dezembro de i918 ...• 

Ceará - Decreto n. 7. 270, 
de 31 tle dezembro àe 
1908, e lei n. 3. 6H, 
de 31 de dezembro de 
1918 ••. . .......•.... 

Rio Grande do Norte - De
creto n. 7 .270, de Si 
de dezembro de 1908, 
e lei n. 3.IH·I, de 31 
de dezembro de 1918. 

Santa Catharina - Decreto 
n. 7 .270, de 31 de 

' <lezembro de i !lOS, e 
lei n. 3.644, de 31 de 
dezembro de 1908, e 
lei n . 3.6H, de 31 de 
dezembro de i .918 • ••• 

Espírito Santo - Decreto 
n. 7 .270, de 31 de 
dezél.nbro de 1908, e 
lei n. 3 .644, de 31 de 
de~embro de 1918 .•• • 

Natto Grosso - Decreto 
n. 7 • 2 i O, de 31 de 
dezembro de HlOS, e 

· lei n. 3.GH, de 31 de 
dezembro de HJi8 . • 1 • • 

:Alagõas - Decreto nu-
. - mero 7 .810, de 12 de 

' janeiro de 1910; dc
crelo n . 10.150, de 
2 de abril de 1913; 
decreto n. 10. 252, de 
4 de junho de Hl13. 

· · ::· ·· . . e lei n. 3. GH. de 31 
.. .-~..vttllrll~:;d-t· '--.; o dezembro de 1D18. 

/'ll> · ~ "-.\ 
,~ V \ 

~ ~.i . 

o = ~} 
~ :-8 --~· "' ' ~ w . /' 

º:J;_t-:.,~~ 

200:000$000 

20:000$000 

40:000$000 

5:000$000 

15:000$000 

5:000$000 

25:000$000 

\í!i:OOO$OOO 

60:000$000 

1:000$00!) 

4 :000$0(}{) 

. . . ·~ ~ 

i8 : 00 0$000 
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Parnahyba - Decreto nu
mero 7 .Si.O, de 12 de ' 
janeiro de i910; de
<:reto n. t0. 150, de 
2 de abril de 1913; 
decreto n. 10. 252, de 
4 de junho de HH3, e 
lei n. 3.614, do 81 de 
deze·mbro de 1918 .... 

Aracajú - Decreto n. 7.810,: 
de 12 de janeir o c!e' 
1910: cr.c:-eto nume
ro 10.1.50, de 2· ue 
abril de 1913; decreto· 
n. 10.252, de 4 àe 
junho de 1D 13, e lei 
n . 3. 64-i, de 31 de de-
zembro de 19~8 ... . . . 

Manáos - Decreto nl\~e
ro 7. 810, de 12 de ja
neiro de .1910, decreto 
n. :1.0.:150, de 2 dé' 
abril de 1913 ; decreto 
n. 10. 252, de 4 de j u
nho de 1913, e lei nu
mero 3. 6H, de 31 de 
.dezembro de !918 .... 

Santos -- Decreto n. 7 .810. 
de 12 de j an·eiro de 
1910; decreto n. 10.150, 
de 2 de abrii de 1913; 

. dL•creto n. H>.252, de 
4 de junho · de 1n:;, 
e lei n. 3.6H, de 3L 

" de dezembro de 1918. 

·0m:o l'I ~el 

i0:000$000 

~Ó:000$000 

·- .. · ... ....... : 25:000$000 

25 :000$0()0. 

6. FUNDO PARA AS OBRAS 
CONTRA AS SECCAS DO NOR
UESTE' BJ\ASil'...EiJ\9 • •••• ~ •• ~ .oi8: 355$000 10.175:820$000 

16 . 450 : 105$000 52.568 :820$,0'00 

A:rt. 2.• E' R ~residente da Republica autorizado: 

r. A emittir, e.orno aniccipacão de rec~ita, no exerciciq 
desta lei, bilhetes cio T he,-ouro. n. lé a somma de 50 . 000 :90.()$, 
que serão resgatados at.6 o fim do mesmo exercicio. · 
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ANNAES DA CA~ 
... 
' 

II; ~ reéebér e restituir, de conformidade com o dis
iposlo no art. 41 da lei n. 628, de 1 i de setembro de 1851, 
os dinheiros provenientes dos cofres de orpbãos, de bens de 
defuntos e ausentes do evento. de premios de loterias, de 
depositos das caixas e"conomicas e montes dos soccorros e dos 
deposiLos de outras origens. Os saldos .que resultarem do en
contro das entradas com as sahidas poderá.o ser applicados ús 
.amortizações dos empre~timos internos e os excessos das res
tituições serão levados ao balanço do exercicio -

III. A cobrar do imposto de importação para consumo. 
55 %, ouro, e 45 % , ·papel, sobre quacsquer mercadorias, abc
lidas as distinccões do art. 2•, n .. 3, leltras a e b, da lei nu
mero i .452, dP. 30 de dezembro de 1905. 

A .qu()la de "5 %, ouro, da totalidade dos direitos de im
I>Ortaeão para conrnmo será dedczid:i. da receita geral e des
tinada. ao fundo de gal'anlia .. 

IV . .-\ cobrar, de accôl'do com a legislação vigente e o dis
~osto nos respectivos contr~tos para o fundo destinado ás 
-Obras de melhoramentos dos portos (executadas á custa <la 
:União ou pelo t•egimen de concessões) : 

1º, :t taxa até 2 %, ouro, sobre o valor 'Official da im
portação do porto do Rio de Janeiro e das alfandegas do Re
cife, Bahia, Rio Grande do Sul, !Maranhão, Ceará, Rio Grande 
do No-rte, Paráhyba, Espirito Santo, ·Paraná. •Santa Catharina. 
Matto Grosso, Alagôas, Parnahybà, Aracaj ú e Pará, exce
_ptuar!as al> mercado-rias de que trata o n. 2 do art. :l º, de
''endo a imporlancia arrecadada nos postos cu.ias obras não 
tiverem sido iniciadas ser cscripturada no Thesouro, separa
dnmente, para ter applicaQão ás tnesmas obras opportuna-
mente; · 

2'', a taxa de um a -cin~o i-éis por kilogramma de merna
doria:;, 11·ur. forem carregadas ou descarregadas Sf!gundo o seu 
:valor, destino, ou procedencia dos outros portos. 

f'al'agrnpho unicó Para accelcrar a execução das obra::: 
r eftlt'idas poderá o .Presidente da ner.ublica acceitar dona
tivos ou mesmo auxffios a titUlo oneroso, offerecidos pelos 
Estadog, municípios ou associações interessadas no melhora-

. mento. comtanto que os encargos porventura resultantes de 
t.aes auxílios não excedam dô producto da taxa indicada . · 

Art. 3.~ Contínuat·ào em vigor todas ns disposições da;; 
leis de orçamento antecedentes que nlio versarem particular
mente sobre a fi:taçào da receita e despeza, sobre autori7.açã(1 
para marcar ou augmctttar vencimentos, reformar reparti~ 
.ções ou legislação fiscal e que não tenham sido exnrcssant(.'ntr: 
rovogaclas e se refiram a interesse publico da União. 

S:tla das iCOmmissões. 20 de airosto de 1~20. - Carlo~· d.e 
Camvos, Pr-esidenle. - Antonio Carlos, n .. ;nlor. - Octavio 
31anurr.lwira. - Oscnr Soares. - Raltha:;ar l'm·cira. - A luerto 
Maranhú.o. - C11lso .Ua11ma. - Ramiro Bra11t1. -.,- Souza C~tro. 
- Pacheco Merule•. 
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N. 258 - i92(l 

Abre o c-,.edito especial de 7 :<>04$6!11, para pagamento ~ 
Dr. Lui:r. Alves Pereira 

Em mensagem de 12 de novembro do anno findo, o Sr.: 
Presidente da Republica. dando cumprimento a sentença ju
diciaria de ultima instanoía, pede ao Congresso autorização 
para ser aberto. pelo Ministerio da Fazenda, o credito· ~pe
ci al de 7 :OQ.~Sti91, destinado ao :pagamento do Dr. Luiz Alves 
Pereira, demittido, sem causa, do emprego de medico do in
t{'rna lo do Collegio Peàro II a 16 de jutho de 1907. A rc
ir.tei.n-a~iio deS.'>I') funccionario teve Jogar a iO de rl~zembro 
l1e JPH " os VFmcímentos lhe foram p$l~o:; até 30 d·"' ~etem
bro de 1!li3, data da !;cnten'=a que annullou o arbitrio ··do 
Govl"rno, falfando o pcriodo de outubro de 1913 a tO de de
zembro de f 9U, data de sua volta ao cargo, con!orme de
\}faram as informacões do Sr . 'Ministro da Fazenda. De
preMll daquelta somma o Si-. juiz da 2• Vara. d-0 Districto Fe-
deral a 22 de agosto de HHS. · 

Os interesses da União tiveram a defesa de todos os í'e
~úrsos tegaes. procedendo a Direcloria da Despeza do 1'he• 
sóuro ao exame das contas feitas nos autos. 

A Commissão de Finanças entrega ao voto da Camara d 
seguinte · projeeto de lei: 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1 ." Fica o Presidente da. Republica aulor1zado a 
ahrir. pf'!}o Minh•terio da Fazenda, o credito especial de réis 
7 :OO-i$691. que se desLina ao pairamento do 01.". Luiz Alve!I. 
Pere.ira. reinte~e. por dech:zão .iudiciaria', no Iogar de medico 
d'o f:ollegio PPrlro IT. do crua! foi demittido. sem causa, a tG 
de julho de Hl07. Faltaram aos seus vencimentos, pagos até 
:rn rlt> i::f>tf>mbro dú -1913. data dn sent.cnça, os mezes de ou
tubro des5le afino ~ i n d~ dt>;+rmhrn <li' flll !,. dntn <lP. ~uR volta 
no emprego. O Thesouro deseontará daqueUa somma ae con
f.ribu ic:õr.i; & nrnnl.r.opio <! os imposfog ~obN1 vpr1dmcnt.oi:. 

Art. 2. • Rcvognm-se as dlsposii:l5e~ em contrario. .., 

' 
F:n ln dns Cowmi~sÕC'S. 20 ri.- arwsto de t 92íl . - Carlos 

rle c11mfi n.<;, Prl"c::;dl"nlc . - )Jnlfhfl'M ':" Pc;·eirn.. RPintor 
()rfrwir> )fnnqabeirn. - · o~;o~r Soare.({. _:_ A l1i~to .Marrm.h.ifo. 
Celso Baum11. - na111iro Brdaa. - Sott:a Castro. - Ant«'nio 
Carlos. - Pacheco Mendell,.· 

/ 
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MENSAGEM A QUE SE REFJmE O PAREO~ 

Srs. Membros rlo Congresso Nacional - Remettendo-vos 
a inr.h..:~a exposicão do Ministro da Fazenda sobre a neces::;i
<lar1~ d~ um credito especial de 7 :00~8091, para pagar o que 
é devido ao :-.o Dr. Lui,, Alves Pereira. cm virtude de sentem~a 
judil'íaria, folího a honra de vos solicitar a competente auto
rizacão para a abeTtura do alludido credito. 

Rio de Janeiro. 12 de novembro de 19i9, 9Sº da Inde-pen
dencia e 3í º da Republica. ·-- Epitacio Pessôa. 

EXPOSlÇÁO 

Exerellentissimo Sr: Presidente dà Republica - o br. 
Lúi.i Alves Pereira obteve sent.enca em sou f:i.vor na· acção (lue 
propo~ contra a Fazenda Nacional, para o fim de ·::;er aimuI.;. 
lado o acto do GmrC'!rn'o. dispensando-o. sem motivo. do cargo 
de medir.o do internato do Colle.gio ·Pedro U. · 

A reíntegraçã0 teve Jogar em f O de dezembro de 19H, 
h3:v~mdc .. o P.X:equente sido indemnizado dos seus vencimentos 
atê .30 de setembro de 1913, de accõrdo cúm o vencido na 
aeciío . 

. Ficou, portanto, restando o pagamento dds venciment0s 
re~~rertf.~s_ ao p~riodo de outubro de f9,i3 ::i data daquella 
i'emtegra i;ao. 

Por isso, o Juiz fedei'al da Segunda Vara do Districto 
Federal expediu a Carta Pre,catoria de 22 de agosto de 1918, 
requisitando déRt.e Ministeri'o fosse paga ao mesm9 exequente: 
a quantia de 7 :004$6!H, 9' quanto importam os alludídôs ven-
cimentos. · 

Acontece, porém, que o orçmento não consi~a verba 
adequada por onde possam éorrer despezas oriundas de sen-
tenças judiciarias. . 

A!lsim, pois, o pagamento deprecado só poderá ser at
tendido por meio de credjto .e:'lpcr.ial, cuja abertura. por sua 
vez, depende de. autorizn~ão .legislativa.. . 

E. nestas ~onrlicões, !'O licito do V. Ex. as necessarias 
P\'OVidencias no sentido de ser' obtida do Congresso Nar:ional 
a l'efcrldn au ( orização. · 

Rio de Janeir-0, 12 de novembro de i9i9. - Homero 
Baptista. 

N. 259 - i920 

:Abre o credito especial de 200:000$. para a .compra de .machi-
nas para a Casa da Moeda · · · 

Pede o Sr. Presidente da Republica, em mensagem di
rigida ao .Congrssso a 22 de junho ultimo. o oredito especial 
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~<: 200 :000$ para a compra de machinas de que a Casa da 
Moeda necessiLa, afim de attender ao desenvolvimento do 
~rviço das formulas do imposto . de consumo. O Sr-. Minis
!l"o da Fazenda allega terem as machinas actualmente em-
9regadas mais de 30 annos de uso, tornando-se indispensavel 
.a acqttisicãó de oito da marca Phenix n. 5, irés de farqueta, 
uma de cylindro de pontura e uma Krause de cortar P!!Pel, 
ao todo. trese, as quaes devem importar naquella somma. 

A Commissâo de Finane}as entrega ao voto da Camara 
' seguinte projecto de lei: 

' 
O Congresso Nacional decreta: 

Art. :1. • Fica o Presidente <la Republica autorizado a 
11.brir pelo Ministerio da Fazenda o credito especial de réis 
200 :000$ destinado á rornpra de oito machinas Phenix. n. 5, 
tre.s de frasqueta, uma de cylindro de' pontura e uma Krausa 

·de cort.ar papel, afim dé atténder, na Casa da Moeda, ás ne
cessidades do serviço de formulas do imposto de consumo. 

Art. 2. • Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala das Comrnissões, 20 de agosto de Hl20. - Carlo.t de 
Com.pos, Presidente. - Balthazar Pereira, Relator. - Octa
vio Mangabeira. - Pacheeo Mendes. ---'- Oscar' Soares . .:._ Al
b~!rto Maranhão. - Celso Baym,a. - Ramiro Bra(]a. - Souza 
Castro: -'- Anton.tó Carlot. 

1'.tt:N~AGEM A QUE SE REFERE O PARECER 

Srs. membros do Congresso Nacional - Remettendo;--YOS 
a inclusa exposjção do Ministro da Fazenda sobre a necessi
dade 1fa urtl credito ec:pecial de 200 :000$, destinado á r:om
::>ra de machinas de que a Casa da. M!Yêda cRr."ce para puder 
a!tender ao desenvolvimento do serviç"'ó dP. supprimento de 
formulas do imposto de consumo, peço-vos a competente au
torização para a abertura. do a.Iludido credito. 

Rio de Janeiro, 22 de junho de f920, 98º dl\ Independen
cia e !32ô da Republica. - Epitacio Pessôa. 

Exmó. Sr. Presh:lente da Republica - A Casa <la Moeda 
necoosita, com urgencia, melhorar suas machinas. para. at
tender ás exigeneias sempre crescentes das fórmulas do im
posto de consum.o, exigencias que teem augmcnlaclo grande
mente ae tempôs a esta patte, devidos ao desenvolvimento da 
renda daqulle tributo. ' 

As mnchinas em uso tio referido esl:lh~lrcimento são an
tiquadas com mais d~ 30 ann(}s de µso cousLante. 
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E' necessario ei-lcommen<lar oito machinas Phenix n. 5; 
tres dilas de frasqueta para impressão a duas cõrr.s; 11ma de 
cylindro de ponlura pa1·a impressão a dua.s côres e uma 
Krause pat"a cortai· papel. 

O cuslo dessa$ machinas está orçado em 200 :000$000. 
Peço, assim, a V. Ex. as .nrcessarias provident:ias para 

que seja concedida a preeisa aulorizacáo legislativa para a 
abertura de um credito especial na alludida impnrlancia, 
r:les linado a atlrnder aos jus los · reclamos da necessidade de 
tão importante service publico. · 

Rio de Janeiro, 22 de junho de 1920. - Homero Ba
ptista. 

N. 260 - 1920 

Aúre o credito s?1.pplement:ir de 56 :950$, á varba 18", do ct"r,a
mcnto dá J:'a:.cnda do corrente exercicio 

O Sr. Minislrr> da Fazenda, rxpondo ao Sr. PrcsidPnfe cfa 
fü•puhlic:.i .. M r•onr:lições rm que se achom. no servico dr. fisca-

. !iza:;1io tfa alfan.-fi>sza •le Santos, as 1.,nchar, denominadas Ro
f.prfo. /rnrem.a, Pim..!nta. Doutor B11lhõtJs e Ipanema, prrci
~nndo tocfas de urjZ'rnt·~s rcp~ros. - enc::ir PCP. a Til'<'cssídade, 
ii.arlia\"P.I da ahrrhtr:i ele um r1·edifo rlt> !'i6 :950$, supplPmrnl:ir 
::"t \ 'fT'bP. 18'. «Alfande~as:i., c:ons ' g:nação «De!>pl'zas imnrevistas> 
uu o:-cnmento 1~m 'irror. A ri~feridn consi~nacão ain<la sr. ni\'I> 
M~olnu: o Sr. Ministro. po~·iim, declara que é in,::uífic icnle, 
r:n;•:i cohrfr o~ c:n.lrnlos (larr.irlla drspe1a, pois lho f alia o rc.!'LO 
do cu~~eio de outrns P.ncargo~. 

nianl" rles!lns ra7.Õ('!I. a Commi!';são rlP. F inanças entrega 
ao voto da Camara C\ .guinle l)rojecto de lei: 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1. º l<~ka o Pre~!denle da filipnblica antoriià<lo a · 
ah,.ir, pelo MinfstP.r io da Fazenda. o cr1~dilo de 56 :95f1$. suu~ 
ple<ncPlar á VP.rba tS•. «Alfnndcimc:>, consignacüo «Despezas· 
imnrP.vist:u1:> .. do nrcamrnlo F m vigor, credito destinado aós 
repnros inadiaveis de Q11e neces~Hnm as lanchas Roberto. l'f'.i
Ct!m1i, Pimenta. Dr. llttlhões e ltapema, do serviço de riscali
zaç:i.o da alfandega de Santos : 

Art. 2.º Revogam-E-e as disposições em contrario. 
Sala rias eommissões, 20 de agosto de 1-920 . - Co.rlns '.fe 

C11m1ws, P residPntr. . - Baltha-zar Pereira, nclai or . - Octa
·1•if• .ttan1rrbeira. - Osm.1 Soares. - Alb•:rto Maranhão. -
l'P.f.~o Ba11nr.a. - Ramfro Braga. - Souza Castro. - Antoni.J 
(orlas. - Padieco Mendes. · · 
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MENSAGEM A QUE SE nEFERE O I"AAECE:n 

Sr:;. mPmb1·os do Cong.Tes.~o Nacional .......; Remettcndo-vos 
a inclusa exposição do Ili inislro da FazPnda. sobre a nt>cessi
dadP <fo um crcdilo <IP. 56 :9508. St;pplcmer,lar á verba · 18" 
<i::\líandegai:;» - consignacão : . ~Dc.;pczas imprevistas ele."· do 
vi;;r.1111:? 01·1Jaml'1.1lo do rnei;mo MinblPrio, de.<tinado a <H'cor.-er 
iís tle.opC'.7.aS com os rrparu:; de que ca1·ecem o.s Juw:has /lolnJl'lo. 
lmcema, lf.<11~el.f.w. 11imr.11ta e 01'. !Jttlhões, da Alfat1d1•:;a t.le 
Snnl.o:;, lfmho a'Jlonra li~ vos snlidlar a compelente aulliri
zacão r,ara a abc'i·tura do alludido credito. 

nio de JanPlro, 6 de agosto dr l!J'.'.ü, ~ü" da lndcpcndeneia 
ei 32" da Republica. - Bpilucio ]'ess"ª· · 

Exmo. Sr-. PresidPr,fP. da R"publica - Drvido ao uso 
•fo longo~ anno;;, ns lanchas da A!f:lntlega de $ant.os, d1•11omi
nauas Roberto. Iracema, ltapemn, Pimenta e Dr. Btitliõas, 
carecem de urgenles reparos. afim de poderem continuar a 
pre<;f 3t' cs servi(;o~ dr. fiscalização que a r-eferida repar-tição · 
é obrigada a desonvolver. 

A má situacão a que chegaram as mesmas embarea<;õr.s tem 
sido del r.rminada . pt'los :mccessivos c1\i:tes rei tos, a Ululo de 
econr>mía, hás verbas r'!Pstinarlas ao SPU t'Uslc io e concel'LOS. 

.. E. ~i nii!l. .f1ir tomada uma providPncia imrnediat.amente. a 
'Alfanrfrg-a de Santos ficnl'á. cl1mtro em breve. pl'ivada dos ui'li

CC\!" meios r:le ouc cli1>põn para exercer a vigilancia do porto, 
evitando a prat ira da fraude. 

- Do facto. sem v~rba. para or.rorl'r.r ás d~pezas ·com a re-
con-:litui<;ão de s(•U m olr.rial flur.tuanle. milito irá perdendo 
a efficir.r.r.ia de si;a arção fiscalizadora, d mrdida que tiveram 
de ser posl.as á mar$?~tn as embnrcacões inulilizndas. 

·o saldo . da .oonsi:qmu;ão orcam('ntnria correspondente é 
no momPnf.o insufficienle para c.:obrir a dcspeza de aceôrdo 
~om o calculo feil.o. 

AccrC"scc a circumstancia <le que o mesmo snldo teró. 
ainda. al•~ o firn 'ln l'X<!l'í'icio. dl) t'U!'(Car o.~ rft'c:pezns com o 
pC';:soal e malP.l'ial dos armazens de cncommemlas poslaes em 
S. Paulo e l'aranã. · 

l'rge. pois. a suppkmenl:11:l'.io da verba ri:1 import::mcia de 
56 :!l50$, n quanto mon tam os reparos nas ditas lanchas, ·3e
gund11 09' Ol'~~amef!IOs or~anizados para tal fim. 

Pc<;o. assim n V. Ex. se digne de providenciar para que 
e Con~resso Nacinnnl .Mncedn a ncr1essnria autorizacã-:vpara 
a aucrtura do rf'ferido <>redito si.:ppl•!menlrir. ú vr.fba JS• 
<:Alfandegas~ - consigna r.no : «De.spezas imprevistas, ele.~. do 
orr;amcnlo do corrente exercício. 

Rio de Janeiro. 5 de ago.sto dê H)20_. - Homero Baptista. 
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N. 261 - 1920 

Abre ô êredito especial ile 8:669$77.'J, para pa.uamento a D. Ma
ria At-isthéa de Araujo Jorge e seus fif,hos 

·Ô Sr. Presidente da Republica, em mensagem de 4 dé 
agosto, solicita ao Congresso aulorização para ser ah<irto, 
pelo. Minislerio da Fazenda, o credito especial, de 8:669$773, 
det>trnado, por senfenr,a judiciaria, ao pagamento de n: Ma
ria ArisLhéa de Araujo Jorge e seus filhos, her deiros do des
erubargador do Tribunal de Appellação do Terrilorio d•:. 
A.cre, Dr. Manoel Aêlriario de Araujo Jorge. Declara a expo
s1cão do Sr. M1nistt·o da Fazer.da q11e o alludido pagamento 
lhe foi requisitado na carta precataria de 13 de j unho do 
1nno findo do juizo da 2• Vara <:lo Dislr·i cl::i Fed eral , somma 
devida por ait11rae'ôes nas q11 ol.as d 1~ mcn ~ep1 u. Os m teresses 
da União tiver:l.m a d ~fr'Sa dos r~cursos legaes. 

A Commi;;~ão de Financas entrega ao voto da Camara 
e~:te projcclo de lei: 

O Congreeso Nar.ional deercta: 

Art. 1. º Fica o Presidente da RP,pnblica aut.orizarlo a 
al1rir. p?lo l\fini sf~rio da Fnzr.nda, o cr edito espMial de réis 
8 :66\'l$773, destiMdo ao p::i;?nm1mlo, em viri,ude de decisão 
judieiaria, das differ1mcas c1e montrpio da D. Maria ArisLhéa 
de Arau.io e seu!! , filhos m rmnrcs. Manoel Fcrnand<?s e Nice, 
viuva e filhos do dr·Mmhnr2:icfor âa Cô1·~"~ de Appellncão Çlo 
T <,rrilorio do Acre. !\hnncl Adriano de Ar:rn.io Jorge. O 'rhe
souro d"~C'.ontarã daquclla somma as coniribuiçõcs e impos
tos devidos. 

Art. 2.• nevogam-~o as disposiçõee em contrario. 

Saln dns Ccmmis~v~s. 20 de ngn~to de Hl20. - Carlc>~ de 
C12mpoir. Prrsidente. - Baltht1:crr . Pareirn. Relator. - Octa
vi<• .mm,,f1beira. - O:tr.ar Soares. - A iberto A!aranhão. 
Cd$o Bayma. - Ramiro Braoa. - Souia Ca1tro. - Pacheco 
Mendes. - Antonio Carlos. 

MENSAGEM A QUE SI!: REFimll: O PARECll:R 

Srs. memhro!.'o do Con~cs,.o Nacional - Remettenào-vos 
a inclusa cxposic;ão do Mini;;tM da F:izr?nda, sobre a necessi
dade de um credito ei:ncci:ll d~ R :GG!l$773. para pagamento 
do que e devido a D. Maria Aristhéa de Araujo .Jorge e "eus 
filhos. herdeiros do d·esembargador <ln Tribunal de App ella
c5o do T errilorio do .<\ r.rr.. J)Í'. r.{nnoP.l Adriano dP. Arau,io 
.Torge. em virtude de sentença ~iudicio.ria, tenho a honre. d o 
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vos solicitar a competente autorização para a abertura do al
ludido creditó, 

Rio de Janeiro, 4 de agosto d·e 1920, 99º da Independen
cia e 32º -da Republica. - Epitacio Pessdia. 

Exmo. Sr. Presidente da Republica - Por càrt.a pre
catoria de 13 de. junho do anho f indo, o juiz federal da Se
sunda Vara do Districlo Federal requisitou o pagam ento da 
importancia de 8 :794$58a, cm favor de D .. Maria Arislhéa da 
Arau,io Jorge, e dos m~noree Manoel Fernandes e Nice, viuva 
& filhos do de.;;ernbargador rio Tribunal de Appellação do Tar
rHorío do Acre, Dr. Manoel Adriano de Araujo Jorge. 

O direito a esse pagamenLo foi- lhes reco nh écido na acção 
:propost.a ·cont.ra a Fazencta pr.la viuva e filha do ex-Ministro 
de Supremo Tribunal Fndernl Dr. Amcrico Lobo Lrile Pe
reira, para o fim de lhe!> ser assegurada. uma pensão de mon
tepio corre.spond-enLe á metade do ol'dnado do mesmo magis
trado. e · na qua.l arruelles intervieram como. assistentes. 

Examinada a. prccatori a pela Procuradoria Geral da Fa
zenda Publica; foi encontrada uma omissão, que o juiz <ie
precnnta promptamente mandou supprir. 

Com a corrigenda feita, a quant.ia devida. aos exequl)ntes 
passou a ser de 8:609$ii3, sujeita, no acto d!i pagamento, ao 
de~conto dns reepect.ivos impostos. 

Segnndo já se de7. no éaso das A. A. faz:..sé precisa auto
rizo.cão do Congr~ssó Nacional, para abcrltira do credito es
pecial destinado a ocr:orrei> ao dito paEtamento. 

São, pois, providencias nesse sentido que ora peço a 
V. Ex. . 

Rio de Janeiro. 4 de agosto de 1920. - Homero Bá-
ptista. · 

N. 262 - 1920 

Alwc o .~1·eci'ito especiol de 2 :f8.'1S!1.'12, para pnoamento a: füzv
mundo Cal'Valho de Arauio e Silva 

Pot> falta · de verb'a ni\0 foi paga ao emrire~ado du. D·!l'e
gad~ Fisc.nl de Min:i~ Ger:l('S. Rn:vmundo Cal'vnlhci de Arauio 
· ~ Silva, n grati ficacifo addicionnl nos sett!l vencirnenl0q. n" 
I>"!ÍOdo 1le H) d~ nbl'i l n 3'1 d~ d11zembrn dP. 1\HS, e ~la ít'np0l'-
1:1nc!a dfl !!:1838~192. rir.• uccôr<lo ·com as labellns o:plicativ1:; 
d11 orçnmenlo da de.•rima rlo l\lini !>t crio ela Fazenda, par:i o 
~xcrcicio de HJ18. O Sr. Presidente ela Republica, cm mcn
~agrn' de .1-deste m ,..7;, solici l.:l do Congresso a abertura if\ 11m 
crt~cl1to ci\pr.cinl rl::\fl\H'lln. ~omma. ufím de ser feito pel1J ThC' · 
~:1). 11·0 o cl<wido pagamento. · 
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A Commissão de Finanças entrega ao voto da Cama~·a \l 
sc12=uinle projeclo de lei: 

O Cong:resso Nacicinal decreta : 
' ·, 

, Art. f.º T<'fca o Pr~sidente da nepublica autorizado a ah!'ir, 
)elo l\linisterio da Fi.ven<la. o credito espr.cial de 2 :1S3,'l9~. 
l}P~ ~P destina :io pap-amE>nlo da g-ralifiração addiáonal ;:,ris 
vPncimrntos do funccionarío da Delegacia Fiscal de Mallo 
Grr s~0 •. RayrnunJo C~u·va!ho de Araujo e SHva, . no período Je 
19 ue abrii a 31 df) dezembro de 1918, e não recebida por 
fé! . ta de verha. O Theso11ro descont.ará daque lia importaaci.1, 
11.s <j<!nlas do imposto de vencimentos, 

L\rt. 2.• Revogam~~~ as disposicôes em contral'io. 
Sala das Commi~SÜf'S, !?O de agosto de 1920. - Carlos de 

f11mr:os, Presidenf.r>. - · Balth~ar Pereira, Relator. - Oct';.:vfo 
Man,,abt!i:ra. - Osr.rir SooMs. - Alberto Maranhão. - Ce~s!J 
Baymn. - Rr..mir.? Braga. - Souza Castro . - Antonío Carlos •. 
- Pacheco ,'lfencks. 

MXNSAGl!:M A QUE SE REFEnE O PARECER 

Srs. Membros do Cnmrresso Nar.ionàl - Remettendo-vos 
a inclusa exposír-iio do !\tiuistro da Faz1mda, sobre a neces.,;i~ 
1fa.<~e de· um r,rerlitc. PS!JP·~fal dP: 2: t 8i$9!1;l, para Ol!correr ao 
i'ª~arrenf.n da t:1;ratificação addicional relativa. ao periodo de 
1 !> dP. abril a 31 dP. dc:r.r>m!•r(• de 19·f 8, e a que ti>m direito o 
pag:ldor ria Dclega~ia r'i~rai rio Thesouro Nacional em Mín::.s 
Gerae:i, flaymuniio Carv;ilho de Arau.io e Silva, tenho a honra 
de vo!'< solicilar a. campelenta autorização para a. abertura do 
31ludido credito. 

1tio de JanP.iro, 4 de agosto de 1920, 99• da. Independen
cia e 32º da Republica. - Epitacio Pessda. 

EY.mo . Sr. Presidente dn Republica - Sc:gundo as tabel- -
IM Pxplir.nliVâs do orc:'!mt-nlo d::. despeza para o exrrcieio de 
1~18, C• pagador cfa Dekgacia Fiscal do 'l'hcsouro Nacional em 
Mina<> GeraP.s, Raymundo Carvalho de Araujo e Silva, como os 
r~em:i.iE: flinr.c.ionnrios d:t me!lma reparLiclio tinha direito 1 
uma graf.!ricação :iddicional sobre seus V<'ncimentos. 

Por falla de verba. por~~m, n üo lhe foi paga a referent3 
an periocfo de f 9 de nbdl a 3f de dezembro do mesmo anno . 

Prel'er.t.emfnlC\ rm face .do preceituado no art-. i 1, ua 
;t ! n . 3. 230, de 1 l fie setembro de 1884 e arl. 9º do decreto 
n. 10. 1'15, de 5 d·~ .ia.reiro de 1889, o pagamenLo não póde maiii 
S'('!r feito pela verba exercícios findos, . 
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Só mesmo por mc!o de um credito especial é que se po
derá attender á despeza. 

· Est.a providencia dP.pende, todavia, de autorizacão do 
congresso Nar.ional, motho por que peco a V. Ex. se digne 
óe ptc•mover a conc{'s<'ão de ·tal autorizacão. . .. 

Como informai;.ão devo accrescentar que orca. em_ réis 
!L Hn$992, o quant.c ~ rlevido ao mencionado funcc1~~'lr10, em 
rnzão da falta de paga'inenlo de sua gralificacão add1c1ona!. 

Rio de Janeiro, !:. de agosto de 1020. - Homero Baptí.$ta. 

PARECER 

N. 263 - 19'20 

"Reconhece como de éaracte1· -:Jffícial os dirplomas conferidos 
pelas escolas de agronomia e de medicina veterinaria de 
S. Bento, em Olinda, e de agrvnomia de Pernambuco; 
com parecer das C01nmissiitts de Instrucção Publica e de 
Finnru:as, cont1·arios ás emendas apresentuá~ em 3º dis-
cussáb · 

(Yide projecto n. 151 B, de 1919) 

A Corttmissão de Instruccão Publicá.. a quem foram pre
~entes as emendas offerecidas ao projccto n. 15 l B, de t9 l 9, 
pelo illustre Deputado do Rio Grondc do Sul, Sr. · Joaquim 
Osorio, como substitutivo geral ao mesmu projcclo, é de 
parecer que sejam as mesmas rojeitndas e mantido o pro
jeclo em todos os sous lermos, nüo cnconlrando motivos que 
UUlorizem a nffirmaÇtlO ÓO QUC O projcclo traz OtltlS para as 
escolas por clle visadas, pois as contr1bu ições para i'i:;cali
:mcüo inslltuidas leen antes por rim bP.neficinr as escolas, 
cujos nlumnos pnssnrtio .n ter maiores gnranlins e ' 'antageus 
mais complolili! com n fiscalizncüo que se lh~s facilite. 

Sala dos Commissões, 2~ do dezembro de 1919. - An
tl!ra Botell,o, Presidente. - José AuqtUto, Rclalor. - Rar
'1'08 Penteado. - Ariltarcho Lopes. - Ephiaenio de Saltes. 
- Dion11aio Bcntcs. - R11ul Ames. 

A Commlssão do Finanças nlio se oppõc a que seja ado
ptado, n. respeito das emendas, do 3• <fü:icus~ão, ao proje
cto n. 151 A, de 1910, o parecer supra, da honrai.la Cuw
niisslio de Iw..lrucção Publica. 
. Sala das Commissõcs, 20 de agosto de i9:?0. - Carlos. · 
de Campos, Presidente. - Octat'fo ,lllangubcira, Relator. -
BaUlw:.u1' Pereira. - Pach.eco ·Mendes. - Antonio Cario~ . 
- So11:a Cflstro. - Ramiro 1J1·aua. - Oscar S1Jares. - Al
berto J!aranhii.o. - Celso IJavma . 
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PROJECTO N. 151, B, DE i919 

O Congreso Nacional resolve : 

Art. f.• As escolas de Agricultura e Medicina. Veteri
naria que pretenderem que os diplomas por ellas conferidos 
sejam registrados nas reparlíções federaes, afim de produ
zirem os el'feilos previstos nas leis vigentes, requererão ao 
Mihislcrio da Agricullura o dr.posilo da quota de fiscalizacão 
na delegacia. fiscal ôo Estado. cm que funccionarem. 

Art. 2.º O funccionamenlo, prosramma e condições di
ducLicas das roferidas escolas devcc-ã"o ser idcnlicos aos da . 
Escola Superior de Agricullura e Medicina Veterinaria man
tida pela União. 

Arl. 3.• O Poder Executivo, no regulamento que eix
pedir, determinará as condições da fiscalização de que trata 
o art. i !. · 

Sala das Commissões. 11 de dezembro de Hl'19', - An
tero Botelho, Presidente. · - Dominyus Vicente. - José Au
gusto. - Aristarcho Lopes. - Ephigenio de Salle3 .. · 

EMENP.<\S A . Qt:E SE HEFlll\J.:: O PARECF:R SUPRA 

, I 

Supprima-se o art. i º do substitutivo. 

Justificativa 

A adopciio deste dispôsilivo r~dundaria. em crear um 
onus para us poucas C!!colall de agronomia e velernaria exis
tentes 110 paiz. manlidns pelos Estados e municipios, otri- . 
ciacs, porlarilo, cnjo 7.clo publico e idoneidade devem dísp·en-
sa1· a lJL'clcnd idu fi::;cali:t111;ilo du. Uniü.o. · 

n 

Supprima-llc o nrL. 26 do substitutivo. 

Justificativa 

Ha.. diversos typos de escolas. Como forcaI:...as todas ·a um 
prpgramma e r~gimcn? Drmais, o prog-ramma da Escola Su
perior de Agricullura. e .Medicina Vctcrinaria :nantida pel~ 
União não pódc servir de modelo, pelos defeitos que en-
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cerra,. nem poderá: se1· observado pela sua complexidade, es
tando a exigir reforma. 

m 

Supprima-s·c o art. 3º do substitutivo. 

Ju.stificativa 

Esta, está no onus dcsnecessarió que traria a pretendida 
. .fiscalização. que só teria o me.rito de crear novos empregos. 
Su.bstitiitivo ao projecto e ao substitutÍ'l.:o da. Commissão de 

InstrucçáCT Publica 

Arl. . i . • Nenhum privilegio decorre dos diplomas ~pe
<lidos .p'eias e::1colas de agronomia e veterinaria mantidas pela 
União, Eslado::i, municípios ou particulares. . 

Art. 2. º E' conced1d11. isenção de direitos aduaneiros, in
~lusiVe de expediente, aos appal'elhos e instrumentos impor
tados pelas escolas de· agronomia e vctedn.aria, destinados aos 
seus ·1ab()rntorios e ga):J1~etes. 

Art. 3. º Revogam-se .as disposições ern contrario. 
Sala. das sessões, 17 de dezembro de. 1.9!9 •. - Joaquim 

Luiz Osorio ·: 

N. 264 - 1920 

Autorf~" a contar, para os e · feitos de melhoria de reforma, de~ 
terminado tempo ao 2• tenente rcf ormado Antonio Carlos 
de Siqueira; com parecer contrario da Commisstlo de Fi
nanças · . , :J 

O l'.':Óngresso Nacional tem. por ' ·arias vezes, deferido -pe-
tições como a que ora lhe faz o 2º tenente engenheiro machi
nista reformado, Antonio Ca;rlos de Siqueira. 

'l'rata-.;e de uma melhoria <.le rcfol'ma pela contagem do 
tempo effe~ivamcnte empregado nas officinas do Arsenal de 
l\iarinho. como aol'eudiz. com vencimentos. 

O precedentê autoriza o parecer favoravel da Commissãu 
de Marinha e Guerra, qµe apresenta á consideração da Camara 
o seguinte · 

PROJECTO 

O Cong'l'esso Nacional decreta: 
Art·. 1 . b Fica o PrMidente cfa Rcpuhlica auto-rizalfo a man

dar coota:r, ·para os cffcilos da melhoria da sua reforma, ao 
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::• tcn~nte engP.nheiro machinista, rcformndo, Antonio Carlos 
<fo Siqueira, o periodo dP.cn.rri•Jo rle ou! uhro de 1873 a dnzrm· 
.IJ.ro de 1874. contados d~ntro d~llc os dias cm que cffcctiva
ment.e· lrahalhou como aprendiz das offic inas do Arsenal de 
:Mar'inha do Rio de Jancfro. 

Arl. 2 . 0 Revogam-»e as disposições em contrario . 
Sala das Cnmmissõcs, ::it de .iulho ele 1919. - Elo11 Clta

-ves. - Salfús Filho. - .4.r1tonio l\'O(fllCÍl'tl, nr.Iator. - Ocll'IVio 
lloi:ha. corn rcstric~áo ouanlo ao ca~o pessoa!. opinando por um pro.icclo geral sobre o a.~sumpln. - Ottoni lilnr.icl, do 
accôrdo com o volo do Sr. Octavio · nl)cha. - Mario Hermes. 

,,. 
Parecer da Commissão de Finanças 

Antonio· Carlos de Si11ueira, 2º 1.cnl'nle reformado, '!nge
r.heiro machinista, cnca:rregado .crnral das machina"' das rm
harca c;i:c.> a vapor do Ar~nai de Marinha desta Capital. solicila 
do Congresso Nacional scjn · autori7.nt1o o Poder Executivo a 
mandar conlar-lhe para os cffcilos da reforma o !H~t·ioilo •le
corrido de oul11b ro de 1Si3 a drzrmhro de !SH. em que Ira· 
l>alhou como apr~ndiz no Ar~rnal <lc Marinha do fiio de .Janriro. 

Accrescrnta o pdicionario que, si l.al favor lhe ror l'Oll
cel'lido, apt>nas ficará graduado no posto de 1 • lcn~nte, S('m 
llcnhttma vanta:;rl'm financeira. pcrmi 11 inrlo-Jhr., p<n·1•r'li ; 1 ul 
graduatãó a ll'i.clhora na quota 1Jo montepio para licncficiar 
sua familia. , 

O peaido vem ap!'nas insli·uido cnm itma certidão pro
vando que, no rrnrinúo drcorrido fie ouluhro tlc i873 a d1:zmn
liro de 187 4, o pcticionario pnrccb<'u vrn1·imcntos, como aprcn· 
cliz, no Arsenal de Marinha dNta Capital. 

Ouvida a Commii::i:ão lfe Marinha P. r.uerra. foi l'lla de 
rarrccr, pelo voto de de;empatc. q1Je o pedido e!!lava em l'On
clicõr!> de mm·P.rPr o voto da Camara. 

O~ Srs. Oclavio Rochs. e Otloni Mar-icl opinaram. entre~ 
tanto. para que se formuiasse um projeclo geral sobre o as
sumplo. 
· .A Commis.;ão dP. Financns, po.rP.m. sl'!ntlnrto 1111<! o prl'ce-

d_('nll:' invocado pnde dclr.rminar n solicilnciín rio pC'didos iden
hcos, é ele parecr.r q•1e S<'.in indt'fnri<la a pr.lirão do 2º lcncnte 
nmchinisla, reformado. Antonio Carlos do Siqt1ciro. 

Sala das CommissõM, a1:msto de 1n20. - CnrlOs de Cam· 
Pº·'• Presidente . - Celso Roymn, Relator. - Balllrn:ar Pe
uirn. - Oscnr Sn(lrcs. - ()ctauio l\fnnr;abeira. - Albc1•to Ma
f'anlvfo_ - Rllmiro Rraqa . - Pach.eco Mendes - Antonio 
l"u1·los. - Sou:a castro. · 

o·.sr. Presidente - Eslâ finda a · tritura do ('Xp~dicnto. 
Acham-se sobre á mesa dous rcqucrimculos ~ue vão ser 

lido~. 
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k;íri s11c1:r).:'siva111e11Lc li<lo::;. aooiadu:; i! po::;lrJs cnl di:;cu::;
:>fro 11; sc:;u inles 

llf~Qt.:1::11 1 ~u;~TUS 

!t••q ul!i 1·11 q u.:. J iclo i 11 le1·1.•mctJ io du !Ilesa-. n G1wcrno re- · 
mi·t 1 ;i 1 url1.1s u;: dnnmwntns t·;:lativos aus dl.'11al.1!:-;. a•~tos. l'esn
ht\;üc.~ t! 1: uJ1vc111.~uc'' da Cuuferern:i•t do '1'1·a]Jalho cm \Vashin~ 
gl.1m. 

:Sala das ·.:<C<'<'Ül'S. :.: 1 d·~ u1:5c1::;l~1 •.h.: 1 lt:!u . 
Lu•.'•!·rdu. 

N. 2G 

rlt'ill\CÜ'o qt11" pdo i11lL'l'll1edi11 da i\ll'sa. o Uuveniu i11-
f11i ·m1.~ ::;1: a o!" oppt•al'iu~ 1-\och e ~li!t•nccJ;. l'oi 1:0111:cd ido " 
p 1·;1zu da lr•i para rvc.: 11N11 da pn1·ta ria de 1•;-q1ul~ãu. 1.1 s1~ m; 
n1• ·-~1110~. d il tl;lla d t~~ l u n ll inw ali·· a sua pat·l.ida, 1•sLive1·a1n i11-
{:1mt11 t n11 it:a vl.'i :~ ele mudo u lerem u.;::; im cmharai;a.•.ht a ~11a. 
dcl'c.;a. 

::iala rl ni:: se~::;li;_~~ . :JI du a~·u::;lu de Ul:!O. - .1lw11·ic.:i<'1 dr. 
/,11r't•rdo. 

Ju:;lificuçtlo 

Quandu p.cdi info1·n n.u;üu:; ::::ubrn a J>x11u l:;ào dn dous alli>
mãcs 1!1\l Saula-t:at.lmrina dcí:xcl de citai· all:!ull:; fa1·L11s q w• 
~oh1•evio1·u111 ii 11ws111a e o-:c sú a;.;-01•;,t ·:;l~ tm·mwt rinhli1:<1:: . 
peh1,; , lcdal'ai;i'1c:; do,; at·cul:iad1 is aq ui 1: l1ei;.adu :; e~ t~s l.amfmda~ 
nn ,i 111·t1a l'·S darunir'ule eonlt'at·iu:; tio:; cxtrcmí::::las sueiar.•s eon11' 
o f /11- /J(/l'~:ial e n Corrdo d-ti Jll(rnhti..: c m .i o 1•11acs lia rv;.:Ui11 
1'11 ll1•.• a Bllf ·111u11wwr Xdtm1u, no .i'111•11td upm·a1·iu de:;l,a 1:a]lil.al 
•.'lllll ll ;1 r o:; iio l' uVV, e. POt' 1'i Ili U!\l p1·utc::>lo da füw. 'l'-odu:: 
<~ ,;:-; 1 _• . .; p1.111lcos s:io ;;-ra111h!uwnl1• ducidalivo:;. i1ielu.;j \'(j w; fllW 
11 !ll'll!Jl'iu l'1·1J.:ulclobulr: . .itn·n•~ I pallgL'L'llltm islu lia <1.lc ~t•.~ lllUllb a'.t> 
•lo accu:;a1;ão r.··ouquc~ palrii.•la nllcn1Ju ua~cid11 na ~\l::iur.i<i ,, 
i 1;dn1·ali1.ac.lo uo Bra:-:il du1·unlc a g-11cn·a. faz para dcsn1•~ n~i1· 
" q 111.: lhe al.Lt·ibuc u a\·cusu1;àu o l'l'ieia! au::; ·va-ciculcs o[ll't'at'iof' 
l\Pdl !! :::;Lt!l'll t:l'k . 

A l.'.arnarn Potlt.!l':'L ap1·ccia1-. co11ltcc.:edu1·a t' Ulll · ei; l.:i tl<t 
1pw:;là1:i, I)~ mc~mus deta lhes nos c;cgulult::> t r•Jc.:hos: 

f-iu )J o 1 it..:tl:J adma. l>lll>licuu a JJlnnwnaitci· ZcituniJ, de 
" dn eo1· 1·1 ~uk. o :>1::,:•.'.i nlc ~1r!igu : 

~~tais d\' p1·c:>st d11 q l!1: :::u1i11uuh:.m1u~. Jcz-so a luz sobre a 
lJIW~ l:io Koch-::ilet·m·1·l•. 

e. - Vol. VI tO 
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,\ f1Jlh:t ul"l'icir!.1 _J,r.~r11rl1l/.:r-:, com ;t lllllJljca<:ilo da noLiciu. óo 
m~1do por r1uc Y;t•~ .i1.•.1· ti:atacin. no Gong-resso a questão, n'>S 
ri>vo:n 11ma uiabru11:t •1.ie .~ô Sal.::rnaz e seus maís digno;; corn
p<I 11 l1P.irO!> ~fio t•ap:u;·.~~ de i'az1.'r. 

ü1w (•ssn n!v1:!ac;:io parta dahi no~ t": duplamcn Lc ai;rnda
n~l l.i~a·que, t•111 1H·11ncir~l _ luga;:-. 1S •t folha oJficial, -_neste\ 
l"<lso. uma 11·.~li'lllll LJ ll;.•. msuspr~ita, - e·. cm segundo Iogar, 
pt•ova qu1: o pl'l11H'i•J· noveL'lHJ c~tadual foi vict,ima. desta in.1'a
i11e inl.1·iga, 1J(11·(ju .. , do c0nt.L'at·io, a Jle]Jnblfoa não tcri!l tão 
i11;;c1ma1111.·nl.c J1·\·a11f.adn o '"'~º' que estava con1 tanto ot!!dado, 
cie;J.ndo. ~nlH'i' •'SÚL pnti1'ada. 

Para {(LI(! nrnio.,; 1.•t•mmenlarios? 
O faso ,\ Ui.o <lcploravclmcntc vil, as mcntü•us liío claras, 

:üo tl1 1 ~laY<1rla;,:. qúr) basLn. meueionar algt:1_~, :faclos. 
Cilaml),.: j(t "'"' 1:ornes .rl:ts teslcmunhas que <..lepuzcrani no. 

r r1•1· r~so. ,\ llcp1!1ilicr1 J'all;i rm ]<;rnc.st.o ~fendei, Artl1u: 
lú1r !1 !fll'. ()1' r' ~Lc::: C.ui m;H·ãc:<. Eu:;:-l"nio l<'omwcL, .F.'rarwísc.o .Mar
:-":1t·id;1. _.\n(nnio Candido Fig1wivecln (direc.:tol' do gl'upo Ee,;o
J:l!' !). cal'l.'.•11·cit•t) \Vng.nPr. Cunha Silveira e Ladis Pannoc!;;:. 
4Ju1· l>t•lln r: lr•11r;~1 .' E <L obn~ ,_: di:,;11a doi; que a compõrm. . 

ÜU1.:amos o riu1~ cli?. a fvlha officiul sobre s1Jus dutJoiJncn
Lri~: '\': aernsa~·fn:; f{C?cl1 •: SLr:•rn.C'ek .pr•t;g·a~·:nn nas rua$ e pru.-
1;a~ rlr. Blunwn:n ideas ,..ubversn·as e incitavam os trabalhà
.:lo~.·e~ 'n desordem. :\.etmse!!Ja\'Um aos Lrahalbarforcs que ata
ca~scm e dcslruiss1.:m a Usina de ElecLrkidadc e as fabricas ! 

Si uno fo,.::-;1•m PSsas cousas clilas pela folha of'ficial, u(>s 
11<'ic: at:rt'dítariarno.:; essas tesLenrnnhas cap;:izcs de tal vilania. 

Tl;liúl·auL1'. csl11pi.do. Ot'dinario. são 1Tes ((llalidades que a 
riu11;l·1·0 de liottf.crn d(, Bi·asil 1.cm ue commum com o se1.; di

. i·:~·· L•.:1·- srerC'tario. ~! a t>llas nos referimos ó paru. aeeresc-cntar 
a •!uada; a mentira. • 

O jornalista Melro, cm defesa do delegado Melro de-
clara que o que <lisgernos ;;obre o kaLame-nlo das cspo~as de 
Kock e Sterneck não é verdade. Suslenlamos o crue disl:lemos 
e desejamo~ fazer uma~ perguntas. . • 

Como su rxplica a ~ma .;sahida \'Olunt.arí;u. e ter ido o de
l1~gado Melro eorn al;;11ns soldados cit•1·umar u que lhes pcr
terwia '! llodcrú alg-uem aci·edfüu· que par:i isso não achassll 
uma pes,;oa ami~\J. 1! que ~llas fossem nodír auxilio a uma 
atüoridade, que f4~l. a sem: mn1•idn!; :t violenda quo fez ? 

Sroda vontade rle presUU' um ;;erviço, quc.ror o dclega<l11 
;is U horns tlu. noiLr., all'avcssai· o J 1 ajahy, estnndo a roncni· 
u·ovoada Jlam fr bnsr.nr oi:l'rnu~ Kock e t1cus ri lhos, que l:í. 
l1aviam ai:lwdo J1osp1Jdugem, p:mt tra~rl-os pal'a ú et1deia '! 

DL•si,:tiu dll intuito n pedido ele clivel'.;os. 
A unl.0-snl<L <la cadc.Ja, rc;;idenciu d<~ solcladu.~ e polida, 

s1.'1"<i lo;;ar nnd1~ pn;0;s:im pois:tr rnfies com seus filhos ? 

A is~o .;e chama caridade, mi;;c1•icorcl in l ... 
ExLru.01·dinario 1 Os paiL-i;ermanistas Fouwwl, oe Koi.:lilet' 

metLillos um lllUU f]uaclrilll.'1. dirigi{J.a por um .indcu. Eslc ju-
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. .. 
d'?U dt;CÜll'OU pub!~ca.mente, tlear~tc Ue seus Of)Cl'al'ÍOS, que 
nao 101 clle, mas sJtn Fouquet e Ko(lhlcr os aoloros desse ne
gocio. 

Seja lá como fUr, o leitor compreh~nderá agora por que 
não se ouviu falla.~· no inquerito e na<l:i viu. ·e por que o 
Ur'/JJalds/Jote e o Brasil nad~· <lisseram. · Taes mentiras 
icem que temer a luz do dia, e pot· isso não foi o inqu(lrito 
foHo na <leleg-ada, corno manda a lei, e os accusados, lambem 
0omo a lei manda., não estiveram presentes. . 

Como quer voc0, dele;.;ildo' Meko, justificar esstis il!ega-
l idadcs ~ - · 

Você não 6 lambem culpuJo ? O caso é digno de pena di~
r;iplinar .. 

ilfas por hoje ba.sta.~. 

A r;onfü;sü.v de Pouqiwt 

A :J do t;Q!Tculc, Fouquci L' • .;l~u upuu no U1•tn1Wsf!Jot urna 
no( a da qual trun.<:crcvemo"' o seguinte trecho: 

4:A. aa:pu.lsilo de anarchfstas 

Sob esta. CJ)Í(;l'aphc Irar. a. folha. omdal l/.l!JY11.blku. uma 
dc1:lnração ctn Deputado Ccl$o Bayrna, :;obre :t expulsão dos 
opcrarios Koi:h · e Sterneuk, que desenvolveram cm Blumc
llllll g1·aatlc aeLivida·dc IJara i nsLigaL' seus companheit'o:; á 
11Téve 
"' Ô Sr. Bayma citá ~ah1bcm a:; l.esLcmunhas. Entre ellas 
se cuconL1·1:un u gerente e o ::iecreLurio Jesl.a folha. Ambos se 
~::,fort~aram pura serem úispcmsado,;; · tif.1 ÜL'lJOl'. mns, aprzar 
di~so, com·1tludo~. não se puuerum l'C(jusai·. Afffrma1•am sim
p!•!s1n1.:ntc o que o Uncalrl.sl>ol·i: esc1·cvcu, e que sus~cnt.a. 

Que Koch e Slcmcck 4Linham ó plane> de destruir a 
t:~ina du Elec:U·leici."i<Je cio sallo e de clmnnifkar propricd·a
d1.~s ptll'ticularn,;. não <lrssc1·am o nem isso lhes foi pnrgun
iudo. Dc\.Jlararurn, porém, que olles eram p&1·aici·oios e quo 
pl't'Lurb:n·11m a paz social de Blume11iH1.>. 

Declm't1\:úas de outra testem1tr1ha 

.. ·\incl:t da J1lnmcn1aiw1· Xcitiw(I Lt'flfillcTl've.m~ dn tlm Lo-
11ico t!t) seu m1múl'O de r, do cmTcnte n.s se;;uinLes lin\in11: 

«0 e~candalt.> lia qn1)slãp Koclt-SLet·ncek: csL:i sc;;u1i1du á 
lom1. 

Pat·a ju;::l i fica<:ão dns lL1:->tl'.'munha!> Koeltlcr r Forn1ueL f.t'a'f. 
" HIUrno m11'nc.ro do Ul'1eald~únlc, csdarc1.~im•.·nlos, 1mja ve
nu:idadc nai.uralmcn.lc não podemos examina:·; mas. Bi siío 
YN"d<ií.leit·as. derrarrrnm formidavcl luz sobro a. situar;ão da 
puli0ia e sobrcLu<lo do delegado i\foko. 

Pehts 'declara<;.{í~s do [h·waUlsbolc,. as t~sfoumnhas Koc
lllcr ü Fouquct absolutamente nãu clepuzerarn: foi-lhes sim-
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p!esmcutc pcrr:;u11Lado :,;i sustcu~avarn o q ue publiquu o i · .. -
W«ldsbote. llara isso, nem sahit1am de ca~a. c.;omo soubcmus 
de fonte segura. · 

Sendo -essas Llcclal'a•;Õcl:i vc1'Claucira:;, mi.o temos tamb.i.::u) 
motivo para d uvidar 1da que fez1 a Lcstemunha Pa.nnoc!{ em 
um restaurante: - «nã·o foi al:isolulamente ouvido e nada 
soube da llisloria !i> 

E' o fim do mum.lo ! N5.o d epoz esta testemunha. e os 
nukol:i dous, talvez todos, Lambem uã-o ücpuzcram. Deve . -ter 
h avido u ma uomplcla ütlsificação l .. 

Os outros com os •kpoim~ntos r~ a:; as-signalur-as devem 
cxisLiL·. do confraria a n c,inblir:ct não OH L\!ria m encionado W.I) 
confianlcmentc. E m primeiro loga1r estão as •Lcs.temunhas 
Kochlcr e Fouquef.; 1"ouqucL e :Mcn<lcI, juntos, :;[io até . cspc
oia.lmcute disf.inr;uidos. 

No ultimo numerC1 lcmb1·amos ll m:t pcnu. tlisciplinur con
Lra o -d-clc~ado ; hoje precisamos exigir um i•igorO\SO inque
ri to. 

J.!1' preciso, cm todo o caso, dar cnsc.io ao delegado .Melro 
de se defcn<icl' da :;ra.ve accusação das <lcclanu;ücs llo U1·11..'ul
dsbotc e de Pannoch, do contr ario nã.o poderá o delega.do con
t inuat• no cargo de r esponsabilidade que occupa. 

Serão mesmo anarchíslas ? - D-0us allemães são cm~ 
harcacios no Gelria. 

A policfa de Sanla. Catharina processou cómo :ma.r chis
tas e J'cr. cmbat·c.ar pnra aqui. arrcscnlando-os ao Sr. Gc
rn in ia no tlti Fruuca. ria1·a o conven iente destino, es allcmãcs 
J orge 8tcrncck e Fritz Kock . 

Ambos chci;u1·am ao nio. desprovidos clr. tudo, e, cnmo 
:'!. nnssa polida não dispõe ele verba pnt':L casos Laes, Lr.lc
~1·upliuu ao Governo daquelle Eslud<.1~ 1rn:<sc sc11Lido. O Go
vn rnr.1 1~a l.lrn1·incnsc rcspond1~u. pondo ú dispo::;ic.~ão das nos
f:a s aulol'idadcs a quanli:i. de i:í:OOO$, pat'a o t.!mbarquc dos 
al lcmãrs procc~sado:; e !luas 1'amilias . . 

Ft·ilx e Stcmcck sc:;uiram honf,cm no <Jcl1•ia, que zar
pou do uos~o porlo ús G horas da Lardc. 

Yfai nlr\ :o\m:;; fe1·tla111. ele onde scg-u irifo, por l.cLTa. pura n. 
Allf'11nmha. ncc c:-hcl'am cada um G~l marcos e 300$. cm moe
da uacional, pat·a :is 1ks[1'czas de vit\l!"cm . Seguem expulsos 
tio Ll'rt'ilol'io n acional. 

Frif.Y. vai com a ci'po,;a En\\'i ge.~ e :-:ua~ J'ilhas Anua Mll-
1·i a. de no\'C aH11n~. Dul'is. de riuaLro. e l!.:ll"Y. de dous. J\com-
11i111ham Sl.N'ncck sua m ul her Anna e ril111.1s. Hurd. cio 1 t 
a1111os, B! h;a t11~lh, ilc oito. e Gcrbindcs, de :;ele, sendo estes 
u li.imos brasileiros. · . 

?\Tas ~üu nnarellisl as m esrno ns dous ·expulsos ? 
Ouvimos um dellcs, :Fi'i l~, na Central do llol icia. hor as 

anlcs do, embarque. · 
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:\'trnra fni annrr:hisl.a. - disse-nos Cl!I'. Eu e Ste.r
nrck fomn>: vil't.imns da prr-pnt.pnria d1.! um pnl.r~o. que tcw~ 
1,1 auxilin porlc1·os(I ria pnlicia. 

Era rm PmprPg-nrln Mm o mr.u rompnnhníro rlr. infor
t.11r1io "m 'nma f:JJ1rira rlP arlr>l'nr.fos divl'rsns. em Bl1.1mBnau. 

Os mrn~ p alri"i1's m0 rl i>'-p<!n~nr:tm 1:\ a St.erneck, sem ra
ziin llíll'a isso. 
· O;;: nw1is r.ompanh<'iros rir. lrah:ilho procuraram saber do 
1nnth·n da nossn <lrsp0dil!a. 1\ l'.nn h 01~Nlorcs dcllc, fi:r.eram 
wna r11;h•c. · . 

?.o'oi qn:mrlo a pnli0ia nm:: prendr.u. mov~ndo-nos um 
r1rnr1·~so para nos cxpn-lsat', n qu n conseguiu. · 

.Frii;r, " St.crnrck sr.guP.m ab::olulnmr.n l.e f.ranquillos, ten-
1\n 1)a\av!'as llr ngrar.l1'rimrnt n para com nossas autoridades, 
qw~ os r.rrrar:un ()r. torln n r.on/'ortn. fornrcenrlo-lhcs, além 
de"• di11hP.iL'o l'nvinLIO p1'\o Ci;lwr.rno rlr. Sant.a C<\f.harina. roupas 
ll ralc_::Hlos. 

«D1111,.: allcmi'i(•,:; 1•xpu\sns r.lo í.P.1'f'ilnrio .Nar,ionul como 
:1n :11·1~1tísla::-: - Como o de nomr. Ftif 7. Ko·ck narra n motivo ela 
1.i:;ml>,fio - Hn dias c.hl';mrum dn E5'1ndo dr. Santa Cathnrimt. 
~rim dr• sl'1·r.m <'xpnl·mo; do lr>rril0rio nacional como annrchi:-:
l:is n~ all<'mlí.r~ C:cnrg-r• Stcncck e Frit7. Kock, quf! foram rP.
'">lhiLlus ú Pnlii:in Central, afim dr esperar conducc;ão para ·

1 

llamburgo. 
Hon1.em, os dous allemües seguiram f\n<'.lmi:>.ntn. expulsos 

dn tr.rril.orio nar.ionaL Partiram a bordo do Gel.ria, que dei
xon o nosso pot•to :\ tarde,' rumo :'i Amsterdam. 

Co1no !i-empre ncont.1w.n. a policia. dPsta cnpHal i'orne11en 
aos dou:~ roncl"mnados ho.t.lnas, camii-as e -0nt.ras roupas ,~ dr.u 
a rarla nm 1;~;, marrM para as dcspr.zas ela viag1mL 

T ocanrln o Gcli·ia em Amsl.0t'<J .. m nr.ssc pnrt.o hollarnln:r. 
n.; .dous d·~~,.,mhn1·rnriío f' seg-nil•f1(• por e!':Lrnda ·de ferro nt.~ · 
H:11nhurg:n. t "nrlo as :rntnridacle policiacs forn<!r.iuo pm·a pn
c:amflnfo <IPsi':l ,·i:i.gr.m :i. quantia de 300B <lP. · nn~sa moeda. 

O:; dons alll'miins. que hn muil.o rrsirlinm no lkasil. fi-
11 •1·1un->:1.• nrnmp:mhar df' sual'- familias. 

J.'rilz Kor l;. rJ,, sun P.sposa .F.dwiges Kor.k r. f.rns filhos - · 
:\nna '.\!nria rir novl' annos. nnsr:ida nn Allr.manh:i; Dm·is. de 
q11:1rm. ,. TTi>ll.". dr tlous nmh(is na::;r.idos no ~o\o hr:i"-ilr.fro. 

t :Ml'1!" ~IP111>1•k. q11r vi\' in no P.rnsi l. hn r.rrr..a ,lo oif.n 
a1111n~. foi :wompnnhadn d0 sua l'SJ)osn. /\ 'nna ~1-l'TH~ck f' rhi 
r 1'"" !'ilho~ - Hnr<ly, cln r 1 annos: ElipsobrU.r.. cll' oil.o. amhn~ 
11:1~1·ioln,c; nn :\llf'mnnha (' Grrl.r11drs. d0 srl.r annos, nascida 
1111 Bl'n:oíJ. 

F1·i1 z <' G(!Ol"g't) f'mbari.::it·nn1 pcsnroHos n n cada in.~f.an! o 
:.,. dPl'!nr:wnm ví•·tirnas d•' nmn vini::-ant!U. 

Fril;i: .Kor.k n:<.~irn nnrr:ivn o::; n10t'ivn,c; da Slla expnlsiin: 
, . };(Ir ,. G1•orgP l1·nhalhavnm rm nmn: fabrir.a de :ll'ê'P.nnl 

1·1r11ri;11•11 1•m Hnnwnau. 111' iwnpriNJnr.lt' <li' 11m ;ll)l'mão. 
. A111hM <'rnm ennlrar\n!:! ú pn\i(,fra qnc foi pn~i.a mn pra-

l11·a 1wln Ka i;:r•r. P \'inh:i'm apoiando n a1:t nnl rorrn:t 1ln go-
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vC1-il'o do seu paiz. Por nm ,iornnl allemiío que :;e r,dila cm 
Blnmrnau, r>llr> r> (~N)l'B'f' esc1'c''"'l':tm urligos crmriemnando o 
l\a isP1.· pí'la situ:u::iío a que cl iPJ.Wll a ,\JJ i'ltlanh.a. 

O proprietario da :fahriea .-111 41111• lrnhul11avnm. parl.idn
rio do KaisN·. f)D1 S•~r.'11id:J. á 11qJ1l Í<':tr~iír.1 <los nlludidM ad.i:;ns 
i!jsp,NJs.nn-.ot' r.lns servir~os. · 

Os SOUB ('Ollc;:ra~. opr>rnl'in~ ('íllllU ('li<'~. fi:lhPllílO do ocr.or-
ríflo. rcsQl:vcram dcc:"laral'-i>í' 1.•m ~1·1\.vl'. ·' 

. h•80 imJwl.'!nnon d<w<'.J'rr~ o 1>1·op1·ida1·in rla fahricn. l'llH' 
ronsrg\lin 1Jng autoridn<lr~ polir•inr-..~ d11 11!11m1man a drl.r>nç:ío 
dellr r. .d.e George; como anart~hisl:1>;, 1• hr•n1 a:o;siln a sna ex
pnJsn n. 

Fr.i(z :ieahon r'!SSa narrativa i·hor:mclo o Janiimt.ando fc1· 
que de)x:w o J~rasil. ondr• pa.~~;u:a diu~ f1~liws (' vim nascer 
()OllS fi1bO$,)) 

(O Im.pm•cilll. de Hl ric ngo~I n d1• J !)~O). 

Os ne0n l 1~cinwnt'n~ opcrarii1!'; 1•rn Bit 1 nwnnu - O Governo 
c~UflH1rírwn~e p~ed~;1 punir o tfolPf:'arh1 1fo lll.urnenau. 

Os f:uccn:::,,;o.~ .ripnral'io::: t'Jll l\lt1numn11, de que por.·· Yc?.es 
, Já np::; nccupúmos: eon'>l.iLumn nni 1•aso lypiro do perigo a 

q1.11' fie:.. r.xpo;;t.a 1í popula.;ijo (]!? urna l'idnifo; quando so con
Ji:i a nli~são t.le zelai· pela 01·<l1)1tl 1i L:-anquillidaúc pu1i110,..u .. 
I>C'!'~oa CJUP n.ito estlto Iltl allui•u 1fo a tlos•~mpenllar. · 

No ·inqur.rito ficUcio de 1Hu11H~1Hl\1 J'i;;·ur::im accusa~õcs 
i;1·a\·issimas a do4s homens, em·ulvi1hw iu1)S!Wl'adnmente nas 
mallrn. . .; de um JH'oce~so d1~ raui:ul'iu .. 1111 11ual não se sabe que 
rnaís ndmirat'. si a p1~1·yrH.,;ida1li• rlM qui• n :rorj o.ram, si ::i. 
impude11ciu das lestemunl1a::; 11dl1• 111·1•uladns. 

Esl :'l dernnns t.radn, r>virh!n l ••r 111•1111·, o nenhum J'nndamenlo 
tl~::i iÚl.c!ll:õcs Si!lish·as (llfrilt11id•11s a1't.~ a1•c,ttsndos. As teste
rnunh::i,:;, por sua Yq:, W!lll lmlU!-<, uniu n uma .. :mnullar as 
1.kl,lt1ra1:•1t•s do i nquf!l'ilo: lia\ i:1111 a11lt·l'i<1i·mcntu feito. 

POl' ontrn la 0lo, fle('IH'L'Plll 1n·1·i,;1w1as Hn!m•alissimas, romo 
as: (]11 f~ SL"_gUPnl: 

·I" - Porque n;1o f1wnm nuYitlns os d ircctorcs da Usina 
Jillecl.i·íca "nmr~eat\a. rle ~h·:-:ll'Ui1:~n lH!los 1p:ll'edislns» ? 

~~· -· Qutws a!> c·n:>as ''01n11i.-1·c·iac•s pa1'i.in1larmenü~ visa-
da~ prlos 0pe1'a1·iris em Çl'~vn ? · 

:l• -- Qnrlr r. Clµa·~~ o;; H1·:.,:·(1<·i11nt i ·~ •JlW se sP.ntirnm smn 
:;:inmlias. r.1~.ios nnrnos nãci conslaut da 1· .. 1:11:-~o g-cral da!; t.cs
ter11unlta~ r> cu,ins qurix:is · :'1~ a11!111'iil11(lt•~ mmra foram for
nmladns ? 

· '1 • · . ... F .. 1 que rnl_alnri o, o l'l'ii· io, 1111 qll:H~sq1H:1· doe.mncn
!ns pul:J.lii,qs 01! pat'tit,ulm•t•s. n dirr•dr11· ria 1'~. F. ~an1.n Ca
J.11.arina '~ 0$ oífil'iar::; ria <'nm11a11hi:l ct•• :\l11l1•;1lhacto1·:i~. est.:i.
(:ion:ida r•m nlum"nan. i'n t'(•fi•rirnrn :'1 ~at111n~pli1>ra dr inl.i•an
lll_tilliçl~de <\r.i ~a1l~ nq 1·idtíth' prl:1 attiludl' · violNlln. d11s g-J't"J-
''iS~s? ' 
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EiQbre 1 nrln.~ r.~~1·;: pnn l.o>; dP\'~ ,pond P.rar o Sl'. Min íslr1) 
da .Jíu:;Li1:n. a 111wm :-abc dar sriJui;ã.o ao r.aso. S i quizflr , e 
qirnndo quizcr pnrtr1·:'t F.. Ex. ouvir officiacs do Ex:crc'ito co
nil n1:Pdn1:P.-:; 1fo;;; fn<:lnc; CJ•H: se •pa!;i;nrnm f'm Bluinenau, e de 
ne11.hum dcl Ir~. l"~l.nmos cerlos, ouvi r:i o Sr . Alfredo Pin to· 
q11:1 l íJUN' palavm 1.:oni'irmarlora da:> conclusúcs esla1)afurd i
r:a :'l a qur. <'11c~ou a p oi ic ia tk nlnmenau. 

Cumprc famhrm din1Jg:ar um :ftic.,f.o. aindn nfío 1·evclado. 
e qun é rl:t m aior imporl.nncin: no dia >:1:1guinl.c cl::i.qucll f! cm 
q111 ~ a rmrcdn 111lra-paciJica fo i clPchu·acla, os npnra r ios 
dP~i~w11:nm uma t.11 r m;t d1! Hl' liomr.ns ·dn confinnça, incum
!iir!a de impedir (lun n.l~um frabnl11nrtor maic; ~xaHndoo, ou. !JUP 
alg11nm int.1~rr:i;;~arfo r•m compromcff,1•r os opcl'ario.c;, causn~sr 
al~l.lm 1lanm() an rrlirkin 011 a (p.m lqum: dep1'1Hlcnein. d:i J'a 
hrica. Os <1un as::im pr111:rcl i:- r·am n;i11" QOcliam, rle mor!n nlg11rn . 
c!'l.nr 1kcididns a r11·:i:i1·:u.· r11rnl<i n"l' 1t r per.lnH:fio na fn lw ie:l 
·,: muiLo mrnos f6ra rll"Jla. 

Valm· rm <,·iol<'rn' i as. as.<:alf.os p1·ojcr. J.adns, propaganda 
\'l"J'nll"llrn. r. oufra!' N111sa,: i lr frilio mais ou menos rubro, que 
!'<' lrrinm pns,;:arln 1'111 Tillllll C.'IH\11. ,~ frnnramrmtr irriSot·io. !1U-
jlil1nmPnl!~ ridic•nln ! · · 

:'\i- <lPf•'~a s. "~hnc::icla s na Cnma t :1. rins nr.t.os rias' aut.orida
.ifos myopr~ rle Rlunw11a11 , fnram l0lnlment~ <}p,:;:t,ruídas. O 
Governo caf.liarioP.nsr. f'ncampo11. imprmsadamenle, tudo quan .. 
lo a policia hlumenaueni::e praticou. 

O Sr. Hl'rri li0 \L1n . .i!Í. tH'-"lo momcnt.n <lovictamenlc in
formailo <fo Indo quanto· occorr nu de irregular e de arbitrado 
naquella cidndr <lo Estaào <:JllP. diriµ-r , ser.;i po ~cdo 0 primeiro 
n rl'conllccer n ncr,0.~i;iclndc d~ soluc1ío outra que a archi· 
i.C'r.lnrla pelo seu • subordinado . 

P.nl'01·rnrla su1'""~sh·anwllf<' a rli:::rrnsf;:ío dos requeri mentos 
l's. ~ ;; <' :! (; •' ª'linrla a \'OiaC)fin. 

O Sr . Antonio Austregesilo (•) - Sr. Pt•csidentc, quero 
()i•r•n p:u · n n 11.' JW'.Í() ila C::n.mara. J)al'O. apresentar mn pro.1 cclo 
.1;·1'r1·a <ln •;.,.,,;11;:í11 ;!n ln:;m· d C' d,íunlp nos in,.tílul-Os de e ns ino 
s :t Jl l'l."lnr . 

1'1·ufri:;sor "m 11111:!. ftw11ltlarll" bra$il!lirn . rf'r<1nl1c1:0 (!UP. n 
1' !:1w1:f10 do dol'P11 1.0 ,; ulili<l is;;írna. ao -mPnos un qnf.\ <lix respci
lo :'is f! L11'sl iH'~ m Nlic-a >' : pl' inwiro: 11m ·q1111 o ·nnmc~ro de :ilumn0~ 
~'~ rn11lLiµlic:a t!.d1•a1Jt"ilinadan11~ntc;: segundo, parque os cl.,l1.•so~ 
:111xi l h1·•'s !Pm 11111:1 1:n·nnil1' \'anf".a;::rm pn.1.·a o aprendi;i,ndo. E 
Jl•'ll' 1 .~so 11wsnJ;1 n ;" • ' •'~'~•u· in ;;, .• Jn; · n ~1. 11or "m certo <l1~st::H1ne :i 
1'11111•<.Jin fl<• tlocon'.:• q111• !-' • ~ ar ha 11m p•rn1·n apn:;alla 110:; allurl i-
tln-; 1 11~1 itul.ns . " 

.'\1.•,-1 :is 1· i1•r·1111i.:I Q.llí'in~ . :qWN•Pnf 011d11 rn 'n fll'O.i •' 1:1,t). far,j ... 
lif,~ n f'lt~ino ~llP<' !'inr rl:1 íl•'JHtu!iea, s1•m on11s parn o J::stado. 
~··nl :w1: t' i'!:'í· in1u u1: ab~ ol11 l o do despetas. 
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o pro.i t!cf 0 fr,m. <li;.::imo~ as$ím, um r.arnr.l.N' honnril"ico : 
1~r l°\:1, <:umo <'u tlfss!' mn inicio. <) ln~nr cl<: profe,.-;;;;ot' ud.iunlo 
1p:é <n1 nada ,.,.m :::•1cl'i l'i r m· o :.:111ls l itul11. si11ão. rn uitn nn ~on.,. 
1.i'~u·!t1. auxiliai-o <'fl'icn:mwnle . , 

'J'<ll'Ua-l:>P <':fiir.i1mfl' a ar.1;1ío do docl'nl.!• no afH'íllldi~adr). 
,.:r1l.>:·c1t11lo mn m1~<iil·ina. ·O 11nm0r<1 cJ'<'!'<'N1fl' dr: nl11mnns. n:~ 
dP··no11sl.1·a(;íi l's fH'<ÜH:al:l, qum· nn physfoa, q1wr nrt anatomia. na 
pl1:-,·s1o lo;::-in. snhrrl u rl( JHl!o' <'iini<:as, mu ilo , sll!H'''ca t·1·f~J.mrn o 
prn l'r·~sm·. prlo •J l.lC a eoacl,j uYa!;ãn dn dor1'1lf <', mn lJUalq1w1· 
de~'(.r>s 1•asn>:. ,: d1>. ir.ronlrs lavcl vanl a :;0m .. 

. A propw~t::i de> ll'Í. íjll l' <"ll'a· faf,n. Yi Sa t:nnbl'lil t.01•11n 1· (>.sl n 
da,.:;:r dt' prnl'"~~••n~s mai:.; yalnr if:arla, ma.is P!'.limnl ada, pa1·n 
cs :'"''s rnr·so~ i> p11hl ir·n~:iirs ~ 

O loq:ll' ::lc r.t•of(•:'!sOr supplc•n l.r. clc\'O nrcen1n ar. nfío 1~ 
pen!·1anenl 11: ha <ie sl'1' l'<>fol'rnncln d<' !'d <• <' IH ~;el1•. nnnos. e não 
1i la rnh"m i 1wnm pal.:\'<>I com qnnlq11nr O\lf1·n <'nr:,:o d<' nnl.11 r1~za 
!N:li11ira ou s<' i<"1ti.fü~n. . • 

U pro.i<>c!n. •·m ti ~· pol.hc-sc- at i;i:n m~. 1we.illlliea o p l:.tllll g1,1·a l 
d1 · !'nsino :-11p<'rior do llepuhlh•a. · 

E1·n o q11 .. e•.1 t inhn a clizP.1·. )M11it11 .tu~ m.: 11111ito bt'11/.) 

\\•m :í !llt>f:a o ,·~ l icln n sPµ-ninlf! 

Da 1·1·enr;iio do lnonr rft! 1)rofr..~sor mf'.i1mtn 'TIOS insfi/11/0s d P. 
r:nsirio s117ir•1·ior 

Ar!. 1 ." })ira creado no;;; inst if.ul.o!' ele c>nsino su 1wrior 
subor<linndoi< ao Minis lcrio r.la .• fn sl ir:n t' .:\'r:;ocios Jnl t>r iorhl" 
•• li1ulo de profc>ssnr !ld.iunl.o d<' l iYrr P.sr:olhn das 1~nnµrP~a
•.:õns <! de nomra1;ão cio Presidrm 1.c ela Hrp·ubl ic·a . 

Arf.. !?." Dr sc tr. rm sete annM u 1·01110.r d" m n1·1:n lle' 
1 ll:.l·I a s eong1·rgo.cJõ·rs si' r0unir·fío clrconidns :rn cli n:-: rh~ 

. in .~1:ripc;ãn prt l':l. f>SCO)h P.1 ' f'nlrc OS rJ1Wl'llf f'S th'. arrtirdo 1·om 
11 arl. :1°, nfjilell P. que dC'w~rà i:;rr np1·t'~<:'nl rirln ao Go\·p1·n<1 
y,urn r.XCl't'l''r o lnga1· dr. rn·ofr!':so r ad.iunlo. · 

P::irag-ruphn 11n ic·n. () li111J n ''" 1wnl'<·~.~1w :u1.i1.1nl11 ~l'r:'t 
por mnl<'rio.. 

· Ar!. :!." ();;; 1wnrr~sorrs n<l.iuntns " "l'iÍo l'srolhi r.lns l'n lt·1~ 
u,; do1•1•nl t'!.:. a 1 !1mrlPndn-;:11 :h:. ;:rµu i nl P!". t•nnd i!;i>r!:.: 

o ) n~ dnrl'nil's d<'VP.m r onl ar l'inro :rnno;: d t• l'XP!'d t·io; 
/1) apl'í'>:nn!ar <'l'rl.i<lãn fio~ eur;:os t.ll.l l• íiz1~1·nm: 
<:) rr11n i1· n~ li·nba lho;: ;: ri <'t1tii'i1•n ~ " 1•nnnwrar 11:- 1 ilu

ln~ r:nr pm:~11ir d" morto a l':wililn1· 11 .iu l~::rnwnln das C'-Ott
t;t·,~gur:õP~ . 

Arl. li :' An;: J)t'nf<:':<:<nri>s nd.iun l 1);: 1•.Mn.r1r le : 

(1.) fll ~.•.•t' 1• 1.1 r~n;: 1:omp!Pl11Pn f ;ll'r~;: indinndo;: 1wla:.; 1~ong r e
ga~Ül's :-1~m pr1•.in,i;rn d11s ~ubsl it utos: 
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. ú) ~ubi<!Huír M p1•nfl'~;.:orl'f' f".i.1bsl it.nlof; r>m sr>u;; impe-
tlinrnnlos: . 

1:) l':iz1'r' p:11·l1.• dn;.: flru11·n:" nxnm in:uJot•::is 1• iil' dP1'1·.~a tfo 
t.l1i>!':1~;: d11!'iiP qn<' Sl'.Í\\\\1 f':ll':l is;:o <' hamadm:: 

d ) i 'l17.l'I ' l'-ll T'SOS ;!l'T':lf'!" I' J)T'Í\"ntln::: dl' \fll~1 ~t1rd n ('l lTH (!;-< re-
~:ulnnwn111s rom \'i::or·. . 

Ar'I .• :i." (1::-; ,·11·t11'1'ssn1·1'>: :H1.i11n! ns niio pro1·tnh1't·f111 v r:onci-
1111•nlo~. " drpni:-: d1 1 lr!t'HJinnrln f1 SP1 1 11·1'riodn 11'1:1 h ·n rw rd1!1Ll 
:i>- r1•µalia;; cn\'n11inn:H\a" 1111;.: )>:lL'l~\\lt t'ls do :ll'I. !1". 1·ons1!t"· 
1 und11 p1.1 n~n1 • .-1 l il.1J!11 r.li' p1·01'1•sso1·. 

:\r·i. 1;,rt 0!' p1:11 1'1'SS<H'lls all.i11nl11s pndl'l.'iin ne1~umuln 1 · os 
1·1•spl'd h ·os l il n ln;.: r <1111 1111l1•ns fu n e1;i11·~ cJp lp llll'1·~.a ( p1•hni1~u 
1111 sci1H11i !'ir.a . - 1l. ; \ nstrr!!/''s-il" . - 1l 11íl.r 111/t: /1,!:;1!1'1'0 ~ -
.Y11b"11r:o i/1• nm1 ·1·11n. - Joiio Nl us il'> - 1)1?)'1.'t )S'io F'io1't1l'fl lll-i' 

O Sr. Presidente - O 11rojP.rl n l'irrt snhrl' a rnmm :\f,~ 
1Jll1•;•i111· ril'li-J"11•r<H'ÜO. 

Cü11111rnni('11 ~; C:unn1·a ((li" fí'1•minu lrn,i1• o 1wa:rn 111• 1·ín,·1• 
s1·~~c)t>S par a o l't'l'P.binH'1\ln ili' 1•m1' 11 dn:s en) :!' discussiío dü~ 
1.11•1·arnPn(os úoi' 1\·Jini!' ll'c'iof: ria J"nz"nlln 1• da i\l:irinlin. 

· · ~;ln lrn mais or:ulnrl's ins<'·l'ipl1),;;, 

Si 111ai:< nrnlrnm do!' Srs. J)l'pn lnrln;: Cfll<'I' wml' da p :iln
\'r'a lla hora rJesr inni:l::i no r,•xpr.dil'n(,í\, \'fl('-:-'f' pa:;~n !' :'1 01•<lc•m 
i.Jn di:J . (f'm1sa.) . 

C1Hnp:u·•·1·1>m m:ül'> 11\:. ~r<\. ,\ntnni~ Nng\lf'\ra. ::.:.oU'l.:i Ca!'I rn. 
r:1mha :\'lnrh:ulo • . Pirr~ íll'bPllo. Cot'l'l'ia d l' Brilt n. At'Íi::la1·1·l111 
1,np1·~ ... foão :\lrn<'7.<'~. Dí'odnl<• !\lnin. r:omps 1 .inia ·,, ~far1;al dl' 
J.::-:cob:ll' (,10) . . 

n Pixam dr> <'On'lf):ll'í't<'r' o.~ :::r!':. Felix P:idrnco, AIHll'ad t! 
Hi•z<>1·1·n .. ;f11v1•nnl Ln nitll'f in<'. t\ n nihal 'I'Olf"do, 'Epl1 ig-1m in d1.• 
;o:;al!f'.~. n1.11•\·n1 POJ'f.o. !\Jontr>iro dr Som:a. Abri Ch0rmont.. Hi~1·-
1·ul:rnn fl:i1•ga. :\g-rippiuo :\zr.vNlo, Jniin ·r.nhrnl. H()rrnin11 B:lr
l'<:sn, !\fcm~ i t•a <la Roe h::i. V ir1'nl e Sahoyn. Thomnz C:lYn len nl i. 
llili' l'nn"'o :\ !bano. ,Jof\.; Au:.:u~lo. J\llWl'l./'I !\faranhão .. Afíon1->o 
Barnta. t::"olon dP Lnr.1'!1n • .-\nlon"io Vicen l.P. Eclunt'rlo 'l'avn1· .. ~ . 
.-\l<'Xa nd ri i111 da finel1n. F.,::I :w io Cn imlwn. PN.11•0 Corr1:ta. 1'u
l'iMw C:rn11wllo. Sntnli1•i(I Cnmhnirn, AIJ'rN!n rJ<' i\lnn1. L n iz 
hilv1'iJ'a. !\·li;:rnel Pnlnll'i t•n. 1\Jrndnni;a Mnrl in~. .\lnnoP[ Xbh1·i>. 
J11•dn1 Lng-o. íkl:l\·in l\·lnng-nbt.·irn. L:tllt'o Yilla;: nons. Pir<•s <IP 

1 ::11·\·al hn. Cni'l 1'11 Hi>bi-llo, :.1:-rr•io I:!Prnw;:. Tlhn t<linn <lP. As>:i~ . 
Al'l inc:l1' F1·a:m>'o •• loãn l\lrtn:;abPirn. All'reclo I\ny. SP.nbr:-i Filhft. 
,\l'f i ndn L1•nnr>, .Jm:1\ !\lar in. Bani :\lvN:. T.'o rqun(.1) !\101·círn. Hn
d t'i!!ll<'s ' Lima. L1'ii<' Vr.llogo. !\fanMl !llon,iai•dim. Ubnlflo fi n-
111:11!11•1•". Anlonio Agnir''l'<'. (lf'(a\'i o (ja fiorha Mirnnlla. ;\ W-
1·1•m l-'11r·1aiJn. ;;!ampn.in r.nrrC•n • .\'iranor ?\n$r·inwnl0, ~aJti•;: 
l•'ilhn. :\ri~ I ides f.:tir'f", Vir<'nlP Pir·a:.::ih<'. ;\"orival "'' Frr>i! a~. 
i, .. 111g1·1.1h1q• Ftlho . .1' 0~1; '.l'ol .-111.ino. Az<'vet:ln Sodi•1!. i\l:w1· il t1 
:-:11a1·1' "· i\l a noi'I Th'i~ . .Tniio (;nirnnriin3. Th<'mi:;l or!Ps d1• :\1-
nwitla . n11a1·q ur:o "" N:n:u•t>lh. Jns(· "' ' 1\fol':-Jl.'S, "''l'i!<><irnn rl t• 
:\k\111. ll:ml Frl'nnncl1~~. i\ial'io dl' Prtula.' T1~ii>1~ira Hrn 11 df\L1. 
J••S•1 Alvr~ -". .}11.~1í (in11\;:ilvf• ,..;, Jfon:u lano C/"~rtt', :\ll:it·r· l. i!lt"• 
0 1·11mrnun1l, t\1:\ll:\ :\\:11·ha<111. S.ilv1~ir : 1 B1i:1m. F1·nn1·i"1•11 Vnlla-
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dares, AnL01~io Carlos, Bm ílio Jarcím, Amerieo Lopes, Senn:.i 
tFigueircdo, JMú Boniracio, Zoroasfro Alva1'"ni;a. Anl.cro Ro
ld!w, Francisco Hrc.~~anc. J"nmounicr Godofredo, Josino dP. 
Arau.io. Faui;Lo Ferraz. lluul Sá .. Francisco PaoJiello, Valrlo
rnirn dn M:igalhiil's. Vaz dr• JV[P.llo, JJonoml.o Alv!'s, Camilln 
Pralc~, F.dfrnrdo da C:u11ha. M01lo l"rnnro. llaul Cardo>'.o, Salles 
J 11nior, Carlos Gal't:iu, Ferreira lkaga, .fo;;é fioherlo, Alberl.O 
far:mcnlo. Barx·os Penteado. Mnt·co!ino Barrdo. Prudcnli': rle 
Morncl': li'ilho, Eloy Cho.vl's.' Veiga !\Iil'anda. Palmei.ra Rípper. 
Jofín de l:'aT'Ía, Ramp:do Vida!, Hodl'i~ncs Alves )<'ilho, ·Pedro 
4.:osta, Manoel Yi f 1[1 bo ini. 'J'ullo :rnyrnC'. s.~,·el'i:rno l'\la1•qur•;., 
Luir, Hnl'l.holl)IHl'u. :\bdon Bnr.U.slu, Per.~.irn. de .Oliveira, Eu
genío ~lüllr!I'. Cd;.o Bayma. G•Jntct•cindn Hilrns. Eval'isl.o Ama
ral. .João Sim.plit~io. Cai•!cn:; Penafiel, Augusto Pcstann, Alcides 
J\Jaya, f'Jni·cs da Cunha, Domingos !\Inscarcnhns " Joaf]uin\ 
O~OL"ÍO (!H) '..-' . . 

O Sr. Presidente - A lisfa de prt:>sen~a nccusn o C(lm
li:lri:'cimenf n de 7 '• :::":rs. Deputados. 

Não l1:i. numero J)a ra S<\ pl'ocnder ús yot.açüc>: cas maLr-
1•fa.<:. CJU1' ,<:P al'lrnm .<:ohr•\ :i. me:Mt e d<1s conslantes da ordem do 
di:i. 

1' rlisrnssão do pro,iecto n. llO A. de i92'0. crcando a 
Orclem do Crnzl'iro; com par!'rer favoravcl fla r.nmmissãn rli• 
f:nnsl ill.iir;ãn e .Tu~ti\,n e n1t n cm sepa1'tH~o do Sr. l\fart>al tio 
E~eohar. 

Encerradn e arliada :'.l vof.acão. 

Encorrados successivamt:>\Lte em 2• discussão os nrt,s. 1 ~. 
:?" fl 3• do i1ro,incfn n. 2 J 7, de 1920. ahrínrlo o crcdi:o c~pe..:. 
e ia l d<• :15: ô72$fl07, J)arn paµ-;irnen1 o ao Dr. Francisco do Aze
Ycdn Soar<~!'. ele C:amp0s 0 C11~tro e ma. mullwr, ficrmdo aclia
<! 11 a votação . 

Enr,rrrados 811cc•rs;;ivt111H~11f P i'ID 2• di!:cussão os art s. i" 
C' 2" rio pro,jvrd.o n. i80 A. rfo Hl20. dn 81\nado, auf.01•izando 
a ª'l)MPntnr r·.nm l.odn~ os \'r'llcimenlns o Dl'. Evtwisto lia 
'Vr>i:;!:t Gonz:ign: r,om pH!'f'cPr ronlrnrin rb r.omrni~~ãn d<' 
il~imrn('.a~ " vi.1fn f'm ,.:epnrado fio~ Rt•s: Bnltha7.nt' Pereira. ,\J
he1·!0 !lfai·trnhuo r Celso Bnymn. !ir.ando nrliarfa a vot.ai::ão. 

O Sr. Presidente - Esgotndns :t!'; materia:;; em discu::.~ãn 
vnu l•~\'anlai· :t ,;i>ssfi.:i. dcsig·nando 11aru :::e~·undu-t'eira, 3;3 d1i 
1'n1·1·C'1Ür. a srgnínle 

OR.DBM DO ntA 

Volar;i'io dn p1•n.i <'t'.'tn n. 2l:?. 01(· H\~O. fíxnndn :\ forca 
nC\\'rtl p111·n o 1':<.:f'l'r•iei\) dt' 19~ 1 (com emenda) (~· disr,U!:l~i1o); 
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Votur:fío do in•o,i()clo n. li! 3 .'\, dn 19H'), dispondo sobrn a 
exccncão da }ci n. 3.i39, de 2 ()(~ agosto rln HlHi; com pa
l"l'lºPtº da Commiiisúo <..ln Cons1.il.ui<;iiu L' Jttslii,;a sobrC! a~ cmen
•~à>'i (:1• di scussfi{• ) ; 

Vol:.11;i"í1"1 do l)l"O-j cc.;l(.) n. 388, de Hll"7, or~anizaii<lo o Co~ 
díg11 tia:> Ag-nas ( :!• 1Ji:;cuss:i.o.); 

\'°(llal;i'io do 1n·o,íncLo n. 20G, de 1 n~o. abrindo/ o cro.d i to 
<11• ·l O :71lü :1;!):íi5üOO, im ppl1.•11)1H1ta1• ;'1 \'• ' t'ba ti• d•:i nr1,•:im1!11(n 
\'Í.t:'<~nr" i ln ~Iín °isl1 • 1 ·i1 1 da \'~a-1:-úo •~ O!Jrns Pnliliea:< (:1• ái s-
1·.1ú:.:::ão): 

Vota r,ãn do projcr.{n n. f~G .\, 1fo Hl'lO, mandando snpa
l':tr dn. Cn~a rfa :Hof.'da a ~r.cç tío dr. lec.l.ricidauc, Que :Picac·:i 
t·nn~l. ihdndo uma offidna indrpcndcnlc; con1 parecer da Com-
misft.o <.le 'Pinancns c1~ discussão); . 

Yola1:i\0 dn IW<ljrdCI n . . w A, d1• H)2.n. r.rNmd0 a Ordem 
f!,1 {~1·11z1'iro: r.om :pat'f'C<'l' favot'a\·et da Comm·i~~ão dr. Consf i
.1. n i1:ii1' 1• .Jw:Uea ·~ \ºOfir "m :':<' p:11·ndo d 11 ~r . .!\J :i1·cn l <l" E:-;
'·'•)har ( {" ài$:CUSS5.o); 

Y.ol.:u; ã.(1 dt'I pr<l.Íl\r.fo n. ~l/. de. Hl20. ahr iurlo o· r.l' Nlit n 
(\~r"r íal d" :15:G72$!lÇl7, paru pni::nmento no Dr. Francisco d1~ 
A~.PvNln Soni·rs cl1' Cnmpn~ " r.:i ~ t1·n n sua mnlh<'r (2" di::;
•: u~s:í(I~; . 

Vntaçã.o dn -pmjPr(.0 n. 180 A. i:l,.. rnzn. do Si.<'11n<lo. nn to-
. rixandh a 11pos<'ntnr rom 1.flltos 01< \·0nr.in10utos 0 Dr. lli:ll;i sl.n 

11a Y r i.!?a fionzaJ?n: cotn pnr•'C:r:'t' 1·11nkario da Coinmi~!"lfo fi <' 
Fina111:a:< 1 ~ \•olo •'m i::rpnt'1Hln dos Srs. Baltha1.:rr · P <'.t'eira . 
.-\ll>0rfn ::\faronhfin r f. r l;.o lfa~·nm (~· <lí,,:c.n.~s5.tr): . 

Vnlnr:fi~ <ln ywnjf'<' lo n ·. :l t:l. d~ ' 1!11R. antnr iznn<lo a ahC'l'·· 
! m·a. ·J)<'l•1 ~rin i~I f't'in ela FuzP.111ia. ele• nm crNHI o iif' 1>33~~no. 
~npplt'll11'nl:tr ;, vl'rhn H .• - Cnsn <ln ~rorrh - .P~,-,,,0al -· 
Ofíi1·inn rfo g1•n,·ur:i - dn n. r~nrn1mtn <f:HIU<'ll•' m ini!'.fr>rio. 
\"l~ll':l . nn1:mnwnln ;\O O'f'.ll'l';\l'ÍO :\\frN\n J.11iz !li> ~(1117.f\ 'f<> i~f'i 
f 'H ( ;)• nÍ~llS!'Ílo) : 

i~otn1:;'i(l dn 1wy11f'rimrnto n. :?'.?, de ·lfl?O. Õn ~r. l\l::rnri-
1•in dr La1•r1•da. ,:ol1t'<1 o !'l"']lnfriarnf'nfn "" ~lannl'.'l Prrrti~ão: 

\"ofnriio <ln 1·N711r1·inwn f.n n. :?3. ifo. 1!1~0. on Rr. Mnu
i·il' in .-Ir Lar!'l'cla. "11l1r1• n 11al11rnli:r.rH;fio l~•' P"~rnt1or1·~ por-' · 
l np1 l f'7.1'>': 

\"i"ilal'iín <lo 1·Np1rri11wnl (l n. 2·'1. <lfl 10?0, <ln ~r. 1\r:1t1 -
1'i1'Ín ri" J,n r.f'r1la . f)f'•l inrfo rópia e.ln inllllN'ilo rl1~ l'Xp11 l~ii<l ri<' 
:\hilin <"'.nhr nl " .Tofí" .TC\s~ Rotiri;n1 t?!'l : 

'\'olnd'ín. dJ"\ l'<' fllll't' imC'nl o 11. 2.!í. f11, 19'.?.0. dn ~t'. Mn11 -
1•i1do ..i ... Lnr ... r rla. J1t>rli nd1) o;; tiol!11mônlci~ ;;obt·v n C:on(rr<>n
l)in 1Jo Trr,hnl ho P.ll1 \Vn~hingl.on: 
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·vnt:ir~ãn t)() rN1urrinwn!u n. 2ü. 1! 1• 1!120. úo Sr. Mau
rif'.in dt• L:wrrd:1. i11d:'l ;::·:1111ln :- i /'oi dndo ú 1H'nz11 da ki, p:.tl't\ 
dPf1•sn. a ns opPr:irios J\(Wh " 811•rn<'rl;; 

J)isnn;sãr.1 111 ti1•a do prn,i•'Cl•.l dP 1'Psnll1(.:iio n. 2, d11 1 H20. 
da t:alllarn. f1·:rns/'11rm :111d11 ('rn Cnmmi~si"10s PP1·manr>nft':,; as 
1 :0111111 is,:1ir•;. E:-:pr~.~ i:l" ): d•• Lr:~:isla•.:ii11 ~ne ia! 1• 1\1• Ili' l'(lt'l ll:t Tri-
1111 lal'ia; curn par11('1~1· l'i·111l.r:uiL1 d:i Cnrnmis~fto ri(~ Pülkia; 

Dis1·us,.fin nnira dn prn.i1>rlu ili• t'l'\:'nl111:iin 11. :J. de 1'!120. 
d:t C:una rn . dl'IPr111i na ndn qtw a Con11ni;1:<ãn <li' Fi nan~ai:; St! 
1'(111sf i l •1n '-'" :! 1 11wn1l11·n,:, (' 11;'1 0111 ras pr•1wirlP111.'im:: c.om pa-
t'f•1:e1· n1rnl 1•nrio dn C1m1mi;;sft11 de Poliria. · -

L··v:.u1 t:1 -sf• a ~ . .. ~;.iio ;í :;; _ 1:: hor as ,, :JO minutos. 

~ .. -·~ 

so· RESS.\O, F.!\f 23 ' Dli: AC'iOSTO DE 1fl~O 

A';:. 1:1 ltoras con1pa r1~rl'm os ~rs. Bueno Bran<lfio. ~\rlhur 
· f:olla1·1•;; lllorrdra, Amlt•n<l1' Bezerra, Dionysio Benf.cs, Dnrvnl 

J->Mln. 1\tnnf('iro dl' Souza. Antonio Nogunira. Benfo !\lk::mdn. 
H11dt· iµ:w~ :.: M:wlrndo, Arn1ando Hnrlamnqui. Marinho 1fo An
c h·ad 1·~ ' 1'hnm:u: Ruill' ig:u<'s. 'L'homaz Acc ioly. ·osorio dr. Paiva. 
lldrfnn!';n Allrnno. Frt)clr>ri<'o Hor:;,ns. Affons1) Rar:i.Ui. Cunha 
J .ima. Bim11fín Lí•al. (;prvu:;;io Fioravant.c. Pl'reirn de Lyrp. 
Ari,;lnrel111 Lnpl~~ .. lnlio d P MPl!O, .Toão !\'f<'JH'7.r'l'. Hodri~·111~s 
DMin. DroclnU1 '.:\lnia. Ol'lavio !\Iungabeira. Pir"s rll' Cnrvnlho. 
l.1.•11nl'in C::i-!rãn. Pacht'co l\>!rndes .. los•'.~ Marin. íln<lrig-ues Lirnn. 
gw:"Pnin Tourinho. Leão V<'llnso. Paulo d<' Frnnt.in. l\íP.nllt>!>! 
'l'a~·:i1•rs. ílanl Barroso, LengrubN· Filho. Manrir.io dP LacPt'
d11. Angu ... 10 dr L ima. Jos1\ Bonifacio. Lnndnlphn ri<' J\fog:i
ll1iirs. Odilnn de ArHli·:.HlP . .M1weira Brnn<lãn ... Tnymr l.ont<•s. 
,\l:w1· Prnln. Honnralo AlvP;:, MnnnPl Ft1l~1·nr·io. l\1rllo Ji'r:m
r·o. C:arln .~ Garcia. C:i1H·inato nrn~·:i . .T0!':1! no1-•<'r!.o •. los1" Loh.-1. 
Hn1lrí:;11r,; Al\'I'>: Filho. Cnrlo.~ rl<' Cnmpo~. Atnolphn :\:t.<'vNlo. 

·Han10,: Caiado. Ayrr-~ ila Silva. 011':,rario Pinln. Sov<'rinnn !\lal' 
qur'~. P<'l'<'ir·n LPil1•. Luiz Xnvi•'l'. t.uiz Bal'tholomm1 . .Torto P1•1·-
111•lla. C:1·l~11 Ha~·mn . Jnfi11 ~implirin. Cario~ PP'nrtfirl. Alr·id1·~ 
:\l:iyn. '.'\nl1twn .:Ir no11y1\u, f)nmin;.ro8 l\tn~rnrutlw~, Barh11,:a 
C:n111;:>Jyps " \ :ni·tn~ \lnximiliuno : i~). 

o Sr. Presidente - :\ lis fa J<' TH'l'~ •mca nrcnsa n 1·.,m1in
l '1'1·i11wr1lo 1l1.• 'i:! P.r~. D1"puLniloi,:. 

:\lll'l\-~n a sr.ssão .. 
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O Sr. Dionysio Bentes [11,:roiwlu rlt: :!" Sc1:1'1.!IW'ÜJ) p l'o
r:r.•d1• 11. lr'íl.ura da ada ria ,;;c..;~[o unlcccd\.'tllc. a q11al ~ c;cm 
nh:-:r~t·var.:õl's apprnvada. 

O Sr. Pre:>idente - l>a~~a-sc ú ll:ilura do expediente. 

O Sr. Audradc Bezerra ( f" S1:1.;1·i:foriv) 1n·occ•.h: ú ldLUL'a 
d L) !iCQ'U iaLe 

• BS.l' BD!E!:l; 'J.'E 
Ol'ficio$: 
lJuus do Minislerio cl(i;; Ne;;·1>i.:iu:' du .lf..izcutl a, d1~ :H do 

c•llTcn-le, enviando a,; ~cguial-es: 

l:ír s . tllClllD!'U:; riu Cu11;;1'1):;<:;0 .\a.cio•11al -- t; einellcw.lo-vo.~ 
a i1wlu:>a expMh;ãú uo Jliuisü·11 d;1 Fa~1n1\la sulH'l! a iw1;1;:~
sid<~dto d1) um crcllilu esJil!d:tl eh~ 5 :~Hl-í $5:3 t. para pa;;a11w nl 11 
:t U. J t1,;uina c~a Cruz Ho·11dt.:1li, t'Jl! vit·Lw/11 de se·nleru;a ,iudi
ui1.:ial'ia, [cnJJO a l!u m·a. thJ VO:'i ::!•Jlidltll' U 1.:0lll'l)i:l.Cllle LIU l 1J
l'iJ: •l1~fiu para a ubcL'lUl'Ll d~ allutliüu t:l'l.!u%o. 

llil> 1l0 Janl'it·u, Hi Jc agu,;Lo tfo l \_l~U, U~I" da In1.l;'.pen
dt!t1t: ia e :>~" du. ltcpuQlicu. - J:.'pitw:it> JJc:;.~·uu. 

Exnw. ::lt·. J 1n:siuc;-1t{c du ltepul:ilicti - Pm· e ar la, prn
<::1ti:1l'ia ~/1~ :_!;) <i l.! .illllil<.I fi'lldll, l\ Jui:W l'c'U~ra( da :!" V•al'a L[O 
J> i:;ll'ivlo ~\1;dcral, n:quisHou desto !\Iini~~crio 1'r.1~se pa;:a 
a I.>. .l 1_•:;u inn. da Cn11; ftuJ1dd 1 i. viu vá 110 L•ll<;t'lll1ti 1·0 ehcfo 
•.las 1ilH·a,; t!iJ 11u1·ru dii l'et·nurnlrneu. G·m~lanlinu llundelli. a 
i1upot•l:u1eia 11<~ 5 ;;)8.1$5:! l . 

O direito -a t•sse pa:;anlenl.u J'11i - ·!11e l' l'Cl11d 11•e-it!11 ll<L a i.:1:ii•> 
pn)pr•.::'!a c n ntl'a a f'-.t~L'lllfa :pela viuva ,. rillia 1lv ::\litLi.:.lro 1!0 

Sup1·1•111n T l'ilrnual F rdcrnl ,\nie1·in1 LL1li1) Ld le PN'L~ir~1 . 
pu r a 11 fi111 ÜL· ·l!w~ :::i•r a,;:-::1•:.ntt·udu 11ma pl.!llsftu d·!' 111011lr'p10 
o•(i l'l'•.' ~f)lllllh·n1 ü ú 1nct.ad 1) J\.; Lll'•kna1io •.lat]ll l'lle nm:;i·sll·auo. 
,. 11a q11ul :t i·1.•fr.l'ida t?x eque11l·i.: 1: ,:1~ us l'i lllll ,.; illle L'\ºÍ•l!t'am t: 11m11 
; 1 :-.·~is l~ ~nlt'~. 

l.1 1 ~ a 1'.1'1'11•rln t:nm L> qu t· "'" pl'al iniu l>ilra 11 ea..:n das . .\.' -\·• 
\,• ) ' 11 :,-~ , ~ pr~,1 · i~r> , .. l 1l ieita1· d1) ~ :unµ.1·~ .\~·so ~a1·i1.111al a H1 ~t: 1~-::~iU'Ht 
:11 1l• )riz:11.:i"i11 pal'a a :ih1•1·J111•a d1.> 1·1·,..di l11 1?>'pct:iul cu nt qu r? ~. , 
fo •fll d1• PC•H'l'l~I' an p:tga lll\~tll t 1 dt'(H'Cl'-adi.i. 

!tio dp .Jan1.•i1·u. !N do.' ª'"'·':>tu tin ·1\l~O. - 1111111(~1·0 nn-
Jllil>'la. 

:C:r,.:. n11 · 1nb1•u.~ i.1,, 1 .. :01t~l'L'~·~'' :'\<winrn.d - ll1•111cU<•t1d11-'"!" 
n itwl'u~:t •'xp11,:i1.::i1.1 iill l\li·11bt.1"1 dr~ Far.Nid:i :.:ul1t'1'.. a Jll!<:l!' :-'-1.
ilafk 1k 11111 e1·1~rli·ln 11·0 ~í :i;j\1~-íuli. ;:upplP111rmhu· a verlta 11i· 
d11 vigl'.ll L' uri;;.uHc11ll1 do mcsnw :\Ii11i:>tl'1·io. sub-t:Dn~i;;nai:iio 
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,.rara o Tevantamenl.o do cada~!ru doõ .pwiprio·s nacionacs, in
clmivc a a•·ivenf.ar;iir• <los runios da .Fazenda N_,at.Jlonal d:! 
~aula Cn.iz e Jiarü-1~ do pcs,;ua! tr~eJ111ie r.m. Umllo <L hoúra <..11~ 
vos solicita~·. n r.ompct.cnte autorizat.:ãu }Hll'a a <ibcrtura tlu 
alludido ('-rcllHo. 

H io .de Jmu.:il'o. rn de ar;ooio de HJ~O, n1t·• da. Inr.lepen
<lern; ia e <l3º d:a llC?IAlblica. - Evitacio Pe$s<la. 

Exmo. St·. Preside11 lr.. da ltcpublica - No iuLuitu ele or
r::«:mi;.m.r cldin.i!. iYallli~Il~c o rca<l1t1stro :d11.i.:; pro'IJ1ri'Os naciona1cs 
de·..;L<1. Capi!.nl, 1!::<l•! Illini.:;t.crio d·c<:;ig·nou urna commis:;ão cs
!)Cui·al, confia11do !iUa ehefi.a ao. st1b-d.it·e1;lot· l:cchnicu da Di-
redor·ia do Pa·l.rimonio Na-cional. · 

Fieoü então rcso·l\·íü0 que as .rlc.;:pcz.as clr:ssa •·ommissii.o 
fOS$"Tn eu:-::l.cttda:; p ela vcl'ba: ü• e sub'-co'nsigniH}fio «Vara o lc
Ynnt.amC'·nlo {k1 ca·d-ast.r"o rio;; 111·oprioA nncfc111a.1?,;, jncltisivc a 
avivcnta~;1o dos 1·1mw;; ela Faie.ndu. ::\'acional <lc~ ::.~anta Cn1í\ 
e-. d ·iarin d'n l}l's~oal ü~cbnico:i., rnl.Jrica <>sLa, c;omrt si• ve, pela 
qiial con·ern us 'despeza.~ com serviços im'f)ort.lrntci:: e todos 
<le ran1d.e1-. ínadi:n•el. ·., 

D1~sfalc.·:~da, rrot·6m, a drlit v<'rba <la qmml.ia que foi distra-
11 ida pai·a. n pa;;·amcnl.o ·daquC'lh'.L eonmü:;~ât>. us i':('l'\;i\;OS que 
i:'àO (Jt•dillHL'Íarnn11!-1; l\~U.pendia.tlo.~ IIL'hL l!ll~~OHI. dC•la1:üo 0•.'ç;t
Illl.'l.ll-al'ia nft() pod<!t'ftn ser rnantid·os cm af'l.ividad•J, por fali.a 
tk ,;ale.lo que 1)~ comptrdt'. 

S(t a ~nppl·i'melltar;ftn d·a Yf'l'ba ;;1'1"~t (•;q1az de e\·itar c~,;c 
p1•r,j11 izo ·pan1 o SN'vic:o puhl icn. 

$P;'.:'U·t1do a dc~ruunsl.ra1;ãn "tt~il a lll'.I a n t'N·idu tlfrpdol'ia, 
o ct'•'dilo pr1•1· i,.;n Jl<tr:i l.nl l'im ,.;nhc a :2 í: 75\l$.1()(j. 

E cnnw a l'""P•.•c-Lh·tt ali1•rt ura: (l1•pC'!Hkl dn a ulut'i:m1;:1p 
de- Co:m;;1·cs,;o :\::ieio·nal, p<'1:<• a V. :Ex. s1) d i;;ne rio Pl'omu
yel-a. -~ 

11io Ü•' .l:rn<'iro, :JK 111> 11;:0~!0 Üí' 1!1:!U. - Jlu111c1•u. /Ja
}"if /N to. ~- :\' Cn rn m] ,;,;1't·o rl P }' i nanl)as. 

1>1111:,; 1io ~lini,;tt)rin dri. \'iaciío e Oln·t1s J'ulJiil'a,;, de :2L 
dn c·n1·1'Nl·I•.•, r!nvinndo a:> scguinll',; 

INPO!\:-OIAÇÕES 

~r. I" ::;,_•1·.1·1•1a1•in da t.:a 1nar·n. do~ l>r.pu I :Hlo,; -· T1·an,;rn li -
lirtd"-\'11". r11w c·r'1pi:i í1wlu.-::1. ti ·info1·rna1,'.iin q\ll·, 1u1• foi prr·~
lada pPla lt1"P""l"l'i:t F1·d"1·:i! da,; E~ti·:ida,,, :-:1.ll.11·1: a ,~,rn~Lru-
1·1·ii11 ilt• 11111 ra111:il !"1~r1·1•11 li::anrlu xl E~11·ada dL• F1'J'J'41 d •• ~11-
J.Ji·al ao JJOl'io do Aca:•a!n"1. tJllll 11 ol.t,it'L"lo· du p1·1.1,ie1·ln ,1Jt11! 
:u·ornp:rnhou u n1,;~-o ni'Jkio i1. 1 '.W, d1! D . d1i jnlli•1 ulL1rnn. 
!t•nh•1 a hnnrn de <.lif"cim'ar-vos ([ll'~ PSlfln d'f'. ac;r:t>J•do r: om o 
parecer da rt'J'PL·irh1 T'n.~JJl'etorkt. :i qual. 'J)ela~ i·az.í1<•s 1.•xpo~
Las na :;ua infot'llHtc;fío, não julg-.a oppol' l.una a cons trnc1~l'io 

\ 
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dcscifJ ramal, q ue leria o dc~(~llvCJlvimenlo do · ccl'L'-a. de 100 
Jd iomcl.t·o-~ • .alvitrandü, easo se- Lenha, crn vü;ta sct·vir á ci
d;,de de :=;an-1.'Auna, a Cl)ll~l ;rucriío <l~ um ramal de pouco mais 
du _!U kllotflf:tl'O.s uuLI") eso;a c:idaüc 1.; a csl.o.<~i'to -Oc Ma,,;:;ap-0, 
11-:L Eslrnda !--ln l•'r~no de ::>obrai, ou a de tuna $Implcti ·osLracl<a 
,Jc rvdagom c:orn o uw:;mo ü)1jecti vu. · 

Baudc e fralurniuadc. - J. l-'ircs do Rfo. 

Insµt!cLoda 1-'•!Ú;ural. tfa.,; -Estt·ada.~ - N. l:i-i~IS. - HMe 
<k \.'ia1;ão C1mre·!l1;c, - .PeLlido d!J iriformar;ões da Gamara 
(11>$ Depuladüs - ltiu tfo Janc it·o, 1:'?. de ai;oslo ~le -1920. 

)~;.:mo. ::>1·. Dr .• José Pll'es do Uio, M. D. J\lini::Mo <Ia 
'\' iat;iio '~ Oói·aô J>uhlicas. () tn·ojecl" apro:;oal-aüo à lia•marn 
du~ HcµLl tacJus mtin{fando 1:on:;t.n1 h· um ramal 'ferrco, partin
d11 d~~ B::;lralla tli~ .Ft·1·1·u (Je Foi·t-a+e;r.a a ~bral e Lerminaullo 
11n porto de A0a1·aúú, subl'c u qual d·cleL·mi·na. V .. Ex . infor-
1111?, Lorá app1·ox-im:~darn en(e, 100 kílometr-o;,;. Trat.a-se, pois, 
,l:i cü11~l.n1c1:ão de 1.11H ramal 1Je ;;ran<l-c cxtcnsãQ e de ele
vado cu:;t.o. 'J.'1n11Jo i11u.u-da<lo t!sl.ucl:ll' o a ssumpt.o .na t• i>-CC~fio 
d1.?:;La In.;pecllH· ia, e de a cc:1h·d1) co111 o parecer da -mc!5ma, cü
l<!ndo 11uo o p1·0Jt.:c-Lo niio so .i'u!>i>i·fica µor nenhum mol.ivo .do 
alln. j·n1portalll;ia. Com o Lt•a1;aoo 11ão pó<.lo dcixa:i· -de ·acomp~
nl11~r " i:ur·;;.u do rio Aearubú alé a ::;ua, :l'óz no úi;ean-o, :i. h 
nlia. L·r!·l'á 1h_, pa.1·1.it· de um l)1J'!ll;.1 lll'Oximo a Sobral, .t.alvcz a 
~m1 ki·lom1~ l1·n a1w11;;i~, •ru.a:1Hlo já ~e1no-s cm Li·af~go a E::;Lratla 
1.. 1''1nT1J uu ~olwal n. Camocirn, sendo l•;;t.e 11or to incontes

i aw!lment<.\ m;iis importanLe· que o <lc .-\carah ú, ficando S<i
~ncnfo :í -di.st,;1ncia Ül.l -'..U milha~. Pa·ra set•vil· á ciua<le de San-
1arém, lla.,:tal'ia L'.On ::1tntir 11tn r-arna-1 d{} poucC> -maio:; <le -10 ki.
:·umdt·os tio cxf..en::'ão entre u:;:::a cú.lad1) e a csta1;ão üe i\(a~
!;n.pé da E,;,1.ra<fa {].:> :;r.rbL'U-1 a. Ca111oc:i111. l:lão esLas a~ informa-
1;iies qutJ sobl:"c o a:>,,.umplu 11úd· ~ e,;('\\. In.:;pcd.nria apro~c1\
La1· a V. E:..:.-

~awl:e e f.raf-crnid-ad-e. - ly11acio F. de . Oli·vcil'<1, inspc-
clot'. · 

Coufet'l'. •' llt l~I tio :\c;o.•(11 ol1• IB:.!11. · · - 1". Ft1rl11do J!ci .~, 
::" nl'fi-r:ial.- Vi1s t.o. t.:!Yl ~ li dt! a;;tts lu de Hl~0.-0. di: Jli(f111;;,.: 
1·, do. dit't.:clur d1' i:;e,;1;i\I). 

l 11,< 1 w1 ·!n1·i;~ F1~il 1't'al das J.: s l 1wfa~ - Scet,;ào dt! Esl.ut.lo:; e 
f 0 (111sl. 1·11 t·1~;iu,- :'i. :-;10 - llio .i ... hrn•: i1·0, G du ui;·os lo íli~ ·1!1~0. 

J.:x11111 . SI'. /Ir. ,fL•>'I: l'a llrn11n d1~ .frs11.s, .:\L D. iw;pcl!LfJI' 
:1•dc1•a l da,; ·1·:s11·a1las -- 'J\•11lw a ·lr u 111•t1 d e pa;;sat' ú::: rnào,; de 
\' . Ex . " 1w1 •c·1.,;s11 u. ríli~-\T'i' -::11. di'l..1.11tdo t'l~i;peilo ao iwo_.ic-
11!.11 tln <":arnn t·a dn.~ .D••·putad11 .. , i:or11·.u1·nenl u :~ ~um 11•amal 1cr- · 
,.,.,, q 111'. pnr1 indo da Estra(la ele x't.•1·ro d1) I•\)t•I ale:r.a a Soural, 
1•m vin tlc 1·~:x ccuc'ií.~1. llO ~cu p<rnlo ma.is pt•oximo üc Sànla-
1·1•11 1 _( '! ) .• vassc! po1· csla cidade e vá tcrniimu· iw po·.r to de 
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"\t!arnln.'1. na L:idad<.: du rnc:s.i'nu uom1~:.> . Em obeilicnyía ao d~::; 
('l<H: lro dl.' V. Ex. da tudo de :.!.'1 do uu1·1·1;nll!, ,;olicílei do cugc
ll l1 eit·o Ca!'lo::; uuad1·0,.,;., t:Olll .Cli:L:l'CÍCÍll 1w::;la sccc,;üo, offcrc
,:•!:;Sc u · s1:11 pal'r.:cct' accl 'c;a do pl'ojcclu, 1) LJUC prom1JLamenLc 
)'1•i'. e1H dala tk :!.7 du eot·1·e11l l:. co11cluindu não juli;at· uppor
luna a 1:011slruc1;iío tlu rdc1·it..lo ra111al , com a cxt:crn;ão appro
x i1uada Jc l UO kilu111cl1•0::; eakc ,-;cus ponto:; extremo::;, pda.~ 
t •a1,ü1: i'l que U.1.Jl'1:::;cnltL O ~ig utljtul'io · uo p;u ccc1· lúmbra s:omo 
1n·eJ'erivd. uc::;tlc que Sl: PL'OUUl'C s~·1·vir a ui tlade de Sanl'.:\uuu .• 
a cuu . .,;trut·çüu de u111 pc:q u euo l.rccllu .l ig-ando-a á c::;lac;ão cl11 
:\!assapi:-, l't•IU dc:;c11volvímcnlu ele pouco maii:; de 10 ki lomt.:
i.ro::;, Oll U de UlllU -~imp l 1,•:; l!Slt-::tda de l'OUUé(Clll COlll O lllCSlllll 
i.:b,ícclivl•. ~ . .;tuu dt .. iutt•iru accü1·do cum c:;Le pu;1·ccc1·. De 
fa1: lo, jult;·u dn rncllio1· cl'ilcl'in llÜo 1.tltl!l'Hr maii-;, con1 a cxc
•: ui: ão du (H'u.ieilu. ª" c1.i 11slnic1;õ c,; f cl'l'u-viar ias cm a ulla -
nwutu no E sLudu do ;::i1a1•à: l ", POil'lltW 1.1 po1•lo Llc Acal':.thú 
niio L-:!ll 11111\·jnwnlu cumn1c1·cial de impodancia 11 uc o rccum
Ull'nde comu 1.e1·111 inus tia l~ilm t'etTca t>l'u.icclach.t. O l'cfc!'ido 
11o rlu ac ha-se~ a .íQ 11lillm:; apenas di,,;l.anle clt) d <! Camocim; que 
1lti SPtnprn con.-;i1h•1·adu como u :sc;;uudo uo E stado e leve, 11a
t nralm cJ1Le JJ•.11· s um; ClHt d it;•:ÍCs de :;up<~l'iol'idadc, a pl'cfúren
eia CL>lllll pu-11Lu i1iic ial da .Estt·ada •fo l:'cr1·0 Ccn Lrnl de Sobral. 
O. muvi111c11lo cunrnw1·citt l 1fo At:al'allú é . e o;crá p or muito 
~.c111110 aindu, ~ub~idiario do pm·Lo de Ga1:nocim. E' es te o mo 
tivo q1w naluralu1enll! iul'l t:ie pa1·a uão liL".l' c:;cala du.-; ;;rnnlle:; 
v;qm 1·1!" de cabo Lagern uaduual : ~". po1·quc a 1·t•;;iiio q uc o 
l1·a1:ado rwt1ti urn seeví r, l'Onio salicuta u Úl'. Quatlro:;. ú pobre 
<: dc.-:po\'uacla. ,.;c;,rn 11tlu us inf011·mat,;ões que oblevc, coufil'ma
•hs r1c l a,: , !U I~ col hi lambem, uãu S'!nrlu pus,.; ívcl g-arnnlir qUP 
~iw.-: 11w •.'!li ftlltll'O ren aulo (•oncorra com certa r c nua cu1npc11-
i:;audu d'c alguma l'órma a de~pc%.a J'cilLt com a cu 11.:;t1·11c:1:ãu; 
:;", 'prn•qtH~ a ;·cfC!l'hla l'()g·ião. :.'11.,; man;cns du rio Acal'Ulll'.i.' 11ã11 
e\ das mai::; a:;..,;olmfa,.: pelas ~cccai:;. uão .i nsti l'kamlo-se que cm 
''"l.rirncillo d e uu l rat<. viel ima:::; c.;u11li11ua:; du J'lagcllu, l.1:11lia 
n 1n·iorid<1<k nu p1·cl'cre'ncia de lw11cri1: io,.: qlll . .' lhes iwdcl'iam 
::t-1· a::.-: irn ru l.<1 1'<ladu.~- 011 .1·edu;i; idc.1:s. l'\cslas con•l i1,;tíc:; penso 
qu (~ · ~111 s111J~ tilui1;iiu ao p1·u.i t:du IJL1tlc1· ia ~t· 1· esluc.ladu- u ra-
111al 11<~1·a a d1.lad1! de Sa11L'"\n11a. ou a siniples e1t lrada uc 1·0-
u<1;:1•m 1'0111 IJ ll\CSUH.l fim. 

Sawlc 1.• 1'1\tl1•r11icla1l1!. - 1~· 11:/11.111/• tl11 C1111w r 11, 1.•11;.i.c11~w i~·o 
l'IH· l'e da spc1::it1. - \'i.-;to. Hio de .1tuH·i1•0, ti rle agos lu 1l c · t!)~O . 
- J~11! lm11I.-. 1•11;,wnl!1!i1·n el1Pl'l•. ~ Ct111 1'1•1· ... <'111 ::!O - x - !l:!O . 
-- F. 1"111·111c/11 Jld~. :~" o l'l'ieial . - \' i ~lo. · ~ 111 :.!!I - H -- !l:.!ll. 
-- () . 1/t: fo'iurCt:iru, d i rct:lllt' Je ~1:1'1.:.üu. -;- :\ qu1;i11 fez a 1•c11ui-
~ii:ão. 

-~r. l" ~1·c · 1 ·t:La1·i11 da l :ani;u·a do,- 1 >l'pulaclus - 'L'Pnlw a 
h1111r;1, d1! t '<~:::! it11ir- \·11~. t i" t'l'i'ere1n:ia a11 vos~o uffie iu 11. -J -'tl. 
d(' :!-;J du rncz 11a.~:;ado, o i1wh1:u r cri11e1·imentu cm que o agcnlé 
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do Ccxrreio- de Ourn Preto, Candido Eloy Tassara de: Pactua, 
pede contagem de tempo de scrvko csLadual para sua apo
sentador ia. 

Sobre o assumpto, cabe-me declarar-vos· que, de ncc:ôrdo
com o art . i 21, lcL Lra d, da lei n. 2.!J 2.1, de 5 de j aneiro de 
1915, só podr!r:ú ser computado p ara cffeito de aposentadoria 
o tempo de serviço fcdlJ'rnl, razão por que· não me parece ·que · 
mereca deferimento a presente petição. 

Saude. e fraternidade. - J. l' ires do Rio . - A quem fez 
a requisição . 

Do Ministerio da Guerrn, de 19 do corrc'ntc, rernettendG 
a seguinte 

MENSAGEM 

Sr. Prresidenle da Camara dos D cpufados - De confor
midade ~om o disposto no art. 37, § 1 º da Cons lüuição, cabe
m e devolver a c~.;a Camara, como iniciadora, dous dos auto
gr.aphos que acompanharam a mens:agem do Senado n. i36, de 
11 do COl'renLe; enviando a resolu\;ão do Congresso Nacional 
que concede melhoria de reforma, no postá de 3º· sa:rgento, de 
accõrdo com a tabclla C da le i n. 2. 290. de i3 de dezembro 

· de 1910, ao anspcçada graduado, soldado voluntario da Pa
tria, José Joaquim Goncalves, e no de iSargento ajudante, com 
direito aos vencimentos rcl:'ltivos a essa graduacüo e de accõrdo 
com a mêsma tabella, ao soldado tambem voluntario da Pa
h·ia Manoel Adolpho d os Santos, ri:solucão á qual neguei 
~noção pelos molivos eonstanles da e:t'[)osição junta. 

Rio de Janeiro, 19 de agosto de -1020, 99° da Indep endencia 
e 32º da Republica. - Epitacio Pcss6a.. · . 

O p ro.i rdo QU() conc<'-<lc m elhoria fie reforma aos volun
tarios da Pntrfa Jos<í Joaquim Gonçalvr,s r. Manoel Adolpho 
dos Santos l'<"Pl'<'Senla um favor de caract.er pe·ssoal. Como 
os volunlarios pm· c llr. benefici ados, C'Xistcm m1.1il0s tmtros, 
11u r. sn bateram pC;')a Patr•ia com o mesmo valor. lh r. prc~ta
t·am sr.rvir,os da mesma naturmr.a e por .ella \'Crleram tambC'm 
o st•u sangue . A todos. srm cl i!:l incc-ão, tem ílndo n I\ar,:i1o rt:!i
f.1!rndas provas do sru reconhcr.inwnto. Si o Cnn:,H·es~o Nacio
nal enLrnclC' Qlw rss:i~ p rovas ainda são 1JLH1cas. csL:í em su:i s 
mãos adopt.1r ou Iras medidas. Mas estas de.vem t.er r-aracte1· 
•lo fl't'n1 ·mli<lade. Nfín 1\ r·n~ ular nem ,j usl,1.1 qLi0 dentro Lanlos 
:-:m·vidr.wes 1•rn idcnl.icas c1ln<liçõés se 1kii tnq1tc111 dous para 
prodii;nlizar-lli t•s nqnil!n tJtte os outros lr:011i dircilo de prr: 
fl.~nc.lPL' com Wulos igu:fos. 
. Soh esl <: ponlo dr. v ista. n projcclo frrn o tH"incipi(I de 
isualundr ns.~rgul·ado nn Constiluir,.ão. Nt•so- lhe, pois, o meu 
nssenLimcntn e o de\'olvo ú Camara que o inic: iou. 

Rio de .T:meiro, 10 de agoslo de 1920 .-Epita.i:·io PcssüCl. 
- A's Commissõcs de J\larinha e Guerra e de Fin:inças. 

C. -Vol. VI. st 
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Do mesmo ministerio e de igual data, enviando as se
~uintcs 

INFORMAÇÕES 

Sr. 1 º Secretario da Gamara dos D'cputados - Com 
Q Yosso officio n. lli5, dl.ll Hi de julho findo, vos restituo os 
ü1clusos papeis rcfol·cntcs ao pcclido de rcver:.:ão ao servico 
aclivo oo Exercito, foilo pelo :2º tenente reformado do Exer
cito .Joaquim Calixf.o Leitão <le Alnicida, os <JUaes. enviastes 
a. este rnin.islcrio .. para. erniltir pa1·ccer, e transmlLto-vos a 
clles auue:s:as as info1·ma.i;õcs prestadas acerca de lal prcle.n
cffo e bem assim u parecm· do auditor de guerra cm serviço 
no meu gabinete. 

Saude e fraternidade. - Galoyc,·us . - A quem fez a. re
quisic;ão. 

llequer imcnLo da Sociedade Operaria. BeneficenCe, pe
dindo um auxilio pa1·a a construcção do edificio. - A' Com-
m1ssão de Fjnancas. · 

São successivamcntc lidos e ficam sobre a mesa, até ul
t.crjor delillierac;ãu, tres p1·ojecLos "dos Srs. Osorio de .Paiva, 
.rosé Eouifqcio ~~ Nabuco de Gouvêa. · 

Q Sr. Presidente - Está- finda a leitura do· e:xpedien~. 

O Sr. Arthur Collares Moreira (•) - Sr. Presidente, o 
lmp<frcial, iµ1pot'lanle orgão que se publica nesla Capital. e 
que, além da' ·:;ua responsabilidade prop1·ia, tem a de ser di
rigido por um dos di:>lincLos membros desLa Casa, o Sr. Ma
·ccdo Soares, em arli:;o· cCi loeial, p1.i.blícado no seu numero 
de hont.em, fnllando na 41diluicão das rendas publicas:. que
rendo explicar <i:l'orquc o dinheiro não chega», inseriu as 
seguinte" palavras, que peco á Camara venia para ler : 

<tCom os aulomoveis, o que se observa é de iden
t ica nalur·cza. O:.; pcrl.encenlcs a. dep-al'tamenlos da 
aúminislrui;.ão, e que sómente se ccviam movim~nlar 
no servii,:o das mesmas são empregados, para todos os 
fins - passeios, visitas et rcl:iqttas. 

Dahi. maior dispcndio, con1 a deterioração do 
caL'l'o pelo u:rn, com o eombi,rnti\·el, com os lubrifican
tes, com os pucumalico~. e que mais 1 ... 

$uccr.d1~. todavia, que, ás vezes, a reparticão nao 
di:,;püe c!t>~:'H~S vüll iculos, ou não os lcm cm lão gr::>.nd(} 
nunwro quanli> os julgal'iam precisos os intcL·cssad os; 
e vae \lma en1·om1n1mda pal'a (]l.lal(]ucr -i:garnge~ e leem 
<!e ser p:.i.c;o.~ em1Ln~, <J.UC evidetllemcnle hii.o de ser <en-

( • ) Este discurso niLo foi revisto pelo orador. 
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fesLadaS:i>, porque pelo fisco nao cosLuma haver muita 
piedade, nem e!le sabe se defender como qualquet· 
pai•ticular. 

Tão arraigado habito; tão razoavel praxe se afi
gura, que homens tle absoluta honorabilidade se consi
deram no seu rileno dfrcil.o, Quando lançam mão desse 
recurso. 

Aindn ha pouco, verbi-a'l'atia foram presentes á. 
Gamara contas, montando a cerca C.e 30 :000$, de des
pezas de aulomovel pam o seu íllust re 1 º Vice-Presi
dent e, Sr. Collai•es Moreira. 

Ora, o Prcsidt'nte datiuclla Casa tem direito ao 
uso desse meio de locomo<:áo; os Vice-Presidentes, nã.o 
o tecrn. salvo o caso de csLarem substituindo o Presi
dente. Então. não se .íuslifiéa a despeza com um au
lomovcl de «gar:-agci>, porque, disponivel o carro <!a 
prcsideucia. do mt)smo sP. poderá ulilizar o substi-
tuto.~ · 

Sr. Presidente, no dia ô ou i de janeiro deste anno, re
tirou-se para Cataguazes o illus!r~ e saudoso SI'. Astolpho 
Dut1·a. 

Na fórma do nrt. 238 do Regimento, cabia-me, mesmo no 
intcrvallo das sessões, assumir a presidencia da <.:amara. 

Ora, nessa mesma data da partida do Presidente effe
clivo, o antomovel que se achava a serviço de S. Ex. foi man
dado para. a officina do Corpo de Bombeiros; de onde só sahiu 
~i 22 d(~ abril, data cm que o Sr. Astolpho Dutra voltou á 
Capital Fedct'al. 

Estive. portanto, na prosidencia. da Gamara durante 
•1uasi qualro mezcs, menos um pequeno periodo. de vinte f' 
tantos dias, cm que me ausentei. iud6 ao Maranhão, ver um 
filho meu, que estava gru.vemonte enfermo. 

Dm•ante esse tempo, de exel'cício da presidencia, foi 
poslo á. minha díspo;;ie.iio um aut.omovol da garage Rio Bran
~~o. e o Sr. Dr. Rodolpho Custodio Fcrrcil'a. director da Se
cl'ctaria da Camara. ha poucos momcmlos, mo forneceu a nota. 
do que foi dispcndido com ess(~ {al'l'o: 2 :691$000. · 

Como, cm todo o caso. essas uccusa\;ües. mesmo ínfunda
das, não raro deixam alguma duvida, tomei a liberdade de 
Pndcrcear (i Mesa o seguinte rcQu0t·imcnlo, parn o qual peço 
u approva1;ão da Gamara: 

«llcqur.iro 1rtrn pelo dir:>etor da Soci·ctaria da Ga
mara dos Deputados sl'jarn pre~tada!,; com urgcncin. as 
:-iC"guintes informa1:õ(•S: 

1 º, si c,;l.eve ou não "tn concorlo, nas ofl'icinas de> 
Corpo rlc Bombeiros, ou •'Ili outr:t quulq11er, o aulumo
vd officlal que ;;Cl'\'e para a conduc(:tw dó Pre;.ideutc 
da Gamara dos Deputado;:;, desde o dia de janeiro 
<lo coi·rcnlc anno, em i1ul' s:ihiu desta Capil.ul o ex-
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Prc$idcnlc D1·. Astolpho Dutra, até o de seu regresso-, 
cm fins de abril ultimo; · 

2°, si durante a auseucia <lo mesmo ex-Presidente, 
e por se achar r.m concertos o automovel da Camara. 
foram n:f1U isif.ado;; para o 1 • Vice-Presidente. que pas
sava a cx!"rcct· a pr0sidencia, nos lermos do Regimento, 
os serviços de mna garai;o particular; 

3º, qual a ctespeza íeHa mensalmente, durante 
aqucllc espa1:0 de tempo, com a conducção utilizada. 
pelo 1 • Vief'- l>rcsidcmtc, no exercício da presidencia, de 
accôrdo com a::; contas apresentadas e pot clle vi
sadas: 

.\º, si além dessa despcza, alguma outra existe com 
automovei!> rccn1isitados para o serviço do 1° Vice
Presi<lcnl.e, a contat• de julho de 1919, cm que data 
foi re:llizada e qual a importancia cobrada, o, no caso 
affirmativo, si estava ellc ou não no exercício da pre
sidencia.> 

Fano ~m julhc. ele 'Hlif.I, porqnf.\ nesse mcz foi que se 
realizou u minha clcir,río para 1 º Vice-P1'esidente. Devo, to
davia, infflrmar :\ Gamara (JUc o mef::h10 St:. ·dircctor da J>í·
crc·tarill me declnron qt1e em HJHI o ·I." Vice:....PrRsidente da 
Camaro. gastou 2-4$ d!! automovel. 

O si,. ~foumc.w OB L.\CEHDA - Mas, V. :i<:x .. membro da 
Commissão de Policia. faz. um reqnerimen!.l\ ve:11indo que um 
func<.,iOI\U!'io, suborditl:ldo da mesma Commi:-:s~o. rJe informa-
ções {1 C:i.mara? 1 · 

O Sn. Ptrms DE CMWALHO ·- Não é cago rle requel'imenlo :' 
é e: aso de l equ is-icão, n não precis.a de ::i.ppt•<.wac;.f.i.-:! da Camarn. 

O Si~. ARTI-U:n Cot.1,AnEs MonElllA -· ?\fio sou o Presi
dente da Commissão ôc Policia. de&lc que se acha em exer
cicio o dig·no repr(•snntantc mineiro, Sr. .Bueno Bra.ndiio, e 
faco o rcql!oriment.o como simples Dermtado. 

O S11 .. PrnEs nr: C.\HY.,t.l!O ,...... V. Ex. l('m o direit.o de re
quisitar !.odas as inJormaoõcs a essa repa.rtição, suhaltcrnn 
da Me~a. prinripnlmente em m::itel'ia que considera injuria ou 
offcnsa :í :rna pPssoa. 

O Sn . .A.nTHl>R Cot.T.AHES MonEtl\;\ - AdOplei o alvil.re de 
formular o roq1v•rimenlo. para que 1'iqnn t.ndo conslanrlo dos 
Anna.I?.}. 

O Sn .. P11rns n1•. C,\ll\"'!-HO -- -~liús: devo rlize1· <]Ue, po1· 
mim, fomc1 o •~aso t•o irw s1mplt>~ p1lhc1·in. 

O Sn .• \n'l'lllll\ C01.t .. \ni;s MonimtA - Não pódc. de ma
neit·a alguma. ser pilhr.t'iu. maximé. t.P.ndo vindo u publicac,:.ih1 
com a l'cSpOlls Uf:rilidade de Utn jorn::i), nas coqdic,:.õcs QUll já 
a!isignalei •. 
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Si bem que eu não siga as regra . .;;, do grande Augu;,;lo 
Comte. gosto muito de 4'.Vivcr ás dara~,, .snbr•duclo em ma
teria de dinhcfro, e (:. a razão de ser deste meu rnquerimento. 
{.liuito bem; rnui:to bem.) 

Vem a mesa é lido. upo=iad'o e posto em discussão o se-
:.;uint.e · 

N. 27 

Requeiro que Re lo intel'mcdio da Secl'etaria da Camara 
dos Deputados se.iam pt•csladas com urgcncia, as seguintes 
in.formacões : 

1 •. si est.eve ou nãn em c.:oncm'los, aas officinas do Corpo 
d·~ Bombeir·os ou cm out.l'a qualquer·, o aut0movel ofl'icial que 
~eryc parn a con<.lui,:ão do Pre$idenlc da Camara dos Depu
tados. d'esde o dia dn janeiro do conénte ann.o em que sahiu 
desta Ci.l~'J i La! o üx-.Presidente Dr_ ~\sLolpho Dutra, aLé o seu 
re.gTesso. cm fins de abril ullimo ; 

2•, si duranté a auscncia do mesmo cx- Presidcnt.e e por 
se achar em concertos o aotomovel da Camara. fo·ram i'equi
sit.ados para o primeiro Vice-Presidente que passava a exel'
cer a Prcsidcnc-ia. nos !ermos do Regimento os servi_ços de 
uma garagc particu1nr; 

3". quai a .dcspcza. feita mP.nsalmentc, d'U.l'ante aquellP. es
paço de tempo, com a conàu-~ção util izada pelo primeiro Vice
Prcsidente. no exercício da Prcsidcncia, de accOrdo com as 
contas aprcsrmladas e .pc.r ellc visadas; 

ti•. si além dessa despcza, alg-uma oolra existe com au
tomoveis requesilados para o scrvico do primeiro Více-.1>re
sid1ente, a contar de julho de mm, r.m quP. data foi realizada 
e qua1 a imporLancia cobrada e, no· caso affirmativc .. si eslava 
elle ou n5o no- Clxcrcici0 da Presidcncfa. 

Sala das scs!'ücs. ~3 de a~oslo de ·l!:l :W. - A1·l1m1· Colla
i·e.s Moreira. 

Enc"nada e ndiadn n vo(açfio. 

O Sr . Paulo do Frontin (• ) - Sr. PrMid1mtc. pr.di a pa
l:tv1·a par:i ~nhmr! l<'r :í 1'0Jl s iclrr:ic;ão dn~ lll l\ ll:' l1onrnd0s: r.ol-
11' !,:'tt~ 11m J.ll'fljPc1n q1w 1r.m JHll' oh.i<'d':V1) p1'nniflil• n:ío .';~\ ·in
f.c•1-i:0mpa a cmisl l'tiec:fin d,. <lou~ ram:v•& dn .F.~ f r:u'la d(• Fm·1-.1 
1::i.•uln1l c:l:i i'J.l'af;il , qne c~Uio .-m rr:1 n"o ancl:nnr:'n:o. 

i\;; \'l'l'hni:: vnt ada;; pa1·n r,;ta cl\1.\:>l t•u c-ç;\<• a(·frnm-~(' cs-· 
golada.•. Virü. pnr ccm !'rg-1iinll'. u J)1\rõll;.•.;::i•>11l do::: lt·nb:illw::, 

.(*) Est.c discurso nã.o foi revisto pelo orador. 
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o. qtie <léierminará pre.iuizos muito.~. ent.l'c outros o rrsul
tanli! eia J'alta de conservricão . 

. Si e certo que o orçamento propo~l0 para o anno <ic 
H1:!f c1msig1u1 verbas para essa conslr:ic1;:to, niío o 6 menos 
<JUC ha um período em qne se verificará forçosamónte a ce.>
~nr,.ão dos trahal11os. 

O primeiro ramal ti o de l\fonLe! Claros. 
Do brilhante discnrso ha poucos dias proferido pelo il

lL1Sl.rr. reprc.~r.ntanlr. do Pianby. deprehende-se que o trecho 
de !\!ontes Claros ,j ()X::tc lamente uma da;; secções constitu
tivas rlo proi;ramma que S. Ex. cnnBiclr.ra como sendo mai~ 
con,·enir.nl.c pa.ra a Jigac; ão com os Esl.adns do Norte. E' a li
gação que. JHlrlindo r!1~ Curralinho. pouco adeante, vae a té 
Bnenopol is . .iá innu::;urnda: devi': passar <'n1 Montes Clar.os e 
11.1nir~se cm Trcmcdal. Cltl nas snns proximidades. com a5 l i-
nhas r1ue v0em do J<Jsl:ado da Bahia. · 

O Sn. Pmi's m, C,\JWAJ,HO - E' de ;:;rande alcance eco- · 
nomico. -

O S11 • .P,\t;Lo ')!': FnoNTlN -;E' um r amal que se não res-
1 rin~e ao interesse eslndual ;encerra interesse de ordem geral. 

Nas -conc1içõcs em que se aclmm os' i.rabalhos na margem 
do rio J cqilitahy - e alli (· uma zona pouco saudavel, tanto 
que as febres leem pcrlufoado a sequencia dos t.r abalhos -
a falta de verbn acnnet ar:í a interrupção, nem só desses scrvi
<jOS, sinüo lambem, das providencias que lP-em side> postas 
.~m praticia , rio sentido de evitarem-se os inconvenientes da 
insalubridade local. Tudo, em summa, se desorganizará; 
vindo o recncclar t.lo !;crvi:;o a custar muito m cis caro no 
principio do pro-ximo anno, ao passo que. Yotado agora um 
rnpplemerito de verba, que podcní. allingir rio maxímo, se
gu.nd0 ns informáçõ<:'.s que tenho, a mil contos de réis, 'para a,s 
nlludidas. obras em a ndamento durante o segundo semestre 
<leste anno e ... 

O Sn. Pmrr.s nE CAl\\'M.HO - E' apcnás um a.dca.nlamento, 
sobre o que deverá ser votado. 

O 8.n . PAULO 1m FnnNTrN - E' apena!\ um adeanLamcnto 
. .:;ohre o que <lrvcrú 1>er vof.ticlo. como diz o nobre Deputado 
pela Bahia; (• um adNtntnmenlo ao orcamenlo do anno que 
vem. ou <i'os annos s11bs<'f)uent<"s, quando as verbas tivr.rem 
de ser votadas. 

O mr~mo fnclo ~" d:'i rm rP.lnção ao 0 ntro ramal. de Ponto 
Nova u Mnl'i':mna. Es te: f.<'m um duf\ln ob.icr..li\'O: o primeiro 
é pcrmil.l.il' a li~nr.fio fnci! e com mrnor c:.:tl'nsão, da r iquis
sima 7.ona de Minas. con BLituida p!'lo QtH! f:e chama liCral
me.nt.e a Matla. com a GaipHal do Estado. O ramal csf.á cm 
-:onstruccão all'm de :\fariunna, em uma extensão de 35 ki
lometros. 
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A partir de Ponte !'\ova Já ha um trecho de leito comple
tamente ccnsl.rniclo, mRsrrto dá époco. da minha administra·· 
i;ão, ante~ da intr.rrupi;fio dos respectivos t r abalhos. 

Dahi, portanto. a c('nvcniencia de que lacs serviços si
gam sua marc.ha normal. Si não podermos concluil-os r api
dâmcn~r, e não houver i·ecurses par.a a cons truccü.o no perio
dô de tim ou dou::. anno~. óesdc o mnmcnto que esta seja man 
tida .. sr.gti idamen l.e. ter-sc-ha r esolvido o p1·oblP.ma. O pro
blrmia. não r: apenas loeal ; vae perrniltir. sob o ponto de v ista 
intcrest ridual, a ccimmunicacüo Cfll'1 r: ma is fnc·il de· obter, mais 
cconornicá ri mais prompt.a entre os Estados do E spirita 
Barito ~ o <fo l\fiu:.is ºGerans, prindpalmcnle n:>. rer;ião onde. si 
for Invado a C'ffr il n 0 prn.iecto da r.xploracão si dcrurgica, SP. 
t.cd a nxlr:wnlinaria v:rn l.agcm dr. poder csu1bc lcccr- a com
mi.micac,:.flo dessa rr.g:ifio r.om a Oapital cio Estado - Bello Ho
rizonte . 

. . O srgundo oh.íectivo 1~ p c1·niif.l.ir um::i diminuiç.ão muito 
nota'\'el do pcrr.urso C}UI" l1ojo existe enl.rc essa rica zona de 
Minas e a C:mil.al do Estado. e que ~ fci t.o, pela Estrada de 
;Ferro LP.Opoldinn. flo Ponte Nova n l•.~ .Jui:r. ele F<íra e dah i 
a Botlo . Ho·rhonh~. flPla E~tra<la ,1,~ Ferro Ccnl.raL com um 
ar:.Úc$cimo dí) mni~ ele ~(1 0 kilomrtros. 

Pnrri ;;ünar c~fc gor an do incnnvcnicntc, provid•cmcio sobro 
a constrilccão de fi.Q' Jdlom clros d f\ r.st.racla. 

F.nvio :\ m"~ª o prr.j ceio a que .i (1 me refer i <!m com eço. 
(Jíu:ito bem.: muito bem . ) 

YPm· ;i Mrsa e é lido u m p rojccto do Sr. P aulo de 
Fronl.in . 

. O Sr . Pr~sidente - O "Prci,l ccto fica sobre a mesa até 
11lterior dclibcrnc.ão. 

Niin ha mais orador<$ 'inscriplos. 
Si mais nrnhun1 dos Srs. J)Pp ulaclos qn er usar da pala

\Ta 11a hora <.leslimi.rJa no c>xPNlinntc, vàc i;~ pasc.n1· :í Ol'dem 
<lo di u,. (P ansr•. ) 

Comparecem mai.~ os Srs. Fclix Pachceo. Cosla 
Tl» r;o. Clwrrnon t. d11 il1iranda. Pradt) Lopr~s. Cunha Ma
r:lwdo, .To~r\ lbr1·P.1o. Ag-ripp'ino Azrvcdo. Pires Rc
lwllo. Vir.1.'n(C'. Snhoya. ..los::é Angu!:tlo . .Toão El y$iO, A1·
nahh' lhs!01:1. Cnrr<~i a clP ílritln. A l C"X~,ncirino da l\t)r.hn. An~
lr cg0siln, Nal:ilic io Ca rnboim. S<•ah1·:.i Filho. Arlind o L <:nru.•. 
'rlwmi~L.ocks r:lt' Ahnoirl:i . .Tu,:1'.- ll l? l\101•:1 ""· Mnf'io dn J>a t•la. 
l<'l'ane.i.seo V:1ll:idaros. \\'aldnm i 1'11 cio ~La;;;a1 h:"\"" · .. \lh1•1·t u P:tl' 
mcnt.o, Cnsa1· \'•'rgueiro .. l'al11w ir:1 1\ :rri(·,·. Samp:.do Vida l. 
l>ecJro Co:;t::- TulJ (l Jnyrnc. Olloni l\ln1:ir.•I. ·p,~L"eir(l. de Oliveira. 
Gumcreindo Il ibas e l\Ia1'<;.al de l~scobar (a~1) . 

Dch:nm de comparecer M Srs. Jovcn'll Lnmnrtine. Al'l
nibal Tolcclo. E r,hig:?nh1 do Sal!cs, Souza Castro, Abel Cher-
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mont, Herculano .Pargn, Luiz Domingues, João Cabral; Her
mino Barroso, M.oreita 1:la Rocha, Thomaz Cavalcanti, Alberto 
Mai·unhão, Solon dC' Lucena, · Balthazar Pereira, Gonzaga 
'Maranhão, Antonio Vícer,le, Eduardo Tavares, Pedro Corrêa. 
'.l'uria1w Campcllo, Alfredo de Maya, Luiz Silveira, Miguel 
Pahneü•a, Mendonça Martins, Manoel Nobre, Pedro Lago, 
Lauro Villas Boas. Castro Rebcllo, Ma.rio Hermes, Ubalc!ino 
de A&sis, Arlindo Fragoso, Raul Alves, Torquato Moreira, Ma
noel ;\fonjai·dim, Ubaldo Ramalhete, Antonio Aguírre, Heitor 
de Souza, Oclavio da Rocha l\Iiranda, Azurém J!'urlaao, Sam
paio Corrêa, Sullcs Filhr., Aristides Cafre, Vicent~ Piragíbe, 
Norival ele l~i·ci la~. Jo,,;ó Tolcnt:ino, Macedo Soares, Manoel 
Reis, Buarqul: de Nazal·eth, Ramiro Br'aga, Vcrissimo de 
l\Icllo, Franeíscu i.\larcondes, Raul Fernandes, Teixeira Bran-· 
cfio, José Alvos. Jul'é Gonçalves, Herculano Cesar, Albertino 
Drummond, M:itta Machado, Ribeiro Juiqueira, Silveira Brum, 
Antonio Cal'los, Emtlio .Jardim. Americo Lopes, Senna Fi
gud1·cdo. :Zoroaslro Alvarenga. Antero Botelho, Francisco 
Bressane, Lamounicr c;odofredo, Josino de Arau.ío, Fausto 
Ferraz, Raul Sá, Frllncisco .PaolicHo, Vaz de Mello, Camillo 
PraLe:;: •. Edgurdo da Cunha, Raul Cardoso, :Ferreira Braga, 
Marcelino Barrelo, Pt'udenle de Moraes Filho, Eloy Chaves, 
Veiga Miranda, João de Faria, l\fanoel Villaboim, Costa Mar
ques, Abdon Baplista, Eugenio !lfüllcr, Alvaro Baptista, Eva
rii;to Amaral. Augusto Pestana, Flores e.la Cunha, Octavio Ro
cha e Joaquim Osori.o (91) . 

ORDEM DO .DIA 

O Sr. Presidente - A lista..~é presenca aocusa o com
parecimento de 105 Sl's. Deputados. 

Não ha numero para se proceder ás vo~oções das mate
l.'ia::; CJllf.' :oL· nchum ~obr·e a mesa. e das constanles da ordem do 
dia. · ; 

Acha-~e sobre a nws:i. o seguinte projccto que pelo Re
gimento é eon"idcl'ado nrn leria urgente: 

PRO.JECTO 

N. ~GG - 1920< 

Pt•ü1•oy1,1 (J Ili,•/ Ut'/l .~(,'S.~U~I lertislativa até o aw 3 de outubro da 
C01'1'tmtc anno 

O Congresso ·Naciomi l decl'eta: 
Artb:i unico. Fir.a prorogada. a actual sessão legislativa 

uté o diu ;~ de oi:ituhro do corrente anno. 
Sala dn!': Cornmi.'."~l3es. 21 dB agosto de 1920. - Cunha 

Machado, ])residente. - Mello Fi•anco. - Veris.l'imo de Mello. 
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- Amolpho A:;c·vedo. - Josd Bonifacio. - José Barreto.· -
Cei·vasio Fioravante . - Marr.o.l o.'e Es.cobar. - Arlindo 
Leoni. · 

O Sr. Presidente - E stá cm discusl:'=ão unica o artig(1 
uni r.o do Jlrojor.lo n. 2fi6, de ·rn20. (Pansa. ) 

Encr.nada a :Iü-r:usr.~.o e adiada a votação. 
\ Pas$a-sc úH nial t:".riaJ:; l'.rn discuss5o constante;; da ordem 

do dia. · 
Discussão- unica do pro:jecto de 1·eso\uc.;ã.o n. ~. de U120, 

da Camarn, · f.ransfor;man~~o cm Commissões Permanentes as 
Gommissócs Espccí.aes de Legislação Social e de Reforma Tri
lm!nria; com pal'tK'!W r.ontrario •fa CommissãCl' de Policia. 

O Sr . Armando Burlamaqui ( •) - Sr . Presidente, direi 
sómenLe duas palavras a respeito da indicação Que tive a 
honra de submetler á. considerac;ão da Camara. e que a Com
missão de Policia fulminou com parecer contrario. 

O SR. Puu:B PE CAttVALHo - A Commissii.o de Policia tem 
t0iró com essas indicações. 

O SR. AR11IAND0 BURLAMAQl'r - Parece, ú. primeira vista, 
pelo parecer elaborado, e é nesse sentido que desejo dizer 
algumas palavras, que a indicação demonstra o meu desco-
nhecimento do Regimento Interno. , · 

·Ora isso não é exacto. Eu havia, de facto, lido os. ar
tigos 136 e 137, capitulo 3º, que tratam das Commissóes, e, 

· justamente por os haver lido e meditado sobre sua redacção, 
achei conveniente submetter á consideração da. Gamara a in
aicacão . 

. EIIa não é mais que o desdobramento evidente das Com
missões Pt!rmanentes que o Regimento enumera; e acredito 
que, ainda devido á grande corrent.e política que governa 1pre
sentemente todos os nossos movimentos e quando digo cnos
soS> não me quero refiril' sómente á. política do Brasil. sinão 
Lambem ao movimento da pol ilica de qualquer paiz organi
zado -,- em se tratando de quesLúcs de interesse social, da 
existcncia portanto. de uma. Commissão que estuda esses as
sumptos, de um:i. Commissão como a dQ. Reforma Tributaria, 
ou de 1'arifas. quando .se prclt>ndn reunir. sob um unico ns
pecLo. todai; as qucst..õ·cs refc1·enles ás diversas modalidades 
do lr:msporte, ucrrdito, di;~ia l\U, devam sct• pet•mancntes •.. 

O Sn. PIRE!; 1m CAttV,\LHo - Pôde crcar- sc até ministc-
1·io c!.'lpccial. 
. o Sn. ARMANDO BURLAMAQUI - V. Ex . d i~ mui to bem. 
l'óde crear- sc até ministerio especial . 

Não Lenho duvida nenhun-.a sobre o pronunciamcnt.o da 
Gamara ;i. respeito da minha mdicacã.o, mas tambem não te
nho duvida em que, si este anuo, ja existem Cornmissõcs Es
peciaes ..para tratar de assumpLos para os quaes chamei a a.t-
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tencão dos meus collegas, pedindo fossem cllas transforma
das em perriHmcnlef;, terminado o mandai.o dessas Commis
sões Especiaes, a Camara terá Que consLituir outras para tra
tarem dos mesmos assumptos. 

O SR. FRANCISCO VALJ-ÂDA1ti::s - V. Ex., .póde accrescen
tar que o accurnulo dos trabalhos é de tal ordem .nas Com
missões, que não dão parecer sobre os diversos project9s por 
nós apresentácios. . 

O Sn. Pmi;s DE CAl\V:\T.Ho - A Commissão de T arifas j á 
existe ha muilos annos . 

O SR. ARM.-\Nt>O BUtU..AMAQUI - O honraod Depiltado 
pela Bahia. Sr. Pires de Carvallio. com a experiencia par
lamentar que possue e que a .mim me fali.a, ·assegura ciue a 
Commissão de Tarifa!::, por exemplo, .i:'.~ ~ unia Commi s:::ão 
que ha anno~ vem sendo mantida . 

O SR: Purns ·oE CARVALHO - Eu ainda não era Deputado 
~ já tinha noLicia d:i existencia dessa Commissão. 

O Sn. An~,v~:-100 BuJU, A);l,\QUl - A Ccimmissão de Legisla 
ção Social, não obstanLe a sua opero.>idade, hade fatalmente 
continuar a trahnlhar, porque o assumpto não pára, é desses 
que re'\restem cada vez mais um aspecto complexo que exige 
a att.encâo conslante não só doo parlamentos, -como dos go-
vernos. · 

Não comprchcndo, portanto, como a Commissao de Policia 
tenha sentido não sc.-r ncccssario transformar essas Commis
sôes êspcciaes em permanentes, o que nã.o é mai.s que o des
dobramento dos serviços das commissõcs creada.s. pelos arii
;;os 136 e 137, capiLulo 3º, do Regimento . 

O Sn. Al.lGUSTo DE LIMA - ALé mesmo pelo andamento 
moroso de certos proj ecto.;, essas Commissões se constituiram 
permanentes, como, verbi-g1·ati11, a do Regimen F lorestal, que 
se f.orriou ctl!ronica e parece perpetuar-se. O projecto sobre 
o Rcgimcn Florestal nunca m ais se converterá. em lei . 

O SR. An:.-.1A~1>0 Bt:m.,\MAQb 1 -:-- P elos apartes com que 
os nobres Deputados mê . honram, estou vct'ificti.ndo que o 
pronunciamculo da Camar a a f!sse respeito não vac ser tão 
unanime cc.imo a principio me pareceu, cm vbla dos raios que 
a Comm issão de Polfoin desferiu sobre a indicação. 

Compt•C'h cndcu a C::unara a exlensão que eu quiz dálr á 
proposta que> fiz. . 

Porque ninda :il:;umn espr.r:mc,:.a me anima, tomo a liber
dade de clrntnai· a nl.Lencão da Commissúo de Policia para os 
<>bjcctlvos que tive cm vi:>la. 

UM Sn. OEPtJTADO - Que espera o nobre Deputado? 
. O Sn. A RMANno Bt•nt,.l\M'AQUI - Si. r.lla não vollar a traz, 

poderá tomar uma inic.ialiva neste sentido. ao menos no anno 
proximo, apó.s verificar que os assumptos, que ora. ma 
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pre<>:cupam, J'!lerecem estudos mais dcmorad,os.? não de com
missoes espcciaes, que· se possam formar, smao das perma-
nentes,' que d<!vel'ão existir. · · 

. Com tal espev.·anca e ante as manife.siações que estou r e
cebendo da Gamara, dou por terminadas as palavras que me 
r.umpr,ia pronunciar com respeito ao assumplo contido na ií1-
dicacão. (lllttito bem.: muito bem. ) 

O Sr. Andrade Bezerra (') - Sr. Presidente, · Relator 
da Cornmissão d·: l 'ol iCiu. cabe-me trazer algumas explicacões 
~obre o· parecer nm <lt1bate. O alludído parecer da Mesa. corn 
o se mauifcst.ar ·con_trario à. inóicacão do illuslre representante 
do Est.ad o do Püi u hy não qui;r, de modo algum aLtribuir a S. Ex. 
o üesconhj)cim~nl•) do r egimento iii.tcrno da Casa. 

O verdadcirn I! \mico fundamento do parecer foi o de qu~. 
scndc; o ob,icclí\'o das d iversas Gpmmissões propostas como 
f1<'rm :,tucn tes ;:wld illustrc Dc:mtado. constítuido por as
·"umpfds de sua íiatt1r1~:1a espedal e de importancia transi
Loria . . . 

O Sn . . AR.:..,H!\DC HtillLAM,\Ql.I I - Ahi é que núo. 
O Sn . A=-<;)ruoi:; BE:7.r:l\RA - • • ; não haveria mister de sa 

1.•.rearem Commis::.lit>i:" p ermanentes destinadú ao esluâo dessas 
nrnl.N'ias. 

O Sn. Pm1rn Pr·: C.1 nYAT.Ho - Convém que S. Ex. especi
fique e qtfo en·'.rmc!e iior 'l:.issumpto d e natureza especial> t· 

··de imporl.ancii:t tninsi t.oria . :& • 

o Srt . A :-<D:IADlc n }:ZERRA - '\ P.:tpericncia legislativa tem 
d1•monstrado. . . · 

O SR . AR;-,r.1:.00 B IJRI.,\1\'fAQUl - Essa não a tenho. 
Q SR; .'\l"OR\DI·: B immRA - .•. que todos os assumptos 

<fohalidos r ('5(.11r!a<los na Camara siío examinados muito 
tn<'llwr por P.~::i;;; t.!us:sir.as Commissõcs do nosso antii;o regi-
m1·11lo.. . . · 

O $11 . 'Fn.1Nc:1s1~0 VALLADAturn - Neste ponto .: não apoiado. 
<i l:'n . ANbn:\nF. Bm'. 1mnA - . . • de qnc pelas n ovas Com-

111i~~jJf'5- flllt' Rr or:;:wb:arn e proernstinam os seus traba lhos 
11nias Y<'Zl'S d Pvidn .<· accumulo de scrvfco de seus mcmbr ol> 
ciu1• ía1.f'm pa ri r <k outrn~ Com missões permanentes. 

O Stt. P1HE8 n 1; C,\T\\',\LHo - Por isso mrsmo dcvcm . .sc1· 
1wr111an t•nl.n.~. . \. 

As Cí1nm1i~;:;ü"~ pi:-rmanC'nlrs süo occupadas por Dcpu
l:ido5 QtH~ não pGd1'm accumula1· duas Commi~súes . 

:\~ C,ori1mis~iic.> C'S Pt•c iaes podem ser rx:en:idas po1· Dcpu-

(' ) Este discurso nã.o foi revisto pelo orador . 
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lados qur. .íá t'a:rnm parte de outras. Resulta dahi que o Depu· 
l.aJo que •.cslá na Commissão eapecíal sobrecarregado de tra
imlho, deixa de cnrnprír os seus deveres perante a outra Com
mi10são. Si amba,.; forem permanentes, clle não poderá. servil", 
pelo Hegimento. nas ôuas. Assim, de accôrdo com as suas pro
prias premissas, V. Ex .. c!eve concluir que é neccssario haja 
Oommissões permanentes para tr::itarem de as.sumplos espe
ciaes. 

O SR. ANDIL\DE BEzEnRA - . Concluo o meu pensamento : 
Outras vezes h:i. faita de elemenlos informativos que possam 
instruil' os tt'abalhos dcSSà nova Commissão. Occorre aínda 
um:;.. outra circumsta.ncia que v~m cm favor do parecer da 
-Mesa e é a de que em assembléas deliberativas como a nossa 
Jlão 8 grande o uumero dos especialistas nas questões sujeitas 
a seu es~udo nus respectivas Commissõcs. 

SJ asiste alg-:ima razão ao a1·gumento não só do í!Lust.re 
~1.ulor da indicaçií.0 como do nos~o digno eollega quC\ tão ga
lhüraamentc lhr. corre na defesa o distinc.Lo representante d!l 
Bahia, Sr. Pires de Ca~valho, si esse argumento tem algum 
valor, e cu reconheco que tem, a conclusão a tirar será outra: 
será o augmento do numero dos membros das Commissões 
permanentes da Casa. 

o SR. PIRES DE CARVALHO - Não apoiado. 

O SR. A.N-oRADE BEZERRA - Vejamos em relação á Com
missão de Legislação Social: a Mesa pensa que o objecUvo 
desta Commissão é materia de importancia transitaria e es
pecial esse seu obj ecLivo ••. 

o Sn. PIRES DE CARVALHO - Especial, sim; transito
rio, não. 

O Sn. ANDRADE BEZERRA - Quer me parecer que, de um 
modo permanente. uma vez que lenhamos estabelecido, agofa, 
as linhas geraes da legisla~ão de (]ue se trata, as questões de 
especialização desta lei por nós por ventura elaborada l)Odem 
ser perfeit.amenle examinadas e estudadas pela Commissão 
Permanente de Constituii;üo e Justiça. Assim sendo, si os 
afazeres dn allndida Commissão Permancntt~ não permittircm, 
com a hrrv.idadc neccssaria, que clla dê vasão aos estudos que 
.itl ag·o1·a lhP sfw affr!CIOR e aos das novas questões, a provi
dencia a ,;1~guir ~eria, o augmenlo do uumero do seus· mem
bro1>. dl~ modo a pcrmitlir que outros illustres especialistas 
i'a\l'Jim parle dclln, examinando com a maior efficiencia e me-
lhor resultado essas mesmas questões. · 

\ 

O Sn: :\ttMANDO BURLAMAQlJr ~ V. Ex. me desouJpr.: 
P. ,just~rnentl' por islo - o campo dessa legislação, como 
V. Ex. sabe melhor do que eu, é vast.issimo. A questão apre
senta-se hok tão complexa que V. Ex .. leria de elevar. tal
vez, ao d\iplo o numero act.ual de membros da Commissão de 
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Constituição e Justi<,:a. Neste caso serio. melhor formar uma 
Commissào de Legisla<,;ão Social permanente. 

_ O Sn.·. A'N.DRADE Bi;;z~RnA - Sr. Presidente, parece que 
nao devcr1amos confundir dous aspectos distinctos do pro
blema. De um lado ha a importancta social de certos estudos 
- e não seria eu quem negasse o seu valor - • ~ • 

O Sn. Pmr.s 1>E CAnv,\LHo - V. Ex. tem grande auto· 
ridade. 

O Sn. ANDRAD!i: BEZERRA - ••• referentes á questão, de
nominada de . socia l. mas ha tambem o aspecto da P-Speciali
dadc dq e.stúdos e eu continuo a pensar que é enlre os ju
r istas, que é enLre os illustres especialistas da Commissão c!e 
Justiça que podcriarnos encontrar os collcgas mais capazes de 
se darem ao estudo dessa matéria. · 

UM Sn. DEPUTJ\OO - Seria uma escola para formal-os. 
O Sn. ANDRADE BEzEn M - De mais, Sr . . Presidente, pa

rece-me que esta questão de especialidade não vem muito a 
proposilo ao se tratar da formação de commissões permanen
tes e do desdobramcnlo das actnacs, porque mal de nós se 
fossemos esperar, · no · decorrer dos f.rabalhos da Camara, a 
formacão de especialístar:; aos quaes houvessemos de entregar 
o estudo de nossas questões. 

'Assim, Sr. Presidente, para resumir, o parecer da Com
missão de Policia, não partiu, de modo nenhum, do pensa
mento de que o illustre autor da indicação. agora discutida, 
desconheça o Regimento ; t.ão sómente o fundamento deste pa
recer é a verificação, pela experiencfa. dos trabalhos legis
lativos desta Casa, da inconveniencia dessa multiplicação de 
commissõ~.s. · 

E si no corrente anno, ou no proximo, aliás o primeiro 
tle nova k.;islatm·a, verificarmos que os trabalhos das Com
missõcs de Constituição e .Justiça, de Obras Publicas e de Fi
n:mc.,as siio ala1•gados por fórma tal que a actividade dos 
membro:i que a.ctualmcntc as compõem ê insufficiente para 
<lar vasão aos esludos ás mesmas confiados, a pt•ovidencin. 
J)Qrmal. a que a Mesa naturalmente dará parecer favoravel, 
::;1~ 1·á :i de augmcnlar o numero de membros dessas Com
missões. 

Era o que t inha a dizer. (Mtcito bem; muito ÓP.m.) 
Encel'rada a. discussão unicn do projecto rio i·rsolucão 

n. 2, de 1920, da Gamara, transformando cm CornmH;só(!i; 
:Perníancnlcs as Commissõc·s l~spcciaes do Legislação So~ial e 
de R'cformn. Tributaria; com pal't!ccr contrario da Commiss;1'o 
de Policia; ficando adiada a voLac:\o. 

Encerrada u. discussão unica do projecto de resolução 
u: 3, de 1·9'20, da .catnara, deterrnína:ldo que a Commis~o de 
Finanças se constitua. de 21 membros, e dá. outt-as prov1den-
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mas; com parecer contrario da Commissão de Policia; ficando 
adiada a votacão. 

Comparecem ainda os Srs. Octacilio de Albuquerque. 
Oscar Soares, Estacio Coimbra, João Mangabeira, Alfredo 
Ruy, Elpiciio de Mesquita, Nicanor Nascimento, Azevedo So
dI"é, João Guimai·ães, l'lomes Lima, Salles Junior e Barros 
Penteado (12). · 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o compa
recimento de 117 Sr:;. Deputados. 

Vac-sc pror:cdei· ú votação das materias que se acl1am 
sobre a mesa e das eomtantes da ordem do dia. 

Peço aos nol.ircs Deputados que -0ccupem as suas cadei-
ras. (Pansa. ) · 

Volacão do,pt·ojecto n. 2ôo, de 1920, prorogando a a.dual 
sessao legislativa· até o dia 3 do outubro do corrente anno 
(discussão unica) . 

Approvado o referido projecto n. 365, de 1920. 
O Sr. Preside~te - O projecto vac ao Senado. 
Vou submclter a volos quatro redacções finaes. 
São successivamcnle lidas, e, ·;;em observações appro:va-

1la~ as redacçõe.s finaes Jos projccLl)s us. 176 à, 181 A e 
183 A, 309 A, de 1920, sendo enviadas ao Senado. 

O Sr. Presideµte - V~o ser considerados objecto de de-
libet•ação diyci·sos proj cctos. · 

São successivamcnlc lid.us e considerados objeclo de deli-
beração os S(!guintes · 

PIWJECTOS 

N. 3G1' - 1!l20 

.4. tlgmenta de 2. ººº :000$ ~l ve1·ba f s• do m·t. 52 da tei 
n . .'L!J91, de 5 de ja71efro de 1920 

o Congresso Nacional decreta: 

· Arl. 1.º Fica augmentada .de 2. 000 :000$ a verba 18• 
do art. 5'.l d:i. lei n. 3.991. de ::; de janeiro de 1920, para n 
fim <le allc1Hlcr no 2· semcsLre e.lo corrente anno ás ue·speza8 
uom a conslruccão dos ramacs do Montes Claros e de i\Iarianna. a 
Ponte Nova da E!-':Lrada de .Ferro Cenlt•al do Brasil. 

Art. 2." Revogam-se as disposicõcs cm contrario. 
~i~ de Jarieiro, ~S de agosto de 192Q. - Pauto de FJ•onti-li. 
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rnOJii:CTo 

N. 267 ·- 1920 

Autoriza o Governo a cr-ear u:ma «Caixa de Emprestimo e 
011.tros [m'ONJS», com. séde na Contabilidade da Guerra, 
vara os n(ficiacs do Exe1'cito e .4.rmaci.'a, activos e re(or
rna(Los., a111.111·ega1los ci·vis ~'ito.licios e assimilados do !Jii
riis!tJr-io da G 1/.(11''/'IL e o «Po.!riúionio lliilitm·» anne:xo a.o 
Thesouru A'tu.-~onal 

Art. 1.º E" o Governo autorizado a crear uma «Caixa Mi
litar de Emprestimo~». com séde na Contabilidade da Guerra, 
com o fim de emprestar dinheiro e dar cat'La::; de fiança aos 
officiaes activos e refOrmados do Exercito e Armada e em
pregados civis do mesmo Minislerio, vHalicios e assimilados, 
medianLe .iuros determinados, tão prnmpto seja este projecto 
de lei sanccionado. 

Art. 2. º Ao direcLor da Contabilidade da Guerra e Ma
riuha serão entrebues · annualmente, pelo Thcsouro Nacional 
r'epartidamenlc e por trimestres vencidos, as quantias rela-· 
Uvas ao montepio militar, arrecadadas aos officiacs aclivos 
(·~ reformados. e seus herdeiros, roh1tivas aos annos de 1918, 
1919 e 1920. · · 

llaragrapho unico. Para inicio das operações o Thesouro 
N1acional adiantará por emprcslimo a quanL1a de 500 :000$, por 
t.rimestres vencidos, [leio pl'azo di"! dous annos. 

Arl. 3.ª Aos officiaes e a todos aquelies a quem se refere 
o art. i° é permiitido, quando afastados das rcpa1·ticõc:;; paga
<lorns, requererem m; favores da p1·osente caixa, por meio de 
precuradores idoneo~ e pl'ocurar;ão de proprio punho e lhe~ 
~crú facultado: 

a) lcv::mlar emprC'sLimos, pelo prazo maximo de dous an
r;os ,ao juro de 7 %. del!oonlo.dos no acto do recebimento, desde 
<lUt:J pnssnm inJl}mrli1.ur dcnlro do 213 liquidas de seus respe
ctivos soldos; 

'b) , Jovantnr omprcsLimos mcnsacs. denominados .;rapi
dos>, rcsgal:l\'eis em sois mczcs, em rolha. aos juros de 2 %. 
llesc:ontatlus rtri at:Lo do 1·cc:cbime11Lo o denlro dn tabella e li
miLcs seguintes: 

i' e 2" lcnC'nle~. ali! i00$000; 
~ Cupilfies, E\Lú ·1~1fl5'000; · 

l\tajorrs e l11nr.nl•!S-coronois, alú !.:00$000; 
C<woncis, al.11 2!'.0$000; 
Gcnerues, nLe tí0G$000. 

e) requerer c:Lrlus de fianç.a para alugueis de predios, 
mediante o Juro de ·1 ~!• ao mcz sobre a quantia afiançada, 
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desde .que seus vencirnentos a comportem, sendo essas quantias 
~ntregues a quem · o requerente determinar; 

d) por :fallccimcnto de pessoa da família, ao official #! 
pcrrnitLidc- levantar de um a dous mezes de soldo, livre de 
ju ros, que serão incorporados á sua divida, accrescidas suas 
consignaçõns dr. 50 .o/o dessas quantias até total indemnização 
da quantia adiantada; caso, porém, seus vencimentos não a 
comportem. lhes será dilatado o pr.azo das respectivas con
signações, pagando estas mais i ·% sobre as. referidas quantias 
accrescidas; · · 

e) do official que tiver licenca sem vencimentos, antes de 
findar o seu debito, se desr.ontará. nós primeiros vencimentos 
que receber, rnafo 11ma das consignações vencidas, até com
·pleto equilibrio, sujeitas ao juro de 7 %, descontados no acto 
:;i o~ seus vencimentos r.omportarem ; em caso contrario, seri 
,, o!'ficial obrigafü' ~1 cor.trahir novos emprestimos, dei tres cm 
tres rnezes a igual ,iuro, com os quaes indemnizará as consi
gnações cm debito, sob pena d e lhe serem cassadas as rega
lias da presente lei. ai.é completa indemnização de seu debito 
total ; 

fJ aos officia~~, com parte de doente, ou na 2.ª classe, por 
inspP.cc;~o de saude, i:-n rcdu.drá de 50 º]º suas consignações, 
nmquanto se comervarcm nesta situação, .dilatando-se-lhe~ o 

· prazo para -completa indemnização de seu debito;' sujeito, po~ 
rém, ao imposto r!e mais 2 112 º!º, por este motivo ; 

{J J si por qu~lcrucr motivo deixar o official de receber 
seu~ vencimentos s&?rá sempre extrahido, em favor da caixa, o 
ch~q·ve da imporL:mcía mensal de sua consignação, até com
p leta indemnização. salvo os casos das lett1•as e ) e (); 

h) os empreslimos poderão ser renovados de seis em ::eis 
mczes, dentro das quuulias liqu idadas até o di~ 15 do cada 
mez, sujeila8. por~m. ao juro de 7 o/o, descontados no aclo. 

1\rL. 4..• Dos crr.pr·e~timos o. longo prazo será. descontada. a 
taxa fixa de 'i 1 :~ •1° pnra acquisicõcs mcnsncs de apolicns da 
divida publica pn1·n o « PaLrimonio MiliLn1· >, de que cogita o 
presente projecto. 

Os · cm prestimos <lenominndos crnpidos~ do 500$ fioem 
su.i e il os ln mbl'm lL lnx:i f bm d1! l % % o o~ dcmni~ :\ dt• 
1 % .. % c:tcl'pcüo dali cnrLns de finncn. 

ArL. 5 . • Dos lucros liquidas do~ cmpro~timos. após dous 
annos de ('Xii;t~ncia desta c ~ nixn , serão d<?duT.idos 30 o/'o annual
m entc para nwlhnrin das n•ro-rmn~ dns militares de mnr u · 
t erra e VoJ·unlnriot< do. Pntril\, proporciom1.lmento. nté nttin
girom suas l'eformas a u!Limn tnlbclln. c m vigor. no Exercito, 
revertendo enU:ío esta quantia para opernçiio do c.Patrimonio 
Miitnr>, o observada a seguinte ordem : 

Praças de prel; 
Inferiores; 

. Officines na ordem ascendente. 
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Pa.t·a.graphu uui1io. U:; refUl'mudo:; 1~ vuluutarios ~obr1 • - . 
. viventes da guer.ra do Para;;uay, e unicamente estes, te1·fü~ 
pre!erencia ·para a melhoria. acima r P.fl'!rida, augmentatJa de 
50%. . . . 

Art. 6.º Os requerimentos para cartas · de fiança e etnpl·es
t,imos ser.ão dirigidos aos chefes das rooal'licões pagadoras, que 
•lS mandarão immediatamenle infomia[' vo1· ~.1ucm dei dil'ei l.u 
e os despachariio incontlnenLi, dcsdi! que l.)Slejam Sl!llados de 
conformidade com a lei. . 

Paragrapho unico. .N"as 1:eparticuei: pagadoL~a.s ew que o 
oífioial não tiver alterações, servít·á de documcn ~o a respecti
va caderneta. 

Art .. 7 . º Os emprestimos a que se i·efere a lettra b e d <l•) 
· :)l't. 3º e j1.8 cart.<:,s de fiança preterem os cmprestimos a loní!IO 

prazo. · 
ArL. 8. • Por fallecimcnto do offfoial devedor .~ cmixa ces

:>:1.l'â.o os descont.os de sua. r.onsignar,lfo: : desde . o conheci_; 
nnnto offic;a1 de seu fallecimento: seus herdeiros. porém. 
continuarão a indemnizar a mesma das p~nsücs .que vict·em 
a t·eceber· a · titulo de meio-soldo e montepio, na rnz1ío da se-
guinte tabella: · 

~ ~ e 2:0 tenente:;, !O o/o; 
c~,pitães e majores, 15 % ; 

º Tenel1teS-COr000lS e C'1rOlleÍS, 20 o/'o i 
. Generaes, 30% • . 
PatafP'apho uuico . O desconto a que se refere o artigo 

·supra só cõmecarâ a ser füito depois ele liiquido o respectívo 
processo de rnont.epio. · . 

Art. 9.º As dividas á Caixa dos officiac.s rnorlos cm \:ou
seqUencia de ferimentos recebidos em ~er·v iço mili!.at', ficam 
prescript as. 

Art.. 10. E ' permiltido aos devedores da Gaixn saldarem 
f'eus debitas :i bocca do cofre. soffrendo, nessa ocoD.sião. o 
~hatimento dt'1 7 % . 

ArL. i 1 . Tcdo!> os desc0-r1los que soffreré-m <>s ·credores dn 
presen~e caixa. feitos por outras rcpifrt.icõe.s -pagadoras que 
n!lo ee.in as Contabilidades dn. Guerra e Marinha, deverão ser 
a esta. remetUdos, noompanhados dos respectivos balanços, · 
sem eetralm ente. 

Art. . 1 l! . .A .contabilidade Geral da Guerra indemnizar:l. 
a ~ ropart.icôes p!lg:idorni=: das quanLias qu1~ 1ldeanto.rem para 
·~xooução da presente lei. 

Arf.. f !-1. 'fndos os requcl.'inwnlof; r;~mi cmprc~Limos a 
longo praw acomp:intiarão a d<'r.hi ração d11 . pr:uw fixo pnrn a 
respectiva consignação. 

Art. H. Nas .folhas dC' pagamcnl.o prescmLes ás reparti-
1.'ÜC's p:igadoras será aberta uma 1'!\81!. especial para lan~amento 
ilns debito;; a osto. cl\ixa. · 

:\rt. º15. Em cnso de guerra cin que se empenhe a N&Qlio. 
OP.~earão temporariamente as operQçÕe~ de emprestimos desta 

e.,...._ :Vol. iVl. 
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u « Pat.rimonio i\lilila·r· >. 

Art .. 1G. Annualmente, a1Jós vs l'e:'lJ)ect.ivos halancv os di
rcct.01•es da~ Conl.abililiadt~s d t\ Gu•!l't'U. e Marinha. conservarão 
tJm <linhcil'o, IH\ r1::;pecLivtt oaixa. o estrictamentc necessario 
·para 1.1 moviinimto de cmprest.iJnos do anno seguinte. ~er~· 
vindo de ba se o movimento do annu findo. e do restante de
terminará a compra de apolfoes da divida publica em. nome 
do ~Patrímonio l\tilitar:i>. · 

Art. 17. Os dil'P,clres das ConLabW1fa.des da Guerra e Ma-
1·inha :presf.arão u.nnuailmente contas ao 'J.'hasouro Naciiona~ da.s. 
quantias rocrbidas, P.nl:rega.ndo, como dinheiro, ª" apoiices 
.adquiridas de acm'}rdo com o artigo SUJ>l'a. · 

:\l'í .. 11; .. \i< upolice::: lJ••r·f.cuccut.e~ ao ~Pairimonio l\ti
litar,r, :t•i r.arãn em deposito uo Thesouro Nacional e dos seu!! 
irespectivo:; .iuros se utílisa.r:t o Govet·no para subvencionar o 
~ontepio Militar:i>,( 1,•mqu:mt.o a ~Ili! continuar coro.mi.nado tal 
encargo . . · 

Attingido u t!apital neecssal'io pa.ra <J « .Patrimonio Militar » 
~ {!Uando ~;;I~ 1•sf .iw~1· Mct•escido de 113, os montepios mili
tares ~('.r(lo con~t,it.uidos 1.101· 111Pl.ade {\O~ soldos da tabclla de 
vencimentos então cm vigo1· e o juro de 7 o/'o dos empresLimos, 
fie.ará reduzido a 5 ·o/e • 

Paragrapho nnico. ;\ dísposÜ.ifiO ~uprn (mtendc-se tam
:Ucm com º"' 1·1!form:i.<11 •i" de mar n terra . 

Al'I. H'. Qu:mrln n capi!.al do o:Pat.rimon1o Militar> .ren
ôet• o sufficiente pal'a garantia do acf.ual montepio. será pelo 
Governo crcad=l uma ;.-1~cção .. no Thesouro Nacionat com os se-
guintes fins : . · 

. a) arrecadação dil'ecta ou indirecta das Quotas para o 
montepio de todos ós contribuinles ao mesmo; 

. b) pagamento directo ou indirect.o do mont.epio e meio 
soldo, entrando o Governo com esta quota: . 

e) proce~so de montepio e meio soldo e tudo quanto ao!! 
mesmos se i-e.ferir : 

d) passagem dà presente "Caixa~ ~ara e:;sa secção. 
ArL. 20. Cread::i. no Thesouro Nacional. a secção a. qu~! 

se refere? ll a.rt·igo supra. ~erá facultado aos herdeiros maiores 
do mont.epio cootrahil'C'm omprestimos, tle acc6l'do com o re
~ulamento ela «Caixa> . 

Art. 21. As despezas para a e~ecuoão d~sta lei , be.m 
assim par a. o custeio <la i-eccão do Thc:;ouro Nacional, a · que 
::e refere o arl,ígo supra, corrorão por eonta da. «Caixa de em-
pr~stimos~ . · 

Psl'ai;r:.i.pho unh:o, O p1?.ssoal n c1:ci:::;al'io para o fuuccio
naro:ento ;fo!':tn secção l:lerá. tira.do das C~:ml.a.dorias <le Marinha 
e Guerra. para onde regressarão por ae<:csso, substiLn ido,; por 
ontros dtil.' mesmas repartições. 

Arf. 22 . .'\. f.itulo dn grat.ificaçiio :se abonará aos directores 
da,,; Contabiliclnde~ da Guerra e Mariuha 300$, aos ofi'iciac~ 
incumbidos da respectiva escripturaoão em numero limit.ado 
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de (2), 200$. n ao IJagadol' u fi el ( t), 1008 cada: nas dema i;; 
repartições pagadoras da União: aos delegadoi:; fisoaes e ins
pectores de Alfandega 2008. officiaes (2), 100S, pagadores e 
iieis 50$ cada. de~de que funccionem depoi~ do expediente, 
entre tres ~ cinco horas da tarde. 

Ârt. :&3 •· os· empres l.imos t.lunorrvinados «l'apid-Os ~- de que 
cogita a pl'esentc .i::Caixa>, ::;erãl) límHados :is guarnições da 
Capital Federal e Nitheroy. 

Art. 24. As consignru;ões dos officiaes do ~)Q.ercit.o g"ar-
dairão a seguinte ordem de preíerencia: 

11) Fazenda Nacional; 
b) cow;ignação ·para alimeulos; 
e) esf,a caixa de emp1·estimos: 
d) Glub MiFitar e suas caixas: 
t!) Cruz dos Militares; 
f ) Servidores do Estado; . 
!1} Circulo doi;; Qfficiaes Reformados do Exercito e da Ar-

mada; 
h) Coope1·aLiva .Militai·; 
i) Banco dos Punccionariu;; J>ublicos. · 
ArL. 215. Ficam pro hillidas as oonsi~"Ilat,;õe~ :i. firxns.s 

commerciaek' de quacsqner cspecics e a pcs::;oas que não sejam 
reconhecida~ ~ provadas como pertencentes á f amilia. do of
ficial, e revogadas as actuae~ permissões. 

Art. 26. A,; actua.es consignações ·feitas a estabeJecimeu
tos of:ri<:_iaes e unica~}entc a est~s yodel'ã? ser liquidadas 
pela <l'Ca1xai>, a requerimento dos cons1gnatar1os e, neste caso. 
que será obrigato1•io, soffre1·ão suas ui,'idas o abatimento de 
'10 %. 

Para~ra.pho. unh:o. Da quanLia ·de::>pendiu:t passará u offi
cial a respectiva. r :on~ignação a e~l!l-a Cai::.:a. de aoc-Orcki CCltn a 
presente lei. 

Art . ... 27. Os pa1·ticulu.res ull fir'mu.s c•mnn~1·éi1u~s que i·o
Ct!berem consiguacõe.s de officia~s do Exercito ~ da Armadit 
•! nii.ó qui7.erem liquidai-as com abntimento àe juros a ven-
1 ~ 1'.'1'. soffrtJriio mti:: dilas consignações a !'leguinte reducçli.o : 

a) de 75 %. si for uma ~6 : . 
b ) d e 50 °/c 1: 25 %. rospt!cl.iv;rn1onlr.. !;ando aquolJu. !'!Obro 

a maior e esta. . sobre ª·" demA is. 
Parngrapho unícO'. Ei;tu roduc..-.füi :;1wú fci La indisLinotu-

1nent.e r-iobre lodas as con;?ignacõc~, com r.xcopçilo das osf,ipu
lndas na.s lettras o. b, e, ri. e. r. (l . lt f! i . do a.1·t. 24. 

Art. ig. ú diructo1· d11 Contabilidud1} da. Guorr1t det.m·
'lllinará ao rospccLh•o pn!óador afi'ixar semP.st1·aJmontc, •'m 11ua 
repartir.;ão, o balanç(l dl' mo,·ime.nto d1• fundos da. ~Caix:o.>. 

Art. 29. Constituido o ~P:il.rimonio :iiilitar> fica rovo
;;ada a raeuldadf! do official do l~et'c>il.o oontribufr para o 
montepio do p()sto superio1· . 
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.\.rL :30. ·.O Goy,.r·u., •·xrrn<lil'á ·" · nee.r..-:;urio regulamento de 
1:iut..lo :i. ler c:iw~w;il .J a J"t L'1 · s~1!i•~ le i cm l J e l'c\·, ~1't'iro do anno 

· pr-oximo. · · 

Arl. :.11 . 1;1.evogant-:w ·as disposições em contrario. 
Sala das SCS!'Õl'l', 23 de :1gost (1 de :1 O:?O. - 0.\'01'Í IJ r:>c 

Pnii:o. 

Justif~caçáo. 

~-\. Prefeitura já t l;'líl !lcmelh:mt.e i n~I i(.u içã.o. que [.em dado 
muito bom resultado . . 

<ls juros q ue si! vão 1.\obnl1' coni a ereação da «Caixa d·~ 
empre:>timos e outros favores~ alliviarf\o extraordinariamen~·~ 
O!:i cllfres publioos ela despesn com ti mont.cpio {li; viuva~. dt)~ 
officiaes. 

Os offic.iae.~ ficarão livres do); agiát.:is ~ rios . vexames a 
que .em goi:-lil o::: obriga a c:nt11 de fiança e emprestimos. 

Sala daF> sessões, ·23 de a.gosto de 1 ! ~20. ,,:_ Osorio d~ 
P(l1.'l)o .• 

N. 268 - 19i!IO· 

Na.nâa (f !I (' n Governo 11ror:r.rl.a. a estudo~ pat't:t as obras r.lP. dtJ.-· 
plic1irãu •: ((larym11ento da l>itof..o. do 'l.recho entre 11~ osta
~ çõP.s cfe .4.:n.drnrfr> .-\rt111jti e A:lfrcdn Maia 

Não !la m u if.o lemn~ nos .ioi·naes que o St•. Dr. direct.or 
r.la Estrada de Ferro Central do B rusi1 ped ia a attenção do 
Governo par·a o exf.eaordinario dcscnvolvix:nento que tomaram 
ns serviços daquella cstl'ada. 1·eferent.es no!'- transportes de 
pas~agP.iro~ da T.ona servida pelos trens de suburbios da J~inha 
Auxiliar. · 

Estudando o assumpl.o r..Gm n m1~rcr. ido ç u i.dado, verff'i
camoa qul\ realmente esl:í. elle n exigir immediatn soluoão por: 
parte rio!" podP.res eom·petmrtes.pro,•idenciando-se os necessa
rios recurs:os para que ellc t.~nhn pl'ompta l'!xccução. 

Com éffaito. é itmeguvcl o p1•ospct·o P progressivo gt·án 
de dcsenvôlvimcnt.o por qnc-estú. IJ:l.SSO.ndo !.oda a zona de sut ... 
llt'bios estendida ao !ougo da Linha Auxiliar, e comprehen
didn no trecho f!llC vac de Alfrndo l.\tain nL(! Andt•odo Araujo. 
apo:mr de ser~m aind:t e~cassos os rnt: io.>. de tr<msport.c pnr a 
que l.al rfo!"envolv imcnto ~,~ ncccll'\re. 1~Qmn l'l'~i de de::;~jnr. 

/1.' falta de outros dados. lmsta d1zel' f.lllL' pelas O$latisLica~ 
apuradas plu Eslracta d1.' F arrn Cenl.ral do B 1·asil. t'm . 1916. 
forum transpol'[ados polni-: f.rehs de suburhios da J,inha Au
xiliar. 1. 500. 000 pni-:~ar;eirns, numero cst.e q1.1 C' f.rns annos ri"'
poí~ npenas, islo é, em i9HJ, .ifl. se r.levnva a 2. 236 . 528, pro
duzindo utn augmeilto de 6~G. 51 S J)assusc-iriJs, !:'quív:ilentcs
~ ~o. 6 iro. 
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Deste facto vem resultando correspondente augmento de 
numero de lrens, até ao actual horario, acarretando, com" 
~ra de esperar, o respectivo esgotamento da capacidade df. 
trafego da Linlla Auxiliar no trecho de suburbios, I>rincipal
m1mte nas horas de grande affluencia de passageiros que são, 
como é rnbido, as. da manhã para n (lescida dos q1w i!e ui
rigem aos seus affazeres, e as da tarde pára o •egresso ás 
suas casas . \ · 

Sendo tal zona 'iervida apenas por uma linha singela de 
bitola estreita, segUndo os tcclmicos é impossível nas horas 
de g1·ande intensidade de tl'afego intercalar ma-is trem · ou 
mesmo augmentnr-se o nnmero dP ca1'.'ros das' c_omposicões de· 
cacia trem, por estar fambem já aprovAitada ai.é ao limite a 
capacidade de t.raccão dus locomotivus que alli fazem o rebo
que dos trens, acon~ecendo que os transportes não es.tão- sendo 
:t'~it.os com o. me~mn facilidade de outr'ors. 

A média <liaria dr. pai;sagr.'lros transportados ·em sen
l jclo é, naqnol!e. trecho, de éerca de 5 .600. subdivididos em 
·1·. tO() de t • e 4. 500. dP- 2ª classs, e ·para demonstrarmos que 
\)8 transportes alli já se fazem precariamente, hasta recor
rermos ao hora.rio em vigor; onde verificaremos que o nu
niero de logares offerecidos por dia em cada sentido - é de 
5.358, sendo f.768 de 1•. é 3.590 de 2•, ou. um total de 10.716 
togares para 11.200 pa~sagr:'ii'os, o que -r·epresenta um co
efi'iciente de aproveitament.o da lotal,lão dos carros superior 
a cento por cento. 

Esta, porém, não é toda a verdade dos factos, porque se 
nas horas da manhã as composicões dQs ti·ens ascendentes 
.trafegam relativamente folgadn!\, nestas horas as que de9cetn 
veem completamente abaI"I'otadai; de gente em pG nos oarros, 
nas plataf6rmas e até nos vãos das j:mellas, com evidente 
prejuizo das rendas da estrada pela completa impossibili
dade de se fazer em taes trens uma efi'ic1ente cobrança das 
passagens, acarretando além disto incommodo para o publico 
· ~ falta <le segurn.nca para. o serviço. . . 

Os numeras, que acima citei, revelam nindn mais uma 
reicão especial de tal i:ona. a de ser ella procurada pelas 
·orasses mais pobt•es. que altt vãô em busca de habitação· ba-
1·ata, com condicão rapida e abaixo preca, porque a relação 
\-\nlre passngoiros de 1" classr e de ~·. é superior a. de um 
para quatro. 

Desta fórma. facilitando os transportes para uma tal 
zuno., nugmentando a sua cnpucidade, o. sua f!.'equencia e a 
~un. rapidez. conservando a sun barateza actual, iremos tam
bom uo encontro da solução cto grande problema actual, que 
ti o de dar-se tlabitac!lo bu!'al.:t ús olasst:Js menos favorecidas 
dn forLunu. problerrrn. Qll1' muito .íustamentr> pl'eoccupu a nt
timcüo dm1 altos dit'i~en\.cs dii N!ac::io, não só ontre nós como 
J.ambem nos demui!1 p[li:.rns est.rungeiros. 

Permittiremos ainclu CJtW maior numero de operarias o 
ludu. a sorte c!D tt·nbalhuclorcs se encaminhem paru. aquel1111:1 
zonns onde niµitq_s delles jú. são proprietarios de casas .Qu de 
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t,errenvs, porqut1 fa::;ilil-aremos n s-ua frcquencia ás fabricas. 
ursenaes, docas, etc... on<le exercem a :ma actividade1 me
rl1ante cm'tn. viagem dl' suburbíos até ao centro da cidade. 

Approvando o projecto abaixo, o Congresso Nacional 
.fará obra de immediata. utilidade e granúe beneficio em prol 
das -classes menos protegidas da s_orte, ao· mesmo tempo que 
concorrerS directamente para o augmento <ias rendas muµ.i
cipaes. i'ederaes e esta.duaes, llQrque uma parte de tal zona 
está situada em territorio do Estad-0 do Rio de Janeiro. 

Fica assim bem demonstrada a insufficiencía dos tra:w>
poi•tes para taes .z:'Ouas suburbanas que. a meu vêr, resolver
!:!e-ha francamente pela duplieação da linha actual. 

A sit:uação presente é que não deve continuar sem gra
ves prejuizos para a SBb'Urança da círculação dos trens, em 
detI"imento do desenvolvimento de !,oda a zona suburbana a 
que me veuno referindo, o impedindo em parte a soluçã'o da. 
crise de habitação a preço baixo. 

Por . um melho1· estudo da questão, que á primeira vista 
parece solver-sll com a simples duplicac.ão da linha. de. bitola 
estreit.a actual, veriquei que uma solução mais completa se 
póde dar ao problema. 1'em qur. as ricsp-ezas a realizar-se 
subam de muito mais. 

Com ef.feito, executando já a estrada um set•vi~ de 
suburbios de bitola· larga, que um laào attinge Mangaratiba, 
oe outro Paracamby. ~ prolongando-se act.ualmente até Barra 
do Pfrahy, serviço qúe Lem trazido vaniagens apreaiavais 
Jlara o desenvolvimento daquelaH zonas, penso que melhor se 
resolverá a siLuação tlos suburbios da Lin'ha Auxiliar, se em 
vez de simplesmente. dupllcar-st~ a linh'a actual proee4ermos 
ao mesmo tempo ao alargameut(l da sua bitola com a me
dida complementar da li!racão da estacão -de Andrade Araujo, 
na Linha Auxiliai-, a de Nova lgua.:;!sú. na Linha. do Centro, 
po:r meio de uma linha que não tet•á mais de quatro kí.,.. 
lometros de extensã·o. de faci! r.onst.rtrn()ão ü percorrerá z.ona 
.ili povoada e trabalhada. 

Deste modo, como já. disse, sem g1·:inde augment.o de des
peza resolveremos o problema po1· (}om.pleto. unii'icaremoa o 
ó'lervi<:·O de imburbio~ da Estrada. dB Ferro Central do Brasil 
t' permi!.Liremos desde já que quando se tornar preciso se 
far,;a t.al:klbem a dect.rifitmi;:iio <laqnr.lla linha. ~·em novos gran-
1!es dispendios. 

Com ú mndida C]tW alvitro u.ugment..ar-sc-ha. :iimulta11ea
m1mte o numero do lrf;'m: que ::mrvP-m (1 zona Cascadura-Nova 
Tguass'Ü e à da Linha Aurx:iliar. porque us ken!I que se di~ 
i•igircm a Nova. {guassl'.1 pndorlín I'P.grt?sf!ar via Linha 'Au
-xilin1· 1• os que ~ervirPm 11 Linha Attxili:u· po<ler:iio · JSCer 
vin. Nova Iguassi1-Deouo1·0. 

A mt~dida lembrada •~[)1'1::.cnl.u out.1·u vnnl.u.g-em nã.C> pe• 
quena, que 1; a 1fo se (.'Vil-ar a actual balfleauNio dos pa.ssa
i;eiros da Linha Auxiliar em ;\langurit·a <JU -em ~- Chl'ietovão, 
µara o. bílolll \ari;·a, · facll itando-lhc~ l'l1Intnooo access1> 6. es
tacão inicial du prn.cu cta Republica, bast.nndo pal'e. tal qu('I 
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o>,ro S. Cbl•islovão afõ linha~ ela Auxiliar sej:am ligadas as de 
ns. 3 e ·í que actualmcntc i;erw~m para o servicC> dos expres- l 
KOS de J?e(]uen1l percurso ri do int.erior, sem os inconvenien ... 
Les de ordem l.echnica que talvez possa. apresentai· a linho. 
1le bitola estreita. 

Ainda para facilita!' o prompt,o povoamento ctas proxi
midades da capital, eu propon'ho que se constrúa, a partir 
ela estação de Anchieta. na T.inha. do Centro, uma linha que 
~·á ~ntroncar nas estaçút;.,,: de .&i.ngú ou Realengo. no I"amal 
de Santa Cruz, permittindo assim que os trens deste ramal, 
ciue hoje voltam de Bangti, desçam via Anchieta e que os 
trens, que regressam de Deodoro sigam até aquella ultima. es
t&l}ão, regl'essando (1. Capit,al vín. ,i·amal de Santa Cruz. 

·Com esta. providencia crearemos uma nova zona. de fa
cíl povoamento, como se póde constatar com o brilhante I>ro
gresso que está tendo ~ilopolis (estação de Engenheiro 
.'l' eiva), e S. Mat,heus, ha cinco annos simples mattagal, e 
ho.le prospero dlstricto do município de Iguassú. 

Tendo demonstrado a necessidade da. solução urgente do 
:>~sumpto que acabo de e~põ1·, submett(l á C~mara o seguinte 

PRo:rEmo 

Art. 1.0 O Governo mandará proceder oesde já aos es
tudas para organização. do proj ecto e confecção do orçamento 
das obras necessarias <Í. duplicação e alargamento da bitol:s. 
110 f.recho suburbano da Linha Auxiliar,· entre al:l estações de 
A. Araujo e A. Maia. . 

Art. 2.º Mandará tambem proceder aos estudos das li
!1has mais convenientes para a ligação de N'iova Iguassú, na 
Linha. do Centro. e A. Arau.io. na Linha .A:uxiliar, e para. a 
ligaçã'o da estação de Anchieta, Linha. do Centro, com as es
tações de Bangú ·ou Realengo, no ramal de Sànta Cruz. 

Al.'L. 3.º Tei·minados estes estudos, o Governo iniciará 
immediataroeu~e a construc\ião das obras constantes dos ar
[.ig·os 1º e 2º, ·para que abrirá os neeessa.rios ~reditos. 

Art. lt. • Revogam-se as dispos11iões em cont;cario. 
Sala das sessões, 20 de agosto de 1920. - MOH1oet Reis. 

- A's Comml<i..~õe.<:: de Obra~ Publicas e de Finanças. 

N. 2ti9 -· .t920 

l'1'€a · iona. taxa sobJ•e os attgmentoii de alugueis de crua. ?.O 
Districto F'f!dP.ral. 11m· 1~M1dv;ões q~u~ estnbele.~'t' 

Considerando Q\.lP. a Uniuo tem ll .seu encargo no Dis
tricl.o Federal vario~ serviço~ que Ih~ não c1ompetem. c:omo 
hombeiros, policia, hygietlt'. a~~ist.euda, agLrn, ~:,lgoto!!, illumi
n~io, etc{; 
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Considerando que ~s sommas desPendidas cotn essee ser..o 
viooe não são cobertas por nenhuma contribuição municipal; 

Considerando que todos os impostos direetos sobre im
moveis são arreoadados J)elo munioipio; 

Considerando, entretanto, que a · União~ Jll pelos sem~os 
!Permanentes, já pelas obras realizadas, ·como as do porto, 
cáes, avenidas, saneamento, etc.. tem contribuído para va
lorizar' esses bens, sem nenhuma. compensaoão por parte do 
contribuinte e que essa valorização tem ultt'apassado · os li-
mites do razoavel; · 

<::onsiderando que a União não :Póde ficar indi!ferente aci 
problema da habitação no Distl'icto Federal, como a nenhum 

.. o,utro problema de que resulte mão estar de u.ma m.1merosa 
POJlUlação cujas manifestacões podem perturbar a tranquilli-· 

· dade necessaria. ás funcções da- governo; . 
Considerando que a . experiencfa da intervenção directa 

do E$tado na constr~cção de casas baratas deu máo resul"
tado entre nó~ por defeitos de administracão; 

Considerando, outrosim, que a iniciativa 'J)rivada só deve 
contar com auxilios indirectos do Estado, entre os · quaes a 
reducção de impostos; 

Considerando · que e; unico imposto Que póde ser reduzido 
pela. União é o de importai;ião de materiaes de construccão, .o 
que poderia. baratear o. eusto da.s P.dificacões dada á espe
culaoão de trusts organizados no Districto Federal para man
terem a alta ficticia do preço <lesses artigos, mesmo quando 
fabricados no p~iz; 
· Considerando, porém, que & situação financeira da União 
não lhe permittiria mnis essa diminuição de renda em favor 
d(I município, sem nenhuma compensação; . . 

Considerando que a União não 'póde crear impostos novos 
e Que neste aasumpto se avoluma a corrente de opinião dos 
que procuram · corrigit- a .. insuficiencia tributaria :Pela im

. posicão sobre a renda; 
Considerando q1le a. União :pdde estabelecer uma. · impo

slolo parcial sobre a renda, oreando apenas, a. titulo de ex
periencia, ·uma só oedula, taxando aquella para cujo , au
grrtento extrnordinario tem contribuido; 

•· Considerando que. não com o caracter de impostos directo~ 
sobre o immovel, mas sómente sobre o augmento das rendas 
!ruídas em seus nh;gueis, a instituição de uma taxa progres~ 
s iva ó perfeitamente constitucional e tem os effeitos sadios 
de impedir aui;mentos excessivos; · 

Oom!ldet"ando que para a base para o inicio da computação 
deve ser o vnlor o rendimetlto do anno corrente para. os .tn 
f}dif'lcados ~ dos :mno11 de habitaQão para os de edificação 
futura: 
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·Proponho ao exame da .Camara dos Deputados .o seguinte 
. . PROJECTO 

O Congresso Nacional decreta .: 
Art. i. • No a-ctual Dist-rict.o Federal, emquanto ahi tiver 

séde o Governo ·da Republica, mantendo serviços de caracter 
municipal, cobra.r-sc-ha, com o medida de imposto sobre o. 
r enda, uma taxa especial ·progressiva sobre os augmentos de 
alugueis de casa, tomando-se como ponto de partida "~ que 
serviram para a taxação do imposto predial municipal cor
respondente ao exercicio de 1920, obedecida a ,ieguinte ta-
)Jel!a: . 

Augmento de i'O % sobre o aluguel que 
serviu de base á taxacão do imposto 
municipal predial do anno de 
:1921), e para as que se edificarem 
posteriormente, do anno da habi-
tação · .. .. ...................... . Sobretaxa federal de 

i o/o sobre o 
novo aluguel 
total. 

Augmento de ii a. 30 % . . . . . . . . . . . . . Idem 3 % idem 
Augment.o de 31 a. 50 o/o... . • . . . . . . . • Idem iO "º irtem 
Augmento de 51 a 100 o/o. . . . • . . . • • • • Idem 15 ~ idem 
Augmento acima de 100 o/o......... .. Idem 30 % idem 

Paragraphó unico. A taxa federal sendo · um imposto 
sobre a renda não l)Oderá recahk em hypothese alguma sobre 
o .locatario, sendo passivei tlaa penas comminadas na prese.ite 
lei o proprietario que usar de qualquer sublerfugio ou ;por 
qualquer prooesso fizer-se indemnizar pelo locatario do pa-
gamento da sobret~a. federal de renda. / 

· Art. · 2. 0 As fraudes oommettidas na execução ·do. pre~ . 
sente lei serão punidas com pena. de multa igual ao decuplo 
do imposto -sobre que ella versar além das penas críminaes 
em crne incidirem os infract.ores e seus cumplices. 

Paragrapho unico. Ao denunciante. verificad:i a mude 
clenunciada, caber á 50 % da multa. . 

Art. 3 . •. O pagamento do presente imposto será. feito 
na Recebedoria dó Diati'icto Federal, por semestrP. vencido. 
em junho e dezembro de cada anno -

§ i . º De accôrdo com as informacões oriunda11 da Di
rl"ctoria de Rendas <l:l. municipalidade sobre o lant:l\mcnt.o do 
t>xercicio immediatamente anterior, o ThBsQuro FAricr11.I r.~ta
belecoró. o valor da sobretaxa de cada 'PrOprietnrio P. o noti 
ficará por officio dvirlnmt>nte p1•otocollado, além de u m edital 
'TIO Diario ··Officiai. . 
' § .2 . • A o.Uegaciio de que o predio estP.ve desnlugado s6 

ccrá recebido para os fins de :ibalimento na sC1bretaxa tan-
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cad~ quando for devidamente provada por · r.et'.tidã.'I da I)ele
gaeia de Saude do Districto de predio P.m questão, não se 

. ltwando em consideração para abatimento do impo.!tto period().Ç: 
·de desaluguel inferiores a meio me:r. (t5 dias) . 

§ .':I. • As reclamações sobre o lançamento da sobretaxa só 
;.erão at.t.endi\láS· á vista dos recibos do imposto predial do 
fl:-tercicio __.:_ prest.ação .iá pa~a - P. exP.rcicio ii:nmediatamente 
ant.erior. 

§ 4. ~ As redncções do aluguel feitas no curso de um se
mestre só· influirão no Ja11i:amento da sobretllx:i. ~o semestre 
!ieguint.e. ... 

§ 5. º Incorporar-se-hão ao valor dn alUgUel, .para os 
effeitos do lançamento da sobretaxa. as quantias pagas de 
qualquer maneir:i. pi?.ln locátnrio para t.~r :i prP.fereneia dtl 
loéação. 

Art,. 4. • O Governo procul'ará fom.,,ntar n. construcoão de 
'habítacôes. baratas. no Dist.ricto Fe.dl'ral. constit.uindo uma 
-r.oinmissão rle t.P.l')hnidos e hyirienistas para manter ~ssa pro
paganda. 

Paragrapho unico. O Governo poderá isent.at• de impoatos 
aduaneiros os materia.es dP. construecli<> importados J)or em
prezas qtte se Ol'ganizarem nara essE\ fim, desde qUE\ faoam 
prova de sua idoneidade e submettam os ptnnos das conStru
cçtles á commissão de que trata Mtr. ::rrt.lp:o, . inclnsive a ta
bella de alugúe1s. Esses direit.oi'i sPrãn 1~ohr,:n·Pi!I ~xr.cu~íva
mentoP. a todo o t~mpo que se verifique nu q11P. os mnteriae!I 
foram desviados .de ·seus fins ou que a •!mprein alterou au
gmentandn de qualquer manl'líra nu por qualquer Hyatema os 
nlugueis approvndos pela nommi$siln rtci Govr.rno. A vet-11'i
eacão de !al frau<ie se rar:'.1 tli~lo~ iwnr,11~i::o~ ·e 1mm a~ regalias 
da legislaoão aduaneira act.ual. 

Art. 5. ª 'O Governo poderá regulamentar no todo ou em 
part.e a presentP. lei, estabelecendo ag medidas que julgar ne
cessarias á Slt:1 P.fficiente f!XP.r,uc.ão; revognrla s as disposiQÕe~ 
em contrario. 

Sala. dai; sessões, 23 de agosk> de · 1 MO. - Nnb!tco d~ 
(;011'/'/'>fl. - :\' nommi!'t~ão de Financa.o;. 

N' . "!7 O - 1 !l?.O 

.~1tlmmtcfon.a. com 60 :000~ nnm·iaes os tre,~ pri:>nefro,ç $a'!'la
t<>rio.ç para W.berc11foso.ç, ru1f.(lbel.P.Mdos rio pt1.i::, e ~ 
nutra.~ '.fi'!'nvirllmr.in.\·. 

Conside1·ando que a tuberculose é a molestia transmis
sivel que maior qu:mt.idade df) obitos produz no Brasil; 

Que, ao lado das medidn1; df) hy~iene geral. indispensa
\'Pis no combate :\ tuberr.ttlO!;P, como mQle~ti:i ·social, medidas 
QUt' visem prinr.ipalmenl.e a necessi<lod" de se a!>segurar edl 
todo forritorio nacionul a const.ru~ç!lo de casas salubre.s e 
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baratas, o estabelecimenl-0 d<' f'alarios sui'ficientes e c()m
pansadores, a creac.ão de >'eguros contra a molestia e a ali
mentação abundante e a. baixo .Preço, devem os poderes pu
b!icos se preoccupar com o combate directo a essa entiàade 
morbida; 

Que esses meios de combate dü-ecto consistem, no estado 
:1dúal da sciencia, na assistencia medica domiciliaria, no es
t::ibelecimento de hospitaes sufficientes para o tratamento do& 
tuberculosos · pC\hres no~ est:ido~ adeantados da molestia, na 
àisseminação dos dispensarias ant.i-tUbercnlosos para oa 
r\oentes qu<' ainda P.Ste.iam l)ID condiçõef! de trabafüe.r e de 
.~anatorio«1 _~e altitude e de planície (sobretudo maritimcs) 
prm1 tratamento efficaz dos casos ~nraveis; 

Que dr todos os meios <i(' luctn anti-tuberculosa siLG ex
,,JusivamenlP- os sanatorios os unico~ est3belecimentos que per_ 
mitf.em combater de modo perfeito n molestia. iProduzindo a 
cura da quasi totalidade ou iOO % dos doentes do primeiro 
período que a'hi se acolhem " de 25 % do segundo perlodo 
e mesmo 3 % no for~eil'o periodo. aMm óe numero muito 
maiFJ elevado de cm:as ecgnomicas; 

Que, d?.sde que Brehmer e I>et.tweiler introduziram no 
f.l'atamenfo ela t.uber~ulose o mcthod0 hyg:fono~dietetico, ba
-seado na applica1:.~o regida dos t.res -principias necessarios ao 
su~r-esso : aerenção. repousCl P. superalimentação racional, ve
rificou-se que tae!'; principios m~cessitam para seu emprego 
da permanencia em estahelecl.lnento!'i esp:eci~s, salnatorios. 
onde a disciplina severa do medico. acompanha os menores 
aclo;; dà vida dos doentes. obtenrlo i•esultados .que determina
t'am 1:ma enn~f..rncc:.:in em todos r.s paizes adeantado~ do 
mundo; 

Que, na America do Sul. 1! o Brasil um dos rat·os paizes 
•lue ainda uão pos~trn essfl admiravel meio de r.ombate á 
1.,uberculose: 

Que ·nã0 faltam em nosso pai~ lagares d~ clima. apro
twiado 1paru a eonsti~ue.oão do l:lanatol'ios; 

Qu(~ até as·ora já e:-tistem no Brasil todos os outros meios 
eh~ lucta anti-tuberculosa. meios que !,\P applieam princípal
mentr ao1-; incUL'aveis P e-0nt.ai;ionantes. que aindn. oão foi 
r'read'o n organismo ner,cssario para o ~rat~mento do:c: tu
hf'r«~ulosos eurav1'lis - o Sanatorio: · 

que um Sanatori0 c:onstmido <i1' . aooôrdo uorn o~ r11qui
!'itos modernos é extremamente disp1md'fosn f' que ainda. mais 
dispendiosa ~ a 'sua manuf,enoão. n quo fom con~orrido para 
~" conservar hesitant.e a inkial.iva pai·t.icular: 

Que. além do rl'sultado humanitario obt.ido eorn ::t cura 
rtos Luberculo:>os, o ~uccesso ,,:realizado· ipelos primeiro~ Hana
tol'ios que aqui !':(' rrearem. r1·;;ult.ará no estabelecimenl.o de 
1.1m:1 importanLissima industria, capaz de conco1·rer, podera-
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aamente para a i:iquexa do paiz, como tem succedido na 
Suissa; _ i 

Considerando, finalmente, a grande quantidade de mor
te~ por tuberculose em doentes perfeitamente curaveis, mas 
que são sacrificados por não existírem ~anatarias no paiz: 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. t. • Fica concedida uma subvenção de 60 :000$ an
n.uaes, pelo periodo de cinco annos rpara os tres primeiros 
sauatorios -para lnberculosos, que forem construidos no Bra
sil. ~,. . -!-- , : .'~I · .,•"i'a'i 

Art.. 2.º Esses sanalorios, para gosarem desta subvençao, 
(Íev~ra0 ter sido instnllados em edificíos construi~s espec1a1-
mente para e~se fim, obedec~ndo !lua planta ás disposicões do 
x>egulamento do Depart.amento Geral de Saude Publica, eom 
capacidade, cadn -um <ielles, para iOO' leitos no minirno. 

Art. S. • O material destinado :i construooão e installação 
de~ses sanato.rios- g<1sará de isenção de direitos. · 

Art. 4.º Esses sanato-rios dev~rão ~el' inaugnr:idos p l)l' 

oeca~ião d.as festas da Indtependencia, em 1922. 
Art. 5. º Rt>vogam-sE'
Snla. da~ sP.ssões. 

Roc.hn. -- A'r; C(}mmissfies 

as disposfoões em contrario. 
agosto de 1920. - _Ue:randrino 
de Sande Pl1blica · e rte .Finanças. 

N. 27i - !920 

Autoriza o crPdito de f50:000$, .rnpplemerttat- ás t•t1.brica.~ 6 e 8, 
pa'l'U motr.:riai, do o'l'i;ame?1tn 1•iq1mtc dg, M'ir1ist-:"rio da Jus
tiçrr 1• N':QOcios lntcr·im·es 

O Congreseo Nacional deoreta: 
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica. aut.oriz.R<lo 

a abrir o tiredito de ·~50: 000$, ·$upplementat> ás rubricas nu
meros ô e8. parfa material, do orcamentõ vigente do Minis
tcrio do Interior. paro o custeio do- servioo de impressão <! 
publlco.cKo do'S tr-abalbos do Congres>'O :'l'acional; ·revogada;; 
ai dispoaioões em contrario. · 

Sala das sessões, 20 -de agosto de 1920. -- Midraàe Be
:erra. 

· 1ustificaç6.ó 

Em justificaoão do projecto offereco as razões, <1!Je mt~ 
parecem sufficientes, oonstantes (jo <1ffieio do Sr. d1rector 
<la Imprensa Naoional ao Sr. ~inistro <la Fazenda; 

dQlpr>eiusa Nacional - Rio de Janeiro, 23 de julho de 
t 920 ... --- N. 758 - E4mo, Sr._ Ministr9 da 'F~endll. ...,...., Nem 
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$Ú nos. rela~orio~ qu1~ l>'nliu ;1pt'1J;;.cuLauv, ü~)S{] c~ que, em i!JH, 
a~st11111 . ª· dl!'eÇ1.:ao <l~ e~lal!clci:üueulu, como aiuua cm -Oive11-

~1.13 nff~cws. Íl:r. s1mLn• LjUa.ntu e exigua. a i;on.sig11.ac;ãu 01·ca
Jlll'·JlL~l'ta. que P•.\lo t.:ong1·essu .Nai:ional Lem ·sido destinada ao 
<:llt"-te10 uo .:c<<'!l' vJc;n uu imp1·e:0~ão e . rmhlicac;ão dos Lrabalhos · 
1mrlamenta1·es. . 

Sou 1:u~·cado a Ju~~sLir uo aissrunpw, porqu.:ant.o os avul
fadoi- deficits, proven!tmte~ d e sem,elhall !,e se1·viço, cotüinúam 
" · 1·trfloc:~u·-se !J.RS con1S~ó'11aç.oe~ ot·i:.atncntal'ias da lmp1•cnsa Na
e1onul, lmpedrndo assim • que a rapQJl•tiç{io ap1·eisente melhor 
r nsulf:ado no bala!1ço fftmual tlc sua-s rece1Lâ e duspeza, a 
<lr:&peiLo da::; i.nc<l1dn.; de oconomi:1 rigorosa e persiat.&nte
m1:u (.e a<l optadas. 

Os deficits, nus ultimol< quat1·11 aunos foram em 1916 · 
;;:; 1:299$770: '~m 1917, 38!1 :296$500; cm i9t8, 331: 460$770; 
I !, 1.•m 1!119, l1::J7 :68!$769. . . 

E' quo a dcspeza, nies:,;e período ct-e Lempo, o:>cillou t:u~ 
(1·,. o minimo ·de· 609-;fl60$770 en't 1.918. -e 709:23()$155, ma
:ximo ~l.t,i·ngido em HH9, ao passo que' a oonsignação orça
m1~nt.aria 27-i :500$ Lom sido .. ompr·c mantida . 

. Essa consignac.ão mensal de :JO: 500$ (Sena<fo 12 :500$ : 
Cmrnirn, ·I ~ :500$) fôrn fixad!L ha. 20 annos pa.~sados. dê 
modo qu-0 ·não teem sido leva.dos mn coosideraçãó a •énorme 
dev:i.cão de <precos d o mater ia'l e o -cncareoiment.o da mão d1C 
obrn · nesties ultimo& annoe. . . · 

Assim, o cu.sto <las bobinas d·~ I)a.pel, do d'iverso::i form~
toi:, para a impressão do Diario Off'l.Cial, foi : ~m i9i6· 'Cio 
~!l' :343$250; em HH 7, · de 377 :288$500; em 1918, de réis 
~U8 :004$800; e, em i919, de 461 :02-1$920 . 

A mesma elevacão . <le preços occo-t,r.e nw demais artigos 
indispensa.veis áque.lla impreesão, como sejam: tinta, metal 
p1•epar~d'O e oa.roolina p!t.ra H11otypia, CQlt'reteis de arame, 
d.e. ' 

. Ao ·passo que se ma.ntem · invariavel a consignação. men
~al d-e 3(} : 500$, -0 numero de paginas do Diário do Cotigt'êHo 
varin entrê.-5. 876 e 6. 736, mais elevado, pocl.a.nt<:i, que . em 
ép(lcns anteriores, a.eerescendo qu;e ulfünarnentc teein a.ppa-
1·ecido algttns suppleptent.os do Dio:rio do Congresso, com iOO 
paginas e mais au~-entando a despe:za. 

i\.gc>ra mesmo o 'Dio.rio do Congresso está \sendo in11lt.'c .;;~n 
t!o.m n'lafor n:1.1mero de pagi:n~. e os avulsos também so t~r~ 
nàrnm mais volumos~. C\m vista. d'os trabalhos da Comm1s· 
:;ão Especial· de ltefol'11111 Tributaria. 'M. Camn.t'a. do~ D~po-
~dm. . ·. · 

As re.i;ahits conccdídaa ao l'.>pera1•i:1<lo c•mt.ribuiram s~n
~ivclrnente · parn o eneatccimenl:.o dn. mão <le obra. Quandll ~•~ 
rixou em · 30: r.í00$ mensaes n r.onsignacão do qu,~ me oc~upo. 

•J.< oper:i1•ios ·não perc.ebia.m :i~ dia.ria·~ N:irrAspondtmtP.~ a,(l,Q 

iit•1t1ingo5 f\ fériaodos: não p;oznvsm a.s licenças r.om o~ venof
mcmli0~ e pelo$ prazô.s dilatados que ora teem; n!í.o obUnha!tt 
ffri1ts, Mm :ibono de ff\H.tt.!l. :Ei!!Sll.!l. e out.Tas conoess!Jéll, exi-



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 24/00/201509: 13+ Página 35 de 109 

i90 AN~A1'!S DA ê:AMAl\A 

~em a. a.dmi8o1São de i1ovo:; upe1'a1·io.;;, ~m substi;lu,ição .aos quo 
se afastam <lais offícina..~; a.fim d·e que estas nã.o fiquem im
pedidas de funcci<>na:r c.om a. i•egulal'idade ipr()IIJorcinnal ao~ 
trabalhos ·Cado:i. vez mai; uugmsntad·os pe?IO rleticnvolvimentu 
do serviço publfoo. 

Por.tanto, torna-se ev1den.tc a .exiguida<lc da. c.:onsign:i.cão 
em questão, quer :ie tenha em vista <> a.ugmento ua despeüa 
proveniente da acqu~sição do material, qu~r se oonsíderc 
a elevação da despeza· relativa á rriã<J de obra. 

Foi, sem duvida, atoonden.do a e~sas 1.JircumsLanoi,as. q1.1~ 
as repatticões e et:itabelecimenfos publioos, com sérlio nesta 
Ga:pii:a;l ti-v-e1•am augmc.ntadas as dotar;ões -0-rcament.aTia;s 
destinadas ao fornecimento obrigatorio na Imprensa ·Nacional 
dos impressos e trabalhos graphicos de que ellas necessitam. 
parecendo-me não haver, motivo que .iustí.fique a excepcão 
quanto á consignacrt0 orçamentaria ,para a impressão e pubU
ca~ão dos trabalhos do Congresso !Nacional. 

Explica-se perfeitamente minha insis.tencia. no assumpto, 
s1 se attender que. ,já. em 1900, um de meus antecessores havia 
verificado que a média mensal da despeza. com o alludido ·ser
viço. orça..,·a em cerca de 50 : 000$, · 1\ccrescen~do que, em, vista. 
do formato dos avulsos, dos Annaes e <lo Duxrío do• Congres:w. 
que fôra alterW.o, duplicando o trabalho e consumindo maioi· 
quanticade de màteriaJ, ella tendi~ a elevar-se. 

Ora, si ha do:i:e annos passados a eonsigna.()ão mensal de 
3(1 :500$, dava. logar a reclamações por parte da administração 
do estabelecünento. é de ver-se sua exiguidade, si feito o con
fronto de pre1;os dos artigos adquiridos nuquella época. e aetu
·.i.lmente, é ?>i ~omparados os salarios dos operarios em Hl08 e 
i920. 

O serviço de impressão e- publicação dos trabalhos ,parla
mentares, no a.nno passado, deu como já disse um deficit de 
-137 :681$769, e, pois, foi essà a importa.ncia de que fiquei pri
vado para attender aos trabalhos ordinarios da repartiQão, 
creando-me isso uma situac.ão demasiadamente embara~sa. 

Com effeito, as cffícinas ])rooisam receber, cóm urgenoia. 
novas machinas mais aperfeiçoadas, e algumas dellas nem si
quer foram ainda reorgani:rndas, desde o incendio occorrido em 
. i9U. Fuendo as c-conomias i:rue tenho imposto, ter-me-hia 
~ido riossivcl fr adqnírindo aos ;poucos esses machíní.smos em
bora a consignacão 01·camenta't'ia geja pequena; entretantQ. 
nada pude consoguir r.essc sentido. vendo meus csforco.s sem
pre annullados, Nn virtude de estar sendo esta verba annual~ 
mente distrahidn de seus fim:. para ser applicada. em grande 
parie, no ~ervíço t.le impre!>são e publicação dos trabalhos d•) 
Congresso Nacional. ' 

Em vista <lo !'Xposlo. Jll.ll:·O venia n V. Ex. para lembrar a 
conve'niencia de $C kvar o facto ao Ct)'llhieoimento do Exmo. 
~t'- .Ministro da Just.iça, que assim inteirado, se dignará -pro~ 
videnc1al" conforme ju~gar mais acertado, de modo que a verba 
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()r<.)ameut;.u·ia, <lc que ;;e Lrnta, i;t~ji1. elevada, i10 t•xet•cicio vin
. douro, para 7:'.li: 50r·~J. providenni:mdo...,se tambrm1 para que, no 

· ~~xercicio vig<mLe, $C•fo. cone•~dii!o o credito suprilcme11ta.r. na 
.importaucia dr~ 4r.í0 :000$. uma Y <.! Z qni;, ,iá está. verificado que a. 
riotac;ão acLual nii•) husf:a pa.ra · aLtco.der a despet:a. até final do 
cxercicio, e não é possível que, aín<la no corrente auno. 'ª 
verba da Impren.sa Nacional continue a ser desfalcada, com 
preiuizo ile ~eu rc;;;ular funccionamento. . 

A importanc-ia de 724 :500$, calcuia.d:i. como jooi.s~n.savel 
IJara o custeio do s.:-rvico cm questão. corresponde á consisna
•:;ão mensal de ~ó :500$, que se ropart.em em 37 :()()()$ para o 
~nado Fcde1·al e ·í0 :500$, -pa.ra a Camara dos Deputados. 

O er•!dit.o $up1>lemcntar, 1'equisita.do J>al'a o exercioio vi
gente. •!Stá avaliado em .~50 :000$, por ser essa a differença 
entre aquelie.s 72·'i. :500$ ~ a consignação . orçamentaria -
27~ :500$. 1:onform~ t.udo const:t da escrfpturac;ão aqui ragu
l•wment.e feita. 

Reitero a. V. Ex. u~ protestos de minha. elevada eetima e 
distíncta considcral}iio. - O direotor geral, Antonio Boroe$ 
Lco[ Castelln B1•0.nco.». - A' Commi.!l!llío de Finanças. 

N. 272 - 1920 

CmsWe1·a. ue 1ttitidade pttbiica a Liga ·BarbaC'enens.e contra 
o A11alphabetismo 

O \:ongr1!S:>o ;~ acio u a.l-~·~:;olve: 

Arligo uni~o. E' considorada instituição de ut.iiidad~ 
publica a Liga Barbacenense contra o Analpllabetisroo ; re
vogadas a~ cisoosições cm contrario. 

Sala ôa:; .s~ssÕ<.'s, ago~Lo'. de 1920. - José Bonif o.cio. 

btstiffrw;ão 

Os cst.atutos d"vidamcnte legalizados most.rain os rili" 
!)levados da Lign Bnrbaeencnsc r:ontra o Analphabetismo e 
~ão um explen<lidc modl"lo pa1.-a que ouLt·os se fundem por 
t.odo o pai.: c~f'or:\')aHdo~ ~e l)<ll' obter os rnelbot·~s 1·esullados 
nesta S"l'andc .:ruzaàa . · · 

A Liga Barhai ~encmc. 1:onfonnc o ralalorio do seu presi
dent-ê', o capitão An~~'l1sf.o Al'aujo Doria, .em 24 de agosto de 
'1919, mantém acLualmE-nt.e ·2() eur1;os, sendo Hl pa:r:i o sexo 
inn:>culino o um pu1·n n feminino. 

No ::ieu trabalho constante I! di'act.ivo, u. Liga tem obii<lo 
a.prooinvei!.l 1·osultados. lutando •}mborn eom dit'ficuldadcs 
oriundas de sua receita escassa . 

Vae, 1mt.retnnto. mcm~eendo pela dcd-ic11.cão de sous dirc
ctores, pela solidariedade dos seus associados, convencidoe 
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1 r.1Ll1.1~ Jo que i1re;;tam um televanlH H'l'Vi()o an Brasil, 'J)Ot'
'fuanLo para que em 1922, .ao se festejar o Cen~enar.io. S l! Y P.- -
1·ifique a diminuição sensivi;l do nmYiero de analphabeLo~. 

A sua uLilidadu publica <.!ccoi.Te <los !ieus fins. cumpL'iuclo 
:ws poderes fed ernns, estaduaes · e municipaes r odearem- na 
d~~ todo o apr!!i;o, justificando-n. nor lodas as l'úrmas cm 
hem da !~UU!-lh n qti1.· s•! -dcdiea. - - ,\· Cornuii~!';iío 1.1!~ Com.:LiLui c;.ão 
e Juslicn . · 

N. 273 - .i920 

Gr!Ju. o titul.D dt.: p1•ofe11.Sol' 11.à'junto nos b~titt~fos úe Ensino 
Swperio1; 

Arl. J. º Fir.a creRdo nw~ Instilulos de Ensino 1Supe1·io1· 
subordinados ao Minist.erio da Justiça ~ Negocios Interiores, 
o iitulo de professor adjunto de livre escolha das Congre~a-
-ções e de nomen.~ão do Presidenl.e da. Republica. . 

Ar~. 2. • De sete em sete annos a contar dt:\ m8.rço de 
1921 as <:ongrcgacões se reunirão decorridos 30 dias de in
scripção para escolher. entre os docentes, de accôrdo com o-
art. 3º, aquelle ciue de'1erâ ser apresP.ntado ao Governo pa1·11. 
exei-cel' o logar de professo!' adjunto. 

Paragrapbo unico. o t.itulo de professor adjunLo si!'rá. 
por materia. . 

Al'L. 3 .. Os prOf f\SSores adjunto~ serão escolhidos en l.1·0 
os docentes, attendP.ndo~se ás seguintes condições : 

ri) os llbcénLes devem contar cinco annos d~ exerciGio ; 
b) apresentar certidão dos cursos que fizeratn; 
e) reunir os trabalhos scient iflcoe e enumerar os titulas 

que possniJ· d'~ modo :i. fnr,i litar o .in lgarnento dai' Con1;1--e:;a
cões. 

Atl. ·Í .º •:\os pr<.if.,~ :-ot •ns au,iut1t1.1s compete : 

a ) fazer eursos irnrnplemr.nLat·e,.: inclir.ados pelas Congro
i;ui;õns sl'm pre.ioizo d···~ · sub~f.itutos; 

h } i;ulwt.i!.uir l•I': profcssorc!-1 snhst.it.utos Nll seut1 impedi
mentos: 

e) íaicr parlo ·da!! bnncae i:rimmlnu.doras (' de defp~a rfe 
1 h•~ses closd~ 11ue t1eJnm pttrn f~so 11ham11dos: 

d ) !nirnr rmr~o~ A'Prn,.~ r:o privndo11, d!'l M~~t',1" r.om ns rc
g-ulamento!'I i>m vigor . 

Arl. 5. • Os pro!esllores adjuntos nito per-ceberão vcnei
mentos n deptiis de terminado o ·seu perlodo lectiv~ l)erdé.lrl 
as repliaa mencionadas nos paragrap11os do art . 4•, con~er
vando, -porém, o Utulo · de professor. 
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Ari. 6. • Os professores adjuntos poderão accumular os. 
respectivos titulos com outras funcções de natureza technica 
ou scientifica. · · 

- Sala das sesMes.- .4.. Austre(lesiio.-- Andrade Bezerra. ~ 
- Nabuco de GouvOa. - G~rvasio Fioravante. - JOão 
ELysio. 

O Sr. Presidente - 1')<tssá-~c ás votações constantes da. 
ordem do. dia. 

Vula~ão elo, p1·0.iet.:lo n. 212, d·~ 1920, fixando a forca 
nanl para. o e~ercicio de 1021. (com e!Ilenda) (2" discussão). 

O Sr. Presidente - Durante a discussão deste projecto 
foi offerecida a seguinLe 

EMEND_._: 
Onde convier: 

Art. Aos officiaes do Corpl:\ de Saude da Armada que 
foram enviados á Europa na missão militar creada por forca 
do estado de guerra. pelo decreto n. 13. 092, de 10 de julho 
de 1918, será contado como de embarque, para todos os ef~ 
feitos, o tempo dessa commissão. - Cincinato Braga. - Car-
los Garcia. - Nabuco de Gouvca. · · 

Voti submctter a votos o pro.jecto salvo a emenda. 
Approvados successiva.mente em 2~ discussão os seguiu.,. 

tcs artigos do 

PRO.JECTO 

N. 212 - i920 

(FORÇA NAVAL) 

O CongTus:::o Sacional decreta: 

Art.. l.º A ÍOL'()a naval. para o anno de Hl21. const.ar.â: 
§ 1.º Dos offieü:es do Corpo da Armada e Classes AnnB-

xas eon~l~n1.P;; 1iu:-; quadros estabelecidos i>clas leis vigentes. 
~ ~-· Dn.-; ~u b-of'ficinc~,,: e assemelhados constantes do~ 

1·<.·.~1wctiV•.ls quadros. 
~ ~." li<> ·100 i\lu mno;.;. a::;pii·anfos. pa1·a a l%eola "i:tv~l. 
~ ·L" lk 5 .000 pru~a~ pura o Corpo <fo Marinheiro~ ~a

tionaes. 
§ 5." n .. · 1. ~00 l'ogui:::la>', nml'inheil'os do Corpo de ;lfaL•i-

tihl'iru~ Nueionne1'. 
~ l)." D1~ 1 . :.WO foguistas l'Ontl'adados. 
~ 7." Dl' soo prni;as do Batulhão Nllval. 
§ S." De :mo ulumnos da. Escola de Grumetes. 
C.-Yol. VX. 
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.% !J.º De l .800 alumnos das Escola~ de Aprendizes Ma
rinheiros . 

. Art .. 2." Em lempo de :,.·uci·ra a fol'ca naval compor-se-ha 
.cio,pcssonl que for ll_t!CCSS0.1·io. 

Art. 3.º O lcmpo de scrvicjO <los marinheiros procedentes 
das Escolas de Aprendizes Mat•inheiros será de 15 annos, a 
contar da dat.a tla. .indusão nu rcspccf.iva· E scola, e o dos vo-
)untai·ios scrú de t1·es· annos. • · · 

Art. ii.º O~ cl<1i·os que se abrirem uo pcs~oal da. Armada 
serão preenchidos pela Escola Naval, PP.las E,;colas de Apren
dizes, · pelo voltmlul'iadó sem premio e pelo -sorteio, regula-
mentado 11a f Mma da Constituição. · 

Paragrupho 1.mico. Na in~ufficiencia dos meios decla
rados neste aríigo. fica o Pod.er ExccuLivo autorizado a re

. prutnr o pessoal por meio de contracto. 
Art. 5.º As praças do Corpo de !.\farinheiros Nacionaes i:i 

do Batalhão Naval que · complel.a.1·em trcs annos de serviço. 
oom exemplúr . comport.amcnlo, terão uma gratificação igual 
A metade do soldo simples, da classe em que estiverem sem 
prejuízo das demnis grntí ficacõcs a que tiverem direito. 

Art. 6.º As pra<;us do Corpo de !\farinheiros Nacionaes, 
do Balnlhão Naval que, findo o trmpo ele serviço, se engaja~ 
rem por trí!!'; armos. rcccbct·ão soldo e meio, e aquellas que. 
concluído cst.c prazo. :;;e rceni;aj a.rcm. por mais · t.rcs, quatro 
ou cinr.o nnnos, rccP.hcrüo soldo tiohrado, supprimidas as ~ra
tificaçõc;-s de 125 e 230 réi'>, anlcriormentc abonadas. 

Arl. 7.~ As praps tio Cot"[)O de Marinhcirqs Nacionaes 
e' do l3alalhün !'\aval ll\.10 !;e Cl\,qaj::iecm OU reengajarem . terão 
dircilo em eudn <·ngujarneulo ao Yalot• r.m dinheiro das peças 
de íardamcnlo :;raluitam<!nle dislt'.ibuidas por occasião de 

. verificarem a primeira. prnc:a. 
Art. 8.º ~\1; pruçil.!:1 dos corpos acima citados approvadas 

no concurso de cspecialii:;t:is e as Que exercerem os cargos 
àefinidos no dt>crcto n. 7. 3!19, de f.i de m~ io. de 1909, terão 
·direito :is gt'(ÚificnÇões espcciae$ P.$labclecillns nu. tabellu. an
:nexa no ffil'ncionado út~Cl'<'l.o, alóm dtis demais vantagC!ns que 
lhes comp1!l.ircm. contando que as relativas · ás incumbencias 
não excr.c!um ao limite m:rximo fixndo no ~s-uia:> para o abono 
de v~ncinwnll) ás pru1:as. 

ArL. u.• Scrfio considerados da res~rvn naval: 
!: 1.º Todos os: }nrHd<luos vnlidos rruc Livcrcm servido na 

Mnrlr1ha dr. Go1·1Ta por n1ais ;fo Lt·c;; anno;;, como ofl'ici:ici;, 
suh-orfici:w~ Nl pra(:m•, i:c•m nol u qnc nffedc a sun. l'.CPn t.ar,ão, 
~xi:.nptuados ot1 P,:l" nN'<tC~ r oi; Cltll) co11tar1.~m mai:; de i:Jl) o.nno!l 
do itltid1J. 

§ ~.~ T<trio.~ º" itHlivid11\l!' pí!rl.m tcl'nf<:' f\ :·L m:trinha mci·· 
co.nto 011 :t 7wol'i·;~:io ma!'Himn q iie anrr.~nnlnrl'm o cer tifi
cado do huhitil.u~ü.o para o scrvic;o da Armada, c::q1edido pelo 
respectivo Eslado-Maior. 
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§ 3.º O Podr.r Excr.ntívo proporcionará a inst.rncção tc
clmica () pratica ad N1unda á oulcnc.;ão do ccrlifica<lo a que so 
r efere o ~ 2•. 

Art. ·rn. Conlinúa em vir;ot• a autorizaç.ão conlidn. no ar-
tir;"o 1 ~ do clccroto n . 'í • O 15, clr. 9 de janeiro de 1 \l20. . 

Arl. 1 L HcYOg'am-se as disposjcõcs cm contrario. 
Approvada •~ referida cmcnrla do Sr. Cincinalo Braga. 

O Sr. Presidente - O proj ecto passa á 3• discussão. indo 
antes lÍ Coinrni~!:iáO u~ Marinha e Guerra para SCl' r edigido. . 

Yolat:fío do.projecl.o 11. 01':: ,\.do i!H!), di.;;pondo solwo o. 
cxccuç:ão da lei n. 3 . 13tl, de 2 de agosto de HHG; com pa
r ecer úa Commi »~ão de Conslituit;.fio e Justiça sobre as emcn
d:::s ( 3• discussão). 

O Sr. Presidente - ·vou submctter- a ' votos as emendas. 
Vo tai:ü.o da scgu in te 

E!'llEt-:D.~ 

Ao art.. .s.•, § 1•, depois da palavra cfundan'!entadn>, ao
cre3cente - se : csó cm falta do prova de ser al!?ltnl signatario 
c,lcilor ou de rcconl1ocimcnto de alguma das firmas.::. 

Sala das sessões. 1.8 de dez('mb1°0 de 1019 . Nicanor 
Nascimento . 

N. i 

O art. 4º, § 1•. r egula a r ecusa de fiscnl pm• par~e do juiz 
e c:-1:igc ·que scfa f11nclnm0nlatfa, havendo r ccnr so, r.x-of {icio, 
do rc~peclivo dP.fpa c: ho para n Junta de t•ccursos . A emend:i 
rcslring-c a rccu;;a n dons u n ico" .caso~. :l saber : falta de 
prova de s 1~r 'alg-um sígnnlal'io l'lcilor; falta do rcconhcci
menlo de alguma dns firmas. i'\[ío parece ncccituvcl n t·cs tri 
rcão. porque impC'diria a rccn~n rm outro.> caso~. como pot' 
exemplo: si os aprc:scnlanfo;) forem m e nos do l.rinta ou si 
enft•c e l!C'S h<Htv('r nl~11m .qnc prove SCl" dci lor, mas não no 
proprio municipio onde . d<.>\'O ftlnedonnr o fiscal, conforme 
prcecitua o urL ,, ... - Nieanor Na:;r:imcneo. 

Rejeitada. 
Yot.u<;ão da scguilite 

N. 2 
Ao :irt .. 5" : 
,\1•rr P'-'r'rnfl'-~r. : i:i\'fl Di;:(1•ir!.fo F<'cl ('r~I h:'lsf::id ~f,<m chs 

<!.-mnis 1•oncli1;cif'"· a lll'O\'U díi qu{• o uli'ihn:!r) rci>itll' no r.li :; 
fricto clcilorul lrn dous nm:cs e da c!cclaracão do dlslrioto 
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municipal cm que ~e quei.· alisla1., dentro do di~!rirto elei
toral'». - :Vfomior Nascimento. 

O Sr. Presidente - A e~t,a emenda . a Co:mmissã.o offe-
1·eceu o ~eguinlc-

Stil:l:õ'l'l'l'U'flV(I 

-s:'.'lo Di:;t.dcio Federal o tempo de rc~idcne ia. coi\tinúa a 
$ Cl' de dous mcr.es_,_:.. . 

Approvado o r·efe rido sub!:!t.iLutivo, ficando prejur icada êl 
emenda n . 2 . 

Ucjcitiidu tl emenda n. :3. 

VDta~ão da l:!eguintc 

N. 4 

Ao parasrapho ·uuíco do mesmo ar't.igo, accrescente-se. de
po.is da palavra ,.responsabilidéi:de~: <.ficapdo extincto o ef- . 
feito penal do despacho'). - Nieano1· !'Vascimetlto. · . 

Approvada . 

Votação da seguint~ 
EMENDA 

Ao arL. 19 : 
N. S ... 

Substit ua-se a palavra «podera"> pela cdeverá>. - Nfoa
nor Nascimento. 

ApproYada . · 

ll~jeilad<t a emenda n. 6:· 

· Votação <la seguinte . 

N. 6 "li.. 

· :\o :.11·t . :!5 :· 1•111 , .. _.z d11 .: lO:t, tliµa-:-:1~ -r.::~\ - .'\' ica.nor 
.\'11sl'imt~ 11tu . . . 

O Sr. Presidente - .\ <'~lu rmcnda a Commí~são offo
r·rc c11 11 ~t1 i.:oinle 
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Approvado o referido subafüutivo. ficando prejuricada a 
1!monda n. 6 A • 

. Rejeitada e emenda n. í . 

Yotação ·da segninl.e 
EME."IDA 

N. 11 

Accr.r>.scr nLe ondC\ con:vicr: 
~o .Governo d•~spcndet•á at é a importancia de 12·:000$, . 

por anno. ·eom n creação e manutenção do serviço da registro 
:;i:-ral do:; r>leilores <lo District.o Federal, organizando sobre 
immNfüit.a <lirPcção r fi:>calizaç.üo do juiz federal da 2ª Vara. 
que, pal':l essP. t'im. •~s110Jherá. auxiliares de sua exclusiva con-

. J'innça, aos quat•~ sr abonará u:''a ~rati'ficação. fixada p11ln 
Minist,ro do Tni,('rin1•. dentro do. w .rbn acima deCllarada . ~ 

Sala da!> 1'.~.~sõles. ·18 <le <lNt:\mb1·0 de 1 M!l. - Biw:rqiie 
de 1Ya,z~1reth. . . 

O Sr. Arnolpho Azevedo (pela. ordem)· - Sr. Presidente, 
a Commissão havia. dado parecer favoravel a essa emenda, 
porque ella contém medida realmente boa, como é a. unifi-. 
cação do resisko <los eleitores. no Districto Federal. 

· Succcdr.. por1~m. que um projecto, em andamento no Se
na.do, rrovid1~11cía a rnspei.t.o·, ôe modo mais completo. organi
;:ando pessoal. dispondo sobre livros, . etc • 

. Nestas conrliçõcs, nu dai'ia :.i.gora; da tribuna. parMer 
r:ont.ra a emenda, salvo si º· seu illustre a:utor, no éaso de 
i- ~.t:n· presente. preferisse r etirai-a . (Muito bem.) 

Rej eita.tias suer.es;;iv~mente a !'\ emetida3 8, 9, to. 11·. i2, 
rn. H. 15, 16 e Vi. 

o Sr. Presidente - Vou submetter a votos as emendas 
da Cnmmissilo. 

Approvada!:1 S.UMPs;;ivnmente mi scgi.tintes 

K!l.fE'NDA!;: D,\ CON:MIS!!ÃO 

N. 1 

Passe-se para 3º o art. ~ •. 

N. 2 
.'\<:i nr L 3º, rrue passnt <Í ::i ser !,.•: Redi,in-se ::i sslm: 
Ar!. ·'I." Quando o fisr.nl. cm r eda.mação fundamentada. 

representai• cont.ra a pr-0,,.a feita, perante o escrivã() \to ali3-
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fomrT1to dl" !;f\!H'r o nlist.ando Irt' P. MCT'ever, o JlllZ, despn
clrnnc!o drnlro ('lf~ 1,s hnras, ni,nndnr:í fozcr novo requerimPI1to 
o w•vn !nc:?ripr.fio rm s•l:l nr11s~.~nrn. cm dia e hora. que dr?si
~r:nr:'t. cfontro rins r!rz prím!'irai: clias. fazend'l inlimar o alis
l:i.nrln. nrln nrfi<·inl d" .!nstirn rcspedivo, wb pr·na d~ con
fr:;~n. ~r. i.n!.!m:v:1n nfin .:omp:irccrr. C1U, cnm.riareconrlo. não 
d·~n:i('md 1·:ir c;nhrr l"'' ~ <'Scrcvcr, . terá o alistando i r_ddirido 
~c11 r1(!rlido c'!e> ifü•lu"'5o. · 

~ 1." Qt::mclo :> l'~ c·Jam~r.(in lfü fj sral Y!'l'Sar sobre O annl
J?hrth!'ti<;;mn dr •'l flif r.r .i:í :ilíslado, essa dcligcncia .;crvirú para 
clO.'.!t,mien f.ar!io dn rr.-rur~n. 

~ ~.ª Qnrindo :i lcllr~ do nlis1:mrlo 0 11 alist.arlo prr~onte 
nfil) (l'rr a mrsma rln tirimrirn rro111>rimf'n f.n ou i n~r,ripciio ou 
cruanclo h11u\·1>r mnl.ívn par:\ n~rnnif.ar qm~ não ~ file a mesma 
pP.~!'<nn. rruo nn:ni: r1>n11rorr11 " <>.r. itncrnvr.u. o _iui7. P:<;:clnil-'1-ha 
<lo ::ilisfam<>rln 1111 rornrr.rr:'i no. rccorr~nte o documento d'e:sse 
fac.to. nrirn insf.rnir n r0~m·s'1. • 

~ ~.º An$ S!'rv<>n1.11arir8 •!n .inslii:a cnm rnnc,.,rrerC'm di rF!
eb~mrnle p:ira a insrripnão1 do al~um ai1a1ph:ibeto. ou clr um 
indivir'rn Pnr oufrn nnc:; l ivros º" :ilislaml'nln. P. no riffici:tl 
di:- ;11-;tic:;a C:1ir'. ~"m rnnsn. .i11sl:i rfln fizrr :1. int.imnr-i10. imporá 
o hii~ a .pcm:i r:lisciplinar do 100$ de multa ou 10 d ias de 
pri.::1ío. 

~ ·"-" (lmm<ln hni;vcr imnMi;ihilidafle nh!:nlnla. de. inl ima
~fi..-i til'S<:nnt .i11$l ifi r.arln " ~l'!rti l'írnd:~ nr-Jn offici al de just ica. o 
Juiz nrd!'nnr"í. no 1> =>r.!'iviin do afisfamr.nfn. soh :'IS mesmt:'ls 
pena<>., t;t:n Ol'n[r'I dll !1~ h .'lr:n affixe Nlífa( d~ jnfimacãú COnl 
o nrn!:' t <!r rn d!::-c:: " r<'m"ff:l .. snb rl',Efr;tro do Correio. nma 

. ~·~ni~ ífn mr~mo rrlitaL ao :\listando ou alistado a ínlirr.~.r (} ao 
n~~a 1 "il r0r0rl'~n f ~. 
· ~ !;.• ,\,., fi sr-~ I (]\11! fir"r l'Ppres!'nln~ão cwídcntcm"nt.c do-
lo;;~ -~l'r:i. . pr-Jo .iuiz. imnosl :\ a nr-nn dl'. multa at.é iQíl$, ha
VP.1,.rln nrur;;n ;;uspcnsivo para a· Junta de recursos inlerpo3to 
d er:t ro de 1.0 dias. ' 

N. 3 1 

Arcrcscenl!'!-Se onde convier o seguin te : 
Art. Ondn hottvP.T' mn i ~ d(l um csrrrh•ão. o _h:fa de di-

r citn rlri C'lmar~a on o !\fini<:lro do In1.11rior. confnrmf) o caso, 
ox·g~ni:i:n.rfí umn rr-ln~~o d"llt'~. por ordrm de ar.ti:m idude, o 
nc~sri. ordr-rn ~crvirt\ r.nfla um rlurante um anno civil . 

Apnrovndo · nm 3• cliscussão e envia~o á Commissão de 
Rcaacção o seguinte 

Pno.Tl!:CTo 

N . IH2 - 1919 

O .· Congresso N:i.c lonal dccrr.ln: 
Art. t.• A l<'i n. 3.139; de 2 dP. a~cisto d" 1916, será 

executada, -Je conformi<lade c.oin o óisposto nesta le. 
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Art . . 1.• Fica elevado :i. SO dias o prazo de ·30 dias a que 
se rci'cre o § t • ôo nrt. 3º da rcfcl'ida lei. 

Art. 3.ª · Quando ·houver qualquer reclam:?oão contra a 
prova feita, perante o escrivão cio alistamento, d e saber o 
a listando ou alistado, lêr e csel'cver, o juiz mandará fazer 
novo r equeri mento e nova insc1•ip1:ão em sua. (}resença, im
pondo ao escrivão a m ulta de mo~. ou prisão por 10 dias, 
si o alistando ou al ist:-do não souber l{n• úem esct>eVer, ou· si 
ri lcllra não fôr a mesma do pn meiro rDqttcrimcnlo, ou si 
houver motivo purn. acreditar que o alistando ou alis tado 
presente não ó a mesma pessoa. que antes -requereu. o que 
determinará a su a exclusão. · . . . 

§ L" O nlistnncio ou ali stado que se recusar a comparecer 
perante o juiz, será havido por an:-ilphabeLo. 

§ 2.º Do dcspccho mancland o comparecer á presenr,a do 
juiz süo int.imacios os inlllt'css.:dos pelo escrivão do alista-
mento dentro do prazo d e cinco dias. · 

§ 3.º 8i a intinrnc:ão não für foita no prazo marcado, o es· 
!:rivão, sob pena de mulla de 1 oo~. nffixará. no dia seguinte, 
nos log::- res <.lo coslumt?. o edilal de intimação por 1,: inco dias, 
find os os quaes decidirá o ju iz, como fôr de direito, dent~ de 
t18 horas . 

Art. 4.." Cada grupo de 30 c!cilores. pelo menos, do mu
nicipio, tem direito a um .t'íscal do a!i'stamento eleitoral, no
meado por officio endereçado ao Juiz do alistamen~o. com as 
firmas rcconhccicins e provn. de que são eleitores. 

§ i.º A recu~a de fiscal por purte do juiz, dev e ser run
damenlndo. e do dcspn.cho h averá recurso e:c-of ficio, para a 
junta de r ecursos . . 

§ 2.ª O despacho de acr.ei !.ação ou recusa tle fiscaes. deve 
ser pro1'orido dentro õc liS horas, contadas da hora do dia da 
enlruga da nom1~a-cão ao .iuii. que pnss:i.rá recibo ao apresen-
tr•nto, . com esse!' esclarl'cinrnnlos. ·· 

§ ·3.º Ao fiscal se dará -\•ü.:ta em cartorio dos livros e ma.is 
docu mentos do alislamenlo. ·sendo-lhe fa.cl'llado a companhar 
os alistandos nos aclos di:! inscri!)ção, na ent.re:;-a de Litulos e 
nssignatut·à dms respect.ivos recibos e recfümar, por escripto, 
ciue se juntará aos au tos. contra us irrcgularida<i1.:?s que ob
s{:rvar. 

§ 3 .• Ao fiscnl so dat'á ,·isf. ~\ rm curtorio dos livros e mais 
dOcJJmonlos do nlist:uncnto. ·sendo-lhe facultado acompanhar · 
os r- list:mdos nos aclos de iwwripção, na entregá de tiLulos e 
:issfgnnlura dos rr~p rclivo.s r cribos e r cclumnl'. por escripto, 

· que i:i~ juntarú aos autos, contra ~s irregularidades que ob-
serv~r . · · 

§ t..• Ao C'Scrwão. do nlistnmenlo ciue embnrnc.or ou ím
rrclir n fi scnli:t.ncfin. imporá n .iuiz a penn. de 100$, modianle 
1·celnmai.;iio tlocumcnlnda do fisr.nl. · 

Art. 5.º O pra7.o elo rm~idtmciu. do alisLando será. de qua ... 
tro m c:ws inintct'l't1plos. 

Art. 6.•· Os requ isitos exigidos pelo a r t. 5°, seu s pnra ... 
graphos e lettras \ia lei n. 3. 139, de 1916, serão .provados com: 
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os documentos nelle m~ncionados, revogadas tH• disp'Osicões 
da lei orcamenia1·ia n. 3. tdS. de 2 dP., janeiro de 1918, a.r-
t.igo 3-'i e seus paragraphos. · 

· Art. í ." A t.ransfen~nc i a. pot' mudança · de domicilio, s6 
será concedida ú visL:i ele prova de. residcncia .no novo mu

. nfoipio (~ de exclusão do alist.nmento do em quo residia o 
P.leitor que a i·equ erer. 

Art. s.• Quando o juiz do alistamento ou a junta de re
nursos encontrar, no decurso do processo de um alistando, ou 

. no · do recursn, qualquer prova de falsidade de declaraO()'es, ou 
<la J'aisificacão de docum1mtos. impor;i. e:i:-officio, ao seu au
f.ol' ou slgnalario a pena. de prisão até 30 dias, sem prejuizo 
do pr6cesso criminal, que devei·{! ser intentado no .iuizo com
t-cf,r.nie. 
· · Paragr:lp'ho unice. Dessa pena disciplinar haverá recurso 
suspensivo para a · insiancin supei'ior. interposto dentro de 10 

. djas, peranl.e a auf,oridadC' quo a dr.~rr.La.r, sendo julgado den
. tro de 45 dias improrogav0is. pena de responsabilidade. 

Art O.º Toda vez que o juiz do alistamento tiver de sabir 
<la sédc, em diligencia. acompanhado p·elo respectivo escri- · 
"vão, levará. este o livro de inscripção e receberá. onde esti
ve-r: ns docútncntos para al i.stamento eleitoral. sob as v.istas 
do juiz . 

· · ArL 10. Quando f6ra do e.uso do arLigo antecedente, em 
µ i·ocesso summarissimo ou a.clministrat.ivo, por denuncia do 
~linisterio Publico. ou <le qualquer pessoa, ficar provo.do que 
t) escri\'áO do alist.amenlo retirou OU deixou retirar do respe
ctivo earlorio o livro de inscripção dos alistandos, o juiz 
i;uspendel-o-ha de suas funcçõ•es por 3t' dias. e. na re inci
c\f'llt' ia. destitu il-o-ha dcs~ns fonccõ~s. · 

.'[>araJ;:rapho u nico. Da nbsolvioão haverá recurso, ex-o(
f icio, para a. .Junta de Recursos. e est.:i. mult~rá. o juiz em 100$ 
;i. 500~. si reformar a decisão :i.bsolutoria recorrida por estar 

· em dcsaccôrdo com as urovas dos aulos. · 
Arl .. U. Quando o tabelliiio recusar o reconhecimento· de 

lrllra (> firma de um alisLanclo . . que csc·rever na sua presença 
e de ixar a l'irma i·r.~ist.rada ~m cartorio. será pàSSiv~l da. 
i;emi de multa. al<- 500$. salYo si fica1· prova-do não ser o 
alistando a propria pessoá.. eujo nome pretendeu usar. por
que.' nes l.1~ caso. an alh:Lando ;;rr:i imposta a penn de prisão 
nlt.• oilo <lias. 

ArL. 12. Quando o tabellião fizer o 1·econhccimento dll 
lrlt.ra "' firma do out.rn. p~sson como sendo do alistando ou do 
si~naL1rio r\e. qun.lquer documento para alistamento eleitoral, 
sel"-lhC!-hn e.r;-officio ins.lnurado o processo de responsabili-

. dade pol' p rr.vnricnofio , incorrendo em igual crime o juiz 
<1U l' df'.'ixnv dP. promovet· esse processo . 

ArL rn. ~Pmprc Qtl!' bClll \"P.r rPc!:imaç.fío do fiscal. OH 
Quancl('I r.nt t:>nder nP.ces$ario pat·a ·Obl.Pl' esC'.lnl'ccim ento sobre 
as qualírl::tdes legues de. alistando. conY('rtP.rá o juiz do alístu
menlo o .iulg-:imenlo ein dili;;rnnci::i.. mar-canelo para isso, em 
clesi:racho rlcvidament~ publicado, o pra7.o improrog-avel .de 
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oilo dias.' clm·ant.e o qual sel'á. licil.o aos interes:>ados ap1•e.sen
tar novos documentos pat•a sercru ,junl.os aos aut.os. 

Arl. H. No edital dP. que t1•ata o § -4.º do art. s• da lei 
n. ;L 130. lle ·19!l:i, dffVt!r<'1 o t!Scri \·~o do alistamento dteclarar 
especifiea•fam1mt1~ quaes 1.H dot·.unwntos nue servir.am para 
provar og requisitos lcg-aes do alistando incluído no alista
mento eleito·ral, sob pc•na d1: 1008 a 300$ de multa imposta. 
1>.-r-offic.fo pelo juiz. 

ParagTapho unico. Igual pena soffeni o •:sc.:r1vau se t·e-
1.nrdar a publir..ar;ão do mesmo edital por m!l!i::' de .'18 horas. 

Art. '15. O e"crivrio (jUe, depofa dr mullado, deixar de 
l'azm· es;;;a publicação na fôrma ua lei. será destit.uid.o das 
i'uncc:oes e processado co.mo prevaricador. 

Art. '16. SempJ'I~ que ho11vl'1: reinddencia na l>ralica le 
nm delicio ou falta :mnivt>l por esi:a m.:. outras leiR elni[.o... 
racs. a pena será em dohro. 

Art. 17. tFica revogado 0 ~ 3" do arl.. ·U da lei n. 3.139, 
de 1916. 

Art. 18. A infracção ~le qualquer das disposições do 
art. :1. 3 e seus para.graphos, da lei n. 3. i:=!9, de 1916, acar
rl'tará para o ,juiz ou 1•scrivrln a prrnu disciplinar de multa de 
:1 oos· a 3008. impostu ipr.la Junla d e Recursos, .mediant.e recla
mac;úo, devida m<'nll' in!'<li'U ida. aprest•nlada por qualquer do6 
interüssados. e 

Art.. 19. O cs01·ivã0 rtn alisfamento eleitcra! poderá ser 
cfot'tituido pela autoridad". qu" o designou. depois de con
drm1~acto e.luas vezes por int'rtu•ções da IP-i. ~ommet.ti<las no 
exl'rcicio dn. seu cargo. · 

Ar1.. 20. A:;. novas vias d.r. f.itulos sP.rã0 expec1'idas á. vi~ta 
dP depacho do .iui.-:, .:m i•ec1ur•rimcnlo do proprio p.un,h1)' de 
elPifor com leLt.ra P. :firma reconhecida por tabellW.o. 

Arl'. 21. Em caso d1.~ recurso. deante de novos documen
f.os offerecidos pelo recorrente. poderá o .i:ui?; de d.ireito refor
mar a dec.isão recorrida, dc1üro do prazo de liez dias. conta
.dos dr l"C\l r·ecP.bim1mto. fãzrndo seguir o processo para a 
Junta de Rncm·sms. dent.ro dP dous dias, qiiand<o a confirmar. 

Art.. 22. Da decisão da .Tnnta de Jtecursos. quando nã.o 
j'ôr proferida por unanimidade de votos. haverá recurso vo
luntario :para o Supremo Tribunal Federal. int.erposto pelo 
membro <ia jnnt.a. qu1:1 fôr vencido.· 

Paragrapho unico. A int.erpretacüo desse recurso se fará 
por. ternlo no proce<;so. df'\'Pndn ~er. em sei;.rnidn rPmettido ab· 
Supremo Tribunal Federal. 

:\ rt. 23. Concorrer flp qnalqUPr modo para a falsidade de 
11m documer1to destinado a fins el cit.oraes. quer fabricando-o 
no todo oi1 em parte. quf'l' abonando 011 reco'l1h1Jcendo como 
rnrdndciras n firma ou firmas que nelles 1>e encontrem d~ 
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punho dl:verso de1 da pes·soa ou pessoas a quem sejam · attrt• 
huidas: · 

Pena - Prião ce!lul:.ir por seis mezes a um anno e( 
suspensão dos c!<:rcitos polític1~h por dous a quatro annos. 

Art. 24 .. TJsar de documcnlo fai.;;c, ou dn ciocumento ver
dadeiro fnls lfícado ou ultcrado, p:.i ra alistar-se como eleitor, 
ou par::i n:xciuir o.l~ucm <.lo ~ü:stnmcnl.o: 

Pena -- Prisão ccl!ul:fr. por dom a seis mczes e suspensão 
dos direitos pofüicos IJClr um a dous anrios. · · 

§ 1.º Os crimes orn d'ciinidos, b<·m com!> os de que co
gitn a lei n. 3. 208, de 37 de dczcmbrC' ele 1 !HG, no capitulo 
<Disposir;õcs pcnaes~ . e os de igu.:11 natureza do Codigo Pe
nal, serão ele cr.cão -publicn, cahcnao no procurador sécc:onal 
'far ::i denunc iü p erante o ,juiz dQ secção, que poderá or<i'enat' 
no seu sub~tilut.C', nn Capital Fcder~l ~ na séde rJos g stados, 
e aos supplr.nles. nos outros munícipio~. as diligencias do 
summnrio. fiC'nndo res:crYaela r.orno al.lribuicão propría a 
pronuncia e demais actos do julgamento. 

§ 2. º Sempre que d'ci~rnr de ser incluído ou f<\r excluido 
o candl1:!:l t.o na lisln clP. <•! ·~i lnr""· por ~<' Ir.• vr•!'lficaàc qual
quer das infrnci:00s mcncion:otdns. o .ini7. da direito remetterâ 
os pnpeis e doc.11mrnlos ao i;wo'i:urador seccional par-a que est~ 
,rcn1nva o ~:·~r·~'=-;ÍV<• prore~~c. . . 

Art. !?5 . üs cl rlir!.01:; rc·r lnfraccúo dar; leis de ulist::imento 
s6 prcscre\'cm ~m d'C!Z :rnnos. 

Arl. 2G. ne,·o~am-se a$; di~pnsit;.ões cm contrario. 
Vntnr.; :'io elo proirdn ri. 388, de t917, nri;aniinndo o Co· 

rlig~ ©:• Ag-uas ( ~· di ">cussão l . 

O Sr. Simeão Leal (pc7JJ. ordrm.) - Sr. Presidente, nos 
termos do arl .. 3!!'i, ~ tº. dn Rrgim:mtn, rcQueiro seja feita 
em B'lobo ti vot::it!io· do projcclo n, 3·S8. 

·· O .Sr. Presidente - O proJi?cto n que se refere o Sr, 
Dcputndo ricta Pnrnhyba é o · concernente .ao Codig-o das 
Agua .~. 

O nrl . ~t!5 ril') R".t::'imenl.n riisppc que, cm 2ª discussão, 
sr. ynl:i r~ p r imri r(lm rn\n o pro,j~r l o , nrti~n por nrtíi:o, e em 
Sf'p-1.1ír!:i. C:"!rh mnn rins rml'ndns . E o § 1º n~lnh C'lr r.c m11> n 
v nl nciín P"í!<"r:í !<!'!' frita cm J!l nbn. nos pro,icclos de grnnde 
numf\ros d·~ 'nrtit:ns. n requerimento de qualquer Dcpµl:i.do, 
opprovndo :rela Ca~nrn. ·' 

O nro,i1•r.ln cm qn,,slüo tem 1!J8 nrligos, e n elle nãn fo- · 
ram offcrct. idns r trn:-nda,i , 

Vcu ~'- bmettf!r a votos o rcquP.rimnnlo . 
C<>nstilL\lrta n Cam::ira approya o rcqucrimcnte> do Sr. Sl• 

mcão Lenl. 
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Approvado cm 2• discussão o saguinto 

PRO.TECTO 

N ,_ 388 - 1917 

O Cc;ni;resso .Nacional decreta: 

LIVRO I -~ 

Das aguas em geral 

TITULO 1 

Das auuas commu1l3 

Art. 1. • E' assegurado o uso gratnito de f]Ualquer cor" 
rente de af:"ua., parri as pr-imeiras nc~essicladcs da vida, si 
houver caminho pul)lico que a torne accessivcl. · 

Art. 2. º Si niio lfriuver csLc caminho, os propric!lrrios 
rnar;;inrie,:; não pod~m impedir q11c os seus visinhos se :ipro
vci!em Lla womia para aqucll<! fim. comt:rnto que sr.Jam in
drmnízatl0_& do rprrjuizo quo ~Jadecerem . com o transito pelos 
seus prcdios. 

§ 1. • fü;fn servidão só i;e <lará verificando-se que os di
tos y[::;inhos nfio pnd<'m haver :>gua de outra parte, se~ srando 
incommodo r. rliffir.u1dadc . · . _ . 

· § 2 . • O direito do 11so dn!>. n;nn;;, a que este artigo se rc
fPrP. n::!o rirescl'l!'-'f'!. mas ccssn lo)2'.o qu~, pc!::t r.onstrur.di.n de 
al;::nm:'l fnntn puhlica, ::is pN~f:O:lS' n. 11ucm· ella ·. é concedido 
pos1>nam huvrr. sem grande difficuldade e incommodo, a gua 
de que carecem . 

TITULO U 

Das a(Jttas pttblicas 

ArL s. • A~ aguas publir.o.s podem ser de uso commum 
ou dominacs. 

Art. li.º Süo publicas c1c t~so commnm: 
•. n) ::is correntes, canncs, lagos e I::igOas navegavcis ou flu

ctuaveis; 
b) n.<> corrcnf.rs de que $C fa<;::im cs•.as aguas; . 
e) :is nascrmtrs. quando for<'m do tal modo consideraveis 

quo por si constiLuim o caput (lumin'4; 
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d) ós braços de quaesquer corr~nte!; publicas. desde que 
M n<Psmos influam na navegabilidade. 

§ i. • Uma corr('nte navegavel ou fluctuante se diz feita 
por outra, 11nando i';;t.a desagua em ponto cm que aquella 
::iinda não é navegavPI ou fluctuavel. 

§ 2. • As: coÚm\t.es de que se fa7.em eis lagos e lagõas na
\"l'!gavi>is ou flur.f.uavei~ serão dêt.crminadas pelo exame de 
peritos. 

Arl . 3 . " Não Sê comprehendem na lettra a deste artigo o~ 
lagos ou lagôas situados em um s6 predio parLicular, e pcfr 
elle Pxr..Jus:ivament.(' cercados. q\iando não snjam alim1mladolll 
por :ilglima rorrl'nte de uso commum. 

Ad.. 5. • A pr.rennidade das àguas é condição essencial, 
para que r.llal:' se possam considorar publicas. nos termos do 
art.igo anf.P.ccdente . 

Paragrap hn un ico. Entri?tant.o, para os effeit.os deste Co
d igo, ainda sP.rão consideradas pE!rennM ag aguas que sec .. 
rarf'm em nlg:um estio fOrte . 

Ar! . ft. • Urna corrcnto considerada publica, nos termol!I 
da let.t.rn a elo nrt. '1", não perde este caracter porque em 
al[?um ou nhnms d<' f!.P.\lS trf)choF- deh::r de ser nave.gavel ot1 
nnrtuaw>l. 

Art .. 7. • Ainda i>P. consideram publicas. de uso commum, 
i.odni:; ás ai;:-nns si h1ndns nas 7.00af; pflriodicamente aso~lla(tas 
pelas SP.r.(laS. • 

Parngrnnho 1mico . Est.ns zonas serão prévia e c~evi<!l\
illf'nl.p drm:n·cariai:; pi>lo Govemo Federal. podendo este. para 
ta l fim l'J~J.rar f'm arcl\rdo r.om os governos dos · Estados. · 

!\.l't. 8. º São J'llblicas dominaef; todas as aguas situacfa!! 
"m i.l'rl'l'l\OS qul' lambem '' sr.iam. quando as mesmas não e~
tivl'rl'm õrstinadas no uso commum. ou. por: algum Lit.ul:). ~ão 
sl' a('ht\rf'm no clominio particular. 

TITULO lil 

nn.~ O(lti.0$ parfic11.lares · 

Ar·I . !l. ~ São parl.i<mlares todas ai' agons !:fit.undaia em · 
t.érrcno~ Cf\ll' tnmb<lm o se.tom qunndo as m~smas nrio forem 
rmblicas 1le uso commum, ou. por algum titulo. não forem 
dominiae~ 

TITVLO IV 

Do 12l1:t!o e dai: marue~ 

ArL 10. E' publi:co de 111;10 commum o alveo das. agun!'I 
publicas de que trata o art. 4º. 
. .. Art. H. O nlv~0 1~ a !>U!)erficie que ag aguns cobrem, sem 
tr~nsbordar para o sólo naturalmente emmto. 
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· § I. • Na llypothesP. de uma co1Tente qur sit'va de divi!:;a. 
cnLrc diver~o~ m·o.vrielario:::, o 1li1·c ito d-e _i.:ada um delle::i se 
c:;tend.c a todo o compriment~i. de sua testada alé a linha tirad•~ 
pelo ceutr0 do al"veo. ' . 

§ :!."Na hypothese dl:l um lagu ou lagoa nas'mes1uas e~'n
•liçõcs o direilo d·~ çada prnpL'let.ar io estender-se-ha desde a 
margem até a linha. ou ponto central, na e:x:tensão da testada 
de ·cada um. ' 

Ar!.. 1.~. A .. '5 mal'g•ms 1~xlm•1t:.1.~ Jus agua:; publfoa:;, de 
que lratu o 1·efo1·idll ar(,. ·Íq, pel'lencem ao dominio dos l'i
beil'irrhos. resalvadas a~ :>ervidões neces::;al'ia~ pa1·a o apro
' 'eitamento das mei:;mas. cm uma faixa de 15 metros de lar
gura na h~·pothe;;e da leLlra a, e de lO meLrn!i, na hy.pothese 
das lettras b, _e e d. 

Paragrapbo unico. Inclue-:;c nesla resalva· a defesa a 
~ro~eccão das florestas. 

Tl'l"ULO V 

Da accessão 

Art. 13. (l)nstituem «aluvião» os a.ccrescimos que. ~:~\ic
cessiva e imperceptivelmente, se for marem nas · margens das 
correntes, bem como a parte do alvco que ::;e descobrir pelo 
afastamento- das aguas. · 

· Arl. H. ·A alluvião, ainda formada â margem ela:; 
aguas publica:;: d1~ üso conunum, pertence aos ribeirinhos, re
:-;alvada:: as servidões a que se refere o art . 12. 

"Ari. 15. Quando a oi:alluvião:r> se formar em frente a 
predios pei·tet'\\:<.>ntcs a proprictarios differentes, . far-se-ha a 
divisão entr<' cllP.ii. cm pt•oporç.ão á testada que cada um dos 
1wedios apre.-;entava i;obre a ant.iga margem. 

Arl. lti . Vel'i-rim.1.-~e a ~a\'ul:::ão» quando a fo1·~a subita 
•la corrPUl•! arrn111 .. 1a uina pul'f.1• ctm;;ideravel e rei.:on'hecivel de 
urn 1irP.dfo. ar·1·11.ia.rirll:>-a ~ohr1: 0111.1·0 predio. 

Al'i,. 1 i . O 1Jn110 dattUf'fll' 1u1d1:r;\ t•ecl:unal-o ao dt!!;k·. a 
quem '" 1w1•111itt.it:l11 npla1·. 1111 rwltt eonsc-ntinwnl.o na rcm1:i.;ão 
ua me:;ma. (1\1 P••la illdl'lllllb:at_'.fifl ao l' l.'Cfalllunfp, 

P:n•n;!1·aplt11 1111i1·0 . :'\:'ão sr; vrl'ifii:aruio e;;l~1 r1•l'lan1n•;ãrJ 
llr\ 1wa:r.0 dt' 11111 a11110. a i11"n;'•JHH':tr;i.o ;;~ t:(lll~idt"'ª eonsum
mada. t ' " p1·n1wi••la1·in p1·1~,i11dka<lo 111•1·r!P o üiL'f'íLo d<' 1.•ci
,·imlica1· •' •l•· ·~.xi;: i r i11d1-•mnizar;.1ío .. 

Al'I .. 1S. Q1111rnlfl a 11r•11/.1'1Ítl íor d e t:ousa 11fío- :-:11stll.'[1[. j\·el 
'll! adhcrr11cia -natn1·al s1.•1•:i rN~ulad:i reios 1w incipi11;: dn 1.li
l'('ilo qm~ 1·1,gpm n in,·enr.,ão . 

. \1·L. ·.1\1 . As ilhas nu ilhol:1~. 4Ut.~ se Iorn1u1·em no afv1 ~n 
<lc uma corrcntt>, 1rnrtenccm ao dominio publico ou par~icu"'." 
br, coníor·mc o domiuio du mei>ma · corrente. · 
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\. 
§ 1.0 Si a corronte· servir- cic divisa entre diversos pro

prielarios e cllu.s csliverem no meio <la l!Oi'rcntc, pertencem 
a lados estes proprietaric::;, ua PL'oporção àe suas testadas, 
aLé a linha que dividir o :.üvco ei'n duas va1·tes i1guti.cs. 

§ 2.0 As· que estiverem situadas cnlre esta linha e urna 
dias margens, pcr·lencem, a11enas, ab prop:.delario ou pro-
prietarios desta margem. . · · 

,\rl. '20. A;; ilhas ou ilholus, que se form::';rem pelO 
desdoiJrament0 de um novo braço da correnle, pe•tencem aog 
Dropriclarios dos terrenos, a cu~ta dos qu:i~s se fonnaram •. 

l'aragl'apho unico. Si a corrente, porüm, é ntwcgavel ou 
lluctuavel, cllas poqcriio entt'J.r para o dominio publico me
diante prévia indemnb:ação. · 

ArL 21. As ilhas ou ilhofo.s, quando de domínio puhlíco, 
con<.;idcram-~~ cous:.i:; patrimoni;jes, salvo si esL1vcrcm ci1c;;h
nadas ao uso commum. 

Art. 22. O alveo abanúonado da corr-ente publicti ou 
rrarticul3r poi•!cm·e aC'i> .Pn>Pl'idar·ios ribci·rinhos dns duas 
margens, sem que tenham dit·eito a inclemniz::i.qão nlguma os 
donos dos terreno:; por onde n~ agua::; abrirem · novo curso. 

Para,zrnpho imico. Retornando o ri0< ao seu antigo leito, 
o abando11ad·o \'Olla aos .antigos donos. · 
· ~rl. 23. Entrcfanto, :::i a muc;•.:i.nc:a da corrcnt~ se fez 
11or nl.ilidadi> pllb1:rn, o prr.dio occupacto pelo novo alveo 
deve ser indcmniz<tdo e 0 n.lvco abnndonado passo. a perten
cer ao expropriante para que este se cowpense ·da despeza 
feita. · 

Art. 24. As disposic;õcs dc;;tc titulo são ap11lieave!s, tam
bcm, aos Iagos e la.~Ja~\ nos casos analúr;os qpe ahi possam 
occorrer, salvo a hYJ'olhese do arL. 53!> uo Codigo Civil. 

LIVRO Il 

DAS AGUAS Pll':st.1CAS E:-1 R.EI. • .\ÇÃO AOS sn:us PR.OPP.lETA'RlOS 

Art. 25 As ar;uas pubtkas ae uso coromum bem come 
o seu alveo pertencem: ' 

I. A' Uniâo: 
a~ qu:\111.lr. situ:i.tlos no Tcrritorto cio Acre, ou em qual~ 

quer oulro tcrrotorío que a Un iüo n»nha a adquirir, l'ill·· 
quanto o nir;,mo nrío se L'.Onslituir cm E~lado ou for incorpo
raclo a al;um E$lado: 

1>) qunnúo SCL'\·em de limites da ncpublica cotn ns na-
ções vis1nhns; , 

· e·, riunndó ~ilnndns na zona de 10 lr.i;u'1.s contíg"ua aos 
limif."l': da f1C'puhlira com <:'Sta;; r.uçõc.>. 

li. Aos Esl.ados, cm <tuu.lqucr outra hypolhesc, sal\'o v 
. caso do dominio municipaL. 
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nr. ~A.r:.s municípios, qunn;Jo exclusivamer:tc sil.i;ados l!•J 
r.;P.u lenil.nrío, l'<':;prit::.d:t!> :•.:-; l'P:iLt'ic1;õcs qu1i! p•J~S:im i:;cr im-.. 
postas-' pr.lu leg:isluçifo dos Estados. 

L(VRO IU 

00 Af"P,OVt::ITAMEN':'O l);\g AGUAS l"'L"BLJCAS 

Dis:JOsição preliminar 

Art. ~Ci . E' pc•mil.t iclo a tocJ1)s usar de qun~Sn'l.lM' a:"uns 
publiras, conform~ndo-ilc cClm os r egulamentos adminis tra ... 
tivas. 

P::ira(;'r.aph~ unic'o. ·Quando este uso depender de de.ri-· 
:vai:ã.o, scrú re-:;ulado nos termos elo arL 36 . 

TITULO 1 

Da navegaç!o 

A!'t. ·21. O uso d:is :i;u:i<; r11hlir:1s se devo rcaliz:lr sein 
J'lre:ui7.0 da na,·cz:ir;5o nu d::i flur.lunr;ão. s::i \\•o a llypolhcsc cio 
art. Hl . 

J\rt. 28. As pont"" Bt?rüo Mnstruidas dci)l:ar.do livre a 
r~r:s::o;cm dag emh:irra<:ór.s. 

Pnrngecpho unico. A<;.0 irn. r sfas nilo dcvcni J"i r~f.1r n:i. nr·
cr.ssi r:ndc dr. àrriar a m~slrra~·ão. snlYl) si é cslü o :.iw loc!ll. 

ArL. 29. A n::ivcg-:ição dr callolngcm scrti fcila po1· naviti.• 
no.cionaes. · 

CAPITULO muco 

Art. 30. Compete :í União: 

l. Lc:::is lar gó\wc :\ nti\'<'~;i.<:fi0, incluída a íluctua<;áo tia~ 
corrcnlc!:i ú c;umcs tle seu domínio. 

H. Lrgis (:i.1· 1;obrr• a n:t\'1•:;nçiío rfn!; ~orrcntt>s ou c:rn:o.. r.~. : 

a) q1H' cnrr"m 110:· mai l'õ t.ll' uni F,~t::rlo. dirig•~m-sc a (cr
rilorio c~lr:in~t'il'o ou dr>s:J!~un.m no Ol:l'nnc•: 

l>) rpw fir.pr·<·m pm·IC! do p!:1110 m:·rnl Ôt! viai:-ão <fa flcpu
blicn. quC'! f•'.•r :Hl(1p l.:n!0 pelo Cn11;;1·r~.;o: 

e) <)U(-1 . fut·n·trn1<)n l<'. fon•.111, por .t.lecrc lo "manndCI <lo Po-
. cfor Lcgh;lativo, considerados de uLilidudc nacional, pol' sati::-
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fnz~r~ru a necessidade:; e::;lralegicas <rn corresponderem a ele
,·ados int.crl'!sset: de ordem polilica 1m adminil:!lt'a.tiva. 

At"l. :Ji. Gompct<.' aos E3Lad-0s, ~alvo a compctcncia do;;. 
munici:pios, legislar : · · 

a) sobt'e a navctracão das correntes ou canacs situados .im 
seu tcrrilo1·io. quando não :;.e veri'fiqnem os casos do art.igo 
anLe<'-edente: . · 

b) sobr(~ a. fluduac;ã.o desta$ cor ren tes ou canae.,;. sa\\·o a 
llypothe~e elo n. r. do arl.i;;o anlc!ccctenle. . 

Art. 32 . Compete aos municipios legislar sol>t·c a mLVc
gação ou flucluação das corrent.es ou canaes si tuados cm ;;r.u 
territ.ol"io, seml)re que o e-aso não fõr de competencia da 
União ou do~ Estados. . · 

A'l't . 33. Os principio;:; est..abele.cídos 11este capitulo tcctn 
applicação . 0 m ca::;os analogos, aos lagos ou lagôas. 

TITUL0 .11 

Da caça e da pesca 

Ad.. :H. A caca e a pesc:a poderao ser exercidos livre
mente nas aguas publicas . de accõrdo com o,:; regulamentos 
admini$Lralivos. . . 

ArL 35. As Camaras l\lunicipaes. cm regulamento que 
expedirem, e de accôrdo com a ·legislacão dos Estados. provi
dênciarão pa.ra. qu~ o ex:m·cicio das mesmas se íaca sem pl·~

. ,iufao pata a "cgut·an r:a publie.a e para a ·t'ePl'Odue{.:ão da 
c:•pecic. 

TITULO UJ 

Da derivaçio 

.-\i·l. ;3.J. As ai,:uas publica.s llàu podtim ser derivadas para 
a~ ap11 lica1~õe;; dit ngricultur.o.. da indu::;lt·ia e da hygiene, sem 
~ 1!:<ist()ncia d1· conc~ssão :ulministl'Ut.iva. · 

!: t .• 'l'•.•da CC'll)('.nSRãu ~1! rm·{t pàt• lc-ni:i10 Jixo. '~ uunca 
C.li.<.;e(fon l l' de :!::í :\lll\O~. Jeter1ninando-H~ iamh~m t .Ulll l>l'a~.11 
riir.Oltvl\I, 11fiü · . .;ú pm·a st• 1·1~m ini r:iadus, {'Omo para ;;erern con·· 
cl11 itla~. ~uh nena d1' cududdadr.'. m; ohra~ pl'Dpo:;La:,; p1:lu JH'
tidonu r io. s ~-" o pr·i uwit·u p1·uzt• nlio ex1.:cded. de Ültl umw 1• o ~ 1 ·-· 
J;\llldO dí~ l.l"l! ,,: . 

_\l'I . !fi . Em luda a . con~cSl!iío .se ~~iipu larú, 8í!li1Pt'C·. a 
clau:m!a de l'D:ioalvu. do:> <li •·dto1; d~ te1·ceiros . 

:\rL ~~8 . A 1.•<mcc:•sãC> não . imPl•du. 111.mca, tttt ;ilienai:,ãu 
p~n·cial úa!; ag;uai; µublil,a.\: , que 1>rw iualicn:.wci::;. mas no ::;irn
l>lt•s direito ao u s<.1 destas agua.~ . 
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At·l. :10. 11 t'.i.1di::;•.) r1.:Sl11Jil.:! 11s di\·1~~lu" ad1.1ui~i.Jo::> su~1:·1· 
1•,;t:u n;,;uas at•.! ;'t data d·~ sua pi·n111ulg·:11:ilo, p111· t iiulo Jr.giUmn 
uu posse trintcnar·ia. 

P;il';.).grnpho · unien . J~"l.l·~ dirf' iLu::;. r.•or1~i11. 11ftü l J•.11.lL-111 !.l!l' 
111a i0t· nn1 pli!11d1• do tJll" •J" quH '-' t :ud ig., 1•s l.a,IJ!!l 1ln·. rt» 1:ª"'' 
da •·:rneessi'io . 

Art.. .w. A Cl•t1ec,;i;à1J J e\'r, ~·~\· feí\.a li•~tn pru.iui1.•.1 da ua
\'C{;[lt;ão, quanlo {rs ag:uus fftll.' !,;1•n·i1•t•rn pJ'l' ;~r;th·11!11f!rile :111 i.:om
mcrcío. 

"\l't. .·í L l!:m 11uulqucr 1rnl.1·:i lryp,)1 ll use , a J1a\'1~ ;;:ii;ã 1.1 po
derá S<~1· pref. cL·1da. :> i <1 i11l 0•1' !!S~t: ,fa d ei·h·a..;ão:t ~H atH·1 ~:> l~nt.; \t' 
eum mai01: import:rne.i;i 1;Lo qu1·' a1·1tmlla. 

§ L• O Govcrno :b:Ci.hn·al. i~lll r 1a;ulat11tml.o 1,1ue c:qwdir, ·~s
tabelec;.erá a:;; enncliciSes mn tJUe c~s l r! c:1~ ll " r,~ ve1•ii.'i<JH. 

§ j.~ :Est~ ·regulamon lu pt·uYidi:1mbd, aíuda, · sOIH'e as 
r~nndi t;;ões d:i. clerivar,ão, de inodo que gL' conciliem, quauto pos
liiveJ, os . u ::;os pnhlicos a. f!UP. i::sl:is :i.c;uati ilc iwe1>t<un . 

Art. 42. As :1guas destinada:; a um' f im ·não poderão ser 
applícadas a. ouLro diverso, sem uovê\ concessão. 

ArL. 43. O uso da derivnçãu é real; !tlienando- se o .pre
dio ou o engenho a que clle serve, passa o mesmo ao novo 
proprielario . · 

CAPITULO UNIOO 

DA. CO?t.IPE'l'li:NCJA ADMlNlSTRATlVA 

kt. 44. As concessões para derivação serão ouiC'lr~t:)aA 
pela União, pelos Es tndos ou pelos munic;ipios, conforme o 
~eu domimo sobre as aguas a que se referir a derivação . 

ArL. 4.5. Em relação, porém. âs aguas de que trnLa o 
ar~. 30, !t. II, ellas ficam. ·1fom t·orno os seus re:;pecli vr1~ alveo 
n margens, ,debaixo da inspeccilo 1! da autorização do Govnrno 
.Fedcrul, para:- que sejam oc·.cupacto.8 · :'lNJ'\ ttnmno pitr'a a ua-
v~g-ação que servir, ei'i'ecti\'nrue11 f,1.•, ao commercio. · · 

ArL 46. E e.sla aulodzacfw sm·á sempre prévi.1 P. ex
. orc~sa, no caso de dct·iv:tcão para n !'~ f .abP l1~1~imenlu <] (• n11inni; 
· <'lect.l'icas . · 

Art. 47 ·, O:; govo1·noi- lornm; UOVlll'Üll paru ~ui t im soli
~.\tar licenc.a do Governo .Fr.dPr'al, l"U\'Íando-llle tl!:l plnnla~ 
àns usinas a insta llar. afim d~~ qu1; uslc verifiqu~ i>i nllo lm 
1ibstruci;!l.o, ou faça a desn.tlrnpriucúr:i por utilidad.:- publica fe
deral, quando i'ô1· caso disto . 

Ar t . 48. O Governo Federal expedirá i•egulamenlo sobrc.1 
:i. concessão de usinas movidas por nguas de seu dominio, bem· 
como ~obre a. das QUf.l se eslabelecerein por desapropriação 
Que eile·decretar. 

~~~.n « 
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TITULO IV · 

Da extincção do uso }lnlllico 

' 
Art. -i.9. Os usos i;e.rae:; a t.tue t>e prestam as aguatt pu-

blicas só por dis.posicão de lei se podem extingUir. 
Art. 50. · Os u sos de dc.rivação exLinguem-se: 
a ) pela l'enuMia.; 
b) pela caducidade; 
<: ) pelo 1·csgatc, deconidos os dez: primeiros annol:i, aplk 

a conclusão das· obras; e t.oma.ndo-se por base do preço de in
demniza<}áO s6 o capital effectivamente empregado.; 

d) pela expiração do praZ-O; · . 
• e) pela revogação. 

A1·L. 51. E' sempre rcvogavel o uso das a~as publ!oas. 

TITULO .V 

:na desobstrucção e da defeea 

ArJ.. 5~. tN'a.s aguas ~ublicas . <lti uso commum, os propt"ie
ta.rios tios predios coni'mautes· são nbrigados a. t.:ortar e ~pa
rar as ]arvores e plantas exisLentes nos !lous pred?os, que em
baracem ou pt'cjudiqu~m o r ogimcn e curso da-:; aguas, e t\ 
navega<;ão ou flucLuacão, ~ a ·nimov.~r o:; obstaeulo~ que te
nham origem doi; mldsmos predioH e sejam nocivos áqucHc fini. 

Para.grapho unicCJ. A~ ut•vorci-: o plantui; set·ã'o cot•tadas. 
e os obstnculos l'emovidos . . pelo~ ageuLc::; da nd.1oiniAt1·ac!'&o, a 
custa dos p1•op1·i et~ll'ío~. •1uando este:!! nfio o t'ii~rem . 

.Al'L. 53. Si o obstar.ulo não tiver origum nu!' predios már
ginaes mas fOr devido \L ar.cideutc ou á accfio nn.iu1·al dal
aguas <>u correntes. o 1lono :;crá . obrigado a fa;.ci· a. i·c111ooi\11 
ou destruicãu dclk. no~ l t•rmo~ do a1·t.íi;o anlorio1· u ~eu rm 
ragrapbo. 

1'aragrnpho unico. :'-fiw havm1<lo donu 1·.011 hr.cido. cllH St~l' :°L 
rtmiovido ou Ol\struido pelo~ :ii;cntcs e :'i t:uat.u thi adminh•Lt·à
c;ão, pert.enccndo \\ esta qualquer pt-u<lucto provenient.t• d r• 
111esJno obstaculo . 

'.Art. 5-i. As ob1·11.s de uefesa co1üra as ümud~e~ a;erão 
f eitas pelos vroprict.aríos dos predios inundados. mediantr 
Iicenca prévia da a<.lministracüo. · 
"' Paragrapbo uniuo. Si estas obl'a:-; intere~sa1·em au pro 
'.Prio regimen das aguas publicas, a despeza será t'eR_artid1t 
~ntre a adm.inistra~-i~ e os propriet.aríos. . . , 
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UAl'ITULO UNIGO 

ArL. 5:J. Cornpcl.e à União. ao.,; J~sta<los ou aos muUlc1-
p:os providenciai· i;obre a de:>ohst1•uncfío e dofesa nas aguas 
de seu dominio. 

\Ar'L. ~fi. }';m · rela1,;ão. po1·üru, ti:> ag-ua:-; de 11ue 1 .. l'aLa o 
art. 30, n. ·lif, esl::t compcl.cncia é d:t União, sempre qu() !iC 
tratar . de navi?gaç5.o. cffocLiv;imrmtl' commercial. sendo a6 
despezas respi.!-Ctivas dividida~ ••ntre ella 1.• o~ Estarloi; in-
teressados. · 

Pa.ragt•apho unko. O (~nn~rnn lo'cde1·al pudorá. quando 
~mtende1· . entmr en1 acr.ôrdo t•tom fl i'los }•jsf.arlos, para a. 1·ea
liza~·ãO clesl.as obras. 

TITULO \r 

Da tutela dos direitos da administração e dos particularea · 

ArL: 57. :\ -a.tl·u~inoi~Nlçfl.? pub!ii;Q, por ~ma prop!'.'ia fot:ça 
e au·Lol'1dade, podera 1•epo1· incontinenti, no seu :a.nt1g.o esta
do, -a.s aguas publica~. bem como o seu !-eito e margiem, quan
do :iU~ga:l ou con .. Lr.avencimtalmente occupa:da:,; por ipa1·ticula- · 
res. 

A:rL. 58. A;;si:,;l.c. ainda. â. me$Illa aclmi.ui&Lr.acão, o di-. 
reito de assim procedl'r. qu:lilldQ o exigi·r .o int;er-1,>SSe publico. 
m~smo que h~a oec.upa!;ão lici,:u.lmc·nt..c nstabclecida.. 

Al't . 5!1. .E)s~e di r·cd Lo d-0 l'<lintegl'a. adminisLraitiva cabe à 
União. a.i·nda no caso do art. 30-, n. TI, e me::1mo cont.ra os 

· Estadôs ou municipio:>, :rempl'C qu·e a. occ:upa1~iín !'edunda.r 
om. prejuizi.1 d~ nav:ei;acão qu e\ sirva. l).ffect.ivamente, ao com-
mercio. · 

Al'i . 60 . O,; particulares poderão dc fondor o;; s1~lli! di
re.i.toi; conLra outl'o;; part\culat'es. t\O .iuizo pcLitorif.l, pa.ra 
quo se dccr.et~:. m esmo, :i ineff icat1in d-e qunlqu-cr con~ssão . 

Arf.. 6t. o~ pa-rtir..ulaN!l' a indo. podle.rií.o defen<iier osL~~ 
dir.eifos. n-0 julzo po&<;e&SOrio, mas só no <:aso om que a·pre
s.cnt0m como Litufo uma cono~:>,.; ii.fl f'Xf}l'·essa ou outro titulo 
l~Ai't·imo P.quivalient,c. 

LIVRO lY 

l)isposiçiJes pratimitrfll'es 
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Utiliza:;:ãCl ·rJelb·S lJC' " 'ª i !! l'\ufr l10 UÍI'Cil·O dt> terceiros OU na 
qualidade, ctirsu ou ulLurà das ug·uas publica-5. 

Ai·L. 63. 03 iwc-Oíos inferiores ~úo ob1• igados a 1·ec~ber as 
aguas que correm nat.uralmenLe <los predio<> superiores . 

Art. 6<í. O i'lnxo nalural, para. os predios infer'iores, de 
agua pertencente ao ·dl)no •:lo prediv superior, nã.e> const.itu{3 
por si só se·rvidiio em favor dellcs. 

'rlTULO l 

·Das correntes 

Ar~ . 65. Os donos ot1 po:;suidot'es de pL·edios atravessa
dos ·ou banl1ados pehs aguas cori·cntcs, podem usar dellas 
:pqta a irr.•ir,;ur:ão de seus pL·cdios ou pa.ra. o exercicio . de suas 
indusLriaG, comlanto que <lo reiluxo das mesmas aguas não 
i'esulte prejuiw uos pt·edios que fjcam ~uperiormenLe situa
dos, e que infcr·iormenLe, não se :i.ltere o ponto de salüda das 
aguas remanes~cnLes. 

§ i." Entcm1c-~e p or pouLo <le sahiihi. aquelle onde uma 
da~ margcM do · alvco deixa primeit·amente de pertencer ~o 
predio. · 

§ 2." ~ão ;Se compr ehcndem :na expressão - aguas rem.a
nescontcs - o.:; ('.~1:01-rNl•Juras. 

Art . \ili . i:'i u JH't.:d lu ú nt.rav1:ssallo pela corrente, o don(• 
ou po.~.>uidor pode.rã, .nos limites detle, desviar o alveo da. 
corrcnt<.•, rcspei lmúlo a.s obl'ic;acões que lhe são impostas p~o 
:trt.igo untccc<lcntc. · •· 

ArL. ü7. Tem intoil'n. applicaçüo ao ll:l.SO das corrcnles 
1.1 qirn rJi.•púu o arL. 104. ·. 

Ar L. liS . Si o p rr.d io é r;implcsmeute banhado pela cor
rNtlc, e a:< n~U:ts nfto Mio sobejas, far-sc-ha a <livisuo entre o 
dono uu pvs.~uidor tlcllc ri o do iwcclio fronlcfro, proporcio
nr.i ln;cnLL· <i ·~xlcu.>r'tü dos 1wcc.lios e {~s ::;ua;.; pi•ecisõe6 . 

l':.n.,ai;1·a1)ho un ico. Dcv~m-.>e harmonizar, quanto pos;-
sivcl, nosla parl.ill1t1, o;: int1n·csscs da agricu!Lu l'a com oi; d a. 
indllslr iti; 1.• C• juiz Lerá a t'o.culdu.do <lo decidir c:c-bono 
U.f: (JUO. 

A1• \.. li\J. A siLuar,;ão superío1· de mn predio niio exclue 
o di r eito <lo 1wcuiu fronk: i t·o ú pm·i,;uo Jc ugun.. que lhe cube. 

A1·L, iO. Sí us ifonos ou poss11irlorcs uos prcdios mnrgi
n::\es. atrave~.'$Utlos p lll :i corrente ou poc ella banh :ttl·os, os 
augmnnt:.u·em, C•Jm a. ,«JjunCL'.fto do ouLt·os prcdios, que nã.o 
tiver em dii'cilo ao uõo ctus aguas, n~~o as podcrilo empregar 
nestes com prejuízo do direito qu e sobre cllas t.ivcrem os seu::. 
visinho s. · 

-A;-L • . 71 . . E' impresoriptivc.1 .o . dii·eito d e uso sobre a.s 
correntl!S parLiculares, o qual ~ó ·llOderá. ser aliena.do p or cs
cripLura .ou nulo publico. 
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Para:;·rapho unico. i3;espcitmn-se os direitos adquiridos 
até a dali!- da promulgaçao deste Codigo, por litulo legitimo 
ou prescripção. que recaia sobre opposl.1;ão ni.lo seguida ou 
sohre o. consLrucç.ão. de obras no prcdio suvcrior. de qu'o so 
possa .inferir abandono do primi Livo dfreito. 

Art. 72. O propric!Ario rnbcirinho tem o dkcito de fa
zer na margrnn, -Ou no alvco da corre.nte, as obras necessa
rias ao uso das ::iguas. 

Art: 73. No prcdio atraYessado pe1a corrent.e, o seu~ 
proprietario poderá travar c;;L:is obras em ·ambas as margens 
da mesma. 

Art. 74. No preclio simp1'csme11Le banhado pela co1·ren
l-1' cada propriel.ario mari::-inal poderá. fazer obr.as, apenas. no 
tr'}).tO <1-o alveo que lhe pertence. 

Parag-rapho unico. Em torlo o caso. cst.o proprietario po:.. 
dr.rã tnval-ns. n:i. mnr)!cm fron l.eirn. mediante prévia in
demnização ao rc·spccf.ivo nropriet::i:rio. 

Art. 75. O nroprietario do predio servient.e podori. no 
caso do paragrapho a;i tec.cdentc. aproveitar-se da obra feita, 
tornando-a commum, de.sde que pa~ue uma uart.e da despezv. 
respectiva, na proporção do bcne.ficio que lhe advier. 

cAPITULO 

Da de.rnbstrucção 

Art. 75. Os propricbrios mar~inues dns correntes são 
obl'igados a se abslor de fact.os 'lll n possam emb::irnr:.nr o 1 ivrc 
curso das n;rn:i.s, r a rcmovrr ns oh~tnoulo~ a c~le lívni Clll'~o, 
•mando r>llcs tivrrrm origem dM Sl'US )')rcdios. do modo n rvi
t'ar pre.inir.o de lrrcriro~.- qur não for proveniente de lci;-ltima 
applic::u;ão cns n.zuns. 

P:irn:::rnpho unici"i. O srrvi1:n de rcmoi:i1o rio nhstnrulo 
scr(1 foito :í crn:l:i ílo :it'oflrirlnrin n CJllrm l"lln incumbe. 
qunndo este não qnrira fozC'l-n. l't'SJ')(mdl"ntln ninrln, o pro
pri<'f.nrill pcl:i~ prNlns e rlamnn~ cinc c:iw;rn', hl"m rnmn pr>ln~ 
rnnltns ('JtW Jhr foro'm impo.sln.s nns rr~ulamontos ndmlni~lt•a· 
ti vos. · 

Art-. 77. Si n nh~1:tr.11ln :1n lhTI" r.nr~n cln~ ni:n:l!' ni1r1 rn
sullnr <ln farto rlo p1·r1:wir!:irin ,, nfo l.ivcw orii:-rm nn !'ll'N!io. 
ma .~ for .Jr.dd0 n nr·r~irlr>n!r!'l n11 :í ::i1~rão do prnni'io eurrn rle 
:1 ~na. ~rt·:I. r·1·movidr1 pi' Jnq prnprirl ariog d!' .todos os pr1icl ios 
pr1•jurl icarlos. . 

Art. 78. l\'n c:i.sn c~o al'li:::n :mlPr.rdr>nte, o dono rlo prr.clio 
em 111w 1~sl.iv<'1: o ohslnC'11Yn 6 c)bri~aào n r.on~<'nf.ir qu~ os 
proprirtnrios inf.rrr!>sndM rnlrcm cm seu prcdio vnru fazer 
a :remocao, respondendo cstrs pelos prejuizos que lhe cau
sarem .. 
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í'Al"I'l'rJT.o II 

Da caça e da pesca 

Ari. 79. OE: proprielaríos muegínaés, ou as pessoas quG 
dellea obtiverem lfoenca. poderão livremenLe caçar ou pescar 
nas aguas do· dominio particular. !'alvo a· rflstricoão ão ar-
tigo 35. que si? npplica :io caeo. · . 

Art. 80. O direito do proprietario, cujo pre<!io · é sim-' 
plesment.e banhado pela corrente, comprdhende, ape!Iias,. a 
cai,:e. e a pesca no tre.t.o do alvM ·que lhe pertence . 

. . 
TITULO U 

Da.~ 11.~inn.~ electri.cas 

ArL. 81 . O dono di' um preàio atravessado por uma cor-
1'ente póde se ,-ervir da quéda de agua cetorminada pelo nivel 
mPdio da entrada sobrr o predio e o nível médio da sahida. 

ArL 82. Si o curso de agua ~epara dous predios per
r~ncentes a diversos proprieLarios. o direito de se servi'r da 
CJUédn pertence a cada um dellca «pro-indiviso» sobre todo o 
percurso commum. salvo tit.ulo ou posse em contrario. 

Arl . 83. Em ambos o» c:iso,;. o exercício deste" direito fioa. 
subordinado á autorização admiriist.rativa_ 

C /\ P 1 T (J J, O 1 

Da licitação 

Art. $4. Qunlqucr 1'ibeirinho de uma corrente póde re
querer qut1 os direitos pertencenl<Js aos t'ibeirinhos. em vlt>-
1.ude do cnpílulo antcccdenlC', sobre umn secção determinada 
dn correnf.n. c.omprehcndendo' a partr qur h:inbn o sru predio, 
fat>am objccto dt> uma lici tn0ão. 

Art . 85. O proc~sso r' a in~trucciio da licit.0.1.:.ão compe
ü•m ft ndminist.raçúo puhliN1, qnP expf'din't para ln\ fim o 
nN·es~:iria ~·cgul!únt>nto . 

.\ri. 81i, O jnl~umr.mtü rln lít:"ilncão cnbr ao Poder .Tudi
rinrio. 

Arf. 87. ,\ alt.ul'a du quêda di.> :1gua. nm t'Clnciío l\ cadn 
predio. !! n volumt~ da ugun nl'io devem 1mnstil.llil· os unico.s 
Plemr.nt.o~ de :iµre~iac.ão para ~~ o>:labnler.er o preco da llci
tnçiio: a. nriva1:5o de outras vantag11n~ pnr:i os ribeirinhos 
dP'\.'r ~m' levada nm linha de c.ontn. 

Art.. 88. A acliudicação nunca podPL'á ~t>l' Ceita por preço 
.inforior ao c!ú avaliação. 

ArL 89. O ad.iudícat.orio. -no pr:izo de dous mezes de
poi~ da adjudírução dcfinii.ivu. é obrigado a rl'!querer auto-
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riza.ção administrativ:i para o estilbelecimento das obras t11' 
cessat·ias á utilização da quécla · e~ a se conformar ~om oi:: 
prazos que lhe forem imposto!' pela ndministração para a 
1~onstrucção destas obras. . 

Paragmpho unico. Quando o ndJndicatario assim não pro
ceda, uma nova adjudicação poder-J. ser determinada. pelo juiz. 
n requerimento de qualquer ribeirinho c!·a secçã-0. on dn rc~ 
pre$entante da administração_ 

Art.. 90 . Na hypothe!"P rl11 nnva a.cjudíca1,1ií.o, P.m cumpri
mento do art.igo antecedeul.1:. t\lla s1~ fnr(i da mesma f6rma qu" 
:.i a.d.iudicação primitiva. 

Art. 91 . Si o pre1:0 cta revenda for inferior ao da pri
meira ad.iudicação. o pl'imitivo adjudicatario perder(~ a diffe
l'f!nça. 

~u·t _ !'!2 . :-:i N.:IP pl.'eço for ;;up~l'iOt', a C·ift'et•ença t;P.r:l 
clividid:t p1·op0t•eionalmcnte enlr(' og ribeirinhos licitados. 

Ai·t.. 93. Ai-: ni!çõe~ sobrP os immóveis rib<>irinhos não 
pod~m 11mbara11ar a lir.itacão n!'m impP.dir o seu nffeit.o. 

Pnragorapho unico . O dil'eito do!> reclamante:; será dispu
lado sohrl' o prci:r (!rt adjudicaciio. tl'ansferindo-se ao adjudi
c·atario o · rlir~ ito dr ~e SP.rvir da qu~d:i. livre dE' quaP.squer 
rnr-argo~. · 

Art . !H . O prN;.o da. ad.judirni;.ão deve snr 1,ago aos ri
hl'irinho" li<'ita<!o;;. anll'~ q\li> o :td,indkat.al'io inicin as obra!'., 

!P(lragTnpho ú11h"º · Si csl l'l' nii(1 •1Ui7.l'',J',l'm rccehPr o 
J'rrço. ª" obt•ai: porh•rüo s('l' ('OllWc.:ncla" mr<lianl r pr(•\'Ín ron 
,; i1macão judidal do nw~mo. 

· :\rL. · 9!'i. ·Si h011vc1.· in!'lcripc.ü<::< hypot.hemn·io.s on outro~ 
nb;;taculo!> n<1 pagnmenfo. !ll' ohr:i,.; podP.rão. da mr~ma fórma . 
~cr inicia<lal' c:onshma.ndo-~P judlida!m~n!P o pr1>r;o [>ara set· 
IPvantado pot• qnlOlm rle dirrit.o. 

C:.~lTltT.O li 

Da .~obre-licitcwcín 

:\ti . 9H . Qt;alfluer 1•íbeir•inh11 da monuu1t.i:- 011 da ju
zant•' do lrcchl) licitado riu 1•orrentr.. pode1·à i·equerr.r uma 
nn\'a lir.ita<;üo, PD!d<lhandn 11~ rlil'Ho~ .ift l icitaclo~. 

:\ri.. 07. 81\ dons annn~ clr.poi" ria insLallar;iio dP uma 
lt.~in:t o ad_judir.atario poclrw;\ ~l:' t' .-obrc-liciladn, 

Al·t. flR. ;\ ~ohre.-licifn<~iio não !<r~-.:í p1wmittidn ,;inií.o 
quumlo n llf;ina a im:lallur sr,ia dr fot••:n rm•l.riz. pr•lo nwnn' 
rini·o \·1,.zr~ >:upp1·ior :'t da nnti~n. u~inn. 

Art.. 9!l. O adj udirulat'iü ;;obrr.-licit.nrlo podr>t'ú -:1•1• pa~o . 
li ~lU\ vontade. em dinheirc• <111 in 1wf.·11.1·a. . 

§ 'l . • Quandü h1 wrtur(I, o pagamento cons i~t . ir:í r. m urna 
quant.ida<l~ d e energia r~lcctrira. pelo meno!'.. igual :'L qu() o 
prnprin nnju·dicat:irio . sobre-I•idtado . linbn '.ante1·iormente. 
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§ 2 . • Fica iustituida, neste caso, uma $ervidão, de prefe
rencia a qualquer outr3, gravando a nova usina. a beneficio 
dn u!;if!ll to.obre..:.Ucltada _ 

TITULO Jit 

DM 1W.llcentes •. 
• '\.rt. 1tl0. Consideram-se· cnascentes>. para. QS ef!eitos 

deste· 'Codigo, as aguas que surgem e correm dentro .de UDl' SÓ 
pte<ii9 particular. e ainda que o tra.ns. ponham, quando ellas 
não t;mJiam s ido · abandonadas pelo poprietario do mesmo. 

Art . 101'. O dono . do predio onde houver alguma nas
, cente, satisfeitas as necessidades de seu consumo, não pódc 

impedir o curilo natural das ag-uas pelos predios inferiore~. 
Art. 1.Q2. Si uma uascente· emerge P.m .um fôsso que di

vide dous preàios, ella .i)ertence a ambos. 
Art. 103. São applicavcis ~s nascentes as disposiic;ões do 

art. llS e seu paragrapbo. 
~rt . 104 . O propr ietario de uma nascente não p6de des

viar-lhe o cur~o quando da. mesma se abasteça uma P<!PU-
l!lcão. · . 

,.µ-t . 1.05 . A nascente de uma agua serã determinada pelo 
ponto em que ella começa a correr sobre o solo . e não pela 
veia sµbterranea que a alimenta. 

CAPITULO VNICO 

Das naecente.~ artifit:iaes 

ArL . 10!; . 
ela~ aguas qu e 

Arl. 10i. 
ou ;irle!';i:rnM, 
terceiroi-;. 

O dono U(' um predio é, tnmbem, proprietal'io 
f;!) ncham siluadai:; no sub-solo. 
Pode!':\ cllc abrir livremente poço~ ordinario~ 
ciesdP. que este~ niío pe.iudiquem direitos d~ 

Arl.. 1 os . Guardar-se-hu, cnb-ct.nnto, 
dous mi~tro~ .de poço a pocn, nos predfoB 
mPtro~ no~ prcdios rustieos, enlt·e n llovn 
poc:os ~· f ontes permanentes do~ visinho~ . 

a distancia de 
urbanos, e .de i 5 
1ixcavnção e · os 

.-\ri,. 10!~ . O proprictario, por6m. nüo pode1•á · nbrir po~~º" 
junto ao Ji l"1!tlio do visinho. o:em guardar a distancia necessa
ria ou ü~~p.r ::i~ prncjs::is p1·ecaucõcs. Tmra qne elle nãu pa 
<le1;u pre.1 t1'1Z0. . 

, :par~.~·i·ap \J n nn ico: Pela im1l1:>_t\1·vancia dest.e artigo, fi
cara nbr1garlo n demolir a obrn fo tf'n 1• 1'Pspouder[1 por per
das ,, damnos. 

Arl. ·!10 . Nenhum poç.o podr~t'n ::1•r ahtirlo de 1'ómn a 
alt.er!lr ou diminuir as aguas de fontt~ ou reservalo1·io .c;le uso 
.PUbhoo.. J · 
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arL 11:1. As corrent.es que desapparecem momentanea
mente do solo formando um curso subterraneo, para -reappa
recer. mais longe, não perdem o caracter de cousa publica de 
uso commum, quando já. o e!:'am na sua origem. ·. 

Art. i12 . Depende de autorizacão administrativa a aber-
tura. de -poços em tet>renos de domínio publico . . 

Art. t 13. Teetn inteira applicação a esse capitulo, em 
casos analogos. as . disposicões do capitulQ anterior. 

TITULO IV 

D~s acções 

Art. i U.. Os direitos dos particulares, em rela.cão á.S 
nguas de que trata este livro, serão disputados em processo 
summario. 

Art. i 15. Aquelle que, renunt1iando o beneficio da acção 
possessoria, intentar a acção petitoría, e decahir nesta, não 
poderâ i_ntenlar a possessoría. · 

LIVRO V 

DAS AQUAS PLUVIAES 

Art. i 16. Consideram-se aguas 
1

pluviaes, para os errei to!! 
<iesle codigo. as que procedem immediatamente das chuvas . 

Art. 117. As aguas pluvliaes pertencem ao dono do pre
<lio onde c:ahirem ou entrarem. podendo o mesmo dispor 
'IP.lias e desvi:il- as em pr<i.iuizo dos predios inferiores, salvo 
existindo dircil-o adquirido em contrario . 

Paragrapho unico. Si elle não· o quizer fazer, será des
:1propriado, recebendo apenas a ünportancia do valor do ter
reno, anteriormente ao saneamento. 

LIVRO VII 

TITULO t · 

DA PBSAPRO~IUAÇÃO 

Ai·t.. 130. As aguas publicas de uso commum ou patri
inoniaes, dos Estados ou dos municlpios, bem como as parti
culares. e o alveo e margens, daquellas ou destas, podem ser 
t1e~apropl'iadas por necessidade ou por utilidade publica: 

a) todas ellas pela. 'união; 
b)_ as dos municipios e. as particulare~, pelos Ditados; 
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e) as particulares pelos municipios. 
· Art. 131. A desapl'opriação só se poderá dar na hypothese 

de algum seI'ViCO publico classificado pela legislação vigente, 
ou das as~ociações f'yndir.a~s organizadas pela administraç(o 
publica. . 

TlTUULO II 

Art. 132. Quaesquer agua.,<; poderão ser desapropriadàS, 
por utilidade publica, para a producção da energia electrica. 
applicada a sr.1·viço publico. 

Art. 133. A agua derivada f! · a energia adquirida nestas 
condições devem sei· affectadas. a titulo principal ás necessi
dades dos S<.'rviçôs publicas administrados ou r.oncedidos ;iela 
União, · pl\lo~ Estados on pelos municípios. · 

ArL. 13~. A quantidade de ene1•gia. que será procurada . 
pela desa~ropriação. dcvr. ser caleulndn de tal nrt~ que o ser
viço pubhco lenha sempre, nai< mais baixas aguas, a quanti
dndl' de cme1·gia necessaria ao seu ma-ximo de necesisdade. 

. Paragrapbo nnico. O de?r.reto de ut.ilidade publica, porém, 
poderá J)~rmítii!· ciue ahi se accrrscr.nt.e uma metadf' a mais 
para as 11cce01sidades imprevistai;. 

Art. ·135. A administraeão ou ,;eu 1;oncessionario poderá 
sempre entregar :í ·industria privada todo o e:x:cedente que lhe 
proporcionarem as altas aguas. P. lodos os residuos momenta
neos ril? $:U:l exploraçíio. 

LIVRO vm 

rm OON80RCI" 

A1•t. 1.')t',, Aquellcs que teem .intÚeBse commum n& derl
vacão e no us0 dP quaesquel' aguas, ou no enxugo e bonifica
ção dos terreno;.:. podem se reunir em consorcio, afim de pro
vPt ao rxer~icio, á conservncão e á defesa de seu9 direitos. 

Pat;àgrapho tmico. Os .estatutos do consor~io 'l a Alihee1i<1 
do~ intm·c:0s::idos <levnm eonsl.ar de um acto ('.$cripto. 

§ t.n ;\o duno do predio · nií.o <- permHt.ido dcspcrdicar e~~ 
ln!! agunl; !!lll prt>,iuizo dos ouf.rm: prPdiQs r11w dl!llll!! s1> pos
~nm aproveitar. s 2.n. Cnso o fac;.a. ns propriotario!; do~ 0111.t•rn- 11rcdíos Le
riio dir~ifo a uma .iust.a indcmoizaQão. 

Arl. l 18. São dt' domínio p11blil'o de uso commum as 
aguns pluviae~ q1w t'Rhit'flm rm Ioirarm• ou tc.rrenos publir.os 
dr uso 1~ommnm. · 

Art. '119. A t.odos <· licito apanhar. l'stas agual!. 
Parngrnpho unico . Não se poderão. porém, construir. 

nestes lognrc!'; ou tel'renos, reservatorios para o aproveit.a
mentc das mesmas aguai:;. sem licença da adminis~ra1;ão. . .. . 
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:Art. 12Q. E' imprescriptivol o direito éla uso da;; :igua:« 
pluviaes. 

Art.. 12i. Os predios inferiores são obrigados a. rece~ 
ber as aguas pluviaes que correm naturalmente para elles •. 
· . Art. 122. O proprietario edificara de maneira que o bei

ral de seu t.elhádo não despeje ::sobre o predio · vizinho. dei
:!lando entre este e o beiral. quando por outro modo não o 
possa evitar. um intervallo de 10 eentimetro~. quando me-
JlOS, de modo que as aguas se escoem. . 

UVRO VI 

DAS AGUAS NOCIVAS 

Ai-t. 123. A ninguem é licito conspurcar ou contaminar 
n~ aguas que não consome, com prejuízo de terceiros. 

Paragrapho unico. Além da responsabilidade criminal. si 
houver, os que infringirem est.a <Jisposição ficam sujeitos 'ás 

' rngras deste codigo. · . 
· Art. ·124. Os trabalho$ pal'a a ~alubridade das aguas 

F->erúo executados á custa dos infractores, . respondendo este:s 
pelas pet·das 1~ damnoi;; que causarem e pelas multas quP lhe 
forem imposta~ nos regulamentos administrativos. 

Arl. '125. Si os itüesses relevantes d~ industria o exi
giretn. e media.nte ex:pressa autor1iaoão administrat.iva, as 
aguas poderão ser inquinadas. mas os industrias deverão pro
\'idenciar para que ellas se purifiquem, por qualquc::r pro
l'Psso, ou sigam o seu esgoto natural. 

Art. 126. Os industrias deverão. tratando-se de corren
lu~ particulares, indemnizar os ribeirinhos prejudic.ados pelo 
favor que lhes fõr concedido no caso do artigo antecedente. 

Art. 127. Os terrenos pantanosos, quando decretada a 
l'Ua insalubridade e não forem deseccados peleis eeui;i. proprie
larios, seJ.:.o-hão pela administração publica. 

Art. :128. Esta poderá realiznr os trabalhos por si ou por 
,·oncessionario. · 

Arl. 129. Ao proP.rietnl'ic1 as11i!ite a obrigação de inde
mnizar os tr abnlhos feitos . . 

Art. J :~7 . ConsLi t.u ido o consor<1 io, a. delibel'a'.)ão ds 
maioria tem forca obrigatoria para a minoria dissidente. 

§ 1. º Consideram-se maioria o~ vot.of.: que repr+'!sentum a 
maior somma de interes!'e$. · · 

§ 2." Si esta maioria :não sp fót·ma, ou si a:' ;;uas delil>e
l'açõe~ se tornam gravemente prejudicinn!' 110!'. interesses 
communs, a a.utoridads judi(lial'ia pódn Lomnt· as providencias 
opportnna~ 1• ainda nomear. ~endo n~r.i:·s8ario. um adminis
trador. 

Art. 138. A f01·macão do consorcio pódc ainda ser or
clenu<la ;pela auloridad~ judicinl'ia. a pedido da maioria dos 
inter<>!'lSl'ldos, ouvidos summari:lmente os outros. quando s& 
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tratar do exercicío, da conservação e da defesa dos direitos 
communs, dos quaes a divisão não seja. possível . sem gravo 
damno. 

Paragrn.pho unico. Em tal hypothese, os estatutos orga.:. 
nizados e assignados pela. maioria serão, lambem, submettidos 
á approvaoão da :>.1Jtoridade judiciaria. 

Art. 139. Quando o consorcio for organizado pela admi
nistração publica, esta terá o drieito de desapropriar .Para 
os fins do consorcio. 

Art. 140. A dissolução <lo consorcio ·níio t erá logar sinão 
quando deliberada. por umn maioria excedente de Lres . quartos, 
ou quando, podendo a divisão effectuar-se sem grave ·damno, 
é requerida por qualquer intcressad·o. 

Art. 141. Em tudo o mais applicar-se-llão ao consorcio 
as regras que dominam a communbã.o, a sociedade e a di
visão . 

· Art. V.2. Até dous annos d·epois da promulgação deste 
Cod!go, os ribeirinhos poderão se organizar em consorcio para 
a e::-c;iloracão de usiuus elcctricas, ou para a venda e arrr.nda
mento de seus díreilos a fazel-as funccionar. 

Art . 143. Si, terminado este prazo, elles não houverem · 
realizado taes fins, o consorcio e:dstentc considera-se dissol
vide> de pleno díreito, voltando-se ao systema puro e simples 

· da licitação . 

LIVRO IX 

TITULO I 

D(I. servúlão leaai do aqucducto 

Art. t il<l. A todos é permittido encnnar pelo .predio de 
outrem as uguu8 u. que tenham díreilo, e mediante prévia in
demnização ao dono desl e predio. nos casos do arlígo se
guinte. 

Art. i45. E~l.a servidão l:'A poderá constituir: 

a) paru as prim<liras neccssidncles dn. v ida; 
b) .para os scrvicos cfa agricultura ou da industria: 
e) parn o esconmcnto dns aguas superabundantes; 
d) parn. o en:s:u:ro e bonifca1;.ão dos te1-renos . 

. . .Art. j /i(i. Não são passiveis delta os quinl:!cs, hortas, 
Jardins. pomarc.~ e cei·cas de cns.ns rust.icns ou urbanas . . 
· Art. 'f.17 . O ti ir<~ it.(• de assirn t!C'1•ivn1· aguas comprehende. 
lambem. o de Jazer ns r c!:'pcctivas prnsas ou w:.udes 0 no.s 
termos dos arts. 7'í e i5. 

Art. ili8. Esta servidão :;crá decretada pelo jufa e me~ 
diante de,Posito prévio do preço da indemnização •. 
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§ !. • Nenhuma acção cont.ra () proprielarío do predio 
$erviente e nenhum encargo ::;ohrn este pt·c~rlio poderá obstar 
~~ que a servidão ::;e constitua. Jcvendo os' terceir·os <lisputar 
M seus direitos so~re o p1'C(.lü .àt1 indemnizacão. 

§ :t. • Esta indemniza1,1ii.o nii.o ccrmprchende u ·valoL' do ter
J'cno, i;endo esfa unicamente o justo pteco do uso. do terreno 
<Jccupado :pelo aqueducto~ e de um espaço de cada um dos 
lados, que não exceda de um mcb·o de largura, em toda a 
extensão do aqueducto. 

Art. H9. Os donos dos p1·edio.;; se1·viení.es .teem, tambem, 
direito á. indemniza.cão dos prejuízos que de futuro vierem a 
resultar/da infiltração ou erup(;ão das aguai;, ou da deterio
ração das obras feitas .para a conducção destas. 

Paragrapbo unico. E, pum garrmLia deste direito. elles 
poderão, desde logu. exigi!' que tie lhes preste caucão. 

Ark 15'0. Si o aquedur.:to li ver de atravessar qualque1· 
via publica, ou de cruzar quacsqucr aguas publicas, faz-se 
misLér o consentimento da autoridade administrativa com-
petente. · 

Art. 151. Esta competencia é sempre da Uniã.o, mesmo 
que não se trale de viaa ou aguas do seu domínio: 

a) quando o aqueducto for destinado a qualquer serviço 
federal; 

b) quando eHe cruzar as aguas a que se refere o art. 30, 
li. II, leltra a; · 

e) quando elle for destinado á produccão' da energia. 
electrfoa, mesmo que não se trate de um serviço federal, no 
caso do art. 171, lettra b. 

Art.. t52. A direcção, ;natureza e fórma do aquedudo 
drYem attender ao menor prejuizo para o predio serviente. 

Art. 153. Correrão por conta daquelle que obtiver a ser
vidão do aqueducto todas as· obras necessarias para a sua 
r:rm struccão. conservação c limpeza. 

Paragrapho unico. Para este fim, ellc poderá occupar. 
temporariamente, os ter.renas indispensaveis para o deposito 
.-Jr. rna!.criac9, prestando caucão pelos prej uizos que possa occa
~innar si o proprictarío serviente o exigir. 

Arl. 154. Os donos dos predios servientes são obrigados 
:-. rlnr passagem ao dominant.e parri as obras a que se referf' 
n nrtigo anteced<mte. 

· Art. i.55. O dono do aqueducto poderá i·oforçar a~ rnar
;::-0n~ dnsf.P. com eslacadas ou paredes de perira solta. mas nunca 
<'om plantacUes dl" especfo alguma. 

Art. ·l 59. Perlence nos donos dos predios servi entes tudo 
qn"' os mrirachõP.s ou. motas produzP.m naturalmente 

_ Art. t57. Estes donos, porém. não poderão faz~r plan
ta~ao nem opCrttção alguma de cultivo nas mesmas margens 
(\ as rriizes que nelles p~nclrarem serão cortadas pelo dono 
llo aqucducto. 
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ArL. i58. A set·vidão do aqucducto não obstá a que o 
dono do pr.cdio ~etviente IJossa murar ou c~et>car o terreno. 
assim eomo edificar SObl'C O pl'Oprio a<)Ueducto, de modo que 
este não seja 1we.iudicado, nem ~t·J impossibilitem us t•epara-
çõcs e limpezas ncccssarías. . 
· · Pat•agraipho unico. Quando tiver '1~ faztw estas repal'a

Ções ou limpl.'ia~. t1 rlomin:mtr! twisarú antedpadame.ntr.. ao 
servientc . · . . d 

Art. i~l. o dono do eredi.o SCl'Vien~ poderá, am a, l}OU
struir ponte~ sob1·c o aquélucto. r>ara .passur d~ um para .ou
tro lado do mesmo predio. mas deve ·f'azcl-a8 com a sohde1. 
necessarfa t' de m(•do que ·uão SP. dimiuuaJI\ ai:; dime-nsões do 
uqueducto, nem se embarace o cm·so das agua~ . 

Are. 16(). O dono do predio servientc poderá t'.Xigir. a 
todo o momento. a mudança do aqueduct.o J)ara outro local do 
me&no prrdio, si c:::La muda.nca. llle !01· convenienle e não 
houver :prejuizo para o dono do aqueducto. 

Paragl:apho unico; A despcza resvectiva cot'l'<.'I'á po1· 
conta do douo do predio :serviente. . 

Art. 1.61. Tdentico direito assiste ao douo do a.que<luct.o, 
sempre que u mudança lhe for conveniente e não houver pre-
juizo para o sc.rviente,. . 

Art. 162. A agUa, o aiveo e as margens do aqueducto 
oonsideram-se como par~s integranfos ·do pt'edio a. que at5 
aguas serve.til. · 

· Art. 163. Si llouver aguas sobejas no aqueduc.to e out1·0 
-prop·rietario riuizel'.' :tet• parte nas mesmas, esta lhe · será coo.
cedida, mediante p1'l0via indemnização e pagando, além disso, 
a <1Uot.a proporcional á despeza feita com a conducção deli~ 
até ao POJJLo de onde se pretendem del'ivai-. 

§ 1.º 'Concorrendo diversos pretendente!!. serão preferi
<.ios os donos dos predios servientes. 

§ 2.~ l>a.ra as p-dmeira;; necessidadt:s <la. vida. o dono do 
predio serviPnt.c pooe!'á usar gratuitàmenlc das aguas do 
oqucduct..o. · 

ArL. Hi~. Quando o dono do aqueduclo qui~ei· augmen
lar sua capac!dade, para que rec~ba maior caudal de agua, 
observar-sc-hao os mesmos tramites ueccssarios pa1•a o es
tabelecimento do aqueducto. 

Art. 165. Quando UJ? t.eri-eno l·egadio. que 1•ecebe á agua 
por um Sí.I ponto. se divida. por hera.u~a. venda ou outro ti
tuJ(!, entre uous on mais donos. or- da parte superior ficam 
obngaclo::i u dar passnS"em á o.~ua, como servidão de aquedu
cto, a rega 001;; inferiore~. sem ·poder exigir por ella indomni
zação a.I.guma. salvo ajuste em contrario. 

Art.. 16() . S.~mpre que as aguas 'QUC correm em beneficio 
de par~1cul~r~s 1mpecam ou difficultem -a commuuicacão com 
o-s prd1os v1smhos ou t.?mbaracem as correntes partiouJares o 
particular heneffoiado deverá construir as pontes, canaes e 
outras obras necessarias para evitar est e inconveniente · 

Art. ~67. As servidões .urbanas de aqueducto serão re
guladas pelas posturas municipaes. 
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])a e;i;ili:nq:ãv do.~ 1;e1·vidPes . 

Art. lô~. A ~orvidão .de aqueducto e~tin.gue.-se: 
a) pela renuncia que o dono do predto dommanlr. faz da 

~ervidão em favor do :r>redio serviente; 
b) pela 1:onfusão,.. Est..'l se dá. quando se 1:euuem l!lll um-.i. 

só pessoa o dominio da1; aguas e dos te1•renos affectos á ser~ 
vidão; . . . 

e) pelo não u::;u duraute d1~z anuo" continuo::;, por mipu:;~ 
~ibili<lade ou neg!i.genciã do dominante·; 

d) pela prescripcão extic~ivn. a ~nber: pe.lo . ~raa::;cm·so 
'do prazo de. dez annos •. sem qur, o dmmnapt~ haJa _mtcnt.ado a 
acção pa1·a 1"estabelci.;1mento de seus d1re1tos v1oladM :por 
actcs do servictntc; 

e) Pela desapropriação por utilidade publica. 
Art. 169. Si o predio dominante é commum, basta para 

evitar a prescripcão a que allude o artigo antecedente, que 
exerça a servidão um só dos condominos. 

'rITULO UI 

Das usi:l!ás ele,·tricas 

Arl. i 70. A servidão legal de a.qucducto aproveita, l<1.m
hom, ás usinas clectricas. 

Art. 171. O GQvurno .F'ederal expedirà decreto sobre· a 
collocação de postcti, cabos e ou~ros appa.relhos tra.nsmi~so1·es 
da energia elect.l'ica.: . 

a) quando se Lratat· de usiuas por ~lle cicpluradas ou con
eedidas; 

b) {)Ua.ndo da t.ransmis:>ãu dr:- enurgia. de um P.::tt'!i. oul.l'n 
Estado; 

e) quando fü! tratar de cmpreza de utiHdade ou l'onvt•u~ 
lliencia publica.· 

:Art. 1. 7'2. A e1iergia P.lectrica proveniente, no todo ou em 
parte, das forças n-ydraulicus b\tasileiras não póde ser tran
sportada para além {je nossas fronteiras !:iein autoi·~;i;aoáo os
{Jeciamente concedida por d'*!t·eto üo Pre~idente da Republica. 

Dísposiçã() final 

. _ :Art. f73. Revogam-se ai' leis, decretos e demaiô dispo
~1ço:es relativas á mate.ria das aguas que estiverem em con
tradiooão com os dispositivos deste codigo • 

. O Si:~: ~.&:e.sid~n~ := 9 prQjeot~ PBl!Ba ~ ;J• ~~no~'->. " 
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·Vui.ação do pro,je1~Lo n. 20ô, de !920. abrindo o l't~dito 
d<! 1 o. 7liô: (i;;i!'.;.';;<JOO. .::npplcm~nLur li Vf\rbn o· do nr•,;amnn t.o 
''!~r>ntt• . du :\íioislerío da Via1;ao ~ OIJ1·a~ Puhl ica!> ( ~~· dis-
cussão). · 

"\pp1·.uv«;c.Jo ·,_,m :1• <Ji~rm.~:,;ão e •Jn vin•_fo â CrJmmi ssiío do 
l\f_•dacç~o o :;e~uintc · 

O Congresso '.'inciontll decL·ela: 

_ ArL. 1." Fica o Governo aut,orizado a abrir, pelo - i\linis
terio da Viação e Obras Publicas. o credito de 10. 766 : 655$900, 
.~upplementar ao orçamento -1]0 vigente excrcicio, de 1920, 
verba 6ª, l, Estrada ele F~i·ro CenLral do Brasil pa'l'.a Material 

- - Combustív~l, lubt·ificante e ·estopa (acquisição de lenha, 
·recebimento. transporte, guarda e suppt'imcmto· ás loe-omoti .. 
vas:.; can·ão; oleo eombusLivel, coke, oleo, lulfrii'icant.e e e~~ 
topa) . 

ArL. · 2.• Revogam-se as di·;;;posições em contcario. 
Vot.acão do pro.jecto n. i26 :A, de 1919, mandando separar 

a secção de electricidade, que ficará': constituindo urna offi
r.ina independente; com parecer da Commissão de Finanças 
( i • discussão) . 

Approvado em t• discussão o seguinte 

.PROJ"ECTO 

N. 126 A~ i920 

-O Congresso Nacional r·e-aolve: 

Arf, . 1.• 1''ica separada da seccã.o de reparos e obras, da 
Casa da. .Moeda, a secção de elect.ricidade, que ficará. consti
tuindo uma offi<:ina independrmte, equip;u-:i.da ás demais of
ficinas, com o pessoal ~·.onstante da tabella annexa, ficando o 
mestre e o a.judaotP. incluidos no quadro dos funccionarios 
ler:.hnicu!. - -

Parag1·apho un ir.:o. Pura os cargo$ creados serão aprovei
tados os emprc:;ados tJUc já veem exercendo a especialidade 
do elecl.l'icista. ' · 

A1•l. 2.' 0s ~~mpregados que conLnl'emi mai::: de dei :mnos 
de servico na Ca~a da llloeda. não poderilo .set dcmittictos sinão 
rnedinntc- inquerito administ.rat.ivo. ~m que fique P.vidnndada 
a !.>UI!. culpabilidade . _ . 

Ar!. 3." O;; operarios dns cfficinas da Casa da Moeda não 
poderão ser .Jl.!3slados onra outros serviç0s que não sejnm os 
da ma especialidade. 
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A:rL. 4." Fica o Poder Executivo autorizado a aht'ir os cre
Jit.os nece~sarios pam a cxecu<;ão da presente lei, revogadas.1 
a~ tlb;posiçõcs ~em contrat'io. · . 

Sala das sessões, 30 de .iuho do 1919. -- .Merulet; Tc.wa1•es. 

TABELLA 

1neatre • . .................... . 
ajudante ........................ . 
operario especial a . . .......... " . 

z opera rios de ia classe a ..... ~ ..... . 
~ -opprarios de- 2• classe a . . ..... ~ ... . 
;) operarios de 3• eia.ase a ............. . 
·í aprendizes de t• clas~e a .. .. : ... ... . 

Diu ia 

11$000 
9$500 
7$000 
5$000 
3$000 

Mensal • 
550$000 
·'150$0-00 
330$000 
570$000 
·~20$000 

. ·i50$000 
3608000 

O Sr. Presidente ___, O projecto passa á 2• disouseão. 

O Sr. Mendes Tavare& (pela ardem) requ~ e obtem dis
pansa de intersticio para o projeoto n. i26· A, de 1920, figurar 
na ordeni do. dia da sessão seguinte. 

Votação do projecto n. 40 A, de i920, creando a Ordem 
do Cruzeiro; com ·parecer fe.voravel da Com.missão de Con
~tituição e Justiça e voto em sépB.rado do Sr. Marçal de Es
cobar ( 1 • discussão) • 

Approvado em i • discussão, o seguinte 

PROJICCTO, 

N. 40 A - H.20 

O Congresso Nacional res0lve: 

Art. f. º Fies. creada. a Ordem do Cr~eiro, déstina.da á. 
t·ecompensa de serviços relevantes, ou actos de patriotismo 
ou de amizade ao Brasil, seni caracter de nobreza, e sem attri
buir quaesquer prerogativas, regalias ou vantagens contrarias 
no art. 72 § 2• da Constituição Federal. 

Art. 2." As nomeações serão feitas pelo Presidente da 
flepublica e referendadas pelo Ministerio da Justiça ~ Nego-
1:i~1s Interiores, as dos nacionaes; e pelo Ministro das Rela
l:ú;)s Exteriores, as dos estrangeiros. 

Art. 3. • O Poder ExecutiVo determinará, no r0gu1arnento 
~1. c:s:P.ec~r. a fórma das insignias, ias categorias e o npmel'o dos 
digmtar1os. 

Art. 4 , • Revogam-se as disposicõee em contt-ario. 
c~~.n ~ 
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O Sr. Presidente - D pro,jecto pas1>a á 2° discussãO. 

O Sr. Celso Bayma (pela ordem) requer e obtem dispensa 
de intcrstlcio para o pro-jecto n. 10 A, de 1920, figurar na 
OL'dem do di~ da $essílo seguinte. 

Votação do ~i·oject.o n .217, de 192Ó, abrindo o oredito 
uSIJeciaJ de 35: 6i2$997, pa.i·a pagamento ao D•. Francisoo de 
~eveco Soares de Campos e Castro e sua mulhe1· (2" dis

. cussão). 
A.pprovados successivamente em 2• discussão, os seguiuR 

Lcs artigos do 

N. 2i7 - 1920 

O Cougres;;o Nacional de•weta: 

Al'L.' .l." Fica u Podet· l!ixecut.ivo autorizado a abrir, pelo 
Miuisle1·io (ia Fazenda, o c1·edito de 35 :627$997, para pag-d
meuto ao Sr . .li'ranci&co de Azevedo &ares de Campos e Costa 
u sua mulllel', 'Jm ,.il'Lude d1~ sentcnca jucicíaría. . 

A1-L. ~-" O Mit:i:.:tro da Fazenda providenciará na fórum 
do disposLo uo ur1 . :e do d~c:reto n. 2. 9lt5, de 9 de janeiru 
de 19:15, afim de ~er proposta ac\ião reg1·essiva eontl'a a au
Lorida<l<' ([\li: deu r:au~a ~í condemnacão ·da. União. 

ArL :J. • . Hcvug·am-&1;. a$ ~b'J)osi1;.õ4.ls em 1:onti·ario. 

O Sr. Presidente - O iH'Ojecto pa:s::ia á 3ª discussão. 
Voiai;ão do px·ojecLo u. 180 A, di.i 1920. do Sanado, auto-

rizando a apo;;entar com todos .os vencimentos o Dr. Evaristo 
•.la Veiga Gom:aga; com pal'l:)CCr cont.ratio da Commíssão de 
Fínaw.;a~ •: voto em sepa1·ado dos Sr~. BaHhaza1· p·~reira, AI
béi'lo I\hmmh:ill t·' Celso Bayma (3• discussão).· 

O Sr. Celso :Bayma (') (pela. tn•deni) - S1·. Prel:lídent~. 
l.ive a ltom·a d1i subsurever o voto em .separado, autorizand1.> 
a aposentadul·ia do scer1~ta1·io da. Côrte da Appellação, Sr. 
D1·. Eviid:.:to da v,)iga Go1w,aga. com todos os vencimentm;. 

Ji~sl;i o meu volo de ac.cOrdt' com o do Senado. ,EUe il.lin 
6 inai!! uo que o reconhecimenl.(t dv~ servjcos prestados. du ·-
1•ant.1! o longo liliriodo do 23 anno~. iuiuterruptamente; ·pm: 
~sse !.listincto funccionario. que ~e invalidou no uxercicio de 
suas :Cuncci'ics t' ;o;c acha (}Ompld,3menlc inc:.apaoitado. de.vid41 
a uma r.~g1.wfra incmravel. para ang:u·iur os moif;ii de· sub~i!:i
Lo11eia. 

,(").Este úi::icurso nãú t'oi·revist.o pelo or:4dor. 
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. TraLa-se; Sl'. Pl'csid1mte, Je i.:aso especial ; duquelles que 
11ão são previsto~ na lei ordinaria e cu,ia solução . dependi~ 
unicamente do crHeL·io uccasíonal. Esse Iunccíonal'io honesto 
invalidou-se, pode"'.se dizer, no ~erviço a que estava obrigado 
l10r dever funccíonal. ·· · 

NesLa~ condições, parece-nw que o voto em separado da. 
(;ommissão de Fina.Dças deve prevalecer ·sobi.'e o voto da 
maio~ia dessa Commissão . . 

Et'9. . o que tinha a dizer. · (Muito be111.) 

Approvados. successivamentA> em 2ª dis1>1Jsslo os seguín· 
tes . artigos do 

N. t80 A - t920 

(Do Seoado) 

O Congrésso Nacional decreta: 
. ' 

ArL 1 . • :Fica o Preside.ttte 'da Republica au~r.i.Sado a 
aposentar com todos os vencimentos o Dr. Evaristo da Veisa 
Gonzaga, secretario da Côrte de Appellação do Dlstrioto · Fe
deral, observadas as demais condições exigidas pelas leis em 
vigor. 

ArL. 2 . • Revogam-se a~ disposições em contrario: 

O Sr . Presidente - O projectú pal:!Sa á 3• discussão. 
Votação do projeoto u. 313, de 1918, autorizando a aber-

tura, pelo Ministerio da Fazenda, de um ci.~edito de 633$200, 
~upplementar á verba i 1. • - Çasa da Moeda - Pessoal -
Officina de $ravnra - do ol'camento daquelle ministerio, 
para pagamento ao operario Alf:redo Luiz de !$0'1Za. Teixeira 
:t3,. discussão) . · , · 

. Approvado em 3" discU&ião e enviado á COmmis&io de 
ltedacção o seguinte 

N. 313 - i9t8 

O Congre~o Nacional re::.olve : 

. Art. l. • Fica t> P1·eaidoute da Republica autorizado ~ 
abrir, pefo Mtnist.erio .dll Fazenda, o e.redito de 633$200. supA 
pi ementar á ve:rha U • - CBsa da Moeda - Péesoal .,.,- Offioina 
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d~ gra"·ura nal'a pugamenlo ao operario Alfredo Luii éie 
Souza Teixeira, nos meic,..; uc ::1et1:wbro a dezembro de 1917 ., 

Art. 2.º llovogam-se as disposicões em contrario . 
. Votação do projecto de iresoluoão n. 2, de 1920, da Ca· 

mara., tl'ansformando '~ni Commissõe~ PermanenLes ar;_ Com
missões Especiaes de Legislação Social e de Reforma Tribu
taria; C<Jm parecer contrario da Commis.são de Polícia (dis
cussão unica) . . . ._, ,... ..... .!tl~ .Joilil 

Rejeitado em discussão unir.:a. o resp!;!ctivo projecto de ~
:;uluçiio 1i. 2, ue 1920, da Camara. 

"ít.ot.acão do projccLo de l"esolucão n. 3, de i920, da Ga
mara, determinando tiue a Go:G:missão de Financas se consti
tua de 21 membros, e dá outras providencias; com pa:racer 
contrario ua Commi:isão ue Policia (discussão unica). 

Rejeitado em discussão unica o l'espectivo projectú de re
solução n. 3, de 1920. da. Camara. 

Votação do reque't'imento n. 22, de 1920, do Sr. Maurleio 
de Lacerda, sobre o repatriamento de Manoel Perdigão . 

N. 22 

Requeíro, pela e.egunda vez, -que o Gov..erno informe ~r
qua ainda não re1m! dou u brasileiro Manoel Perdigão, nascido 
em Sal1los, á. 1rua auLígo Octaviauo, hoje Conselhei:ro 
Netias, u 5 de maio de i$92, ás 9 horas da manhã e bapt.i.sado 
na. pat'ochia do Rosal'io, segundo consta do res:peictívo livro 
índice (fls. 100 v.) e cujo lani;arnento foi feito no liwo 12 
nes., folhas u, segundo certidão do viga.rio d~ mesma. paro
cb.ia, cuja photographia, com a firma · reóonbecida, junto ao 
presento pedido de informações: 

Justifieaçlfo 

Junto para esHe cffeito a photographia da certidão de 
Jlascimento. em Saplos, de Manoel Perdigão e as ra.zl>es do 
advogado Heitor de Moraes. 

C~clifico que em o livro índice desLa parochia do Rosario, 
rlc ~anlos; :i. pn.gina 100 v;, eonsta que o acto do baptismo de 
Manoel. filho do I<'ranr-isco Perdigão r. Maria. Sa.vedra, foi rea
lizado o o as,,i~nt.'lm('nto foi lançado em o livro 12 Reg. folhas 
.ji . : \ .., .. ~ :'-"1 

Santos, 5 de agosto de 19'20. -- Padre Joaquim '.A. do 
Couta. - ; 

Reconheço vPrdadaira a lettra e firma acíma. supra e dou 
!6. Santos, 7 de ag·osto de i920. Em testemunho da verd~e 
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SESSÃO l>M 23 DE Mõ<lSTO 'DE 'i 921} 

(estava o sígnal publico). - Auuusto Mesquita, segondo ta
hellião. 

Aprese~ado no dia 7 para registro, apontado sob oynu-
. mei·o 8.535. Registrado sob n . 9.011, no livro n. i5, do pro

locol!o 1, em 7 de agosto de 1920. ·Registrado no dia. 7 de 
:\gosto de 1920. Em tes~emunho da verdade . - O offfoial do 
Registro ESlleôfal, Biteencourt. · · 

'. 

, . 

Expulsão de um brasileir() - Habeas-corpus impet.rado em 
favor de Manoel Agostinho Pero·-· Yedra, pelo ad-
Vi>g&dQ Heitor de l\foraes: 

Exmo. Sr. Dr. juiz federal - Reitor de Moraes. advogado · 
no fôro de Santos. onde reside, vem, pela presente, nos termos 
rio Cap . ·VII, do Tit~ VI da \Parte Segunda da Consolidaeão da!' 
T.r.i.~. referr>nt.e.s á· .1ustica federal. arirrov~da pelo deoreto nu
m·ero 3.084. dfl 5 de novembro de 1898, im'Pérar a: V. Ex. uma· 
ordem de habf!as-corpus em favor do cidaaão brasileiro Ma,. 
no<'l Agostinho Perdigão Saavedra. mais conhecido simples
mente pelo nom~ Manoel P~rdisão pelas raz1fos e p::tra o ef -
fElito que passa a referir: · . 

. A i6 de outubro do anno proximo pa:SSado, de !919, os 
· operarios da Tha City of Sant.os Improvements Compnny 
JJimif.oo se declararam nm grévn pacifica na cidn.de '1e San
tos, onde aquelln companhia, como o seu nome indica, ex
plora varios servic<>s publloos. As oausas a Ol' 1>ffeilos desse 
movimento já f()ratn expostos, por men-0res, nn peticão do 
habeas-corpus impetrado a esté mesmo .iuizo, em favor cos 
onera.rios Abilio · Cabral e João · José Rodriguns. pelo me~mo 
advogado eignatario da pl'esenl.<>. ~ há nouM concedido. rm 
gráo de reours(), pelo Supremo Trihnna.I F'cdernl. .. . 

Com essa grév<'. nada tinham qnc ve.1· ai1· ·outrns classes 
operarias daquella cidade. :\-ln!t. o ln~lgne rlAleitado Ihrahim 
Nobrn prer.is11va cl'>mplctnr <i plano. <JUO. mnchfnvelicnmentP., 
al' .. h itect.árn. "" M!lnhornr:no rom o gerent~ rlR pnc!Aro~n. eom
p:.nhia ingleza. j~ nom~alin. n n. polit.if'nlhn rfornin:int.C'. N•m 
o fim de urovocar a dri:lnrac!\o da wéve ~ro-nl. Terln. assim. 
campo mais largo parri. a6 suas facanha~ ~ · mnlhor .iús a mAio
!"eS recompensns. . . o povo. nP:rad-ecidn. .ii\ lhe haviR dado 
um luxuoso auLomov!'\1: poderfa. a.gorn, offerooer-lho um 
r>nla.cete, com rihave de · o\iro. . . Na p<>ior hypothese. cnnten
tnr-sf1-hta r.om i1FJr o dP.l'E'gado l'l'""rnl d<i novo j;,\'Overno ... ~ 

Fosse oomo foi;:se. rr:i misfP.r justificar o cspnlha!aio 
1·om que o orgüo officinl vinha. havia dias. annunoiando · a 
pro~irpa irrupção d1' cum movi·rncmto 1\'-1.l~Yersiva>; :para isto, 
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bas~ª".ª que »e declat'ass_1~ a gt'éV't) · ge1·al. Ordenou~ pois, o ~
lebe1·.1•ml{) delegad<i .que, Juntamente com os gr(}vistas da City, 
fossem presos opet·ario.c; d'e varias outra.s classe!!$, ~arrooet-
ros. pedreiros. Cl'-tivadores, etc. · 

Oomo um dos :i·epr&.3e-nt.antcs: da· cla:'í8e dos lrab&.lh:i.d·o
res em art.es e ofíiciDs. tia Mnstruccão civil, foi escolhido 
Manool P:erõigão. oper-ario brasileiro, nascido em S'llllllV~ a !í 
de -maio de 189-2. como a<J:eant.e sP. provará. . ' . 

Assim é que. logo em h.:J. do s pdmeil'OS daque lles tor
mentosos .dias de pe1·seAui<;ã!o po.licial ce>ntra o ope.ra'l'ia.do 
~nti-stn, ·encontrava-se Manoel Perdigão occupaoo no si u 
mister. A. tra.balh~r. hon~st.a ~ pacmament.e, nas obra.~ de. 
1!onstrucção d<\ um pre.di{l. sitio na praca dos Andradas. quasi 
def.ronfo d11 Cadeia, ás barbas da poJ.icia cent1;"81. quamio \ ·· •. 
menor. serv(!n'f.e. füe foi diz~r. no iriterior do :1lludido pl e
dio. qu-e a lg-urm. de fóra. o mandára chrunar. pa.Ta rallar
J he. P 1ird.igão atten:d'P.u dP. protnpto. Era uma cilada: um <tSe
creta.11 o intimou a segnil - o á CP.ntral. Embora surpréhendi·Jo . 
Y.a.ne>P.l. muito calmo P- cortez. pediu licen«;:.a para %sf.ir :l 
blusa, :pois não . P.~avrt P.m lra.f P df' ~I> nprei'f'ntar' fr n.ut.ori
dade .... 

· - E' já . .iá.. E '. 01·dem r:lo Dr. df'legado ! atalho.ti o es
birro. E, ll$Sim 110-m() SI' achava. com a Vf!'ste do t:rabalbo. re
menda-da e su.ia, foi · o infeliz opera.rio condm:iclo :'t cadein. 
Ahi -permo:neceu encar cet-ado. pas~a.udo fom,., i" l'êdl.'. ~cL~ dias. 
Afina.!. apre:.e'ri·farnm-lhP nn~ paipeiR pa.ra os as.~iimn:r. In
dag0u. nat.nralmentc~ . án que trafa\'am "li"~ : f ' quh~ lnl-oo . 
~ão lh'n permittiram. ~ 

- - E' a~i.1.mm· ou ll.'Jl:U\har. E scolha ! 
Para. não àpanhal'. ~n.ieito0n.:.Se ir infn.min. Assiimon. Qn~ 

l i>r ia a~i1:nado ? 
A !'ltln J)roprin nnndf'mnacl\o n ·'h>~redn. Sem 'lll•.• 1he 

consenf.i~~m. ao men.o!;, Trnlnltn.S!I«' hn)4C\nt' ahrumn roupa. t't 
r.n!Nl. j:\ ll\H' (\ não df'l i11:avum rr~nl'rlil'-!'11' 1ir 1<11a pobr~ míif'I . 
o t-mbarr.wrnm pn:rn ~. 'Pn.1tlo, dnhi pnrn o Rio (l dnhi pal'a. a 
He~panh-11. /1. policin " i1rnnholn nlfo lh1~ l)e-rmif.t.in Q df\sem
hM"ql\P,, por não li<l t' fir.ndo provndn n sua nri.t.ura\idll.<lf'I, ~eiruiu 
vins:i?-m ai.? a Tfalltmdn. Ahi , tu.mbPm. foi roohncnd{l. polo 
meswn motivo. TMn1)\J 1\ Hespnnha. E. entll.o. compadecen
<lo-i:i~ dn :;ortl' do dé~i..'Tacado operario brasileiro, o p:overno 
de s . Ma.it>~l:vt ... Clltholicn. muito cntholfoarnent.e, mandou re
e.olbel-o ao (•arcN·c dfl ·v1;::-o. atA que .'JP. pt1dessr provar a sua 
nncionalid~dl.' . 

Ei!: n rlolorosn õif.ua<:ão. r:m nui~ ::it.é hoje permaneBe o 
paeient.r. . l· r.fcl'id a n a i; r.arfa.->. ClllP . <li' quando em quando. con
i.cinir. e.11víar :í ):Ull infcli;: mãe. ,fontamos a primeira e uma 
•Ju~ n!Umns dcs.sas cnrtas ·(docR. n~ . 1 e 2) . A simples l~i
tura da. sua narrativa s imples ba~t.a para faz P.r saltar aos olho~ 
mnis indifferentet; a horrenda monstruosidadle de que está 
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SESSÃO EM 23 llE .\GO$'r,O DE 1 !l20 , 23:1.: 

,;1mdo vict.ima· o nosso i:lesventurado patricio: encarcerado, nos 
ealabouços medíevaes da Hespanba, ha já. dez longos mezes, 
por não ter podido, alé agora, provar a slla qualidade de ci-
1Jadão bt•asileiro ! 

Na primeira das cal'tas alludidas, datada de 6 de janeiro 
Je 1920, Perdigão, na ignOII'ancia do que s~ passava. no Bra
sil, a seu respeito; julga-se abandonado pelos seus amigos e 
:ité pela sua familia: 

«Eu não posso c1•er que em Santos haja um só co
nhecido ou amigo vivo~ pois, si assim não f06Se, não 
faltaria um que não' tivesse 5$, para mandar tirar os 
meus documentos, e provar como SIJU brasileiro, evitan
do a..;sim que eu ·fique preso fildo o tempo que se.ta ne
cessa.rio pa1:a provar-se a minha identidade.> 

Em seguida, depoh; de pedir á sua mii.e que procure nãó 
Eôffrer por sua causa, dízendo-lhe que na Hesp8.nha não mal
Lralam a ninguem e SP.! eapant:am de que no Brasil se acoitem 
ul' presos, em algumas linhas dirigidas a um parente, Perdi
~ào se quei:1ta da injústicti. de que fai victirna.. ~endo preSô e 
l:eportado, justamente quundo andava afastado das lutas ope-
1·:.irias: 

«Que queres, eu nem quero pensar no que me 
!)assa: H!l'ora qne C\u em nadn me mettia, agora que eu 
ia erguer cabeca, os infames me fazem esta: pensar· na. 
vida .~eria endoidecer,.· eu .:;.roeuro ter paeiencia até o 
fim e se morrer, ent.ão terminará o men triste penar.>: 

E, voltando a dirigiu:-se de novo á sua mãe, no. fim da' 
c~1'l.n, Manoel lhe observa. ainda uma vez; 

«Dt' qualquei· fórma i:. bom que saibam que estou 
preso. e que nãçi me mandarão para ahi, emquanto não 
se aclare' o facf.O;.> 

O Jaclo. a CJUQ a.Ilude esse l.opi<::o. é a pl'ova de nalurali
darle .• -;em à qui:.J Pet•dit::ão ni:.o seria, como até hoje não foi, 
f1osto orn lib~rdadl', nem ~·eembareado para o Brasil. 

Sua mãe. porém. ~ f:Cll~ amii:o~. desde que elle foi ex-
11nlso, não descansurnm de lutat•, por todos os meiCTS. para 
<:onsr.p:uit• e!:!Sà prova, da qual dependia a libertacão e repa
tt•iac;:.fio dessa de!.went.uruda vfrf.ima do pi:;rverso deleA"ado 
lhr:ihim Nobr~. 

Começaram. como era natural. por pedir ao vigario da 
1i:1r~chia certidão do haptismo de Manoel. visto não ter sido 
l'<!Jnst..ado no x·egisto civíl, ao temPP.,, do seu nascimento, por 
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IIJDOl"anoia doa pae.9 . O yigario infonnou, ao moi;o que lhe 
pediu· o documento, que · o livro onde constavam 06 assento.!! 
de. baptismo do anno indicado de t892, havia eidó remettido, 
com outros, para o archivo da Curia Metropolitana de• São 
Paulo. quando foi da demolição da matriz velha . 

.Entretanw encontrada DQ livro indice, ainda existente 
na. parochia, a 'indicação 1'elativa ao baptismo de Manoel, e re
cebido o competente ernolnmento, o reverendo paroeho for
mulou o peàido da certidão, em papel timbrado com o .sello 
da Ouria. nos termos do oostume, identicos aos do documento 
incluso (doe. n. :u , a saber : 

<Exmo e Revdmo. Sr. · - O abaixo assignado, a 
pedido de pessoa inter~sada, vem respeitosamente ~o
licifar de V . ~x . Revdma . , a ~ertidão de baptismo de 

· Manool, 'filho de Maria Saavedra e Francisco Perdigão, 
nascido entre os annos t692 a 1693 . O termo acha-se 
no liv. t2 R.ef; , ·ás folbss 41.. (Ass.) - O coadjuctor, 
et.e.> . 

· Voltando o moeo interessado, á presen~a do padre, a 
?usoar a certidão, foi'""Jhe entregue o documento de que se 
aunta a it)(llusn cópia. photographiea (dO<l. n. 4). Com sur
·p~a. verificou, então. o moço, que o papel não era o mes
mo em que 'havia sido formulado o pedido dirigido á Curia, 
mais, que, aos termos desse primeiro pécHdo. havia siilo nc
cre_:roent.ada a seguinte observação : 

< ••• Não havendo verificado no indica' parochial. 
de baptizaido a certidão r equerida venho. pedindo n 
maior urgencí.n possivel, solicitai- lima busca minu
ciosa nos livros .i)roJ)rios de baptiz:i.dos, archivados na 
CUria Metropolitana, · otc.> . 

· Protestou o maoo, muito reverentemente. que, de corte, 
houvera algum equivoco . . . Pois, não tinha elle visto, com os 
sous proprios olhos, Justamente com S. Revma. a indicação 
do assento no livro indice? Como se ~plicava que, depois, 
"m outro papel. houvesse o padre feito aquella observação 
f ão estranna ? · 

O padre teqtog cont r.e:. tm o facto. Mas, o moc;.o :i.ppel
lou para o sacr111tao, e este acabou por desnortear o cura. 
co~:ru:mnndo que.. na v~rdnde, S. ncvmn. Lambem tinha vieto 
a m<11caçiio no livro !ndiee . .. O impertinente moco alvitrou 
que, de novo. compulsassem ambos o referido livro. Fur
ton-se, . porém, a esta tirova, o af.rapalhado cura. allegando 

_ _ que o mdice tambam tinha sido remettido â Curia .. 
E a certidão i'oi entregue ao int.eressado - e aindá. bem t 

- tal como fôra passada. e consta do cit.adn document-0 junto 
sob n. 4: ~ negativa e inutil. 
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Tãó singular io_cide~tc , na vero!:de. era. I_>ara de.spertar 
g1•aves suspeitas. E ao 1mpetrante nao era ~1clto ~uv~dar da. 
sua veracidade por que, tendo entrado em mves_t1gacao, ob

t1we n. sua. plena confirmação da parte ~~ propri~ moco re
ferido, digno do maior credito , pela pos1c.ao ~spec1~l que oc.,. 
cupa em Santos, e que, por certas convemenc13$, nao se póde 
:ioui determinar . . · 

· Mas, que diabo de intere~se poderia ter a Curia em ne-
gar a certidão? . 

D.e indagação em indagação, o impetrante logrou escla-
recer o caso. . 

Referiu-lhe Maria Saavedra, mãe do paciente. ·que ella 
possu.ia a. certidã!> do baptismo .. H.av~ndo ~ .filho sido preso, 
viu-se na necessidade de a exh1b1r a pohc1a, na esper,a.nca 
de evitar-lhe a deporf.aciio. Mas, a policia. apos~ando-s'e do 
documento, se recusou a rest ih1ir-l1l'o n Perâigão foi, afi-
nal, · ~xpulso, como est"rangeiro. . . 

Ora, conbeci-das, como oram. as estreitas relações de al
liança, que ligavam o extincLo governo A.ltino Arantes e a 
poderosa Curia Metropolitana de S. Panfo, é bem i'acil de 
comprehender o resto .. Tod"avia. para maior dilucidação do 
mysterioso facto é melhor editicação das almas crentes, con
vém accrescentar um interessante pormenor : 

Certo dia, em . um daquelles mesmos diafl em que se ef
fectua.rnm as prisões e: deport.ncõ~s do paciente e dos seus 
eompanheiros, <iistincto advogado, indo á Guria, a serviço 
da profissão. lá. encontrou. a examinar os livros velhos do 
arotiivo, o delegado lbrahim Nobre .. . Que estaria a fazei
alli, a sós com aqu~lles livros, o elegnntr, moco ? 

Não se sabe. ao certo. Q qu e. é certo é que, r espondendo 
r.os varios pedidoi; de r.rrl idõe~ de baptismo de Manoel Per
digão e de seus irmãos, a respeitavcl Guria ora. informava · 
que os · livros dos assentos não se encont.ram no respectivo 
arOhivo, ora o.uc os assentos 'não ci:msbm dos respectivos li-
vros. . . .. · 

Convém registrâ.r, tambem. (!lle tôda vez que :\faria 
Snavedra ia á matriz. em busca da certidão pedida., o padre 
i;n mostrava irritado. chegando. de uma feit.a, a dizer-lhe, 
nsperamentc, que não . lhn' apparecesse mais. . 

:Tá sem esperanç.n. d~ oh t.P.r a 1.ão '1ese.iada certidão de 
h~pf.1emo, resolveu-se a mãe do paciente ã justificnr o nas
e1mento d oste e :fazel·-o re;;islrur. no competente registro. 
llc conformldadc com o d i::'poslo no d<.'creto n . 3. iQ4. de 1.0 
<ir. setembro de 19i9 . 

Es~a .ius~if1ca1;üo ~ l'l'g-islrn foram feit.os, como const.a. das 
inclusas certidões rctocs. ns. 5 e. 6). Pela P.rimeira ficou pro
''.ado q\1e Manoel Perdigão, nasce-i1. ern. Santos, a' 5 de maio 
ar: 18~2, ás 9. horas da. 1!14nhã, .na casa n. .1/ da antifia rua 
Opt~viana, ho3e. Conselhe1,ro _Ncbw.s, e foi bapti.~ado na mesm.Q. 
c1dcide. teruto tido por padrinho seu, tiot cu,io nome ·tomQ1/,. e 
,µor madrinha D. Josepha Ru.u, que ainaa vive e foi uma da11 
l r!sLea;iunhas na dita ,justificação. . 
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;\ n:io S<'r 11e:;e Pl'ova. 41trn tinha a inconvenienoia de t.f)l.4 
Hido feita post.l:~t·íorment~ C1 d·eporl,ação <'lo paciente, embor~ 
com a citação e a pre.scm~a do promotor publico. havia um 
unko documento do qual const.ava a ~ma qualidade de cida
dão brasileiro: a. indmm certidão de uma proouracüo ou
torgada a. l\fanoel. em outubro de HH7. no cartorio do :Jº t.a
bellião d1> Santos (doe. Jl. 7). 

Entretanto, ha lJOueo:,: dius, t.•~"VE' u impeh'ant.e a :feliz 
idéa de, pessoahnen!.e, fazei· ainda uma t.ont.aiiva pani' obte1· 
a preciosa cort.id:"LO df' hapl.ismo. Dirigiu-se :lo ac.tual vi
gario de Sant.o.s, ó Revmo. padre Joaquim Antonio do Canto. 
O di~no SttcerdnLtl oh~el'vou. logo. que e1·a impossivel C-Oll
::;cguir o doeumento. qlll'. inut.ilmcnl.c . .iú ba\'i:l sido pedido 
por outras IH:!ssoas. Ma$ - holl!'a; lhe :;r,ja ~ aão s~ oppoz 
a que -0 i.mpetrant.e pl'Ocura:;s1.~. com os proprio~ olho~. ~m su:i. 
f:ompanhia. a indicação <lo assento. no indicP. '.los livro1.: d1~ 
l•apt.i$mO; '" afinal. ncaboLJ r•or va:::.~H t' a 1)ertidão inclusa. 
que supp!'e p~rf'r,i1amt>nl"~ :t fali!\ <l:i cerf.idão dire~t:a 
(doe. n. 8) . 

Confronte quem quizer o documento 11. ·í, for11ecido pela 
Curia de S. Paulo, a requerimento do ·coadjucto1· padre Ge
nesio Lopes, em novemtu'o de Hli9, com a certidão passada. 
agora, pelo digno vigario actual de Santos, e edifique-se com 
essa extraordinarla revelação do espil'ito humainitario e ·cari
tativo ·de cert.os ~minenies e poderosos representantes de Deus 
na terra. 

Reza. o prim11iro: 

~ .. _ cVão kavevidó ·verificado no indkf" ParockW.. 
de ba:pt-t.rados. a certidão requeri~la., venho, pe.din<lo a 
nwior 11,ry1'ni'in. pn.~.~fvf!l ::<}h ! ·· Q\l(.• pirctosa soliei
t.udP; r ••• ). ele .. ~ 

Fl~za a !'legundn : 

~ ... Giirtifit.:o qu~ em tJ Jntlice itesto 1Huocfl,iJJ, do 
lloso.1•io de Santos, li. 1ia11-il1.11 100 \' .. nonsta que o acto 
1Ít! lmptfamo dt'. M11uoel, filho fil• Prmtcísco Perdigão e 
,lfari.a San.1>(:drn. foi re11li:,a1,/o t! o a.~sentmnentn foi lmi
~:ado ('111 o lf1,ro f2 llef .. (oUw.~ ·H. 2' 

Digam os ~abios da osr'.l'Í'pt.ura qiw s~gl'edo~ ;:ão essAs dti 
natura ... 

Da 11ossu parte. não queJ'P.mos pm·der maís l.empo eom :i. 
analyse dessas pequ~na!> miserias. humuna!> <" divinl\M, l'ccle
siastieas e policiaes.; ..... . 
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···o d-e que se t.rata, o de que se ha rnist.ér, ~ da liberdade . 
de um brasileiro, que, .rnnocente, sem crime, sem culpa, soffre, 
ha dez mezes. as maiores torturas de um !obrego calaboueo, 
em paiz .estrángeiro. exila<l<l da Patria. e <ia familia. ' 

Deante do exposto e ·provado, insistir no presente pedido 
de habeas-corpus !Qra . offender os altos sentimentos de inte
gridade e de justiça da magistratura brasileira. 

A justiça é uma verdade no Brasil. Proclamou-o, ainda 
ha pouco, o egregio Supremo 'Tribunal Federal, aumullando ol5 
pr1cessos de expulsão dos op·erarios Abilio Cabral e João .José 
H.odrigues, est.rangeil'O!' restd~ntes no pah.. (Hahe~-cO'T'f'1M 
J:. 6.082. ) 

. No c:i!:iO presente, tratando-se de um cidadão brasileiro 
11ato, preso e expulso de sua propria J>atria. ern circumstan
eias ainda mais revoJUtntes do que as do referido caso .iul
gado, não póde haver a menor duvida. de que o Supremo Tri
bunal, em grão de recurso,, rnã.o só concederá a ordem pedida. 
i:.ara que Manoel Perdigão sejoâ. repatriado a r.::wen~as do G<l
verno, como t.ambem mandar.á dar vistas . dos autos ao Dt-. 
procurador geral da Republica, para que este, pelô Dr. pro
r.urad<>r seccional de S. '?aulo; promova a responsabilidade 
do delegado Ibrahim Nobre, pelo innominavel abuso de auto
r·ld&de commettido ~o?tr.a o •pac~ente, m1, neste .sentido. re
l1resente a quem de direito. (Lei n. 2.033, de 1871, art. 18, 
,. 3ª: decreto n . 3 . 084. de ·5 de novemb-rl'> de f 8198, parte se
l--'lmda, t.iL. VI. cap . VII, art .. 375.) 

Assim procedendo. os V(\nerandos juízes daqUelie augusto 
lribunal nada mais farão que nomprir o sen inelutayel deve\• 
rle respeitar a lei P. honrar ;i. justiça. 

Requeiro que. solicitando-se, com a maior urgencja, as 
necessarias informacões . da Secretaria: da .Justiça e Segurança 
Publica, lbr. seja enviada a inclusa duplicata da presente pe
l i1;ão. afit.n de que o honrado e illustre til.utar daquena pasta 
melhor se inf01·mc do· assumpto e .possa providenciar, como. 
lhe comp<ll.r. a bP.tn dos int,erMse!-: d11 .iustica.. P. dP.f P.1'i
m1mto. 

Santos. para S. Pn.ulo. 13 tlP. agoi:il.o ri-? 1~20 . -- tleito->" 
rff: Moraes. 

N. 2S 

R1iquciro que. pelo intermedio da Mesa o Governo in
l'orme, qual o artigo da Constit.uição da RepÚblica em que sr 
hn~eou para .i:ordenar~ n nat.urnlização de pescadores ~por-
1.lllflJ rZ~~i>. e porr111P. motivo limit.oti essa ordem a esta naeio-
1 1 alidnd~. clrdxnndo d~ •:omprehender japonezos e ita lianos. 

Sala ih1s s1>sf' ií»f;. :W de ago::.to de ·1920 ~ - lltau.ricic de 
Lacey-da. 

'.• 
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O Jornal, de 15 di\ julho de f920: ·-·· 
A nacionalização da pesca - Mathias Gonçalves impe

trou hontem. ao juir. fBderal da 2• Vara, uma ordem de ha
beas-r.orpus, afim de exercer a pesaa, no que está impedido 

. pelas autoridades fcderaes, devido â sua condicão de estran-
geiro. 

Com essa noticia e rememorando-se o telegramma de 
ha dias, provindo de Leiva, de que no parlamento portuguez, 
o Sr. Bernardino :l.fachado interpelara o governo sobre a si
tuação dos pescadores · brasíleiros no Brasil, levantava da in
constitucionalidade e Hlegalidade das autoridades brasilei'l'as 
exigirem a naturalizacão do pescador estrangeiro, o que faço 
em indfoacão n parte. · · 

O parecer junto, ::malysarirlo a circular do Ministerio da 
Marinha, elucida o assumpto. 

E' bom notar que e~sa naturalização visa os portuguezes 
-pescadores quo são em numero ile 3. 000. 

DP. ontra!' nacionalidades ha em pequeno numero, ita.:.. 
lianos e n lg"trn~ ,iapone7.es que estão dispó!!los · a sabir dn 
Brasil. · · 

No momento em que se falla de immigração, o oaeiona
lisrnn lmorhoba do Sr. Epitaci.o quer se escurracar o portu
:;ucr. d P.. . . obrigai-O á naturalização pàrQ sorteai-O a.O ServlCO 
da Marjnh:i e tornar as llquipagens talvez, de homens brancos. 
porque de nP,gros nem gost.a a pi::esidencia . 

Emq'1anto o nacionalismo epitaciano se limita a. uma 
certa colonia. as emproza1; eolo~saes vão americanizatido e 
n&s(>nhMP.nndn-i'!A dn B~asi l. 

O FVli tal ~ nest.as t.ermos: 

«Capif.nnla do Port.o - Edi tal - De ·ordem do Sr. capitão 
dr mnr P i:merra capitão do porto, e Bm obedienoia. á eir
r.ular n . t • 094. dn Tni'!pectoria de Portos r-. Costas, faqo sA
hPr aM pP~r.arlorP~ ,.sf.i·angriros. que. no pra1.0 de 60 dia". a 
f'ún!::tr da O:.'lfa da J'HlbJica<:!io deste edital, deverão 09 meA
mo~ prsc:nr.lnres :tpresentnr esta capitanin as ca;rf.as de n11-
luraliU1C'·~"· cnso qn<'!iram gosar dos mesmos direitos conce-
didos o!; nacionncis . · 

~ecretnrin ela Capitania. do Porto dn Ga-pitaI Fec:!eral -r. 
E !llado rlo Rio de Janeiro, em 12 de :i~ost C'l d~ 19·20. - Mn
rroel F'. da Sih•ri G11.f r7J-(l. 'l' r'ies, ~ecretario. J> 

D11vo !\Cldif,\ll" o riuc vem tr:mscript.Q- no Jornai. do 7 cl ~ 
agosto de 1920: _ 

~A nnr.ionalh:nl)i'in da pesr.a - Os pf?SCat:!ores r.strangeiroio 
obrign~oF> ~ ~e nacionalizarem - O almirante Alberto de· Ra.ia 
Gabn~lln, m spector de Portos e Costas, c:rpcdiu h,ontem á~ 

t'r 
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i·opaL· Üi;fü~.:; suboruinada..:; a essa inspecloria, a seguinte cít'
cular: 

<:PaL·a 05 devidos fíns, vos communico o seguinté: 

.Pek• :i.rt. 3", paragrapho unico da lei n. 478, de !J do 
dciembro de 18!'r.i, a pesca deve ser nacionalizaêa, isto ~. 
vs pe8cadore_s deveni ser nacionaes. Entende-se por pescador 
todo individuo que se emprega e vive exclus1vament.ê da 
pesca (art. 59, do decreto n . 9.tii.Z, de 17 de julho de 
HH2) . 

l'orém, i::omo tem sido admiti.ido até agora., que qual-
11uer individuo exeroa :i . profissão de pescador sem attender 
~i :ma nacionalidade, esta inspectoria dá. o prazo de 60 dias 
1iara que esses estrangeiros preparem .os seus ?apeie, para 
~e . habilitarem á nàturalização, caso queiram, aiun de gosa
t·cm os mesmos direitos dos nacionaes ., 

O parecer u t1ue me r efiro. do Dr. Theodoro de Maga-
lhães, é o seguin~: · · 

«Fundarnentü.da •!Dl ·uma cfrcular do. inspeclor do portO, 
r.ega-se a autoridade compeLeote a matricular na Capitania do 
.Porto do l\io de Janeiro peseadores estrangeiros sem que pré
viamente, hajam elles se naturalizado: 

· .Considerliondo que :i. Constituição Federal assegui-a aos 
b1·a8Heiros e eslrangeiros residentes no Srasil a inviolabi
lidade dos direitos couuernenLes á liberdade, á segurança in
dividual e á propt'iedade ·(a.rt. 72), e garante o livre exer
doio do quo.lquer profissão, moral; intellectual ou industrial 
\art. 72, § 24); 

Co11siderando que o act.o da naturalização deve ser livre, 
t'SlJOnlaneo sem coacção de especia alguma e não póde ser. 
for~1ado u. Um estrangeiro, para. que este desempenhe qual
quer funcção privada no Brasil ; 

Considerando que a Constituioão ab::'iolutamente não obri
ga. a naturaliza1,1ão, La.nto . que, estabelecendo a naturalização 
tácita do art.. 69, § 4º, resalva ao estrangeiro o direito de 
i:declarar o animo de conservar a nacionalidade de origem>. 
ü que o não pl"iva dos direitos do art. 72, uma vez residente 
no Brasil; · . · 

Considerando que a ohr iga1;ão que a Capitania do Porto 
qunr impor no estrangeiro, alúm de illconstit.ucional, não 
rrni:ontra nenhuma s:i.nccão no decreto n.. 11. 505, de 4 do 
maio d~ 19f5, que apenas detol"mil1a a naLuralizai,;ão da em
harcac.ilo (ai·t. 33-0) t• nunca a do seu pl'oprietario (art. 484); 

· Consid1;1rando que o refel"ido dec1·eto n. i 1. 505, no ar.., 
t.i1;0 267 autoriza ca pesca nas costas, lagoas e aguas territo...,. 
t'iaes por individuas matt•iculados como pescadores e em ~m
barca~ões nacionaes:. o que põe claro o exercicio por qual
(jUer estrangeiro sem a exigcncia da naturalizaoão ; 
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Clln~idtn·amfo qu•~ nl;lnhuma rcsLl'io1;iio impõe ó referido 
ri~gulaml)nLo . vif'.to q ue no seu art. ~70 faculta. a pcsua a to
rla 5: as p0i;so11s l'fi: iclf\nLcs no Lerr'i1.orio ua.Cional; 

Coni:;ideramio flct" ai,: lcís cil.adas pelas circulat·m; cio in- . 
i';:,(~r.t.01' do porl11 :-;fir• :t'.1let·io1 e,, ao <foc1·eLo n •. 1t_505 <i, por
t.ant.o. reunem d i >';)osiçõ e~ revogadas: 

C:onside1·andu 11ur. si os decretos da circular pudessem 
produzir effeitos ucnhuma prohíbiç'ão trariam á pesca pelo 
ei!h'angciro; · 

•;onsideramfo que o a1•t. 3º, puragrapho uiuco da lei nu
·mero '178, dr. 9 dn dezembl:'o àe 1897, que fixa o preenohi
;mcnto · <lo~ t:l:u·o.s da forca ns'1a1. dispfü~: d'odos os brasileiros 
·n~tos ou naturalfaadqs que exercerem a pt'ofissão maritima, 
ficarão sujeito ao registro ou á matrieula nas repartições do 
.Ministerfo da Marinha.>. Esse te:tto expressa mataria estra
nha á pesca e, ::;i :::e reporta ao registl'O de brasileiros natos 
ou naturalizados N:e1•cendo a profissão maritima, é exclusi
vamente para. no caso de guerra. ohamal-os á defesa da Na
ção e cnga.ja\-os nos proprios navios qm~. dado um eonflicto 
inter.nacional. o mr.::<rno decreto os torna acceesivel . ao Go
verno ; 

Consid<!rnn.Jo fl tH' 1;. decreto n. 9. 672, d e '17 de julho. 
mencionado na cirdular. de!'enindo no at'L. 59 . a. profissão de 
pescador. al:)solnt.amentc não falla em sua nat.uralização, ape
nas exige a. ~na maf.rír.\t!a «com Os dlzcros de nome, idade,. na

. turalidaoc: 1·esiclencia, cl.c». Esse. decreto, que visa passar 
do Mi11i~t.1~rio da ;'iforiuhn pa:l'a o da Agricultura o servico da 
pesca, ''afü:l:i a mat.rioula por Lodo' o tempo de. vida do pes
cador, dc;d... que se.in Yisada annualmenle, em Janeiro, pelo 
chefe drt N:\.uçiio de p~sca : estabelecn, pessoalmente, ou em 
companhias. aofô pc$ea~ores outros favores como. reduoQãO 
de lmporl.::u;ãn " pcrm1sslfo para qul' os cargos de mestres. 
contra.-mest.rc!:::, cnpilüe~ · e metade da equipagem• do ba.rcc: 
r~ vefa .seJnm P.:tnmidos por est.rangeir o::i, durante cinco an
nQS, c:onhtdos da tlnlJ1 rlu lc.i quP. autorizou o regulamento d~r 
perea. Quf.!r i!'lo di?.P.i' que, nãQ detztir<, de cinco annos, mas 
'durante cim~o amrn~. a pat>tir da dat.a do decreto se renovam 
.ot• ~e visam as matriculas; 

Conl:'idcrando, finalmente, qu~ sõ por abuso de poder 
está a autoridii.dr mariUma a impedir· o rxercfoio da pesca ao 
.-esltrangciro, 

Penso qnl! : 

Assist.e uu~ p1·P.judicados 1.:ecorrerem ao Podei· Judicial e 
'fol.cnt.a.r1)lll 1)11alquer r~medio que a lei lhes assegura.>. 

Quer1w:í o Governo. noi;: sem; «anccssom> ·~nae>ionalistai:; ou 
tl~ fren1~si 11a1,ivii;tu. reinnugul'at' o ominoso «matt.a-gallego> 
do jacobini~mo? - Mmtricfo de LtJ.CerdlJ •. 

Rejcitaoo. . . .;, 
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. Votaçâl) Jo l'Cquerimenw u. :l·l, de 1 UtU, do Sr. Mau
ricio rle L:iceL·da, pedindo cótlia ilo iuquel'ito do axpulsão tlc 
:\.bilio Cabl'al° e J9ão Josfr Rodrigues. 

llEQUl:':Hl:\ti;?:S'J'O 

N. 24 · 

H.cqut:Íl'o que :i:;o1· iutermediv da Mesa, o (joverno 1·emetta 
cópia do inquerito :>obre a expulsão de Abilio Cab1·a1 e João 
José Rodrigues • 

.Sala das sessões, 2.0 de a.gosto de :19-:2.Q. 
Lacerda. 

I ustificaçã.o 

Dou como justificação a seguinte petição de h.abem
cm·pus concedido pelo Tribunal, e que subscreve o illwtre 
advogado ::;antista · Heitor de Moraes. 

cExrno. Sr. Di-. juiz federal de S . .Paulo - Heitor de Mo
raes, vereadoi· á Camara Municipal de Santos e advogado noe 
auditorios daquella comarca, convencido de que ainda viga 
:a. Constituição .federal de 24 de fevereiro de 1891, em suas 
integ;·as disvosit~ões, inclu:;ive as do art. 72 e respectivos pa
ragruphos, onde :::(! <leclaram os direitos cuja inviolabilidade 
ella «assegura a b1'asilciros e estrangeiros residentes no paiz:t, 
rlc conforrnidade com o dispo;;to no capitulo VII do titulo VI 
da parte segunda da Consolidação das Leis referentes á Jus
tiça Federal, approvada pelo decreto 3. 081, de 5 de novembro 
ue 1898, vem impell·a1· a V. Ex- uma ordem de ho.beas
corpus. t!m favo1· d:Os operarios Abili.o Cabral e João José Ro
dl'igues, pelos moL1vos e para o effe1to que pàssa a expor: 

1 

:\ 1 de . Julho do :lUllO proximu pa&iado, . fundou-se em 
Santos a so(:iodude operaria União dos Empregados da Com
panhia City. composta dos tmbalhadores da Companhia Me
lhorameul.os tia Cidade de Santo:; (Tbe City of Santos Impro
vements Comp110y, Ltd.) . lla fórma e nas condições ooustan
r,es dcs respectivos estatutos, dos quaes se junta á presente 
um exemplar (doe. n. 1). . · · 
· Approva<los os e::;tat.utos e nleita a priméira directoria, 
àa qual faúam pa1·te os pacfontt>.s, o primeiro oomo presidente 
o o segundo como membro da commissão de syndicancia, a 
referida sociedncfo ::ie consLituiu em pessoa juridica, prati
cundo Lodar.: as J'ot•n111tidad•is exigidas por lei, como se prova 
com a inclmm c1~rlidfio do registro (!Ompetente (doe. n.. 2). 

Assirn organizada, a sociedade entrou, desde logo, em re-
' lacões com a g·('rcnoia da The Cit,y of Santos Improvements 
Company J,ld., :i •1ual a r11conhcceu, e nem podia negar-se a 
i•econhecel-a, eomo u · legitima representante da elasse ope- . 
:raria, que ::;e compunh~ da totalidade dos trabalhadores em-
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111·c;;auu~ nos diífe1·e11Lei; ~crviQos explorados por aquella em-
1;1·eza, no municipio de ~anlos, a saber, os fo1•uecimenl-0s de 
c;az, agua, luz e aoerg"ia olectric}as. . 
· A principio, o Sr. Dr. Bernard F. Browne, gerente da. 
s;l•mpanhia, dava demonslraoõcs, Üú se achar disposto a .col
laborar com a dii'ect.oria da sociedade, para que esta. pudesse, 

. de perfoila harn10nia é 110 interesse <le ambas as partes, lo
srar a plena realizacao de um dos seus fins oapitaes: - 4l'e
solver lJuaesquo1· questões que possam offender ou. prejudi
car os seus associados. cio modo a evitai· o desoontentamento 
geral da classe e a desorganização do trabalho> (Estatutos, 
art. 2•, alinea B). · 

·f\a: verdade, porém, o gerente apenas simulava boa von
iade, para ganhar e illudir a confiança dos seus opera.rios. 
ALtcndeu algumas das suas reclamações, apresentadas por in
termedio da sociedade. Mas, salvo uma ou outra de menor 
imporlancia, só attendeu aqueUas que representavam obriga
ções in1poslas á companhia por força de lei ou dos seus con-
1.t·actos. Por exemplo: a obrigação de affixar a lei e regu
lamento referentes aos accidentes no trabalho, nas suas offi
cinas, na fórma e em obediencia á disposição do art. 28 da 
referida lei n. a. 724, de i5 de janeiro de i919. (Commeota
rio, que este caso requer: - Para que a poderosa e prepo
lente companhia ingleza. obedecesse a uma insophismavel de
termina.cão de lei brasileira, do mais simples e facil cumpl'i
mento, fój místér que os seus operarios. homens rudes e 
quasi anaiphabetos, fizess~m essa exigencia ao sagacissimo, 
let.radissimo e diplomadissiino gerente da mesma ocmpanhia, 
tão protegida,, · apezar de tudo, pelos energicos niantenedores 
das nossas itieffaveis instituições pseudo-republióanas ••• ) • 

EntretanLo, o solerte gerente estudava. os meios mais 
eHicazes e agua1·da a occasião mais opportuna para pôr em 

Formuladas assim, franca e positivamente. ~sas duas 
provocações aos brios dos seus operarios, estimulado no animo 
destes, por essa fórmn insidiosa, o justo desejo de fazerem 
valer os seus direitos e não deixarem espesinhar a sua di
gnidade, qunndo offendidos em uma e em outros, só reânva 
ao gerente ~sperar o momento opportuno e o auxilio dos po
deres publicos, para de.sfecl1ar o golpe contra a sociedade, na 
absolnln cnrtezn dé vencer. · 
. Approximava-se a opporLunidade. Corria. já em meado. 
o mez dt> outubro. No dia 30. L"eaHznr-sehi::rm as eieicões mu
n idpae~. . . O advogado da União dos Empregados da Compa
nhia Cit.r. , ·creador dit minorfa, continuava a. most.rar-so re
~olvido a inc;istir, n to<lo o t.ranse. l!Om a Camara Municipal. 
para. que 1~sta. por intcrmedio da Prefeih11:a, obrigasse a. com
panhia a cumprir as: obrigações <los; sem contractos. Camnrn 
t) companhia precisavam dar-se as rnãos, para. cm acção con
.iunta, se liVTarem, afinal, de um sujeito tão importuno, que, 
com tamanha impet'tinencia, vivia a oorturbar-lhes o e<>cegO, 
a ambae. ; . 
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A occasião 'era a melhot· possi \'c i . A imp1·ern;a da verba se- · 
ereta, da qual o delegado regional . de San los tem sido um do:-; 
mais conspícuos collabo1•adores, havia dado ao caso do ussa::>
sinio de Aceliuo Dantas, cllefe tlo Lrafego da Companhia Docas. 
as proporções de um movimento anarchista, de que era. ini
cio esse facto, e no qual se achavam compromettidas todas as 
d asses ..lo proletariado. .P~a convencer as chamadas classes 
'>onser'Yadoras de que era tal a vcdade, o argutíssimo dele
gado lbrabim Nobre p.ão hesitou em accusar, como autor in
t,elleelual ·do referido crime, ao ope1·ario Manoel Campos; a · 
•1uem a policia paulista, já h:i.via alguns annos, vinha. perse
gµindo, encarniçada mas baldada.mente, como um <Perigoso 
auarchist<P. 

Solicitado a <iefender esi;e opera1·io, o obscuro advogado, 
,\:isnalario da presente, .promett.eu annuir, desde que lhe dés
sem elementos com os quaes se convencesse, e fizesse a prova, 
da inuocencia do aecusado. Dessa unica e exclusiva condição 
dependeria o seu assentimento. Essa. condição foi satisfeita. 
Não havia a menor duvida : Manoel Campos não era urn cri.:. 
ruinoso, mas, ao contrario - uma victima. Viclima de uma 
monstruosidade. Vietima da perversidade consciente de Ulll 
-tyrainele sem enttti.nhas e sem -escrupulos. A criminosa era 
a policia. Acceilariamos a causa . Mais: não cobratiámos ho-
uorarios. · . 

· Da razão. que assistia, então, ao humilde advogado, que 
ora impetra este habeas-corpus, e do resultado do seu tra
balho na defesa do operario ;perseguido, póde certificar-se 
V. Ex., si se der ao incommodo de ler as publicações in
c:Jusas (documentos ns. 3, 4 e 5) . Bastará notar, aqui, que, 
ao cabo de cerca de quatro mezes de torturantes soffrimentos, 
nos calabouços da cadeia de Santos, o ' nosso constituinte foi 
restituido á liberdade, por força de decisão unanime do 
ogregio Supremo Tribunal de Justica d~ S. Paulo, aos i8 de 
dezembro <!o anno proximo passado (dooumeut.o citado n. l;). 

II 

Foi-nos forçoso alludir a esses dous factos - o assas
sinio de Aoelino Dantas, e a defesa de Manoel Campos -
nm virtude da sua intima connexão com os acontecimentos 
<ios quaes se origina o presente pedido de habea$-corpu.. 
:Mas, ó mistér que se explique : essa intima connex!i.o foi 
creada pela imaginação do d~legado lbrahim Nobre, como 
base .necessarin. para o desenvolvimento do tenebroso plano. 
llm que elle. maehiave!icamente, collaborava com a presença 
dn Cif,y e a polit.icalhu. dominante . Assim é que. emquanto 
.;e arrastava, morosa e propositadamente, o summario do pro
l:esso, tniciadi:J P.m 27 de agosto encerrado em 3 de outubro 
(mais d 40 dias! e. estando os réos presos I) . o delegado fazia 
'))Ublicar, no orgão official da situacão, a noticia de que es
tava sendo preparad<l, ena Sociedade dos Empregados da City, 

C. - Voi. VI. 
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'.da qual é adVOb"nUO o bacharel Heitor de Moraes, . um. m~-
1nento ope1•ar'io, com o fim ue fazer pressão sobre a justiça. 
:no julgo.menlo de Manoel de Campos.t. (Vide o incluso nu
me1•0 d'A Tribuna, edição de UI de setembro de · 1919, do
cumento n. 6.) , 

Esse imaginaria cmovimento· subversico>, a ·que, por va
rias vezes, com estranha ínsistencia, alludia o celeberrimo 
delegado, em officios dirigidos ao Poder Judiciaria - isto 
entra pelos olhos, mesmo dos peiore.s cegos, que são· os que 
não querem ver - não .podia ser outra cousa sinªo a gréve 
do pessoal da City, que o proprio ·gerente desta estava lo
me11ta'Ildo, de combinação com a policia e a politicagem, e 
cuja declaracão seria inevitavel, tão efficazes eram os meios 
eIQ,prega~~s para provocai-a. 

Denunciava-se, claramente, o plano de Mister Browne: a 
~éve açabaria por se declarar, m.;iis dia, menos dia; a po
liç\a .cahiria a iundo sobre os operarios; a imprensa da verba 
secret,a, ;por ordem e conta do partido situacionista, aoousarí~ 
o vereador independente de ser o cabeca do <movimento sUb
versivo>; ~ população, prejudicada, se revoltaria contra os 
~avistas e o seu advogado; a sociedade seria fechada, sem o 
menor protesto; o vereador da minoria não seria. reeleito; e, 
assim, voltaria a reinar a beatifica harmonia antiga .entre as 
tres potencia~ associadas - PoliLica, Polici11 & COmpanbi~. :· .; 

Verificada a opporLunidade do momento, preveni-Oa. a 
opinião publica, por tacs processos insidi.osos, contra o ope
rariado, só faltava acbar um mtüo dll provocação, c:ujo em
prego tomasse absolutamente certa e ioevitavel a desejada 
declaracão de gréve. _ 

Esse meio, forneceu-o a Prefeitura, ordenando QUe nu
~erosas pracas do Corpo de Bombeiros fossem prat.ioar como 
motoristas, nos bondes da City. Tal resoluoão fõra toipada 
d~ .pléno aocôrdo com a gereiicia da oompanhia, e aom que 
esta désse qualquer explicação ou siquer um simples aviso. 
ou descontentamento . E isto - está claro - porque era 
.ao seu pessoal, de modo a. evitar, da parte deste, c\escon!iançn 
este, procisamente, o erreito desejado e procura-do, por Mister 
Browne, desgostai· os seus opera.rios e arraslal-os a. um mo- ' 

· vimento de protesto. . 
'.Foi o que succedeu. Logo que se divulgou o facto - cv.in 

a. circumslancio. ai,;gr~wante ~e quo os .bombeiros ae ,desaba
·J'avam com os opera.r1os, affirmando que, muitO contra o :,f>u 
g()sto e só por obediencia á disciplina, ê que cumpriam a or
dem da Prefeitura ~ toda a olai;ise entre>u a agi~ar-sa, e:iti~ 
gindo que a. sociedade, pelo seu prsident.:i, rec.iama.sse a im-
mediats cessação · do «abuso>. · 

Obriga.do . a cumprir os devere~ do seu cargo, o ·prebi
dente da sociedade, Abilio Cabral, solicitou uma e~trevt~ta. 
com o prefeito municipal, para discutir o caso. R.eallzalldo .... 
ae;. o enoont.ro no escriptorio partioµlar do Sr. · P.refelto, a 
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quem o rofel'ido operaria foi apI"e5euLa~o pelo udyog·:Hfo t.la 
:>ociedade, irocaram-se explicações de . parLe ;i parle, con
forme consta da ;;a1·ta aBert:t publicada pelo mesnio ad,·o
)fa<lo, na Gu:.eta ti.o L'V tJO, a rn cio ouLubro .(<Joi:. li. 7). 

Err! res~mo, alle;;ava o cücru do \!X~cuLivo mu1ücipal tj U t) 
a prov1dencw. contra a qual reclama:vam os upcl·ano:; da 
Uity. llle" fo1·a inspiraoa apeuu:i pelo :limple.; clc~•:.io •Je pto·· 
po1·c1onar aos bornbeir()s a apr·eudiz<Lg·em de um uuvu orfi
•;io ... A is tu, niuito l'espeito;;umcnLc, obLempcrou :\bilio Ca
bral que os -i3e11s .uompanhein.1:i de il'abalho viam nessa pro
Yídencia um meiú de pl'l'\'c.nir uu impedir a:: gTéve;; •::iuaudo 
1·ossem for1;ados. a usar dessa legitimo l"ecu1·so, em <lere~a ·Jos 
.::eus direito5, E accrescentou que, além dis·su, aquella me:. 
dida. era escusa<la. porque a sociedade se uomprumctt.era pm 
() ::;eu advogado, a, .em occasiões ue g;r~ve;;;, forn:ecer o pr;s
soal sufficiente para fazer Lrafeg:ii.- alguns bondes, de n.a'"' 
nei1 a a não prejudicar " populacão, e de;;de que lhe fossem 
dadas as necessaria'S . garantias, pela Pretfeitura, contra as 
çostumadas violencias policiaes. Ponderou ainda o mesmo 
operaria que, seria di!ficil fazer os seus companheiros de
sistir na reclaação, por se acharem de animo prevenido LOn-
1.ra o gerente, em virtude d11:s ameaças, que este fatia, de des-
Lrnir a sociedade. · 

Os factos vieram, logo, provar. que Al:lilio Cabral t.inha 
1·azão. A Prefeitura manteve o seu acto. Os hombeir"OS con
liuuavam na pra.ticagem. O caso foi discutido em as6embléas 
cxtraordinarias. Os animos se tornaram e:s:altadissiruos. Em 
vão o presidente r.ecommend:.i.va a calma. e prudencia acon
selhadas pelo advogado da sociedade. Esta. 'dirige uma re
presentação á Camara Municipal. A Camara 6e reousa a. to
mar conhecimento sob o falso pretexto de que eram caf
frontosos e . ameacad-0res ao poder municipal> os termos da 

· alludida representacão. Com isto, cresceu, até o desespero, a 
irrite.cão dus operarios~ Ninsuem pode.ria eontel-os. , 

m 
· P06to que representasse um protesto unanime e so-
lemne de todos os trabalhadores <la Companhia City, a grévc 
!>1' manifestou, desde o inicio, com o caracter mais eminen
~ement.e p:icifico, que jámais se observou, até ho,ir.o, em qual
quer rnovimenLo, dcata natureza . . 

Provas '? Eil-Ias: .. 
Feito. a parede, paralysados os serviços. na madruga.da 

<ie 16 de outubro, o primeiro cuidado da dire~toria da so
•)iedade !oí providenciar para que ~odos os seus associados se 
abstivessem de qualquer demonsl.racão, : que pudesse consi
derar-se perturbadora da ordem publica, . <rafim de não dar 
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pi·ctcxto a violeiicia:; dà pai.·te ·da policio:,,, · Com esse nobre 
ínLuito, o preside.nLc · Abílio Cabral f€2 publicar, naquelle 
mesmo dia, no vespet•tino G04;eto· do Povo, o · seguinte bole
Lirn : (doo. n. 8),: 

A SOCLEDADE UNU.O DOS ll}.MPRE<lADOS DA ÚOi\U>ANHl., 
CITY . 

AOS 'l'RABALMAOORES EM GBRAL 
1 

. Tendo !>ido t'esolvida J.10ntexn a ureve geral de todo o pes• 
:;o:ll da Companhia City, como protesto por não 1-er sfd() at.ten
Jida a sua reclamacão contra a interven.cão de bombeiros e 
outros individuos · t.!Xlranhos á classe nos serviços da 

. comp~nhia. t~s t.a sociedade, pelos seus directores abaíxo-
assisnados :u;om;elha a Lodos os soçios em geral e a 
lodoi:: (lf: -::mpregado~ ua companhia o. ?n.«rima calma 
t! ol11ú iienda f),r; lc·i.• e ás . aittúriàade.s, a8$im como que 
ninflutJrn trt1!iª 1:omsi{)u qualquer arma prohibi.âa, afim de não 
dal· pretexto a violencias da parte da policia. - O presídent~ 
..tbilitJ Oab1•al. - O :lº secretario. Jasé Fortunato . 

A despeito, porém, de Laes · recommenda.cões, de serem 
ollas attcudidu.s, ~em discrepancia, po1· todos os grevistas, a 
policia entrou logo. nas primeiras horas dei;se p1•imeiro dia, a 
praticar as mais innominaveis arbitrariedades, assaltando as 
casas e ' invadindo os qua1·tos dos operarios, para prendei-os de 
~lWflri..\s a. emqÜanto dormiam, como adeante narraremos. 

Enl.rcta i1Lo, apm~ar de ala.cados e ultrajados por essa 
fórmu iudíi;na 1• selvagem, os pobres trabalbdores permane
ciam .1'c!.<i1;11adamcntc. nn firme resolução de não exercer re
presnliu s. Assim. é que. no dia seguinte, 17 de outubro, a So
c iedade .por dou$ tiireclore;; Que ainda se àohnvam em liber
dade, insist.in n<.:s mesmas recommendaeões da vespera, pu
blícan<lo. nc mesmo .iornat citado. P.llt.e sPgundo boletim (do-
cmmento n. !))': · · · 

A SOClF.D/\DE llNli\O DOS EMPREGADOS DA COMPANHIA 
CITY . 

· Os abaixo-ar-signados. direct.ores desta $Ociedade, c;iue 
ainda. se acham em libe1·dade, aconselham & rogam muito en
carec1riamentc !\o~ seus r.onsor-ios, e cm geral a todos os tra
balhadores <lesta cidade, a que uão r.omparecam, nem mesmo 
de longe, como simples curiosos, ao comieio que se annunci".l. 
pela A. Trfbuna, para a noite de hoje. . 
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Esse comício 1l(io é 011.tra cou.sa, sinão umo. insi.diosa ar
ma.d.ilha. paTa attT(Jli.ir f>s opera.rios e os fuzil.ai· e esmagar, na 
.f<'11.·ma · do costume. 

Outrosiro. continuamos a recommendar aos nossos compa
nheíros a ma.mm.a catma e ,.espeito á ó"dem e obedíencia ás 
ll?is e ás alltoridJades, bem copio que cada um permaneça em 
~na casa. evitando ajuntamentos na!! ruas · e pra1;as. ou em 
quaesquer outr»s loA"ares, de modo a nã.o dar pretextos a novas 
e maior~s .pt'l·segui:;ões. -- Polos directores. o více-presiden~. 
Jo,,~ ào .4.marol. -· O 2• secretario. Luci<; A . Cortmhas. 

Nessa admil·avel attítnde. se- conservaram os operario!'. 
rlnr:mw os longos dias em que esperavam do poder ju<:Hciario 
do Estadn de S. Paulo. o reme.dio Que a Constituição da Repu
blica prescreve e ~segura ás victimas das autoriãades arbi
J,rarias e violentas. Esse remedfo - o habea.'!-corpus - foi 
reclamado. com <1 maior presteza P. n maior energia., mas. em 
p11rn perda. como veremo~. 

'Não obstante. sem que houvesse o menor receio de per
~.urbação da ordem . . pois os grevistas perlnaneciam todos em 
f;Ua!'I c~sas. na roai$ rigorosa obediencia .. ó.s recommendaçõe~ 
da sociedade, - e este facto, cuja verdade asseveramos, ficon 
larfra (~ plenament.e provado nas jur-i .ifica~~foC1S ·inclusas -- :.i 
policia, desde o momenf.o 1m1 · qu~ Ih(• . roi · communicada a 
gréve, deu immediato inicio á maii; br11t.al P r~volf.ant.r · pcr~~
:tni1:.ão conf.ra Of; pacificos trabalhadori>s. 

i:iahiu. logo. em campo a numerosa matilha dos famigera
c!oi; cscm·e.t:ui,. : ·:--. Matilha? Não: não insult.emos os pobres 
··ãei;. Antes, comparemos a elles, t'unol>recendo-os, os desgra 
c;ndos prolel.arios. Porque est.es enmecaram n ser caçados, não 
mai~ 1í bala, r.omo ~ co!lt.ume em Santos. ma8 - a taco. A laç«' 
e com carroça. ex1u~tamenu~ como se ca~.am os miseraveis . 
cãu. nas ruas. 

Flii; n edificaot.e · f'fundro: 

A"~ primeiras horas da manhã. em grupos de tros ou 
quntro. º" 1!Sbirros se acercavam das modestas casas opera
rias. A' P.squina proxima. dP. modo quP. niio fosse visto, para 
níto. df'sperlu1• sm:peif.a~. deh:a.vam (' carro d4 ~ eo11ducr,ão t.lr
µre~os. Entravam, sem b:ll.e1.· nem pedir · licença. varejando as 
11nsn!>. Si estavam fechadas. assallavam-m1s. arrombavam-lhe~ 
a:: portas. galgavam-lhes as jnnellas. . . E eil-os. em um 
apice, dentro do quarf.o, vict,ima pl'or.nrada. sem o menor 
r·espeito paru com as suas mulheres. sem a menor piedade 
pura com a~ silas cr ianças, d11 revolver em punho. a. 1•:s:igirnm 
que o infeliz operario -- .hi e ,iá. - - se levantasse da cama. 
onde o surpC'ehenderam ã dormir. · e e.;c . vestisse, .. e os acom- · 
.vanhasse, e não discutisse. Caçado assim. deshumanamente. o 
desgraçado era mett.ido no carroção negro. que ~ó então se 

il 
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approximava até á casa. Depois, era o ~la.bouço, humido e 
.'inr~eto, eram os horrores dos aupplicíos ..::__ a fome, a sêde1 a 
chibata, ·por fim, a. deportação, - a destruição dos lal"as aa~ 
victima~. mulheres e crianças atiradas á miseri.a ou á pros
!ituição. as torturas moraes, e os trabalhos forçados, e os 
inhospítos climas do desterro 1 

Por essa forma barbara e brutal, foram arrancados âs 
·suas familias e deportados, entre muitos outros, os pacien
tes - Abilio Cabral e .Toão José Rodrigués. Ambos foram pre
sos, pela manhã, dentro de suas casas. quando ainda se acha
:vam · recolhidos aos seus leitm;, a dormir, socegatlamente . 
Essas prisõc$, como as das outras victimas, foram narradas. 
com todas ás circumstancias, pelas testemunhas que depu
zeram nas ,iustiticaç6es inclusas, para cu.ios depoimentos TO·-· 
gamos, encarecidam1mte, a. preciosa aUenoüo de V. Ex., hon-
rado e preclaro julgador~ ' . 

As referencias partieulares á prisão de '.Abfüo Cabral se 
encontram nos depoimentos das 2'. 3•, 4", 15• e s• testemunhas 

' <ta primeira das alludidas justifi,~ações (doe. n. 10) . As re
lativas á prisão de João José Rodrigues constam do depoi
mento da 5~ testemunha de!lsa. .iustificacão, e, mais parti
cularmente, dos depoimentos da 5• e 6" testemunhas da se
gunda justificacão (doe. n. 11). Est.ns duas ultimas teste-
munhat:i referir.aro, com · abundo.nela de porrnenores, o proc~
dimento in.!io!if.o e covarde do3 «secTef.ns> que effecf.unram 11 
pri!lão d~ .Toão José Rodrigues. Ei~, em re!;nmo, r.omo se pn~~ 
saram os factos: _ · .. 

Na noite de 15 para 16 de outubro, realisarii-se e feste
j ara-se. em cnsa de João José "Rodrigues, o casnmento de i;ua 
l'lunhada e pupilla Maria Goncalves. Por esse motivo, Jo!to 
3'o"Ré nlto hnvia comparecido ã nssembMn dos seus companhei
roa do trnbnlhu. effec.f.uadn nnquella noite, e na qual fõra dis··· · 
outida e rf'~olvida a declaracão de gréve. - e isto basta paro. 
provar n revoltante in.iusUca dn .-;ua. prisü.o. Tendo:...se dei- . 
todo mais tarde, pelo mesmo mot.ivo. r como, achando-se . d<' 
licenca. só oevec:se ·vo11.o.r. pnrn o ,:;ervir,o depois das 9 horaii 
do. manhã de i.6, a esta hora, ainda se encontrava recolhido 
:u'I . 8eU quart o, quando a sua· <:nsa foi Bll!laltadn pela policia. 

Eram Quatro valentes «Pler.retns~. Penotrarnm na casa. 
flcm bat.l'r. nom pedir licença. ,Tá na snla do jantar. interro
íraram a soi:ra <!e .João ,Tosá onde se achnva este operario . 
Respondeu-lhes a boa mulhf'.r qu11 niío snbin. si o seu genro 
~iá tinha sabido . Vendo a porta do ·banheiro feclmda., os es
birros d<'5confiaram qun alli sP. houv essem eMonrtido a sun 
victima. Sem mais palavra. desceram ao quintal . De umaH 
obras do terreno vis1nho, trouxernrn umi:. escada. Encosta
ram-n•a á .ianell:i . Encostarnm-n'a á .innella do banheiro. 
Com<> a vidrnca. qtle era dP eaixilho. estivesse fmlj)ért-itda por 
causa da unr.a. da ulf.imn. llint.ura. t1bai:xirrnm a parle suoe
rior " saltaram para d~ntt'~. Venao que ~" engimn-vam, diri
giram-se ao quarto pega4o, dtspos~os a at:rombar-lhe a pot:ta. 

! 
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Esta, porém, se abriu e João José se lhes apresentou, . em 
trajes menores, perguntando-lhes o que desejavam. Respon
deram-lhe, apenas, que se vestisse e os acompanhasse. Ao 
.lilestno tei:npo, um dos bravos quadrilheiros ordenou a mes
ma ·cousa á velha sogra do opernrio preso, insultando-a e 
ameaçando-a. Não houve rogos, nem lagrimas. que· apl:i.cas
Eem a colera <!os heroicos manlcfüidores dll ordem. E tudo 
!oi feito com tamanha rapidez: e violencia, que a. mãe de 
João José, - umo. pobre velha de sessenta anno 1 - que 
eslava nos fundos do quintal, a costurar saccos, não teve si
quer o tempo de subir até o quarto de seu filho, para se 
despedir dest.e ! E, assim, lá foram "S duas victimas, genro e 
aogra, caminbo do celebre posto da Villa Mathias, onde fo
ram separadas e· trancadas em prisões differentes. 

Como . tudo isto ·é bello ! ediricante 1 rél)ublicano . 

V 

Nas, registraram-se outras oe!lezas, ainda mais edi!i
~antes e tnais republicanas. 

Nas pl'isões, que foram atirados ás dezenas, os desgr!l~ 
ça.dos operarios, durante longos dias foram sujeitos és mais 
innominaveis villanias e padeceram as mais atrozes tor-
turas. ,.. · 

Fallem, por nós, as testemunhas que depuzeram nas jus
tificações inclusas: 

. Antonio Ferreira. brasileiro, natural de :.Sergipe, entre. 
outros actos de revoltante covarcia da policia do delegado 
lbrahim Nobre, narrou o seguinte: . \ ' , .. • cque, s6 .pelr1 motivo da gréve declaro.da pelos 

sGus companheiros ele trabalho, o depoente rol preso 
no dia dezoito do. corrente, das seis e meig, p11r11 sele 
horns c!a manhll, quando ainda se achava dormindo, 
na sua casa ... >; 

••• cqi.1e o depoente foi enUlo conduzido n um nu
tornovel, que se achnva afastado da ensa, nn rua Qunr- . 
tn, e tran~portado oo posto de Villn Mnthlns, O"nd~ 
ficou preso e incommunlcnvel, com ns pessoas de f6ru. 
até hontern, din. vinte e tres, lis cinco horas dn tarde; 
qne. na mesma prisüo, em companhia do depoente, e 
1:omo elle incommunlcnvcis e com sentlnella de ::irma 
emballaí!a e á. vista, estavam recolhidos m:lis onze 
opernrios, todos empregados na. Companhia City; 
. . .. «que e~ses operar,ios eram os seguintes: Abi-

ho Cabral, Juho Fachada.. . . etc .. ; 
. .. «que os primeiros tres dias, todos os presos 

estiveram complc'tamcnte f)rivados de Q1Utlquer ~lt
mcnto e até de agua: que no primeiro dia, tendo o 
preso Alba110 dos Santos, reclamado, pela primeira :vez, 
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um pouco c!e agua. o faxineiro Hermenegildo :AugusLo 
explicou que tinha. ordem de não dar nem mesmo asua 
a ninguem e que bebessem da privada ; que, tendo o 
depoente então protestado com energia contra essa 
t'teshumanidade, todos os seus companheiros se anima;;. 
ram a proteshu." com elle; que o depoente disse ao fa
x)neiro que fosse chamar um official para fazer a sua 
queixa, porque do contrario, , elle e seus companheiros 
át>ráncariam á força a porta e iriam morrer lá f óra nas 
pontas das bauoneta.~ para r:icabar de uma TJez com n 
seu mart?Jrio, pois isso era muito melhor d(I que mor
rerem alli de fomt• e de s4àc; que um dos se11.S compa
nheiros, de nome José Rodrigues Junior, levou o ·seu 
desespero, então, ao ponto de chõrar como tàna criança; 
que, em vista dessa. attitude do depoente e seus com
panheiros, o faxin1:1iro chamou o sargento .. Isaac. e estH 
s6 então permittiu que o faxineiro puzesse á porta do 
carcere 11.ma lata de agua ( qitc era de dou.s kilos de 
banha) e uma caneca; que .s6 no dia vinte e um, terca
feira, ~s oito . horas da manhã, foi servido o primeiro 
alimento aos presos, por exigeti.cia e á · cu sta delles 
propri.os; qu'e o farineir() TlermenegiUio .4.tt(l1tstn é um . 

. pobre menino de cerca de quinze cmnos, o qual. referiu · 
ao depoente e seus companheiros que elle proprio erc1 
·uma victima da policia e havia sido preso em,' maio dt1 
corrente anno pelo (acto de ter em setb poder um bo
letim referente á greve decT.ara.da naquelle ·me:; nestcr 
cidad'1,: que o mesmo fa."tineiro necrescent.ou te-i· sido 
·recolhido t>·es dias na ceUa da Policia Cent?•al a p!Ío 1· 

a(ftla <' depois fo i removido para o post.o de Villa Ma
thias, onde até hoje continúa preso. trabalhando rh~ 
<lia. !'Omo fnxineiro. " :í noíf.n tiot•mindo na ohrw"·" 

Jol!é Rodr igues Junior.· ~op61'81·io tão perigoso á ordem 
pubrica que. ainda hoje. continúo nomo P.mprP.gado rf() cou
fiança ffi!;cal ) do City. referiu: 

< . •. que. asl'!im. nessa noitr~ . estavam r ecolhido!-! IJ() 

:tndrez n. 2 doze operarioa, inclusive o depo1mtr.: que . . 
como já dh>i.P. , cnt.re Hsses !>rP.SO!; !\e achnva o prcHl 
dento Abilio Cabral. 1? Albano do.~ Santos. l(loo que im
tro~i. na prisão. abriu a camisa, mosl1'a711io an depoenh' 
e .!letts companheiros as sua.~ costas, qu.e estavam -roxas. 
com .~ignaes de pancadas. ca:plicando-lhc.~ qw.· h.miia 
sido s1trrado por qu.atro praça.~ comm.anrladas por ·wm 
cabo, cada um do.~ qtt.aes, flO mesmo tern1'º· Uw batü1 
com. o respectiv o· cin.tu.rão, e que esse.~ m.dos tratos Zh.1.' 
haviam sido ápplicados na caserna d" r ef erido po.~to : 
qoe, além desse companh l'iro.. sabe o depoent.e Qllf' 
f.oi c0-$ti(lado, nas mesmas ccnuliçúes. um 011.tro opera.
rio' de ·11ome Costa, o qual tambem mostrou. os signacs 
das violencias 11offridas, no .~cu corpo: que. o depoent1.• 
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pas~ou quat?·o · di.a.s sem r:omer absolutamente nada, e 
rzté auua se llies negava; que sâ depois do, reclamação 
de_ Albano dos Santos e p1·otestos de seus companhe'iro1t', 
foi que o sargento Isaac 01·denou a um menino, que ser
ne de faxineiro e a quem o depoente r.onhece por A u
gusto J>isca~; que pu:;esse uma lata de a(lua e uma 
caneca junto á porta da grade do :xadrez: que, t<ssa lata 
era dessas latas commun.~ de banha marca <Lourenço>. 
de dous kilos; que o menino que serve de faxineiro 
deve ter doze o. quator::e annos, e contou ao depoente e 
seus companheiros que estava preso naq1ielle posto Jw. 
:iá .seis mezes, pelo motivo de ter sido apanhc,do com 
um boletim. referente á f)reve do me: de main de.vte 
anno.:i. 

.Julio Fachada. no seu depoimento, informou : 

« ••. que esse praticante (de motorneiro) referiu 
ao depoente e seus companheiros que elle se acha:va 
num salão de barbeiro, no Campo Grande. quando foi 
preso sem moti'l)o nenhum. e esbofeteado por alguni! 
~wldados e o .~aruento Isaac; que, de facto. aquelle ope-
1·ario apresentava o rosto, na face direita, .iunto á vista. 
e1'1.. ton1.ó da orbita, manchado de preto e com um lí
yeiro ferimP.nto na. palpebra inferior de~.~ª uisto"' :. etc. 

Os factos constantes dos depoimentos supra tranticl.'iptos. 
por si sós faliam mais eloquentemente do que quaesquer l~om
mentarios, que f1zessemos, a respeito das deg-rad<mtc::: inra
mias praticadas pelas autoridades policiaes de Santos, con
tra os indefesos operari.os por ellas pcrseguídos,, SUPP!icia
dos e deportados. em nome da ordem l' da soberania nnc1onul. 

Em de1'esa da~ victima~. ~11rn perda. d<~ tempo. corremos 
a bator âEI portas du. .rustica. 

Assim, a. 16 d1~ outubro. no mesmo dia em que se ini
r·iáru. a covurde pel'saguicão l}O!icial. ~impetrámos habeas
·~01•pw1 iw ilh1~t.r11dn .iui:r. da :!" Va.1·n cta comnl'r.n. n Dr. Costa 
,. Rilva. 

No uia 1-ll'lgUini~. 1 i, o delcg-u.do regional. nai:: informa
ções presiu.<lns l'u111ello digno magistrado. affirmava que os 
pacientes não so achavam presos. Ent1·ctanLo. a jusl.ificacão 
por nós effectuadu. nessa mef;ma da.t.a (doe. n. 10. i'Ls. 7)'. 
ainda antes de entregue em .iuizo o officio do del,egado Ibra
him ~-Obre, provava. cabal e positivament.e. q11e n~t'' faltava 
:\ verdade, com a i:ua habitual desfa~at.e:r.. 

A 18, requeremos a juotadr. da rei'Mida ,ju:4i t'i.-.:Lção e 
novo P:edido i.le informaçõeg ;í policia. • 

A 1'9, o delegado Ibrahim insisLia nas suas cynicas ne-' 
gativas, nos expressos e categodco"' termo!> cieslc oi'ficio. queo 
ti·;mscrevemps, como documen~o da época. 
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<Delegacia Regione.I de Santos, em i9 de outu
bro -de 1919. 

Exmo. Sr. Dr; juiz de direito da 2· Vara - Santos 
- Esta delEJgacia, não. tem, nem teve presos ou si
quer detidos, nem na cadeia, nem em seus postos poli
ciaes, nem a bordo de qualquer navio, nero na dele
gacia. de S. Vicente, nem em quaiquer outra depen

. danei a, aos individuas: João José Rodrigues, Manoel 
Peres, AntC1nio Simões. l\farianno Pula. Abílio Cabral, 
Manoel de Jesus, Herculano Krambeck, Manoel Baptista 
Pn.:ulo, Ftrancisco Olivar, Antonio Caetano. Ignacio Pa
rada, Cesar J_,opes, Antonio Ferreira. Antonio Cardoso, 
e José Rodrigues .Junior a que allude o officio · de 
V. Ex .. , em data de hontem~ Com excepcão de Celia 
Fernandes. tambem alludida no seu ofricio, que foi de-

. tida por desordem, e já se acha. solta, todos aquelles 
referidos indivíduos foram apenas intimados a com
·parecer perante esta <lelegacia, afim de prestar de
claraç.ões, em caso de interesse da Justiça. Assim 
prestadas essas declaracões, retiraram-se não tendo 
ficado. como dissemos, nem presos, nem detidos siquer. 

E' o que me cumpre inform::ir-lhe. 
Saudações. - Iôrahim Nobre. delegado regional>. 

Que fai:er em face de tão requintado cynismo? Des,ani
rnar? Esperar. resignadamente, que o pedido fosse julgado 
prejudicado. em virtude da~ mentiras l?Olir.iae!;? Niio. De 
modo nenhum. A luta estava apenas iniciada. Lutaria.mos 
ató o fim, eom o mesmo desassombro de sempre. 

Assim. pois, o. 20 de outubro. dirigimos ao e~egio Tri
~unal de Justica de S. Paulo um novo pedido de ha~eas
corpus, nos termos do peticiío constautc da cerLidão inclusa 
;(doe. n. t2). ' 

Em vcmornudo accórdão do 23 dt\ outubro o tribunal 
converteu o juli:;am!.lnto cm deligencia, oara requisitar in

_ formacões ao dolegaçln regional de Santos e no secretario da 
Justiça.. 

Nesse interim, n. 2·'i, requeremos a segunda. justificactl.o 
inclusa. afim de tomnrmos os depoimentos de nl.~una dOR 
operarias q1rn a policia ha.vla. sido forcada a restituir a. ll
berdnde, dcnnte da intervenção por nós provocada, do Poder 
Judiclarlo. 

Na sessão immcdiata, l'calizada a ~7. o honrado presi
dente do Tribunal de Juslica deolarou adiado o .lulgamento 
do habeas-corpus. por nü-.1 terem sido ainda recebidas as· in
:!'ormacões da policia. Era e...:idenlc que esta queria ganhar 
<i tempo necessa\"io pai•a. prepara!' os l)rocossoe do. expulsão. 
O dia 30, em que deviu ei'fectuar-sc n primeira sessão ordi
:naria seguinte, era feriado, por motivo das eleições muni
cipaes. O tribunal, pois, sómente se reuniria, de novo, de
pois de decorridos mais sele dias, isto é, treze di~s depois 
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da apresentaçlio do · pedido. Ne~se enti:etempó, ile consum
mariam, como se consummaram. as illegaes . deporlacões. 

Era o caso de se applicnr a imperativa dispoeicão do 
:irt . · 86 do regimento do Tribuv.:.il: «Achando-se a peticúo em 
!.ermos, o presidente exporá o facto em mesa, com todas as 
minucfas, na primeira sessão do tribunal que tivr~r Jogar 
dentro das 48 ho1·as seguintes á nprese.ntacão <lo requeri
mento, ou. no caso contrario, cm sessão ext.raordinaria que 
t:eJnvocará para tal fim.'> 

Requeremos a convocação do tribunal em sessão extraor
.c!inaria, com o necessario . aviso ao secrretario da Justiça, para 
que, sem mais demora. enviasse as informações solicitadas . . 

A' nossa pet.ição, o venerando presidente do Tribunal de 
Justiça de S . Paulo deu o ,geguinte despacho. textual: 

ci:Os pacientes não estão presos, l)ortanto espe
rem as informações, que foram solicitadas. 

S. Paulo. 27 de outubro de 1919. - F. Saldanha, 
P .. (Doe. n. 13.) 

Era curio.so : a policia ainda não se dignara de envfar as 
informações; entretanto, .já o honrado 'Pr~sidentc do Tribunal 
:Lffirrnava, ci\tegoricamente. que os pacientes não estavam pre
~o~ ... Não quizemos duvidar de S. Ex_ Eis, porém. que o de
lr:!1,:ado reg-ional de Santos informa ao Trihuna! que Abilio CtL
bri1l A Joiio Jnsó RodriJroes foram. de facto ci:presQs e rcmetti
<los pnra a onpilnl do Estado, á disposição do Exmo. Sr . Dr. 
1Jelt>i;::nrfo gexQ.I de Policia.,, E eis que o ex-poderoso e ex-emi
w~ntiiqsimo dele~ado gC'!'al, do defunto governo, confirma Q !a~ 
··I n. nestes termos: 

. . . «tenho a honra de iR-!ormar a V. Ex . que dos 
pacientes i1ó esllio presos os de nomes Joiio Jooé Rodri
.i:ruM e Abílio fJnbral. afim de serem expulsos do tP.rri
torio nacional. do acdh-do com portarias do Sr. Minis
tro dn .rustiça •. expedidas mediant.c requi!'1icão do Go
vel'no rieste E~tdo. porq~ ambos. sendo o.11a.rcMstas 
confesso~ ~ miNfonlei'. t0i:nnram-!'lo preoju<lir,i~es â S"
guranc:i. nacional " n trnnq1J llidadP. publ~cn .> Eto . 

E. n~sim, n:i. sr.s!;!.ío t'P.aliz:i.dn l'rn 3 cfo n.ovembro·. o egre
i:io Tribunol de .Tm:.l.ir:;n df'! S. Panln. resolveu. Rfinal, não to
mar l"Onh<'ciml'nf,r1 do lr. n11,,n·~-rr11..,,11 .~ impnt.r nd'o em favor d1• 
'Ahilio Clhrnl " .Toão .Tm>1\ Rodi-i~U"!'. p Pla ~impk~ rnz!lo d <> 
11uP. "~Sr.!' 0tp1:> rario~ --· <Juanrln o YN1rrand0 - '{lre~ldent.e da-
1111 11\1~ tribunal nffirmava qul' l'llO!> Mio r.stnvam proso!> -
.i;\ tinhaln >:idn P-:qml ~o<; dri pni7.. <noc~. n . ·1.q 

VT 
E' d P. estr:i.nhar o cynismo r.om que o ex-delegado geral 

'fnso Martins mentiu e rernetteu ao Poder Judiciado de Silo 
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Paulo e ao G-overno .Federa~. at.ti•ibuindo a Abilio Cabral e 
João José Rodrigue~ a qualidade de - <1:anàrchistas confes
sos e militantes:. - c:pre.iudir.iacs á segul'ança nacion:il e á. 
!.ranquillidade publica21 ! . 

Mas, BOm0 é possível que esses dous rudes e humildes 
trabalhadores. pouco menos que analphabetfü;, um com sete 
e o outro com seis annos d'e se1·vico !1a The City of Santo..~ 
Improvements Co., I.td., !.le convei~Lessem, de ~·e>pente, :e.m 
anarchistas :militantes. a p.onto àl' comprometl.crem a nossa 
propria «segu1•ança nacional>'? 

Mas,' que paiz é, então, 4este immctlS'o .eolosiso gigante> 't 
E' o Bra'i'.i.I ? Ou é Lilliput ? Mas, que nacão é esta, cuja se
gurança se ,iulgou eompTúmetbida. uom a presen~a de dous 
simples, ignorantes hom-ens de trabalho. s6 porque elles 
eram membros de uma asitoeiação operarfa. em occasião de 
gréve, declarada, não por vontade <l·Pl1P8, maf: pP.la d~ t:odO!' 
os seus compan.beiros de classe ? ·· 

Porque a verdade é esta. E' toda e unicamente esta: 
Abilio Cabral e .Toão José Roda.-igu1>.s foram Pl"E'SOs e depor-

, tados por serem os principaes membros da dire0toria da 
União dos Empregados da Companhia Gi1.y, n primeiro como 
presidente da socie-Oooe e o sei:nmdo c~omo prr·sichmtf' d:i 
conunissão de syndfoancia (doe. n. 2.) · 

Essa sociedade se acha legalmente oqmnizada em pes
soa. jurídica. Seus estatutos estã(I arehiv:.i.dos. Seus socio~ sãn 
tod·os conhecidos. Sua~ asse.mM~as i'.F>mprt> 8n realizaram na 
séd.0 social, de portas a.berf.as. soh aft vif:t..u~ da policia. A~ 
leis da Republica tL<!Se.gura.ram n .~xi·>it.encia r. o P.:-cercicio 
pleno dos direitos das socieda.d~~ a,~im c<in.,.litnicln~. f:e,iam 
ellas dl' patrões ou de operarios ... 

Entretant.o, o presidente da a~~or.ia~~iío refor.ida e o prr
sidente da respMtiva Mmmiseão dt· ~ym:ffouncia for-am prl'
sos pela policia. de: S. Paulo 1> dr!portadnf: pf'.ln C'..ovP.rno dll 
Republica. Por que razão·? 

Por serem ctanarchista.s. oonfessQs:r :. __ af'fírmou o ta.mi· 
gerado delegado geral do extinoto ~vl'rno Alfino AI"antes M 
Tl'ibunal de Justir.:a d~ S. Paulo. 

Me.~. onde, quando e como Abil io (~ahrnl ,, J<iiio .Tos~ Ro-
d:rümes sP.- Mtl.fés~aram anarchista.-s ? ,, 

- Vamos referir como isso fo1. 
Já depois de proce-ssada ii. segnnda 1fao.; .ímf.ifíN1ç.õn"' in

clusas. por iil,inrni: operari()S ro.'<.ln.~ "m l iherdad1i . .., que. n11 
policia central.."-" hnvinm l'!nrontTadn eorn os pacit•ntef:. fn
.rno~ informa.dos de riue i\bilin f' .To1íô .Tos:r- hnvinm ~ido J'(Jl'~ 
çlldqs. pelo delega.d<i Ibra.him Nohrr·. a. a::<si~nar declara~Õl'~. 
que lhes não foram lidas. 1t<nhmeUendo-~e a ''S>1a violenrí:1. 
sob a covarde ameaça de sP.ri>m (~panralfo!'I " dPport.a'i'lo,:. rt" 
qualquer maneira. 

Esse facto ficou registrado m' tc.legramma que. r•nt:1o. 
dirigimos a algnns muslres aàvo~ado~ dn Capit.al Fe<l1>ral. 
oolir.itando-lhe~ imp<'t:rnssem habcns-~orpt1s ~o fl1.1prr>mo 
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'!'ribunal, en1·. favor d·a.s vicLimas d(} Lamanh.a monsiruo:-i•fou1.'. 
410mo se vê da inclu.sa 1:6pia do despacho e de resposLa de um 
dos seus destinatat'ios (does. ns. i5 e 16) . . 

Do mesmo facto, ·tivemos; p-0ucos dia-s de.pois. a plena 
confirmação, em carta que os pacien.t.es noo escl'ev~ram, d~ 
alto mar, Bahia, a bordo do Benevcnte, em data de 3 de no
vembro,. a qual noi:; foi entregue em 14 daJJuelle mesmo mez 
í doe. n. 17) • ·it ~ 

N~sa ca:r.ta, cujo orig~ual junk.mos, com as !i:i•mas re
oonhaeida.;;, e cuja ot'tllogr-apbia. respeitamos, ::>e lê o se-
guiote; · 

cNós na oa.deia. de Santos a.ssignc.mos dous do
oumenf.os que não sabumos o que nelles se continha, 
poi~ que não nos foi ;permitLido lelos. . 

<Eu abilio rui intet'rogado pelo lbrahim arresp~.i
to da sociedade e eu João não fui inte1•rogado por quem 
quer que fosse não fui apresentado /.a autoridade de 
espeçie alguma.> 

E ' tão monstruoso o facto, '\ssim tão \Jmgetâmeute refe
rido pelos missivistas, que Leriamoõ' duvidado da sua veraci
dada, si ,já de longa data, nã.o soubessemor:. de quanta miae
ria, ce quanta infamia, é capaz a policia do delegado tbra
him Nobre. 

A quem, acaso. alimente alguma duvida, em face da a.l
ludid:.1 carta, offerecemos as inclusas certidões, ~abidas de 
processos-c1·ime.s, nos quaes outras victimas se queixam de 
haver soffrído iden.ticas violencias, que affirroam terern sido 
ordenadas pelo mesmo delegado lbrahim, ou .praticadas na sua 
1wMenca (does·. ns. 18 e !S). · 

Para o mesmo e:ffeito, juntamos dais jot'llaes (does. nu-
1 uet'Os 20 e 21 ) , onde se t•ef eram algumas das innominavc •~ 
ut.rocidades praticadas, contra míseros operarias e oidadãoe 
indcfe~os, pelos beleguins policiaes de Santos. Em U[J). ces
:;es jornaes (Ga;;eta do Povo, l.ld. de i de .abril proximo pas
sado) , vem publicado. a. carta que lbe dirigiu, de S. Vieentei 
cf~ Cabo Verde, um dos deportados, o operario Manoel Gon
li3lves. · o qual narra o seguinte : 

cMnis uma eousa de QUP. ia-me esquecendo. Pre
stei nn policia as minhll.R doclaraoõeEI perante o Dr.· 
lhrnhim Nobro; e como estas minha& deelllrações não 
eram suttioientes paro. u deportação, este Sr . dele
gado ~. ouf.ros t.rl\t:.u•ntn de inutilizal-as para. fazerem 
'outra!i, lovnntnndo oalumnias e infanmias e !azendo
me depoii; assignnr lf Jori:n. soh pena de !\Pr dp, novo' 
11spancado . 

Chamad•' ü. presenç:i. de dous auxiliares do dele-' 
g-ado. - ckus homens sem consciencia, - estes me 
apresentaram as minhas declaracões, dizendo ®ª lhes 
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linha. cabido tinta 8111 cima 11 que t.ivcr<Jm de far.er ou
tras; mas :i t.inta foi posla de 1woposito para poderem 
dat• aquella des0ulpa para .desta fórma 1ni~ fazerem as
sigu:n· aiJUcllas quu Unham foito para minha r!eporta-
1,)ão. Quando eu quiz rnr o conleudo <lo documento, m~· 
:foi til'ado da mão, como quem va.c roubar, ciizendo-me 
o individuo que me aprc;;entou o documento, <que eu 
mo estava quc1•cndo apanhar duas. <U"la. mesma occa
siáo .fallou o inspP.ctor Olivio de :Freitas que eu es-
1,ll.va querendo apauhur duas bofetadas, a!.!~l·escentando 
outro que eu queria ci:entrar uo :>arriba direi lol>. 

or.1:3m vista das amea\)as dessas féras e como já me 
ac.hav•L com o 0orpo todo pisado, devido ao a.iudan.te· 
de cn1·1.:ereiro me subjugar ao chão, dar-me pontapés 
e não ~atisfeito com isto me ·pisou com os pés em 
cima. 

Fui obrigadt~ a assignar a JI?.inha propria con
demnação, assim como eu. outros mais. · Aquelles quo 
não s..'\biani assignar, assignar~m elles a r'>go.l> 

· E' import.anle nol.ar que as publicações a qlle alludimos 
aeíma nunc;a soffreram a menor contP.sta~íio da. parte do cele
berrimo · delcg-ado regional de 8anL011. Este silencio o accusa
·va, e.orno ainda hoje o nccusa, peraule a opinião PUhlfoa. Mas, 
qne lhe importava a opinião publica? Protegia-o o P.x-de
l<>°i;ado ~cral, Thyr~o Martins que. segundo consta. é seu com
padre. Esse tlelcg-ado gernl, no exLir.cto G-0vcrno du S. Paulu. 
podia sósinho, maii; do que os tres altos poderes do Estado, 
reunido~. •A impunidade do::; sens crimes estava pois. pcrfei-
t.amenle assegurado . · 

Que fará dessa goJ1te o novo Gov~1·nu do illusLrc e llo1l-
1·ado Sr. Dr. Washington Luis'? 

· O povo paulista, com os olhos fitos cm S. E:t. , espera 
uma resp.osta. 

VII 

· A justiça republie:ma do Brasil si não quer avitar-M aos 
olhos do mundo civilizado. não I>óde negar a ordem de h.abcas
corpus, que orn. impot.ramos. em favor dos pacientes Abílio 
Catiral e João José Rodrigues, parà que ellcs possam rcgres -
~ar ao torriloL·io nncionnl. 

Ab11 io Cnbrnl r~Jsi<lc no Brasil hn i i anno;;, e em Santo:; 
ha novo . .. _ <tdc~de o anno de i 9i h - como prova o incluso 
titulo de nucionalidnde. ~ue lhe foi passado om dato. de 8 dl' 
de setembro de 19!6. pelo vic~-t'.onsul de .Portugal, naquelll\ 

-<"·idade (doe. 22). . · 
Casou-se, em Suntos. aos 2fl de agosto de rn·t-8, a é C(l

tholico, como consta da certidão inclusa (doe. n. 23) . Om. 
não sa comprehonda.. como um eqtholico possa ·:>er ao mesmo 
_l.empo, canarohi.Sta. C01:1fess0> ••• 
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E' pae de uma in~10cenlc eriauca brasileit•a naacida t.am
hem em Santos, aos i2 de Junho de 1019 (doe. n. 2.\). Tiuha 
tiois, essa infeliz criatmiuha ap1.m~ Quatro mezes de eda.dc 
quando se viu orphão dos carinhos de 1:;eu pac, até hoje, ati- . , 
i·ado, como um perigoso l'!l!ndido; ás inhospitas ilhas po~tu- · 
guezas da costa da Africa, pela policia do sen paiz, Lão repu
hl.icana e tão selvagem como a destas nossas liberrintas Ame
rica.~; · · · ? . • • 3 

Cumpre, ainda, notar que Abilio r~ra tão canarchísta~ que. 
no Ji~stado de Minas, onde residiu dut.:antc algum tempo, se 
qualiffaou como eleitor, i"actó de que, infelizmente, não pode
mos offerecer prova, em virtudo de di:ificuldades, oriundas 
<ia ausencia. do paciente . 

• João José Rodrigues reside 110 Brasil ha 19 annos . 
Casou-se com mulher brasileira, em Santos, aos ao de 

dcicmbro de 1.91'1, como p~·ovam as inclusas certidões. 
(does. ne. 25 e 26) . E, da certidão relativa ao sau casa
rnento, t.ambem consla que elle é catholico, como o· seu pre
t•edentc companheiro de infort.unio. Entretnnto, o delegado 
Ibrahim fel-o confesso~ .•. á forca. · 

J-0ão José Rodrigues, além disso, jú. mereceu a honra: dt~· 
ser considerado cidadão brasileiro, pois exerceu oa direitot1 
poliiico!'> reservados aos nncionaes, pela Constituição, como 
Gleitor, que !-0i, alistado em Santos, ~m i9i0. · A esLu 
respeito, elle é mais feliz do que Abilio, porque consel'Vou o 
sl!u titulo, que se junta. como prova do allegado (doe. n. 27). 

Moralidade do caso : Para servirem os interesses dos po
litiqueiros de aldeia, para ajudai-os a conquistar ou conser
var o mando tiio disputado por esses abneaaàos patriotas, os 
pacientes, como, em geral, Qs operarios esLraugeiros, eram 
•:onsiderados muito boas pessoas, honrados trabalhadores e 
~migos da ordem. Eis, porém, que- a. reforma. eleitoral veiu 
acabar com o abuso de se alistarem estrangeiros como elei-

. tores: os mesuios operarios que antes eram tão bons sujei
tos, passaram· a ser havidos como <perigosos anarohiataS>, aó 
porque, agora, em vez de servirem á polil.ioallia, tratam de 
defender os seus proprios interesses •.• · 

Mas, o Q'.10 nos intere~sa, · no caso o que é certo, o que 
esLá provado, é que os pacientes AbiÍio Cabral e Joiio Josá 
llodl'igue.~ niio 'Podiam ser expulsos, como violentamente o 
foram, por serem e8tranaeiros residentes no Brasil, e, pol'tan .. 
to, terem direito :ís mesmas go.r11.ntins asaegurlldo.s nos oa
cionacs, pelo art. 72 da Constituição da Republica., nestes in
sophismavois termos: - cA Cons~itui~ão assegura a · brasi
k1ros e o. estranaef.ros residentes no pai: a inviolabilidade dos 
dirr.itos conccrn_cntes á liberdade, li seguraucn individual o á 
propric®de nlilS te1·mos seguintes:> etc • . 

O iu-t. - 3º do decreto n. 1.Mi, de 7 de janeiro de 1907 
dispunha: <Não póde ser expulso <J estrangeiro ~ue residir no 
tcrritorio da Republica por dotts · annoa continuoa, ou 'PfW' 
~enos temz;o, quando: a) c~ado com mulher, bra.dlew; b) 
PlUiJo com f il,b.os l>ra$ileiro.D. 
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. Portanto, scgúnd{• essa. dísposíção, bastava que o estran
g~! 1ro fo:,·se casado com mul.hcT bra.sileira. ou tivesse fil'fw 
hrq.1·ile'iro. t~ fosse . l!ual fosse o tempo de sua residencia no 
1;a1z, para não poder :>et· expulso· mas, si não tivesse filho 
bras~lci~o, ou não fosse casado· cÓm mulher brasileira, era.
l~e md1!!pensavel a prova de -residencia, por dous annos con
tínuos no territorio nacional, para o me-smo· · ef!eito de não 
poder ~er expulso. · 

Abílio Cabral tinha u.ma filha b'rasil.eira, com qua-
1:!-o mezes de idade; . 

• Toiío José Itodriguei; c-ra casado com ·mulher bra
.~ilt.:fra; P., além disso, 

Ambos eram residentes no Brasil, 1>or mais de 
dous. por ·mais de de:; <mnos. 

Essa lei <le i de janeiro de · 1907 foi derogada pelo decreto 
Jegislalivo <fo 8 de janeiro de i913. Este decreto p·resereveu 
que se verifica a residencia pela permanencia no solo .patrio 
por dous an11os 'ininterrupt03. · · 

<Hoje vigo1·a neste ponto, - dis1;e o eminente MinisLro 
l'edro Lessa. cm brilltant.issimo voto, no Supremo Tribunal -
ti decreto legislativo de S de janeiro de 1913, . que derogou a 
Jl)í de 7 de janeiro de 1907. Mas, deroga;ndo a lei. não pre
t.endía, nem podia pretender, o legislador derogar a Consti
f.uicão .Federal. Temos, ·portanto, de applicar esta. utilizan
do-no~ do concdto de 1·esidencia. que nos ministra o direito 
civil ... » 

<rSm1do <tssim, :>i O!i pacientes Leem residencia no .Bra$il, 
de accôrdo r.om. o dit·eito civil, eu lhes dou o habeas-corpus. 
Si não, Mgo-lhes. O que nunca farei. é reconhecer' ao Go
\'eruo a faculdade de annullar a~ ga1•antias constitucion~es 
pela suspensão da residencia, o que importa em s\lppõr qu~ 
o f<toto da ,.t?.'!·idenda, que o legislador constituint.e exigiu 
como condição para a outorga. das garantias do art. 72, não 
t: um raeto objectivo, mas uma. c1•Uiçáo arbitro.ria, ou capri-
1:ho~·a, da voritade do Govertio, o Qne fôra um dispauterio in-
comparavel. ' 

Nem so llbj ecte que perigoso 6 consentir, na permanencia 
~1nti·e nó~ de est.rangeiros discolos. Si estes comm~ttem cri
mes, processem-nos e punam-nos com todo o rigor da lei. 
~inha mão não vacilln ao r:ondemnar os criminosos, bem .o 
)\abe o Trihtrnal. Não conheco maior calamidade do que o ju!~ 
nxcessivumenf.P. indulgente. E' pcior do que o cxcessivament.r 
rigoro!:O. 

Ba. mn 1110.t .maior d.o qu~1 a ':onservação no solo bra.si!BiT1> 
de · cstranueiros mai.~ ou menos ·insubordinados: ~ in~rprei12r 
leis feita.~ <~om um e.~pirito muito Ubc1•u.l, muitc adiantado ~ 
muito nobre, pot· meio de 1u1s .~ophismasinhos de cacarai;ó.> 
(Vide O l~'stado de S . Paulo, de 8 de outubro de i9t 7. pag . . 'c.) 

Em ~umma: p1•ovada, como ficou, a re11idencia dos p:i
eientes no Brasil, demonstrada a falsidade do motivo. ,uegad() 
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pela policia de .S. Paulo para obter do Governo Federal a sua 
expulsão, isto é, que se tratava tle cunarcllislas confesses>, 
documentadas, como deixamos, todas li.ti uo~sus allcgac;ões, não 
ciuviúamos, não . podemos duvidai· <lo quo 1:1erá conceúida a 
crdem, que impetramo:>, para que os pucicnlcs Abilio Ca
brul e João J osé n.odriguel! possum rcgresti1u·, tivreml!nle, ao 
Brasil, quando lhes seja possivol ou julguem mais conve-
niente. . · 

A justiça brasileira não póuc r1lbuixar-se á condição de 
cwnplice da policia de Sanlol!, no monstruoi;o crime ~e que 
estilo sendo victimas esses dous innoccnl<is e desv.enturados 
operarias . Si ella negar este ha/Jeas-corpus, se deshonrará, 
irremediavelmente . Si o conccdtH', l!lalvnrá do opprobio a 
noss:i honra de povo civilizado, o du. mi1:1ci·ia, ou da prostitui
\lâO, dua:; mu lheres de~gracadal'I, umu já müe de uma pobre · 
criancinha brasileira,. e a outra p1·o:slus n sel-o, dentro em 
pOPcó tempo. 

O Brasil espera. que não será de~honrado pela justiça l 
São Paulo, 12 de maio de i\.l20. - ikitor de Moraes.> 
Rejeitado. 

Vola~ã.o do requeriinento 11. .:!5. tll1 i\JiQ, do Sr. Mau· 
ricio de Lacerda, pedindo o~ docunwnlo1o1 sobt·c :i. Conferen
cia do Trabalho em W ashington . 

REQIJERIMllN'l'O 

N. 25 

Requeiro que, por intcrmcdio clu _ Mottu, o Governo remetia 
todos os documentos rclnth·ni; i1nll tl1•lutlt!s, netos, l"esolucões 
e convenções da .conferen.cin do 'l'r11linllw 1•m \Vnshington . 

Approvad<r. • 

\'otacão do requerimento n. .:!ll, do 1020, do Sr . Mau
ricin de Lacerda, indUb'ando s i rol dado o prazo da lei, para 
dcf;~sa, aos operarios Kocll e SLcrueck , 

N. 26 

I\eqneiro que, por in~ermüdio Llt\ ~fl>au, o Governo in
formo si aos operarias Koch e Ste.rnr.ck roí concedido o prazo 
<\:\ lei para recurso da portaria de expulsão, o si os mesmos. 
da data d1~st.n ullima al~ a sua partida, ostivoram incommn
nicavuis, do modo a. lerem, assim, ombaraçadn a sua U<'f'· ~n .. 

C.- Vol. :VL 17 
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Justificação 

Quando pedi informações sobre a tx:pulsão de dous alle
mães em . Santa-Calharina deixei de cuar alguns fados que 
sobrevieram ú mesma e que só agora se tornam publicas, 
p!!las declaracões dos a~cusados aqui chegados e estampadas 
em jornar.-s claramente conlrarios aos extremistas sociaes como 
o hn11arci.(1l e o Curreio · de. Manhã; em jornaes da re.gião 
como a Rlli,.me.r1a1ter Zeitung, no jornal operado desla capital 
como a Vo:: do Povo, e. por fim um protesto da Rua. Todos 
essP-s pontos são grandemente elucidalivos, inclusivé os qu1) 
o proprio Uriraldobote, jornal p::rng1::rm.anisla da <testemunha» 
de accusação Fouquet patriota allemão nascido na Alsacia e 
naturalizado no Bra;;il durante a guerra, faz para desmentir 
o que lhe attribue a arcusacão · official aos pacientes operarios 
Koch e Sterncck. 

A Camara poderá apreciar, conhecedora l~om está do. 
questão, os mesmos detalhes nos seguintes trechos: 

UMA OBl\.\ DI/\BOl·ICA 

Sob o títú1o a~ima; publicou a Blu.menauer Zeitung, .de 
2 dr. corrcnte,,o sr:<;t!inte artigo: 

~Mais drpressa rio qnf:- suppunhamos, fez-se a Luz sobre a 
q1te$lão Koch-SLci·nerk. 

A folha officfal }.1~p•1btica, com a publica<;ão da noticia <10 
ntodo por que v;1e ser lr:llada no Congresso a questão, nl)> 
r eve:a uma diabrur:l. que só Salanaz e seus maís dignos com
paribc.íros são capazes de fazer . 

. · (mo essa revclar.iio parta dahi . nos é duplamente agrada
vel porque, em r1r1roeiro logar, é a 'folha official, - nesto 
caso, uma tcstcmunh::i. insuspeita, - e; em -segundo loi;ar, 
prova que o !)rOpt'io Governo estadual foi victima desta infa
me intri;;a, porque. do contrario, a Republica uão teria tão 
inge11uanwnte levantado o véo, que es tava com tanto cuida.do, 
clP.;t:i.do sobre\ .~sia patifaria. 

Parti que muioi; commcntaríos '? . . 
O caso é '1.ií.o deploravelmente vil, as mentiras tão claras, 

!.1\0 deslavadas, que busta mencionar · algi.:.1.s factos. 
Citamos ,iá. <:i<> r:omcs das testemunhas que depuzeram no 

r.r<'re.sso. A R.cpub1.ica falla cm Ernesto Mendel, Arlhu: 
KOl'·hler, Orestes Guimarães. Eugenio Fouquet, Francisco Mar· 
g'lrida, Antonio Candido Figueiredo (director do grupo Es0n-
1ar !) , carcereiro 'Wagner, Cunha Silveirn. e Ladis Pannock. 
Que bello r.lenc? ! B o. obra é digna dos que a compõem. 

Ouçamos o 'll1í! diz a folha officfal sobre seus depoimen
to~ : os accusndos Koch· e Stcrncck .pregavam nas ruas e pra
<;ns de Blumenau. idéas subversivas e ir.citavam os trabalhn-



câ'nara dos DepLLados - Impresso em 24/0612015 09: 13 • Página 104 de 109 

SESSÃO EM: 23 DE AGOSTO DE 1920 259 

.:lo;es a desordem. Aconselhavam aos trabalhadores crue ata
cns:;em e dcslruirismú a us;na de E lcclricidade e as fabricas ! 

Si não . fo~:>em essas cousas ditas pela folha official, nós 
não acredital'iamo~ é;:sas testemtmhas cap&zes de la! vilania .. 

Is-norante, <:~tnp ; dci, ordinario, são Lres qualidades que o 
mnr.crú de honlcm du Brasil tem de commum c1Jm o sei.; di
rc• v.::1:. s i' cretario·. $~ a ellas nos referimos é para accr~scenlar 
a 11u~rta: a menlir'::i. , • 

O jornalista .Melro, em aefesa do delegado Melro, de
clara que o que dissemos sobre o lratam enlo das esposas de 
Kook e Slerneck não é verdade. SusLenlamos o que· dissemos 
e de~ej amos fazer umas perguntas. 

Como se explica a sua ~~ahida voluntarial> e ler ido o de
legado Melro com alguns soldados arrumar o que lhes per
tencia ? Po<ierá alguexn acreditar que para isso não achasse 
uma pessoa amiga e que ellas fossem pedir auxilio a uma 
autoridade, que fez a seus maridos a vi:>lencia que· fez ? 

Seria vontade de prestar um serviço, querer o delegado 
â~ 9 beiras .da noHe, ·atravessar o ltajahy, estando a roncar 
trovoada. para ir buscar cfrau> Kock e seus filhos, que lá 
haviam achado hospedagem, para trazei-os para á. cadeia '? 

Desistiu do int.uHo a pedido de diversos . · 
A ante-sala· da cadeia, residencia de soldados e policia, 

será togar onde possam poisar mães corrt seus filhos ? 
A isso se chama caridade, miserico1'dia ! . . . . • 
E:draordinario 1 Os pan-:;;ermanistas Fouquet e Kocbler · 

meltidos em uma quadrilha dirigida por um judeu. Este ju
deu declarou publicamente, doante de seus opera.rios, .que 
não foi ~lle, mas sim Fouquet e Ko<1hler oo autores desse ne
~~~ • J 

Seja l:i como fôr, o leitor comprehenderâ agora por que 
não se ouviu !aliar no· inquerito e nada viu, e por que o 
Urwaldsbote e o Brasil · nada ·, <lisseram. Taes mentiras 
tcem que temer -a luz do <lia, e· por isso não foi o inque:rito 
feito na delegacia, como manda a le i, e os accusado..s, Lambem 
como n lei manda, não estiveram . presenLoo. 

· Como quer voe~. <ielegado Melro, justificar essas illega~ 
lidudcs ? · . 

Você não é tambem culpado '! O caso é digno de· pena dís-) 
ciplinar. .. ! .. :·· ... ~ .. 

Mas por hoje ba.sta.>. - · 

A confissão de Fouquet 

A 3 do corrente, Fooquet estampou no Urwaklsl>ot umti 
nota. da qual Lranscrevcmoo o seguinte Lrecho : 

« expulsão de anarcltista.s 

Sob esta epigraphe lraz a folha. officinl Republica uma 
tlecla.rnoãe> do Deputado Celso ll;i.yroa, sobre a expulsão dos 
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operarios Koch ·e SLerneck, que desenvolveram em Biume
nau granJe actividade pa;:-a. in.sligar seus · companileiros ii 
gre\'C. . 

O Sr . Bayma cita lo.mbem as testemunhas. Entre cllas 
se encoulram o ~ctcnte ·e o .sn.:reLario de.st,a folha. Ambos se 
ei:.forcaram para serem dispensados de i:i·?.f.101'. ma::1, apl.l7.al' 
di3so, convidados, não se puderam recusur' .... Hfirma1·am sim
plesmenle o f1ue o u·rwalasbote escr eveu, e que sust..enla . 

Que Koclt . ~ Stcrneck «tinham o plano de (jeolruír a 
Usina de Electricid ide do sallo e de damnificar proprieda
des parLiculare.<>, não . disseram e nem isso lhes foi pel'gun
lado .. Declararam, porém, que ~Hes eram perniciosos a que 
perLul'ba.vam .l paz soe.ia! de Blumenau.>. 

Declarações de outra testem.unha ' · 

Ainda da Blumenaw11' Zcitunu tr11nscre\er.1os de · um to
pico. do seu nu mero de 5 do cor rEi.nte as seguinLe.3 linha:> : 

<0 escandalo da queslão Koch-Slerneck está seguindo á, 
tona. 

Para justiflaacão das testemunhas l<oeblrr a FoU:quct traz 
o ultimo numero do U·r-wal.dsbote, c.;clarecim~ntos, cuja ve
racid:>.de naluralmenlc não podemos examina- ; mas, si são 
VOL'dadeiras. derramnm .formidavcl lu~ sobre a $iluacão da 
policiR. e,sobrcludo do delegado Mrlro. 

Pelas dec1arac:õe$ do (Jrt<•altisbolc, as tP.slemunhas Koc
hltr e Fouc;uel absolula:nenle nr..1 d ~puz.eran.: foi-lhes sim
plesmE:nte Pl'r~unlado si sustentavam o que publicou o lJr
waldsbole. Para isso, nem sahiram do cl};;a, como soubemos 
de fonte segura. · 

Sendo essas declaracões verdadeiras, não temos tambcm 
moti\'o po.ra duvidar- d:i que fez a testemunha Pannock cm 
um rcslaur:.nlc: - enã.o foi absolulamenle ouvido a nada 
soube dl:i historia !:> 

Ei o fim rlo mundo. l l\ão dcpoz esta testemunha e o~ 
ouLros dous, talvez Lodos. lambem não depuzer·am. Deve w1· 
havido uma completa falsifica:;.fio ! . 
•;., Os outco8 com os drpnimcnlos e as assigna.turns devem 
e:ici5f ir. do conlrnrio a narntblica não os teria mencionado Liio 
con~ianlemcnte. Em p l'iml'irn :og-ar estão ás lcstcmunh:is 
Kochlrr e F onqucL: FouqucL e Mcndcl, junlo5, são até c~pc
cialmenle clistini;:\Jidos. 

, No ul1imo numero lrrnnramos uma pena disciplinar ci:m
tra o delcsado; hoje precisamos exigir um rigor06o inquc~ 
rito. · 

E' prccL•o, l'm lodo o caso, clar cnsPjn no dr.le:;:i.do Meh'(l 
de se · ddl'1ll1<'r da i;ravc ncr.usar:ão das dP.r-!nr :i<;õf<s do Urll.'11l~ 
dsbote e do! P:mnoch, do con trario nã'o podcr1~ o dcleg:do cc.u· 
tinuar no cargo de rcsponsc.biliUo.do (1Ue occupa. 
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. Serão mesmo annrchistas? - Dous allemãcs são em-. 
barcodos no Gelria. 

A policia d~ Santa Catharino. vroccr-;sou como anarchis
t:?s r. fer. embarcar prra aqui, arn·P.senlando-os ao S.r. Gc
miniano da Fr:mcn. para o conveniente dcsLinc, os allemães 
Jorge Stcrnerk e Fritz Ifock. 

Ambos chegaram ao· Rio, desprovidos de tudo, e, como 
a nossa policia não di spõe de verha p~ra casos Laes, lele
:rrriphoU no Governo daquelle Estado, nesse sentido. O Go
\·erno. calharinense respondeu , pondo ú disposição dos nos
~~s autoridades a ciuanlia de 5: 000$, para. o embarque dos 
nllcmães processados e suas familias. 

Frilr. e Slerneck seguiram hontcm no Gclria, que zar
pou do nosso porto :is 6. horas d.a tarde. 

. Vão até Amsterdrm, de onde seguirão, por terra, para a 
Allr.manha. Receberam cada um 621 marcos e 300$, em moe
dn nacional, para ãs dcspezas de viagem. Seguem expulsos 
do terri lo rio nacional. . 

Fritz vai com o P.sposa Edwiges e suas filhas Anna Ma
rin. de nove annos, Doris, de quat.ro. e Ellcy, de dous. Acom
panham Sl.erncck sun mulher Anna e filhos. Hurd, de t l 
nnnos. ElisarPlh, de oito, e Gerbindcs, de sele, sendo e.sles 
ullimos brasileiros. 

!\fas são anarchir;tas. mesmo os dí"tus e:o;:pulsos ? 
Ouvimos um dclles. Frit;:, na Ccnlrul de Policia, horas 

nntes do embarque. . 
·- Nunca fn i nnarchisla - disse-nos elle. Eu e Sler

neck f11mos victimas da prFJpotencia d~ um patrão, que teve 
er uuxilio podnroso da policia. 

Era eu cmprP1?ado com o meu companheiro · de infor
tunio cm uma f •brica de artefa ctos diversos. Pm Blumenau. 

Os meus patrões me di$pensaram e a Slerneck, sem ra
zão para isso. 

Os meus companheiros de trabalho proruraram saber do 
inoti\'O da · nosi;a despedida, e, conhecedores delle, fizeram 
lima greve. · · 

Foi quando a polici:i · nos pi'cndeu, movendo-nos um 
processo para nos expulsar, o qur conseguiu. 

Fritz. e Sternf'ck seguem absol11tamente trenquillos, tr.n
do palnvr{!S de · agrrdf'c imcnto para com nossas autoridadP.s, 
qur. os e.ercaram de lodo o r.onforlu, fornecendn-lhcs, nli'!m 
dú rlinh(liro ·enviado p~Io Governo d~ Santa Calharina, roupas 
u calcndos . · · · 

«0011;; nll1•miíl"S l':X.r1ul ~os do fl'rrHnrio Nncion:\1 como 
annrPl1isla.~ -· Cnmo o rir nomr l~ritz I\ork narra n mn!iyo da 
expi:ll'i\n - Ha dia,; eliqrnrnrn <ln E~f:Hlo de S:rnt.a Caf.harina. 
afim 1Jp sr.rrm r.xptll:<ilS i:fn l<'rrilorio naci11nnl c:omo nmirch is
f:i~ oc; nllrmiir.!2 (l(lorgc Slr.ncck e Fritz Kock, que foram re
colhidos d Polieia Central. ofim de esperár conduccão para 
Hamburgo. 
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. Hontem, os dous allemães seguiram finalmen:te expulsos 
do territorio narional .. Partiram a bol'do do Geiria, que dei
xou o nosso porto á tarde,' rumo á Amsterdam. 

Como sempre acont.ece, a policia desta capital forneceu 
aos dous cond~mnados botinas. camisas e outras roupas e deu 
a cada um 625 marcos para as despezas da viagem. . 

· Tocando o Geiria cm Amst.erdam nesse porto hollande;o: 
os dous desembarcal'ão e seguirão por estrada -de ferro até 
Hamburgo, tendo as autoridade .po!iciaes. fornecido pal'a pa
~amento dessa viagem a quantia .de 300~ de nossa moeda. 

Os dous allemães, que ha mu if.o residiam no Brasil, fi-
zeram-se acompanhar de suas familias. . 

Fritz Kork, ele sua esposa Edwigcs Kock e trcs filhos -
Anna Maria de nove annos, nascida na Allemanha; Doris, de 
quatro, e Hette. de dous ambos na::;cidos no solo brasileiro. 

George Steneck. que vivia rio Brasil, ha cerca de oito 
annos. foi acompanhado · de sua esposa, Anna SLeneck e de 
tres filhos - Uardy, de 11 annos: Elipsobclte, de oito, ambos 
mrncidns na· Allemanha e Gertrudes. de sete annos, nascida 
no Bra8il . 

. , Frif.z e G~orge embarcaram pesarosos e- à cada· instante 
se dP,claravam victimas de uma vinganca. 

Fritz Kock àsi>im narrava os motivos da sua expulsão: 
Elle e George trabalhavam ern uma fabrica de ar:;enal 

cirurgico em Bumenau, de propriedàde- de um allemão. 
Ambos eram ccntrarios á politica que foi posta em pra

tica pelo Kaiser, e vinham apoiando a actua.l fol.'ma do go
verno do seu paiz. Por um jornal allemfio que ·se edita em 
Blumenau. elle e Ge<:irge,.escr•weram artigos condemnando o 
Kaiser p~la sit.uar,ão a qtie chegou a Allcmanha. 

O proprictario da fab~ica em que trabalhavam. partida
rio do Kni:;i1r. em seA"U ida á publicação <:los alludidos artigos 
diE!pensou-os dos servicos. 

Os sru~ collc:;:as. operarios como clles. sabendo do ocCL>r
rido. rcsolvcr:im d<>clarar-se em r;ri':ve. 

rs8o importunou drw cras ., proprielario da fabrica que 
conseguiu da~ nl'ltoridadcs políciaes de Rlumcnau a detencão 
df.'llf' e de George, como anarchislas. e bem ass!m a sua ex-
pulsão. , . 

Fritz acabou essa narrativa chorando e lamentando ter 
Que d,..ixar o Brasil, onde passara dias felizes e vira nascer 
dous filhos.» · 

(O Imparcial, de 10 do agosto de 1920} . 
Os ac.ontr.cimcnlos t:'r1Jrarios ém Blumrnau - O Governo 

cntharinrnse precisa pun il' o dclr:;rac:i'o de Blmncnan. 
Os SlH!C!'SSOS opcrurio;: cm ntumcmau, fie que por vezes 

.i."'1 nos occup:\mos, conslilucrn um caso typico do perig(l a 
que fica exposta a populacfto de uma cidndc. quando se con
fia a mi;.são de zelnr Mia nrrfom e l.rnnrinillidn.de publica a 
pessoa Que não estão na ai tura de a desempenllnr. 
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No inquer_it0 fictício de Blumenau figuran:i aocusacões 
gravíssimas a dous homens, envolvici'os inesperadamente nas 
malhas de um processo de fancaria, no qual não se sabe· que 
mnis admirar, si a perversidade dos que o forjaram, si a 
impudencia das testemunhas Mlle arroladas. . 

Está demonstrado, evidentemente, o nenhum fundamento 
das intencões sinistras attribuidas aos accusados. As teste
munhas, por sua vez. veem todas, uma a uma, annullar as 
•lcdarações d.o inquerito, haviam anteriormente feito. 

Por outro lado, occorrem perguntas nu.turalissimas, como 
a~ que seguem: 4-

1 • - Porque não foram ouvidos os directores da Usina. 
Electrica <:amençad:ll de destruição . pelos paredistas> ? 

2• - Quaes as casas commerciaes. particularmente visa
rlas pelos operarios em gréve ? 

3" - Onde · e quaes os negociantes que se sentiram sem 
garantias, cu.ios nomes não constam da relação . geral das tes
temunhas e cujas queixas ás autoridades nunca foram :for-

. muladas ? · -
1.• - Em que relatorio. officio, ou quaesquer documen

l·M publicos ou particula1'eS, o director da E. F . Santa Ca-
1.hat•ina e os officia'es da companhia àe Metralhadoras, esta
cionildà em Bhimenau, se referiram á «atmosphera de intran
quitlidade oreada na cidade pela., attitude violenta dos gre-
~~? . 

Sobre todos esses pontos deve ponderar o Sr. 'Ministro 
da Justioa. a quem sabe rlar sC'luoão ao caso. Si quizer, e 
riuando Qttizer poderá S. Ex. ouvir ·officiaes do Exercito co
nhncedores dos factos que se •passaram em Blumcnau, e de 
li(• n.h um del!es,' estamos certci;;, ouvin\ o Sr. ·Alfre<io Pinto 
11nnlqur.r palavra confirmadora rlas r.onelusõP.s estapnfurdi
cas a que chegou à policia de Blumenau . 

Cumpré tambem divulg:rr um facto, aind'a não revelado, 
(\ que é da maior impo~tancia : no dia seguinte. daquelle em 
que ~ parede ultra-pacifica foi declarada. os opcrnrios 
dcsir;naram uma turm:i de iO hom1ms de confiancn, incum- . 
bida de impedir Que algum trabalhador mais exaltad>o, ou que 
nli;uP.m interessado c>m compromctlP.r os operarios. causasse 
nl~um damnll ao· edificio op a qualqunr deprndl'nr.in da fa
hrica. Os ClUP. assim proc<'deram n!il' po~iam. rir> modo ri ltr11m, 
c~t.ar dP.cididos a prntirnr qualqUer dcpcdracão na fabrica 
n muito menos fórn d_rlla. 

F:ilnr C'm · vinl<'nr.i:u:i. nssnlf.os prn.il'r.t.adns, prorriiranda 
\'~rmrlha o nutrns cous.,~ rfo fl'\l.iri mnis ou ml'nns rubro, que 
~t\ t"ri:im rn~s:icln r.m mumenau. é francamente irrisorio, su
r innmentn ridiculo ! 

As defesas. cRhoçadas na Camara. dns actos das :rnf.oridn
d~s m:-;opes de Blumcnau, foram t.otalmentc d•cstruidas. O 
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Governo catharinense encampou. impcmsadam~nte. tudo ciuan
to a vahaia hlumenauense praticou. 

O Sr. Hercil io Luz, j lle$le momento devidamente inw 
formado de tu d.o qu:into · occorret1 de irregular e de · arbilrario 
naqudla cidade do Estad'O que dirige, ser.á po certo o primeiro 
a rec(l o.her.~r a necessidade de solucão outra que a archi
tectada pelo seu subordinado. 

R.ejeitado o requerimento n . 26. 

Votação do rcqu·erimento n. 27, do Sr. Arthur Colla:-es 
Moreira, sobre d e.speza.s de automovel com o Vice-Presid~nte 
da Çam~. 

REQUERIMENTO 

N. 27 

Requeiro que, pelo director da ·Secretaria da Camara dos 
Dep\11.ados. sejam prestadas com urgencia as seguintes in-
forrna;ões: · 

. • - j . 

i •. si esteve ou não l"m concertos. nas officinas dõ Corpo 
de' Bombeíros ou em outra qualqnP.r. n ·automovel official 
quP ·!':l'r'\·p para a condur.cão do Pr!lsidPnle da Camara dos 
Deputado!'. dP~dP o dia de .iani'iro do corrent11 anno em que 
sahiu desta Capi!-Rl o ex-Pre.sidPnle nr. A$tOlpho Dutra, até 
o seu re:~rP.eso. P.m fins de abril u1limo; 

2•. si durante a ausenr.in do' me•mo ox-Presidi>ntA e por 
&e achar P.m concerfo9. o aulomnvel dn Camara, fol:'nm N'!<Qui
silanos pnra o t• Vice-Presi<lc:ml.fl Que passava a e:cilrcer n. 
Presidenc in. nns termos . do Regimento. os. serviços de umn. 
garn::re pnrficula1• ; · . ' 

· 3". q11al a despC'za f e!t.a mP.n!'lalmtinll'. dur"nle armello es-
p:ir.o de tcmpn. com a condtlr:rão uLilisada p~·lo iº Vicc-T>rc
sidentP.. no P.'.""erriicio dn Presidirnri:t, de accôrclo com as con
tas ao'r.csen!:idas P. por elle visadas: 

.t•, ·si aMm de>sS>a doi:pezn; ahmma ouf.ra Pxistr>. com nu
tomovcis reqni~itados p!1.1'1l o sorvi~o do 1º Vir.n-Prrsid 'Tii ~ . 
a aont.ar dn .iulho de H'liO. ~m qnc d:it.tt foi renllzn<!n e ciu:il 
a imnort.nnoin cnhrada e no r.Mo affirmntivo, Bi Pstava ellr 
ou não no cxoroioio da Presidenoin. 

Approv11do. 

O Sr. Prs<iidente - Nndn mnis h11v1:1ndo n tl'nfnr, vou l~
·"f8ntar a sessão, designando para amo.nhll. n i:iei;uin~e 

ORDEM DO PYA 

2~ ilis1mssão do proj ecto n . ltO A, de 1920, creando a Or
dl>m do Cruzeiro; com parecer favoro.ve,l da Commissíl.o <;!e 
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SESSÃO EM 24 DE AGOSTO ·DE t920 

Constituicão e Justica e voto em separado do Sr. Marcai de 
Escobar; 

2" discussão do projecto · n. i2G A, de mm, mandando 
separar da Casa da Mo8da a sec:ç1io de electrü:idai.le; que fi
cará constituindo uma officina jndependente; com parecer 
<l·a Commissão de. Finanças; 

Discussão unica do projecto da resolução n. 4, de 1920, 
da Camara, mandando sejam registrados na acLa. r10 caso de 
não haver sessão, o.s nomes dos Deputados que não compare<Je
ram; oom pal'ecer cont.rario da Commiseão de ·Policia. 

Levanta-se n sessão ás 14 hora~ e i5 minutos. 

ACTA, EM 24 DE AGOSTO DE 1920 

:PRESIDENCIA DO SR. ANDJ\ADI': BEZERil.A, 1° SECRETARIO 

A's 13 horas comparecrm os Srs. A'rfhur r.o11ares Mo
rf!il'a. Andrade BezP.rra. Costa Rc:::o. Montr>iro rle So11:r.a, Anto-
1iio Nogueira, Dionysio fü~ntc~. ncnto Miranda. Prado Lopes, 
Luiz nomh1~11es, · Rodrign<'s Machnrlo. Armando Durlamariui. 
Thnmaz Rodriinrns O::orio do PaiYa. Frcdrrico Bori:As, Simeão 
Leal, Arnaldo Da11los, Corr{la de nritto, PPrPiro de Lyra, Aris
iartho LopP.s, .João M!'rrnze~. Rndri::mcs Dorin. LPoncin G'llrão, 
Pnrhcco Mcnde$, Ilnnl AIY!'s, J.oão Yl'llnso, Hf"itor ele Son;>:a, 

· hrnln FronUn, McnijN1 Tavnl'cs, Rnnl Rarr0f:O. Mauricio · de 
Lacenla, Au:::n~to dn I.imn, José Bnnifacio, <fomP.s Lima. Orli
lnn ele Andradn, .Tnymc (fomes, l\fanní!I FnkP.ncin, Ferrf!ira 
Hr·azn. Cincinatc Rrn~n. Palmrirn RipTH~r. ,Josó I.oho. ~nmpaio 
Virfnl, Carlos dn r:nm1io!l, Olc~nrio Pinto. 8<'vPri:ino l\farrmes, 
l .11iz Xavit'r. Prrl'i:rn dn Oliv11!m. Mnrr,-nl do E~r.obnr, Nahnro 
1IP Cnuvôn. Domincws !\fascnrcnhn.~. Barbosa Goncalves e Car
los lllnxlmiliimo ( t)i) • 

nrh::am de r<1mpm·ccer os SrR. R11rno Brandão, Felix 
P~r.11,.,en. J11wnnl Lnmnr! inl'\. Annihnl Tolrno, Or 1 ncilio dn Al
h11n11rt'(J11:', 'F.phil!'f"nio <IP ~nlll'S, nnn·:il Pnrfo. ~omrn. Cn!'lro. 
AhPI r.hr>rmnn!, íJhl'rmnnt. do MiraTlfln. H11rrulann Par~o., 
Cnnha J\Jnchnrln, .ln!!~ BnrT'í'lo, AJ?rippinn Ar.f'vr.clo. Pirr~ RH
hf'lln. ,Toiío C:nhrnl. Hrrminn B.rtrrMn. Marinho do Anifrade, 
~orrirtl da Rnch:i, Vicente Snbnyn, Thom~7. Accioly. Thntnaz 
(,nvnlcnn!i, Ttdnfonsn A!hano, .ToRó At1!,!1.1sto. Alberto Mara~ 
nhão. Affnmo Rnrat:i .. Cunha J.Jima, Osoar Soares, Solnn de 
Lnccna, João Elysio, Balthazo.r :Pereira, Gonzaga Maranhão, 
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Antonio Vicente, Eduardo Tavares, Ger-vasio Fioravante, Ale
xandrino .Ja Ro~ha, E~t.:i.cio Coimbra. Anstrcgesilo, Pedro Cor
r~a, Turiano Campello, Julio de l\follo, Natalicio Camboim, Al
:t'redo de Maya. Lui7. Silveira, .Miguel Palmeira, Mendonça 
Marlms, Manoel Nobrr.. Deodato Maia, Pedro Lago. Octavio 
Manga.beira, Lauro Villas Biias, Pires de Carvalho, Castro Re
h e llo. Mario Her mes. Ubaldino de Assis, Arlindo Fragoso, João 
.Mangabei ra, Alfredo Ruy, Seabra Filho, Arlindo Leone, José 
Maria, Torquato Moreira, Elpidio de Mesquita, Rodrigues 
l.im:i:, Eni;cnio Tourinho, l\fanoel l\fonjardim. Ubaldo Rama
lhl't4'!, Antonio Aguirre, Oclavio da Rocha .Miranda, Azurém 
Furtado, Sampaio Corr1~a, Nicanor ·:'{ascimenlo, Salles Fi
lho. Arisiides Caire, Vicente Piragibe, Norival de Freitas, 
:C.cngrubcr Filho, .José 'l'olentino, Azevedo Sodré, Macedo Soa
res, Manoel Reis, João Guimarães, Themistocles de Almeida, 
Buarque de l\'a;r:arcth. Ramiro Braga, José de Moraes, Veris
~imo d!\ l\lello. Francisco Marcondes, Raul· Fernandes, Mario 
de Paula.. T r. ixeir::i. Brandão. .Tosé Alves, José Gonçalves, 
Rf!rculano Ccsar , :\lbet"iinn Drumi:rnnd, .!\falta. Machado; 

· Ribeiro Junqueira. $ilveira. Brum, F;·ancisco Va.lladares. An
tonio . Cat·los. Emilio .fardím, · Amcrico Lopes. Senna 
Figueiredo. J.Jandulpho de l\In::ralhães. Zoroastro Alva
renga, Antero .Bolnlho. Francisco Bressane, Lamounicr Godo
frcdo, .Josino clc Arau.io, Fausto Ferrai. Moreira Brandão, 
Raul S:i. Francisco Paoliello, Waldomiro de Magalhães. Ala<*' 
Prata, Vnz d,,. Melln. Honora(o Alves. Cami!lo Prates, Ji;dgardo 
da Cunha. Mf"llll Fr:mco. Raul Cardoso. S:i.Hcs Junior, Carlos 

. Garei:'\, Jo~é noherto, A lbcrln Sarmento; Barros Penteado, Ce
snr. Y<'n;-n<'iro, Ma.rcolino Rarreto. Prudt' nfo de :Moraes Fi
lho, Eln:r Chaves. Vr~ign Miranda . .Toãú dn Faria, Rodrigues 
Alvr.s Filho. Pf"dro Cosia, Mo.noPl Villnhoim, Arnolpho Aze
vedo. R;imos Cnindo. Ayre~ dn Silva. Tullo Jnyme. Pereira 
Lr.íl.e. Gost:i J\forri11C'!t, 01.loni Maciel. Lniz narlholomeu. João 
Pcrnettn, 1\h<lon Rnpi~ln. EnA'<'nio Müllnr, Celso Ba.yma. Al
varo nnptisla. Gnmf"rcimlo Ribas, Evarisl.o Amaral, João Sim

. plicio, C:urlos . P<1nnfiel. Augusto Pcsl.a.na. Alcides Maya, Flôres 
dn Cunho, Ocl.avio Rocha o .Toaquim Osorio (157). · 

O Sr. Costa Rego fsuppltmte, servindo de 1• Secretarioj· 
dNjpa.cha o scguinll'I 

EXPEDIENTE 
Offi·:lÍO~: 

no Sz'. 1" S11r.rr.lnrio do S<'nnno. oc ~3 do corrrmte. com
m11nir.::rndo (Jllc arin<'lln Ca~a dll Cont;T'P!;!;O Nacional adoptou 
e nesta data f'nviou :í sanr.i:;flO n nropo sicão desln Camara. 
ahrindo o ct·edilú <'s'(l<'cial <li' 1:i :000$. onro, para aUf)ndrr (1~ 
despr.z:u: com a rcprasenlaç1ío do RraEil no Congresso Postal 
Universal. a rf"alizn1·-se em Madrid, r:lurnnle o mez .e.lo outu
bro do correnlP. anno. - Inteirada. 
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Do l\finisterio da Justiça e Negocios Interiores, 'de 21 
do corrente, en\.iando a seguinte · 

:\l:ENSAGtM 

Srs. membros do Congresso Nacional - Tomando em 
consideração as razões apresentadas pelo Minislro da Jus
tiça e Negocios Interiores na cxposicão junta, relativamente 
:í transfel'encia da administracão do Instituto Nacional de 
Surdos-Mudos para o Conselho Administrativo àos Patrimo
nios dos Estabelecimentos, a cargo do respectivo ministerio. 
submetto o assümpto á. vossa consideração, afim de"que_ vos 
digneis resolvei-o como for acertac!o. ·\ ---

Rio de Janeiro, 21 de agosto de 1920, 99~ da Indepen
clencia e 32'' da Republica. - Epitacio Pesst'Ja. 

'· 
Exmo. Sr. Presidente da Republ'ica '- O patrimonio do 

Instituto l\·acional de Surdos~Mudos compõe-se de valores no 
total de 3. 737 :890$85$, sendo a importancia de 1. 657: 890$858 
1·cpresentada por titulos ou dinheiro, a de 80 :000$ por dous 
predios. que produzem renda, e a de 2.000:000$ pelo valot· do 
edificio em que funcciona o Insittuto. 

Tendo sido de 33 em 1Dt8 e de .~2 em 1919 o numero de 
alumnos, verifica-se que, dividida pela média de 38 a citada 
importancia de 2. 000: 000$, empregada nos immoveis occupa
dos pelo Instituto, o cap,ital corresponde a 52: 631$578' por 
alumno. 

Evidentemente, a •instituição ftmooiona cm prcdio cujo 
valor não está de accôrdo com a natureza do estabelecimento, 
nem 1) proporcional aos >;eus resultados. . 

Si fo8.~()m alienados esses immoveis e 'adquirido ou ccins
t.rnido, em ponto mais afastado, um prei:lio cujo valor não ex
ccdc~$C de 400 :000$.para installacão do lnstituto,:f':carin o pa
f.!•imonio do cst~befocimcnlo representado por 3. 257: 890$858 
em dinlwiro ou em titulas, imporlancin que, a juros de 5 %, 
produziria a rcn<la nnnual de 163 :8\J/1$542 .• 

Aval:ada rm 1i·í:216$118 11 dcsp<'za a realizar r.m Hl21, 
srg\mcio a prPposta de areamento suhmcttida ao estudo do 
Cong-rr.i:.~o. ronclue.~°'º que os juros a obter, nccrrscidos dos 
aluµ-mis r!os dous !Jrt'dios pr!rlcncenlcs :rn rn~lit oj o, na rn7.ÜO 
dt> 800$ mrnsn<'s, 11t1 ingi1·ã0 a t72: !i!l'r $5112, riuunlia e~sa in
ferinr 41m 1 :721 ~57G. rrnenas. á~ di>spczas que se üff~cLLitu·ão. 
pruva\'r.lmrnl.c, Pffi· 1921. 

AI(! o fim de Hl20 n pnlrimonio nclual do Inslitufo ler'l'i 
prN.luzido a renda de sr> :!í40$, imporl:mcia que. addicionad11. 
ao capital e PMln a jurrs cm 192'1, dará rendimentos LDtac:> 
snpcriores cm 2 :570$fi24 HS dcspc:rns a r 0alisar, lomanuo~se 
a diíferenca ainda mais elevada com a passagem elo eslabele-
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cimento para o ConscThn · Adminislrniivo dôs Patrimonio$, 
pc-ii-:, gra<_;ns a essa mrd ;da. i;iod<?r[am s<'r pagos de prompto os 
fornrcimenfos e fcitns ('(1m ou[ra. vantagem as acquisiQões, 
sC>m fallnr nn~ rr>nd::s pr·ovaveis das ofl'icinns do Instilulo e ·da 
conlrihnição d1• nhimnos. · 

Pr!os motivo"> expo,:los. é de urgente necessidade que o 
Congrr~sso Nnrfr1nal aul m•;ze o Gc>verno: 

J, n lran!>fcrir pura o Cnnsnlho dos Pafrimonios · rio~ Es
tabcll'cimenlos a ~nrgD do Minisl<'rio da .Justiça e N(>gocios 
Interiores n administraçilo do Instituto Nac-;onal de Suràos
Mudns. cu.ii;s <lesp1!z::is passnrão a sH c usteadas com as ren
das do p;itrimonio do cstabr.lecimcnto, sem prcjuizo dos di
reitos e ··vanla~cns íl!:iSCgut·ndos por lei aos acluacs íunccio
nal'ios· ·. 

'•' 
IT, · a inr.htlr na trnnsfcrcncia da ndminislracão ao Con-

selho do.~ Patrimonios n dos mílveis, officina!'l. machinismos e 
mafa objE>clos, que ora consliluem a insLnllaçãó do Instituto 
Nacional <!e ~nrdo~-M\ldo!!: . · 

, ·nr, n ad<111ir:r o e<lificio ~rn que fllnc.,cicma o Instituto 
para a insrallntão de aualqucr s!'rviço publico, cmittindo, 
_para is!'o. apoiices, no vaJor de 2. 000 :000$. quo ficarão in
corpnradas ao palr-:monio d:i ir1slituicão. sem <TUe se realize, 
todavia, e~~n · "neracão, anles de ser pelo Conselho do~ Pa
trimoz:iios. ndouirirln ou constt'tiido oulro predio para fun
ccionamenlo do Instilulo; 

TV, a expedir inslrucções rel:it.ivn!'I á transferencia da 
in~t::tuicfío ao Conselho Administrativo dos PaLrimonios é 
novo rrgulnm!'nfo para o ln!'! ih1to. 

Como resu!Lado immediato dnsi:a providencia ohtcr-se-ha 
uma· r.eonomia annual c:!e i4 :2 tr.$t LS. pois a União pagando 
P.xrlusivamrnl.e os •. iuros de 5 o/'o Sl'lbrP. 2. flOO npolices. rnr
respondc-nt<-?s ao vnlor do predio que .ndquir•ir. !=Õ desp1>nderi 
n qu.,nlin dr> 1no :000$ pl'lr annn, !<r>m n po$sibilidnde do au-
1,?mr.nlo nrcnmrniarin, aue se t<'m vrrifi endo 1.n<los os annos, 
dos erf.'ditos ora c:!eslinadns n 'prs11oal P. mnlct'inl: 6 dn notnr 
a.ind11. mie C>ssn dr.srHiza de mo :01}0$ não será mais attribuirl:l 
ao Tnsli tulc Nacicmal de ~urdos-Mudos, mns sim ao serviço 
puhl!co oué fnr instnll;ido no rr>ferido prcdio, como pt•eco lo-· 
cativo pela utilização •:lo immovel. . 

· Por nul.ro lndn, \lm systl'mo. do ac'!minísfrnrão nufonnma, 
a car~o do Cnnii ... lho dos Pnlrimonins. pr.rmit 1 ir~ Prn breve a 
admi~~5o rll'. · mninr num ... ro de nlumnns gr:ituilM, , qunnrlo 
provadamrn!" sam rccur!!OS, a crl':it::'in da r.ln~~e dos inlcr
nndos contrihu in lC'~ e dn sc-rr.ãn f!'minin:i, riu~. np~7.:ir dé 
pr ... visl.a no regnlnrncnto cm vigor, não foi até hoje cslabc
leoid:-.. 

E' in.iu ~fi fi~nvcl f!UC o in!"l.if \lfo conlinuc 3 fonr.C'ionar 
c!i sn enr:l io~nmcnie em um prcdio luxuoso e por dcmni s amp'o, 
dado o num<'ro aclual de alumnos, que ahi rr.cebem urna edu-
c.ação impropr~a. . · 
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SESSÃO EM 2~ DE AGOIJTO DE i 920 

Com effeito, nem a todos os surdos-mudos póde ser mi
nistrada in::trucção lillerar·ia ou nprcndí:mgcni de arles e orii
dos, recommi~ndando-se ar.lcs o ensino agricola, sob fórmas 
a<lapla veb á idal.!e e ás aplillües de cada alumuo. 

Nesla::;· condi1:ões submcllo o assumpto á elevada apre-:
ciacão <lc V. l!:x., que se dignará resolv.er como for acer
tado . i . .i1 

Rio de Janeiro, 21 'àe agosto de 1920. - Al{Tedo Pi71to 
Vicfr<1 de illello . - A' Commissão de F'inancas. 

Requerimentos : 
Do Dr. Pa"ulo Pinto de Abreu1 major graduado, refor- · 

m&do, do Corpo de Saude do Exerc1Lo, reclan.ando contra 0
6

, 
dccrelo que o compulsou. - A' Commissão de Marinha 1 

Guerra. 
De D . . · Maria Izabel Lobo Rodrigues Nu.n~s. pedindo c:ue 

a aposentadoria do seu fallecidv marido, JUIZ de direi!o, 
Luiz Rodrigues Nunes, seja considerada no c:argo d~ de:>tm
gal'gudor, relevada qualquer prcscl'ipcão. - A' Corumh>são 
de ConsULUiliâO e Justica. . 

Vae a imprimir o seguinte 

PARECER 

N. 21 - 1920 

Concede licença ao Sr. Deputado Joaquim O!orio 

(:oncede licença ao Sr. Deputado Joaquim Osorlo 

A' Comm il"são de Poder<'s fCli presente o reQ'tl~I'imento 
em q.ue o Sr. DP.putado Joaqu·im Luiz Osorio soliciL3 . tin r.a
mi.r a uma. .licenca. por tempo indeterminado para se ausenl!l.r 
do paiz. 

A <:ommissão, nada tendo a oppor ao referido :requeri
mento, é <le pttrcccr que o mesm~ deve snr approvado, · 

!?.aln elas CC'mmi~ões, de · ag-osl.o tle 1920. -'- Luiz Xnvier, 
Presidente e nelator. - Al{1·edo llu11. - JCJão Guimarães. --, 
João b'l11:;io. - Rodriuui:J Alves ·Filho. , 

Nôo h:t numero parn Sf'. nbrir a sessão . 
Lasig110 11t11·3 nmanhã a seguinte 

onoc~t oo Di \ 

2• r"!;"cussfio do projecto n. 8-i, de 192::1, fíxando a rle!'pezá 
do hlinislerio da. Jm.tica. e Nesocios Interiores para o t).~c1:..., 
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cbo de 1021; <·om parecer da Çomn>issão tl1'! Fimmca~: soh:-e 
as emt:11das a1•rnse~.1ladas (vide projceb n. 84 :~: tfo 1920); 

2" 1Hs1'lli<!-<ÜO cio projecto n. ·lO A, d11 1920, r.r-:>ando a Or
. dem do Cruzeiro; com parecer favoravel da Commissão de 

C'm:3Lilu:ciw e .' L:~t:~~~ e .., o Lo em sep.:ir;1:.Jo do Sr. ,\1<iH~«l de 
. · Escol.mi·; . 

2• discus~ãci rio pro.icclo n. 126 A, de rn 19, mandando se
parar. do. Casa da Moeda a i::cccão de eleclrícidade, que ficará 
constituir.do uma officina independente; com parecer da 
Commis$ão de l'inanca;::; · 

Discussão uni«.a <lo profocto da resoluoão n, 4, de· i920, 
da Camri.ra, mandando· sejam registraúos na acta, no caso de 

;não ltaver sessão, os nomes dos .::>e putadus q'Uc não comparece
ram; com parecer contrario d<: Commissão de .Policia . ·. 

81• SESSÃO, EM ~5 DE AGOSTO DE 1920 

Pl\'ElSIDENClA DOS SRS. BUJ:::NO BRANDÃO, PRESlDENTE; FELIX PA-. 
CHECO, 2° VIÇ.E-Pl1.ES1DENTE, E BUENO BRANDÃO, PRESlDENT:e: 

A's -13 horas ccmparecem os Srs. Bueno Brandão, Ar
thur Co!lares Moreira, Andrade Bezerra, Costa Rego, Fran
cisco Vallad:l.l'es, Monteiro de Souza, Antonio Nogueira, Dio
nysio :Sentes, Prado Lopes, Cunha Machade, Luiz Domingues, 
.José Barreto, Agrippino Azevedo, Rodrigues Machado, Arman
do Burlamaqui, Marinho de Andrade, Thomaz Rodrigues. Vi-
. cente Saboya, Osorio de Paiva, Udefcnso Albano, :Frederico 
:Borges. Affonso Barata, Cunha Lima, Osonr Soares, Simeão · 
Leal, João Elysio, Pereira de Lyra, Estacío Coimbra, Austre
gesilo, Aristarcho Lopes. Julio de Mello, Luiz Silveira, Leon
cio Galrão, Arlindo Leone, Raul Alves, Elpidio de Mesquita, 
Rodrigues Lima, Eugenia Tourinho. Leão Velloso, ,Heitor de 
Scuza, Pnulo de Frontin, Mendes Tavares, Vicente ' Piragibe, 
Raul Barroso, Lengruber Filho, "Franeisco l\farcondes. l\lario 
de Paula, Mauricio de Lacerda, Augusto de Lima, Senna Fi
gueiredo, José Bonifacio, f,andulpho de Magalhães, Odilon de 
Andrade, Francisco Bressane. Lamounier Godofredo, Morei
ra Brandão, Jayme Gomes, Manoel Fulgencio, 'Carlos Garcia, 
Ferreira Braga, Cincinat.o Braga, José Roberto, Eloy Chaves, 
José Lobo, Sampaio Vidal, Carlos de Campcs, Arnolpho Aze
vedo, Ramos Caiado, Ayres da Silva, O!egario P into;_Severiano 
Marques, Pereira Leite, Ottoni Maciel, Luiz Xavier, Luiz Bar
tholomeu, João Pemetta., Alvarc- Baptista, Carlos Penafiel, 
Marçal de E scobar, Octavio Roolla e Barbosa Goncalves (Si). 
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SESSÃO EM 25 DE AGOSTO DE 1920 27i 

O .Sx. Presidente - A lista de presenca accusa o compa-
recimento de 81 Srs. Deputados. · 

Abre-se a sessão. 

O Sr. Francisco Valladares fse1·t•indo de 2• Secretario)' 
procede á leitm:a da acfa da sosF.ão de 23 . e do dia 2.\ do cor
rente, as quaes são, sem observações, successivamente appro-
vadas. · · . . . ..-

O Sr. Presidente - Passa-se á leitura do expediente. 

O Sr. Costa Rego (supplente, servindo de 1• Secretario)) 
procede .á leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 
•. Off)ció: 

Do Ministerio da Guerra, de 24-do corrente, enviando a$ 
seguintes · 

lNFOnMAÇÕES 

Sr. 1• Secretario da' Camâra dos ·Deputados - Em re
sposta ao vosso officio n. 189, de 2 do corrente, com o qual 
transmíttistes, para emittir pa.l'ecer, o avulso do projecto que 
manda equiparar os asylados da Marinha aos do Exercito, 
cabe-me communicar-vos que, tratando-se. de elevação de des
peza, que deverá correr por outro ministerio, não me cabe 
dar parecer sobre o assumpto. 

Saude o fraternidade. - Calogeras. - A quem fez a 
requisição. 

· São Sllccessivamente lidos e ficam sobre a 'Mesa até ul
terior deliberação tr-es pro.iectós, . sendo um <lo Sr~ Mauricio 
de Laéêrda e dous do Sr. José :Sonifa.cio. 

O Sr. Presidente - Está finda a leitura do C.\:pedientc . 

Tendo sido distribuídos hoje os avulsos do Or-camcnLo · 
ela Receita Geral ·-da Republica, communico á Camara qu<> o · 
i>rojccto fica sobre a Mesa, durante cinco scssõe$, pum re
cebei· emendas, em .2" discussão, a pat'LÜ' de amanhã. 

O Si·. Sam.paio Vida.l - Sr. Prosirieute, impre,,-:;io-
1mdo com os clurnores lias pri11c1p:i.cs rraças brasileiras: asphyxiada.: 
sob :l. pressão da umn. cdsn monetal'in que lhe~ tem 1•oubarlo t t>dos 
o~ meios de 1·osi~te1111ia, crnto''J>ocendli, paralysamlo O$ negocios, 
opcasi1>nando a dewalorisaçi10 d is p1·ocluct.os, sonti quo não podta 
continuar como simples e~pe;:lador da den·oca.ua lamentavel dos 
fructos do trabalho na.cional. 

.Sei, Sr. Presido1ite, que os nltos dit'ige11te::; Ja. Republica estã.o 
estudando com o rnaximo empenho esse grande problema, e tenho 
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t0tfa espel'lln~ na <'ffiCllCi:t do snas 11rovlr'!enrias; mas; deânte de 
<'arta~. r.<1 legr;1111rna'!i, pedi1 1os de iniortl'l 11 çft.o que rcl·e.bo rliarfamcnte 
do 11 eu Esr;.du. a rc~pe1to de,;,:as rrodrlePdas, j1.lgi.ei que era. 
~e meu dc\'er tr;,_zer ahmns elemeutns positivos . que /'O."Sél.m es
clare<'er Leiu a situação o reJuz1r o problema à sua exprrusão mais 
siu1ptcir. . · . 

A expansão da e<'onomia nadonal brasileira tem ultrarassado, 
·nos ultimps aouos, as previsões ma is optimistas. Seria diílicil provar 
que a expor:a((,\u de i'l1'J cxci:·'eria a dom; milhões de conto de 1 éls . 

f\la.~, iurclizmo11t.e, d<'ssa expansão economica n_em sempre resulta 
o enriqurcinw11to do paiz. A falt.\ de organJ?.açã.u cummercial, e, 
sohrccudo, n fnlt:i. do orga.ni~a.çào bal"'c·,ria expõem o paiz muitas 
V<'.zo..; :i per'd;i da maior parte dos seus lul'ros, llé! vor:igem da~ crises 
e dai; ni:u1obras ue urua juµ.atina deseufrCb.da. FrancaU1c11te, os bra,.
sileiros tra halha m como vei·uaueiros c.olonos da capilalísruo estran
gcil'o. (r\pu1adu~.} 

. Na hora da apuração das cclhcitas, na hora,P.xactamente~ em que 
yamos culhllr o,; frntos do nosso trabalho, . a 01achi11a poderosa da 
or;.:aruwçi\o c1 n1111<'rcia J e~tl'lmgeil'a cstcnil'1 pc.ra aq11i seus tenta
cul1Js, as ~uas oon. lias de sucçào e nos arrebata o melbor dali frtJt~ 
da produt'ção 11ado11al. · . · ~tJ 

Esta t:, :::r. l'rci.itiente, a fatalidade dos povos que nao possuem 
uma orga11iia1;lio lla11ca lia capaz de lbcs rorneccr os elementos para. 
todas as acth·idadcs 1ir!Jdm toras e os deuu ntos· de resillteucia para 
sal~ar c.>s pmdu( .. Loros o os commcrciantes nos momentos de cl'lse. 
(Apoiado.ç. Muilo btim), · · · 

E&~a falha Je 110$.~a organização tein causado os maiores desaStres 
á no~ 0\!0110111ia. 

Já sao u.1uitu" os productos que sofrreram as devasta~ dessas 
crises. 

Hoio é o aliroda.o, amaobã. o assucar, depois o cacáo, o café, a. 
ear1w frigoritkada •. . 

i t:lti111:11t1<:11tl!, ~r. Presidente, tor°l'>tr à -vez ao ('afé, cuj a siluaçllo 
ooninierrial l• 111 sido audatiosameute ata<'ada pelas mannbras bai
:xisra!<, t:ctcn1.i11a11do cotaçoe . .; ,·r1dadei1·él n ente in1pressiouan tes. E 
01:;u~ fltcro é llo summa gravidndc para o Brasil. 

Eli1 i 91 '.l , !'6 o cai& roprnseulou wais de Dtetade do valol' global 
da nos..;a. exporta~a.o, · . . . 

l'orlra an~ular dCI nstructura eoonomica, elemento principal de 
no~sa. rique;i.a, l>as(I da sit11a~ào cambial, o café representa um ver
da.tlciro cunu·~ de q1.1líaç;10 de cncrgi.as economicas para todos os 
nQl>Sos 11t•i;or1cs 110 111 tcrwr e 110 ux to1·1or. 

· Por facton•s qu~ !lllo notvrio~, o café havia attinp;Mo a urna 
situação dt> i;ra11de pr1>l'periclade. E~a situaç:io estava ooncticiando 
em larl!a ~«ala. toda n ect111umia nacio11al. Cou1 ~"8. valorwç.to e 
com a c:xpan~o ~11q11 •ehonde11t0 de tantas outras fouh1s do rnnda de 
a lgod.Lo, cercao", co1u111crciu de gado, d08cnvolvimento das industrias, 
etc, -irrompeu .d:·lC ~n110 11111~ crisa mo11tiLa1·ia com o corlejo de Sl~us 
dcsascrcs hab1tuacs e ~ c&t:asse~ de uuruerario tem chegado ao 
~up u.lUma.monto. 



Cãnara dos oepllados - lmfl"esso em 24/06/2015 09:19- Páglna4 de 73 

SESSÃO EM 25 DE AGOSTO DFJ 1920 

Si no Rio ;(inda. uão se foz sentfr a iri tc11sida.de <lesi:;a c!'Íse-é 
porque ;i liquidaGãO do stock de t.res tuilliõos de sa.cca!I injcctou ucsta 
praça., nós ultímos meze;:;, cerca. de :HO mil contos .de réis. 

Com a dcpi·essão das fo.1·r,as do productor e do comwercio, uatu
rnlmeute despertaram-se os apetites do grande ca.pitalismo extrangeiro 
q11e t1·a.bàlha ern café, e começou o a.ta.que á situação co111mcrcial 
desse genei·o, sobre cuja posição e~ta.tistica. todos ropous1wam t1·:rn
quillos. 

Em poucos mezes as cotações baixat•a.rn de urna focma impressio-
11a11tc, ca.lculados os p1·ejuizos em mais de 200.000: 000SOOC. 

Ma.11 . esses preços anteriores scri11ro mesmo exagerados'? Essa. · 
baixa. teria algum vislumbre de r;.zf~o ? Absolutamente, n:lo l 

Trata-se de um audacioso golpe i.:ontra a. nossa ti;aquoza com
mercial . Trata-se apenas de tt•ausferir pa.1·a o bolso de especuladores 
estrangeiros lucros que sft.o legitímamente nossos. 

E senã.o \'ejaroos a. demonst1·0.çii.o. . 
lia cerca de um aono, isto é, em agosto de :l.Si9, a cotação cio 

t.:~l"é ·crú nos mercados americanos el'a de 29 centavos por libra . 
Nessa occasifto os stocks eram trCJs \·ei:cs rnaiores· e <> cónsumo nfnito 
rt1enc:11·. A cotaçào do café torrado na Amarica ·do No1•te, er~ de . 
;ii) centavos por lib1·a. Corupravam assilu o café CL'Ú a 29 e re~·endlam 
·com gl'andes lucros a 50 centavos por libra. . . 

B.ios do dinheiro ganhou o commei-c.io americaoo com os negocios 
dessa base e o consnmo :i.ugmeo.tou c<>nsideravelmente com os negocios 
por taes preços. · · 

Pois bem.· A cotação do café crú, pelas manobras da especulação, 
roi baixando até que em iunho de i 9:W cabiu a. 2~ canta vos, ma.n· 
t endo-se porém a 50 centavos os preços do varejo. · 

De agosto de :1.9:19 até hoje houve uma baiJ;a de i!i ceuta.Yos, tl do 
junho de 1920 pal'a. cá. uma baixa de Hl centav0$ ; entr-ctanto as co-
tações cio varejo .continuar-am firmes a ·18 e aO centavos. · 

Ve.ia.mos eru quanto importa para a. ooonoiilíà essa differcnça. t!e 
15 e iO canta.vos p<>l" libra. 

O prejuízo do agosto do :1.919 até lloie irnporta, com o dolliu· a :;s 
C!Ol 99S a. sacca e coi\1 o dollO.l' a. ·i:S importa ein 79S, porque os ame
ricanos ta.mbem actualmentc ganham na grn11dc dill'cre nça. entre o 
preço do dollar a da libl'a. que lhes l:lst;i. CU!>'tando SJ.üu. 

Calcille!Dos agora. o grande projuiz<> qut: soll'remos ue:;tes <lous 11l
timos mczcs, do jnnllo até hoje. O café ct•u c 111 junho r)l) Q20 pas.;ou a 
cn;,tar ~·~ centavos por libra . O cal'é 110 v:Lr'QÍ o eontiuuon •~ :io ccrt
tavos po1· libra. 

n prcj11izo nessos dous ultimes moics é <lc llli:) pot' sa1;1.,;1, com o 
•lollar a 5S, o ~2S com o dollar a. 48000. 

&tu ó o gl·and<.11•rc.iuizo que o~tl°L ·soll'1·cndo a eco11o mia. n;wional • 
. \fo~ . lev-antcmos uur i)OtJCO ma.b a UOôsa aprcciaçi\O. , 

. Vc.iarno:; u proj 11í~ <:t.>lo;;sal :i:.10 soll'rc o G t·n~i l com 3 ~ua safr:1 
úSLuu;tda. cm H.llO'.•.OOQ uo sacco;:. 

ü pi-ojuiso c in relaç:i.o á.:> t;Otal{õeS di.; a.gosto do HH ll so1·á. de: 
'2n.oot>.ooo de dolla.1"S, ou sejam S6s.oou:ooosooo. 

C. -VQl. VI 18 
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n pnJjui:;v pela bai~a de 111 ceub 110;; <iom: ulti1110,,; mc:tt% i:>lo 
<!. de ._iunhn t i() l'J~O ;L té 11ojc. OO!'á 1le l ·Li . :!OU .(100 dotla.1·~. ou 
:.;g1J. i:;ou: 000$ tlu uos . .;;i 11iocd:1 , C:·Om o doll:u· ;~ '.j.$ e ;~1; . 600: uuos Jc 
nos;;a. moeda, com o dollar :i !iSOuo . 

Esta.mos, po1·tauto, dcauto de t11ua sittia«;ilo dú s.11 111111a. gra
\' ida.dc. 

A i'1ac;.ao b1·a.sildt·a cst{~ exposta a· 1101·det', µw mai1ob1·as de 
marca.dos, digamos 600.000:000S, que silo luc1·os lcgitimos d& uossa 
producçã.o a1·1·ebata.dos pelo capitalismo p1•cpotentc deante da fraqucsa 
da nossa ei•ga.aisação commcrciaL 

O SR. FM~C1scu V .\!,LAl>.\ni:;s - tjuc pt·ctc.11<le !'tlzct· a situação 
;;ovorua.men taí '! . . 

Clamaremos apenas ou indica.remos soluções ·? 

O Sn. S.rnPA.10 YmAL - i\l!!u ·fim neste momculo e co11t1·ibuir 
com alguns da.do;; que cschü·cça.m a ~itua.(':ào. 

O Sn. faov C1un.:s - 8 mostmr a gravidauc do fl!ll.I. 
O Sn. SAMl'.\10 Vrn.\1. - Pedindo •~os poderes coru?ctcutcs quu 

uii.o se tardem· as provide11 cias q(1e julga1·em mais efficazes. 
U111 Sn. D Et'UTADO - Que venha o remedio, quanto antes. 
O Sn. AnMJ\1'(110 Bu1u.MlAQur-V. Ex. não incluiu no calculo as 

manobras baixistas do mercado brasileh·o. Posso trazer meu tosto
munho que um dos baí:dstà.S pdullipacs do Rio de Janoiro, cobrin sua 
dift'erença com ".eudas a. termo e com gn.nde!; lum·o~ . · 

O SR. S.\m•.uo VrnAL-bto mlo dimiunc a gravidade do pru-
1Jlema .•• 

O Sn. A1n1Mmo Bu11LA)l4QUt-!\las divide a. rcsponsabilid;~dc da. 
si tuai,".ão. 

O S11. 'sA~muo V10At.-•.• c..<\Sa. 1·cspous:i..bili<1adc 1m1mo ' i111porti1. 
para. a gt•a.vidade lia situa1~ã.o; afüis o capitalismo brasiloil'O !louco 
influo na. situação gei·al do mcl'Cado . 

O Sn. Er.ov CttAvt;:;-E'_ a formiga iicanto do olcpha.uto. 
O Sn. A m!ANUo Hun1,AMAQU1-:\1Rs contl'ibuc. 
O Su. FRA:'lc1sco VÀL1>AllAn1;-s-S. Paulo 1111c Caz '! Oovc tomaL' ~ 

iuiciativa, devo agil' iiarn fazer a porma111.mtc cJeíCSJ. 1!a. p1·oduc1ião e 
a;í.o a.pemts clamar po1· pl'Dvidendas gorn1·na.1ucntRcs . · 

o S11. c.rntos G.\ncu.-:'\atlll'<Llmcnto Miuas COI~\ s. Paulo . 
o Sn. SA~ll'AIO VJUAL-S. l'aL1lo, l\linas e Hio estão agindo, "poi>.'ll> 

afli1•mar a V. Ex. 
O Sn. Ei.ov Cn.wr,;s-0 11ob1·a oradoi· c;;tti. cont1•ibuiudo pa1'<t c>

clarccet· a ~itua<_;~1o. · 
Estamqs, portanto, Sl'. P1·osidouto, dcanlc de. um facto de sumw :~ 

g1·avidàdc. ( ~1poiados.) . 
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São iO. 000 . ooo <lo slr:wliuu,; ' a.rrnli;Ltaolos :í. ~"n110111i:~ 11acit•rntl. I·:' 
uma. quantia. rc.;pcir.a\'cl. que p(dc <tllcdu t· g-rn ndcrncot.c o;: ri·opríos 
e reditos da na.ça.o. . 

Qual ~ci·á a, sit11ação c.1mbial com o do~féilquc dc'>Sa cuo1'.mc 
"ounn;:. no valor da cxpo1·tiu,;;10 '! 

Em 30 de junho cncenou-:;c o :l º semcstt•c <tpcuas com J :;.000.000 
de saldo em ouro, 110 intcrcam.bio como cqcerraremo!; o ~ ·semestre 
em dezcm bro '? 

O SR. EwY CBAVES-Ba:ita dizer que o tlolla.1· ·de ·tS fla.SSOu a. 
:iSiOO. 

O Sn. S.\•11•11.10 V1b.1r.-Pe1'l'eitamcnte. A de111·eciaci;ic> se faz sentir 
todos os dias. No fim do semestre a.· situac;ão cambial póde ~c1· impres
sionante traicndo a~ mais fuucsta.:; conscqucncias para toda li. \'id;t 
liuancoil'a d.o paiz. Esta.mos, port;tnto, ucante de um pt'olllcm:i emi-
nentemente nacioual. ( 1\ poiados.) · 

o Sa. FnÀ~CISCO VAL!.ADAll.llS-Sobrc isto uã.o h<1. Ult\'ida. ncuhuma. 
O S11. S..i.1o11•A10 Vi1>Ar..-Dc\'cmos crm:•u· os b1·a.ços dcan te de unu~ 

:;itua~ão desta ordem'! . . 
ijntrcgat·emos ás leis n:i.túracs a soluçii.o de um problema · q uc 

cucerra. om seu bojo os mais graves perigos pan1. a Na<;.ão '! 
O Sn. F11ANC1sco VALLi\IJAn . .i::s- Ncuhum p:tií',; tomou ~ssa. a.ttitudc, 

si) o Brasil. , · · · 
· O Sn. SAMPAIO V1DAL-A dcfes<1. uaciunal não consiste sómente ua 

Ol'l;anizaÇào militar e na. segnrnnça. das frontoü·as; inimigos perigosos 
<lo nosso engrandecimento ~a.o aquclles l'JUC com ai·111as podm·osas uos 
~u·1·ebata.m o frueto do nosso trabalho dentro das proprias frontcil'a:;~ 
A conquista. pacifica. pelos habcis procc:ssos comm<irciaeli lcvaw <i. os-
1.:ravidão cconomica., a.o esta.do de coloni:t cio facto. 

O Sn. ELoY CoAvi::s - lncontostavclmcntc. 
1) Sn. SA:11t•.&10 VmAL - ••• poi·quc esses inimigos sug;t111 :is Cun:•~:> 

•·ivas da Nação, sugam o producto do nosso kabalbo. Toóos os c.~t:t
distas co11tomporanc~ tcom presa; a sua attorn;.ão 1m dofc~a. dos intct·
cs~'\!s oconomicos da Na<;.ão. (llfmto b~,;i !) 

O Sn. Es·t.\cio ComtmA - A dcfüsa tem do sei· J'cii:1. CQ11t1·:i o 
cst1·augciro e dcutl'O do nosso pa.ix . o a~sucar está. sc11do sac1•ific<ulu 
dentro das nossas proprias rron tcit·:-1s e isto posso JH'Ovai· aqui 
mesmo. 

O ::::11. SA~IL'AlO Vm.\L - A dolosa. ú oxact:u11cnr.o contra o,;· <JUC 
11u.ornm a.rrcb<ttar os nossos luc1·os dont1·0 das nossas pl'oprias fro11-
1c1rm;. 

O ~ll. S.i.Ml'AlO VmAL - Tivcsscmos unm organi~ai-.iv cocumcrd:d, 
uma organi:.:açào ba.nco.ri1t, ' 

O ~11. Fn.\Nc1sco V 11LLt1.uM11::s. - Fac;~t~nol-a .• 
· O Sn. S.\ l 11•1.10 Vm.\J, •.• . o nr~o c~ta1·iamos neste 111omc11lo sull't·ou-

1lo t~o g1·andc::; p1·cjufaos. · . 
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A' iru.:ut•i;t do> govcmos brasileiros é que devemos ;i fa lt:\. de 
01•ganiza.ção . 

..f) Sn. Bu11Lu1AQUC - Falta-no~ <.1. inicia.tiva. particnla\·. · 
·o SR. ·SAMPAIO V11Mt. - Essa organiza<;rLo nii.e cabl.l só1uent.o ao;: 

particulares, . · · • 
Todos os govoraôs civiliza.dos t~m tratado <lessa orga11i7..aç:i.o. 

amando a sua ac<;ão :~ iniciativa (>\·iva.da., como a frança, õL Alle
l.nanha., os Estados Unidos. 

O proprio Ba.tico da Inglatet'c-a é L'Ogi.lo por um dec1·eto do parla-
mento. · · 

O Ss. FRti.NCtSCO VALl·A1>A.1u:s - O Presidcutc do. Federal Reservo 
System é o Secretario da Fazenda., é elle quein orienta todas as 
operações. Seria muito conveniente que o Brasil se mirasse nesse 
espelho. 

O Sn. S,ucr,uo Vm.U. - Tivc:;semos nós urn~i orga.1)izavà.O ban
ca.ria. regulal" e esta.ri~ feita a dofeza. da. nossa. producçilo. 

S. Paulo. ~\finas e Rio .de Janoiro teriam na wurantagem a. 
defeza prompta e -::egura eia. sua producçã.o. Ba.stava que se iw- · 
mazenassem a.s quantidades nece~arias pata a regul&rizaya.G áas 
otfortas e tiyessem a aS$istencia fin:i.nco~ra. de uma boa organização 
bancaria. · 

• O Sn. CtNCtl'IA.To BRA<H: - B:istava. só <\ noticia de que dispunh a.-
mos de recursos pa..1·a. ía.zot· cc~sa.1· a exploraçã.o. · 

O Sa. FaANcrsco VALLAl>ARES:- No caso presente basta que o. Go-
. verno fique autorisado a. intervir · . 

o S11. S.\MPAJO ,.IDo\L;- E' ex.a.cto; V. EEx. a.bOt'!lat•am oom 
esse ponto . A sensibilidade em que se acharo os mercados quo o>t<"i.o 
auferindo lucros quo s'i.o no95os, é de tal ordem, qne resol'firla. a do
fai:a seria. logo resta balct:lda a not•m&lidatle cio 1nerca.do . 

· Tlvomos e:lSa. organisac;1Lo L>a.nca.ria., a. V&lo1•lsa~o do!l nossos pro-
. duetos estaria Ceita. "la.:; oã.o a temos • .. 

Deante dessa fàltla da nossa organiza~o cornmercial, devemos 
cruzar os braços 'l · · 

~ã.o; iYto aã.o seda do estadb•ta.s, porque niLo é de a~tadistas ontr1.1• 
gar aô ca.1>italisDlo e~tl·augoit·o :;oo ou 600 mil co11tos quo são nosso,;, 
que pertencem logttime.iuo11tc tl mrnnomia 11aclorwl. 

Sou u1u !l·a.w:o :L.l \/at·:;ario das omi,;311us ()Olo l'hc~otn·o e rw>l.o 
p:>.t•lameuto j(~ tivo oc1'.a ;i:\ o ilo deixar lil•m:~da a. 111i1th;t opin iào quau
do a.1n·o;ontu1 o 1>1·01ccLo 1·.1·nn.11rlo 11111 h.ini:I) ce11u·a.1 ilc Emi . .;sJ.ii •l . 
Hotle;;couto.~ . .\fa,.: como bra,;i J~ih•o 111•.1 tenho n rliroito de mlga1· ,, 
1nou volo p<lrn. r1ur. :-:a l'a.•:a. mn.is uma 1:mis:;;\1) p:u-<1. dcfo~<1 d o;; 111 :d.
c\eva.do~ ii1tol'os~c,; ucLn1011liu•>s 1io 1uo11 .J)ai1 .. 

O 811. l•'nAXCtsco V,\1.r;AOAll1·:s-.Si co,11rntl<i0111i . .;st10 .:u pódo s.LIV:i l' 
a. sitt1a.çn.o , . o\I;\ n:~o 6 um instrnmento tão detcsta.vel qu•,\ 1lo1·;1 sti1· 
repcllida.. O uecc.>Sa.l'io · ú faic 1·mo::; a. do resa. pcrma.ncnl~ da. uos,;a 
produoção. 
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O Ss. SAMPAIO VrnAL·- Acho condemnavel o regímen ile ernittir 
com expediente. para cobrir deficits e despezas im~roducHv:is . 

O Sn. FRAMClSCo VALLADARE~ - O Brasil nã.o tem outro recurso, 

O Sa. SAMPAIO V10.u. - Exnquanto nii.o tivermos a. organização 
banca.ria, darei sempre meu voto para as emissões que vlzem a defesa 
da. patria ou do grandes interesses eoonomicos em perigo. Nã.o re
cllsarei o men voto ás omissões que se destinem ao enriquecimento 
do paiz. 

O S:a. Fru.NCJSOO VALL&D.&RES - Que é a forma. da valorização da 
propria moeda, · · · 

O Sa. SAHP.Uo VmAL - Sei, Sr. Presidente, que ha opiniões 
inoxoraveis contra as emissões. 

O Sa. F1u.KCJSCe VALU.DARES, Sã.o correntes contrarias aos inte
re~es do Brasil porque pcrmittetn a continuação da .exploração no 
Brasil. 

O SR. SA1Íu10 VmAL - Nilo comprebendo que deante de um& 
situai;ao grtwe, deante do perigo de uma. perda. form'fel para a 
Naç.1o, de um prejuizo global de 600.000:000S haja quem possa hesitar 
em dar o seu v9to a. essa medida destinada a salvar o Brasil do pre-
jnizos tão consiàeraveis. · 

O Sn. PAVLO DE FRO?mlf - Felicito V. Ex. por eSSé facto . 
O Sn •. SAHP.uo VmAL ~Agradecido a V. Ex. 

O Sn . FllANCISCO V.t.LLADARES - Depois da grande emissã.o do go
verno WenccsJau o cambio subiu consideravelmente, porque a pro
dncç<lo a.ugmentoa, avolumou-se. F.sta. é que 6 a. nossa moeda. inter
nacional; tudo mais são doutrinas e theorias contra o Brasil. 

O sn·. EJ.oy CllnES - Os theotista.- carranças ~:lo os mais peri
gosos do todos. (Apoiado1.) 

O Sn. S.USPAro Vm.u. - Vejo com grande prazer que o· senti
mento geral da Camara. não é infenso a. essa. providencia excepcional 
para defesa da nossa producção. Sei, por informações, que o chefe ~a 
Nação estuda com a maior atteoç:to esse problema tão premente. 

O Sa. C.uu.os pE CAW'OS - Multo hem. V. Eit. estâ com a 
verdade. ~ · . 

O SR. SAMPAIO VroAL - S. Ex. conviveu ba pouco tempo com os 
· mai~ eminentes estadistas do velho mundo e da Amerloa do Nort.e e 

obser vou as suas profundas traosfo\·ma1<~es ecooomicM e financeira.s . 
Um espirito clarividente o retei11perado 11essa alta. escola jámais 
dei:xaria que se sacl'ifica$sem sem uma providencia 600 oo 700 mil 
contos que l'e-gr1-1sentam lncros cta economia nacional. O estadista 
~ontemporan('.ci n1i.o pódo ter idéa~ !)ac.ta1;as . não p6dc deixar de ter 
o <l~pirit.o sempre aberto e doei! ás injuocções dl'S uecessidades 
11ac1oatres, 
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.278 ANNAES DA CAMARA , 

O Sll. FR.tNr.rsr.o VM.LAUA1W.s - Y. Ex. poderia accre.;centar quC1 
:~ preoccnpaçã.o pl'imeira de todos os e::ita.distas é :tug111cl1ta.t·, (! valo
rizm.· a producç:i.o de seus paizcs. E,;sa ú a questão pl'incipal. Nã.o ha. 
pE'ogrammá governamental que não contenha esta íormnla-incre
ménto e defesa da prodncçã.o. 

OS&. SAMPAIO VroAr.-E' oxacto. Este é o ponto centrnl do pro
gramma; .de todos os goiernos, como V. Ex. ri.caba de a.mrmar. l\Ia~. 
Sr. Presidente, as cmissMs pai•a defesa. d:i 1Yroduc~ã.o nií.o podem 
sofírer as criticas acerba~ qlte se fazem às emis~ies cornmuns-porque 
est:i.s effoctivamente nilo representam nma 1·calidade monotaria, e 
s(lo por via dC\ regra irrcsgataveis, 

Mas no caso presente a emissão tem por buso :1. mercadl)ria depo,
sitada e JlÓde sei· resgatada com a liqoida~ã.o do 11tocl•. 

U~l SR. Dr.PUTADO-~Ias 111mca resgatavcl. 
O SR. S1o1111'A10 VmA.t.-Em 1mizo mnito bi·cvc S. Panlo tlqnidon ;t 

ultima opcraçto de defesa, aliás com luc!'o <lc mais do i•éis 
100.000:000$000. 

O SR. fü:xTO rm MmANDA-~iio foi i•csgatad:i •. 

O Sn. P,uJI.o DF. FRO:-i'tlx-Qn~l foi a. nota. resgatada. '! 
n Sa. s,..~n·AlO V1DAL-N::!.o me refiro a i·c;.;gate. O i·esgatc niio ;;e 

deu porqne a Cama1~J. votou uma emeud:1. antol'i?.:mdo a applical' o 
p r·oduclo na dn;;pe.?;a. Mdin ari a • 

O S1t. Pimno CosTA-Po1·tanto. uma. no\·a em is.sã.o •.• 

O SR. CAKr.os UE Ci\nros .,.._ Quo foi autorizada no oi·,-amento pa~· 
~ado. 

O Sn. PAvr.o nE Fno:..T1:'í - Estou a.pena~ mostrando os inconrn· 
11icntcs <lus abusos. · 

O Sa. S.tMrAH) V1t1AL - E 011 scc1111danuo a O})iniã.o .de V. Ex. 
!\cata.mio o fio lia~ mi11has co11;:idora<:.ões. p:i.ra. a <lei resa de tão 

olevados irllci·cssu~ temos JfL n cxporiencia füita, temo~ uma perfoit;t 
li~.tu de co11<;&s com o~ caso.~ Já. liquida.dos• 

A sit1mção do café, cm 1 \H i, era. 1>oio1· q11c a situa.ção aclnal. 
Em f9i7 comprfLIUOS tm:: milhões do sa.cea.~. A safra \Jra.sileil•:i. Ol':l. !le 
1G milhüos, o i:iock visível de H, o snl1pri1mrnto Lotai de :lti para um 
consnmo 1lo 11J milhuos. 

Hoje, a. .~a.fra ost;'t a.\'aliada. em 11 milhlíe,:, o i:toch~ vi~inil nm 
~oto milhões, o ,;u1~1wimento toLa~m 23 e u consumo ero '18 milhi:hi,. 

llasta1·â. a retirada ta.Jn1z do nm milhão a. dous milbllos rlo s:wco.~, 
para a prompta. e segu1·a. t•egulal'ii:a1;iio das cota.çõo,; legitimas. 

O Sn. p,,cr.o or.; :l"no~TIN - Qué fos·Sé i:JP. lrl'~ 011 mE'~mo 
1.l~ riu:ih·o milhôC's: o protirema !Jt'n n mr>~mo. 

O Srt. S:,\:;>.1P.<\JO Vm.\L - Sem dnvi{k1. 
Trmn<>. porlanto tlenn! r. d1~ nú:;, l'f'\)ilo, umn Vl'rdnd0i1•:1 

Jicrio dr! 4·ou~a~. uma i~xrwt·imwin l'eila. O E>;tatio dr S .. Paulo 
a1:tlba de 1 íquillar, t•omo 1J i;;i.:I', f'rn poncn 1Tlf'7.flfi, a op~ra\!iÍ() 
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de · tres milhões de snr.cas, com o lucro de mnis de com mil 
ccnt.oi; para n Nação. 

O Sn. AnMANl>O Bunr.AMAQUI - Neste. caso iria.mos trans
formar a União em negociant.e de cai~. a comprar e vende!.' 
para depoi.; tornar a comprar e a. \ ·cnfl.er. · 

O SH. EwY CHAVF.S - Desde fJUC se.ia neces.~ar ío ..• 
o SR. MAURICro OE L.-\CERD:\-N<.'gocia cm f.:mta cousa! •. • 

O SR. SAMPAIO VIDAI; - Ao;; poderes publicos cumpre 
cefnndcr o.~ . qun Ll·abalhnm e salvar a P.conomia nanional da 
·:;anancia ()St.ran:;rr.ira qnc investe ronl.ra os sous lucros le-
iif.imm;. · 

O SR. EJJo-~.- Cu A vi;~ - E' funceão <lo E stado. 
O Sn. S .llMP,\IO VID:\L - P erfeitamente. Precisamos im

pedir que o capitalismo <.'.strangeiro :organizado noi:; arrebat.I' 
COO ou iOO mil contos fJUP. ·sã(! os lucros nossos. 

O SR. ARMANDO Bonr.ú-rAQüI - Estou dn aticôrdo com 
Y. E:t:. ; mn.s que isto ,;;e.ia ft!il.o por meios oul.ro;; ·'tue não o 
r!e l.r:insformar a União f."nl negocinnLe. 

O Sn. S,,;:,.iPAIO VIDAL - NTta é a União. São os Est.adosi. 
Mas,, cmquanlo não tivermo;; OI'g-nnização ba.ncaria havemo!\ 
1!11 lançar mr.o dt> oul.ro;; l'f'f'Ur;;os para dr-ft>sn dn nos;;a ~tio
nomin. ' ·1: 

O SR. ELoY CHAVER - E 'IUP. fnznm as ouLrn.- naçõe5 
'lllrtndo i'Ompr~ , por exemplo. o f.rii;-o para rev~uder ? 

O Sn. SAMPAIO \rco.,L - Diz br.m V. Ex. Como ninei:\ 
hn pouco fizeram os EsLadM Unidos. · 

Emquanl.o não tiv11rmos orgn.niznção hnn~arin. t.rremo::: 
clr~ lançar mão ele outro moin <'ffiJ)it'ico. eomo 1• o das c-mi!:
i>õeR. Tivf.'.ss1>mo~ banr.e> d('. 1·0001:c!.onl.o"' l' núnca o;. Est:ufos 
1wncl11clore;; inr.ommodnriam mui~ º"' ~nvP.rnos 1ln T!niiío. 

O Sn. AR:'lrA:sno Bt1Rl.A::.t:AQc:1 - Poi;; {o o qn" <l ii:ro. Fa
c:-imo~ l.:unbrm a nos~n. organi~nr,ão. 

O Sn. SA'..\-íP.\IO Vm11L - Si aincln. não l t>mn~ r~n potlr 
rc~n mnrhinn orgo.nizn<ln havPmog flp, nruznr ·M b1•ar,O',• '? 

O Sn. Pt\UT.o DB l"l\oNTJ:-< - l'\P.m · 6 o momf!nln d11 or~a
niznl-n, porc1u~ nãn h:t 'lcmpn. (A7lninrios; ) 

O Sn. ELoY GH.wi::s - E mí'smo os go\·r.rnos <los paizes 
f!nP leem es~n mar.hina orga-ni1:n<la. üe ve7. l'm quando en
t r.am no mN'cafl·o para. r.nmpro.r, por e"emplo, r.cm~:t0s. como 
•hirnn1.í' o. gu <.'rra o fi:r.nrnm a. fngln.t('rra. a Halin. n Franr,:a 
e o:> F~t .. "ldos Unido>:. . . · 

O Sn.- ARMANno Runr,.~l\fJ\QUI -:- Ern uma épor.a anormal. 
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O SR. ELoY CRAVES - Mas esta . é tambem uma. époen 
anormal; é uma época d·e crise. Anormalidade não é só a 
guerI'3. 

O SR. ARMANDO BURLAMAQUr - E! uma cri,se crue já vem 
sendo allegada ha 10 (>Ú 12 annos. · 

O Sa. GoMES DE LIMA - P'l'Ova simple:miente que é uma 
crise 'onga. · 

O SR. SAMPAIO Vro . .u. - .Sr. Presidente, meu fim era 
apenas trazer escla·recimentos i;ia.rà est.a questão d() eafé . 

; O SR. ELoY CHAVl!:S - E k-0uxe com muit.o brilhantis~ 
mo. (Apoiados.) 

O SR. SÃ1'11:PAIO VroÃ.r: - Nãn e;:lnn· !'•i'ggl'lrinn·n merli rln!'. 
'J}OTrrtte sei que os alt.os dirigentes i;>sfnr.lam o p'l'obl<'mn rnm 
~rmd-P. ca:'!'inlto e m\1it.a i:>lPva(:11o. r.11mnro rrnPm1;: um {IP.yPr 
d1• t'epres1mtan L1' da: Naelio ·e repr~Pnf.ante de S. Paulo ondr 
o Governo e todas as cla~ses ·activas estão emnenh:wfü::simM 
na solu~ão do prol1lema. 

O $R. EsTM~TO Co-JMBRA - V. 'F,x. está, fallnnclo l)f'lo 
Brasil inteiro . (Apoiados.) 

"O SI\. Et.oY CHAVES - E ·com certeza "<!. Ex. cst:\ fal
Ian(lo para rrue não demorem as provicJP.ncias. 

O SR. CrNr:INATo BRAGA - E O!l f'TUe teP.m Ofll'llflro rnn
haria ºá nossa lembrem ·l)riwidenriM PffiC'.ll7.P.!t. mas que !!Rl
vem o paiz-. O qi.1P nllo Re nfidP. fiMr f>. inArt.e dennte dri 
ameaoa de mina. · · 

O SR. :S.\MPAIO VniAt. - .'T\l!'!tRmP.nte n nrC1m11fld!'ln ÍJl:'l~!'lnfl 
medii'lns ~ um rlP.ment.fl rler.i~ivn parn !lun efffoa~tn .. . 

O SR. JllJ,oY t'.:"A"AVl'lP. - 'P11rn o rPmertin nl{o vir rlPpofs l!o 
dnentP. P.!\f.nr mnrtn, · 

O SR. SA'M'PATO VJDAT. - • . • e !\ r117.lln ~ Mf.n: os r.om
pradorP.~ cnnsP1:11irnm nrlf'Tnlrlr ~llP.nns nmn PPCUÍPnn pnrf.p rfa 
saflon a PSS<'R n"1>t;nfl nhnixn!I " ;i mnior 11nrtP''h rnll1Plth n.1ncfa 
fH'SdP ,'IPt' '11\lV!l, 

Por i!l~n Rfftrmo qu1> a nromptidlfo <!n. metffdit i< dACt!!lvri 
;pnrn def P!':n de .nM!ln orodur.efto . . 

F.m rM11mn, Sr. l>res!donfe. n q1w rlP!IP.invn nr!l QUA 1'i
cn q~e 11Pm rlnrn n sif.11a~lfn ·!2'rnvP rln~ nMqni:t m11rMdoit !!n 
café. · · 

Os prrcos riue pal!'nvam o;; cnmprnlfnres pP.Jn noss('l nro
dur.to. hn mnit.o nonco tempo. niio "rnm c~np-fZ'erac!os: eram 
nrccos qul'! os habilitswam n. ganhar ninda r.inl': de dinheiro. 
porque adouirinm a 2~ Mnt.n.vos ci vPndiam a !'iO : drmois. com
praram a 24 e:> ~ont.inunram a v endPr :i 50: ~hPJl'am ni:?nr:i n 
comprar a 1.li '! ainda :vcndP.m a !líl ! Quel' rlizer oÚP. sobrr. 
os h.1cro~ rcguinrc:'S que auferfam, fJUl?rem arrebatar h~rro~ 
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que deviam ser legitimamente noa~os, porque representam a 
situação privilegiada que 'é muito nossa. · . 

E os poderes publicas. assim como defend-em as frontei
!'as, devem defender a economia nacional contra ns nggres
sões ao nosso pati:iotismo. (Muito bem . . Apoiados.) 

O SR. MAt.'Ricto DE LACERD.Á - E não é só arrecadar a 
sobre-taxa. Sobretudo, deve ser defendido pelo Estado, um · 
producto eminentemente nacional. contra uma jogatina inter
nacional. (Apoiados.) 

o SR.· SAMPAIO VIDAJ, - Perfeitamente. E' o veroadeiro 
nacionalismo . · 

O SR.· '.ÂRMANDo- BuRLAMAQUI - Produeto que n!l.o es
capa tambem á jogatina brasileira . . 

o SR. .ARMANDO BunLAMAQUI - Pois acabamos tambem ,• 
~om as vendas a termo. · 

O SR. ELoY CHAVES - E' o que. disse ha pouco: a for-
miga déante do eléphánte . · 

O SR. M.Aun1cro DE LACsru>A - O jogo do termo é para a 
a!Ln. não ]"lroduz a baixa. O jogo internacional é que a pro
\'Oca. 

O SR. ARMANDO BuRLAMA(IUr - Posso assegurar a V. Ex. 
que uma firma americana rP.cebeu ordem pal'a comprar a 
pre1;0 al·to e s6 não comprou pela especulncão da bolsa do 
Rio de · .Taneiro . 

o SR . MAURTCIO DE LACERDA - São relações que não man-
·len ho. · · ·· .. -'i"' .\-'11'.~ 1 

O Sn. ARll.iANDo BuRLAMAQur - 'Trago este faeto coma 
~f P,mf>nLo de informa~ão. 

O 'SR. SAMPAIO Vm/\T. ,- Com J)rar.er . · estnu · bem infor
mado c!e q11A eis governos de S. Paulo, Minas e Rio de .Tn
neiro se 3Cham patrfotfoamentc> empenhados na eoluclio di>sc;e 
problema. 

O SR. MAtm1c10 nE li:ú:ERDA - 'E os saldos de varios llls
hrloc; da Fl?dP.rn<;:lío veClm ,iusf.nment.e da vnlori:mcl\o. Clnm o 
r:ir~ cl!)_ hnixa terão o deficit. (Apoind'i0s.) 

. O Sn . $AMPATO VIDAT. - Sei que p ChefA f1a Nnr,!fo. como 
d1s~<' ha ponco. estuda r.om o maior empenho a solt11J!ín ri" 
iwnhl<'ma.. e, c!f'nois des t.es e~c.larecim1mt.o s. 8r. .Presidrinf.e. 
w1n ~ént:n:-mfl int.eíramP,nfe r.rente na P,fficaciit dn$ N'nvi
ílr>nr.in~ qn e fortORnment.P. serão tomndM na.r:i dc>fe!"n dl.' in
f~J'l:'l"SC~ j,á(') !:'levados na E\Mnomia nncional. Tenho fé no p::i.
lrioli$mO dos re&ponsaveis pelos destinos da Na r:;ão, pa:ra. 
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acirl'dítnr IJU~ todo:: ~m sflllis postos saberão cumprir o se'l.l 
d~\·er. (Muito bom: m.1tifn bl?m, O ·orador é vi?>amentc r.um.-
1wim1.·nlado.) 

O_ Sr. Vicente Piragibe (') - Sr. f>residenl.e, vou a pro- -
Yeitat• ~ste quarto de hora. que ref:t.a do expediente, parr. 
•iordat· ~lgllmas eonsíderacu~s em torno da respost.a enviada 
!IP.lo Govrrno a um re(J\IP.rimcnto lle informa~-ões por mim 
apt'P.scntado. _ 

Ha corcn do dous mr.zf's, a Camara approvou um r'.eqtlc
rimP-nlo nm qnl' (!U pt:!di:t fossem solicilad-as ao Sr. i\finisiro 
ela Gnf'rra ns S<'g11inl.e!': informa(;ÕP.S: _ 

"1º. si clPtcrminados officines do l.iro 7. cm,io::i nomes est:i<l 
menC'ionados no rcnuerimento, haviam solicitado a sua nn
nwaçfto de officiaes do Bxer<.>iLo ún 2~ linha ; 

2·. no caso affirmal,ivo. qual a rn?.ão do indeferimento 
<lo Sr . ?>linistro <la Guerra. . 

As informn('·ÕflS, Sr. Pl'esidente, viPram do tal modo, si 
V. Ex:. me pcrmilt.e a <"xpressão. mr.nt.irosas, que acabei 
dando razão no h onrado leade1· dá maioria, quando SQ oppõe 
!'ysLemnlirnmcnlr :t approv'1ção do~ rP.qu~rimontos df\ lnfor
mnçüo. 

O Sn. 
npoindo. 

CART.o!; 01' CAMl'os ~ Sysl.ema!.icnmentr.. não 
- . 

O Sn. v1r.F.NTf: PtnAOlBF: - E -dou ao honrado leader essa 
r:u:ão pm·qu(' cf'rt.am e.nte ~ . Ex. pre rerc que as i nformações 
não rhPgumn :l. Gamara n quf.' vr.nh:im. como vi eram ~ssa~. 
inl P.iramr.nte afai:tadas da vcrda<lP. 

-0 !_::n. C,\RJ.oS DR CAMPOS - .Pl.'ÇO liCPDCl\ pnrn dizer a 
'\' . Ex. ri u<' r.ssn ~ n itn'l)rr ssi"io sua, P não minha. 

O Srt. Vtr:F:r.<TE PmAmar-; - Voti d<'mon!'ltrnr. P. V. Ex. hn 
rlP. fira r r.onvrn d do, qur rr.almenll"' l'ssns i nformn~?H's niio !'lã1> 
Y<'rclarl1'irai::. . 

O ~r . Ministro <la Gncrrn t'N:pondc que _ O!\ ol'fic iae11 dn 
firo n .. 7 não rornm fll'OmoYidoi: n officiaP.s rin 2" linha. prí
mPíro: pm· faltal' :í ~ouiNlnd1• on;ani;r,a,:iio milil:l!' flTn Mm
panhia nu hnl,'tlhão . . 

AQlli <"~ l.ão M informncu(li;: pr<'.~ tada~ nft'irinlm:>nl.I' no in
>ipf'rlm· r r1? innnl cio tiro, dii r,• i·r~iiío mililn r. rm 11ur ~" li! 
Cl H"~11i nt.r : . 

«A l'-Xisf.r>ncin d<' hnt-nlhüP.~ rl!' nl.ii•ndnr r> ;>. clPRIO. ~n
r iNl3rlP i'1 nnl.f'rior no (lror1'f o n. 8. Of.t3, '' " 25 1i r> Ju
nho dl'! HltO. 

Qunndo Mini~tro da Guorrn o ~r. mnr~!!hnl Hr>r
mrs nnri-t:if:! llC!': dn Fnnsr>rn. rrn 1PflS. r-onsr.nl.iu q1_1~ 
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rom os :itirndores uniformizado~ fo5sc orP::\niiado um 
hnlalhão. - · 

Em 8 dr. novrmhr o rio mesmo anno, pela primeira 
vez. cm prcsenr;a do Exma. Sr. gcnel'D.l .losé .Bernar
dino Bormann, sub-c-hefo c!o Eslado-!\tnior <lo E:i:::cr
cil.o, formou o batalhão, desfilando nm s~':mid:i. para 
mn pns.sl'in milil:ir_ .. 

Em 2.0 dn novC'mbro rio mc~mo anno rir ·1 ()OS. no 
rN•inlo da Expnsicão !'iacinnnl, o Exmo: Sr. mar echal 
lfot'ffi('S Rodrigue~ da Fon.~l't-.n, :Mini stro da Guf'! r ra_ l"ffi 
prgsoa, rml.regou a banr.ll'irn nar.ionnl no hat.nlhfin.» 

~ão, l)Ot'lanto, . varia~ aulol'idnd<'s da G1wrra. r rconhe
r>l'ndo a ~xi;:tcnc ia do 'l'lro ·n . 7 como hatalhãn ou eomp:rnhia 
dl' nU1·ndor P.s. 

~Dessa dat.a em 1le:mte, Iodas a;;. :iutori~adns mili
larcs que pailsar:1m pelo f::nvl'l'no . s:111cc.10naram a 
"xist.encia do baf:\lhão, o rinnl tomou parle em numP.-
1•osa:: fo1·mo.tuya;:. inr.orporo.do :'1i: tropas do Exerdt.o. 
c>nmmnndndns por genct·aPi: do Exercito, r.uja cxisl.en
r.in pPln :il'l nnl ~lini;; l L'O da GuC'rr·n. Sr. marechal CaP-
1.ano de l"nria . foi rP.1·1111hN~ ic:!n oft'icinlmcnt.r, rm avi;:o 
n. H.'l1. de !l dP i;drmbro dr 'l!HG. µublkadn r m bole
tim do Exrrcitn n. rn. ri" \ri dn sPLC'mbrn r.11' HH6, no 
1.11wl dl'Clnrou n11 F.xmo' . Sr . g<'nernl l.ll Íi': narhf'do. 
eht•fo uo J)ppnrlamcn4o rl:i nucrra. qun n soei{'(}ade c!o 
Tiro n. 7. 1·on :;tifuindo um hnlnlhão dl' .1•a1;n<lor1>s, " 
form:rnuo 1~01110 i;unrdn ili• hOJll'n por occn8iiio da~ in
slalla1,;f10 do Dircclor io C1rnlral dn Lii:n dn D1• f'rl'n Nn
uionnl, no d in 1 !1 1 nnn Í\'1•rs111·io rln noii~n l nclr>pcnclP.nllia. 
1:h:nno11 n nl lr•nciin pnhlil'!l r• n1·m·rw o11 ns m11.i s lilm11-
· 1>t•irns rr>fl'rPndn~. p1>ln flrmr-zn f.! g111·hn l'IJll) fllll' s1• 
nprr~ ;;cnlou. hr' ln 1'01110 (ll'llt 11nil'urmirln,l1' ,, 1•1•1·fp7,n 0(1~ 
movim1mlo~ qur• 1•x1•1•11l1111 • • 

8iio; po1·lnnl11, o i\l llli~lro 1Jn (lu11rrn " o rhl'fl' do F.s1.niln
!\lnin1· do r0:x1w1•ih1, l'lll l\~1 (j 1't'l'(Jllhf'1•1•ndn ,, pr1wlnnmnilo a 
•"d~l .. nc•ln 1111 Ti1•11 o. ; 1•un111 1•11mpnuhin •li' N"; nrl11r1•~ . 

:\ inrnrfn1:l\n li•) ::::1., Mini~trn ,•nr.lin1ín : 

-s:O~ nJ'firinC'~ ri-q1wrrn l.P~ nilo rnmprnvni•nm: a) 
nl'lrnr-;1r no l'XP1·1•iei11 rli' i>uns rmwr;rir~ hn i\nu~ annos. 
1wlo mP.no~. nnlC'~ da l1>i til' :l dl' oulnbl'n rll' l9t7: 
b ) te!.' menos de :io annos dr ir!ncfo, limif" mnximo pnrn 
•)." c:nndidnto~ n offie inr.;: dí! 2' cl:tf;!;1\ rln 1'f'~.1:>1·vn <IP. 
.,. linha: ,. ~, l l'r fomacln p:n·t.f' nn~ mnnnbrn~ . l> 

Ao ·Mnhl'cimcn lo da. Cnmara Lm~o n fr': rit> officio elo 
t•aila um .-lc·~sr)< nl'rir.iaPs. Dl'mnn~f L'ado fir.r\ flll•' l.odO<l ellef' 
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"'' ' nch:l.YaJ.ll no cxerc ic:io de sunf; fmlcções, f.e.ndo tomado 
p:.1rle nas "manobras do Exercito. 

l"f;;'LIPPE DE SOUZÀ 

Info·rmação n. 1 - Cumpre-me infol'ffiar Que dos as
se;ntamentos do atirador Felippe de Souza <JOnsta o seguinte: 
Matriculou-se no Tiro de Guerra n. 7 em 5 de junho dr. 
1908, data c.rri que foi incluído no batalhão de atit'3.dot•es. 
tendo tomado par.te na primeira formatura publica rEoali-

. zooa em 8 de novembro do mesmo anno. E m ,ianeiro 
de 1909 passou a pertencP.r a banda <le cometei
ros, como tambor. Em t6 de janeiro de HliO, péronte uma 
commissão de officiaes <lo Exercito. fez e:tame paTa !'eser
vista., do Exercito. Sl'!ndo habilitado. Jurando bandeira. Em 
23 de n:ovemhro do mesmo anno mnrchott por ordem suvri
rior, fazendo pa'l:'te õo ba.t.alhão de atiradore~, nfim .de gi.rn:r
neoer o cães de Pha:roux. por occaeíãC' do .Jevante de part.e 
<hl esquadrn nacional. onde permaneceu até o dia 26 ~:trne
(}endo as trincheira!' ahi leYant.:idas. sob n$ ordens do Sr. S!e
n~ral Antonio Ari~lpho <'ln Fontnura Mennn Barrei.o. Pela Õr
'1em <lo <lfa n. ::\'51., <lo me?. <le mnr~o <lC' i9H, uo Sr. gcnm':i.l 
im:pPct.or rin !l• reirião militar, f<J.i ·louvado p elos serviços 
prestado!: <h1rante o levante de 'Pai-te da esquadl'a nacional. 
tendo concorrido cfficazmente t1nra restabelecimento da or
dFm. Em R 1fo .ianefro de 19H fe7. concurso pal'a officia1 
ntiTnrlor. !'lr-n<in promovido n 2º !ial'genf.-0 nm 5 de f evereiro, 
.\ 1° em 11 r1;. maio do mesmo nnno, cuJ<J posf.o tem no ba
tnlh1in r.r :11.irndorel'I d esde essa dntn e no qnal <1xerc~ inf.e
rin::iml"nf.i> :u~ funcr.ões de int.en<lente. Este nti:rado:r tem to
mndn pnrf f' r>m nnmeroi'la!I formnt.11-rn~. <>m f'::t'('!'~icids. para
rlnl'l mn1fltl'M. riC'~d<I 1\ f1rndnrl\o <ln hnf.nlh§o <'le llf,irn.dOrl\S 
até n prrsl'ntr> dnt.n. rnnt:mdn nmrir' rosos . elogios das auto
rldndr>l= .~11rP.r!nPP.S rio lllxcroit.n. Jnlµ-n ·c>sf.nr 'J'OI~ r.omprr-hen 
d iclo nn lnUrn 'fl dn nrt. 13 <lo <lcnrelo n . 12.923. de 20 <lr 
mnr~o tio rnrrrnf.e nnnn n a~tnr Am ~nnrfic:llM d1 !'.P-r :tUcm
rJi<lo no l'Pr'JUPrlnmnf.o nna <llrii::-1 · no 'E~mo. Sr. mnrf'nhnl 
'Mini~frn <ln G1wr'ra. pNHndo rnnfirmnr:l\o no vost.o <l e 2• lc>
nPnle rin 1·~r>rv:1 dn E1rnr~it.n Nrrninnn1. Em . 6 d~ abril dr 
1 M ~. ··- 'Primr-iro-fon1rnte T1.drfô71.~o E.~cobar. in.c:trnotor. 

r.mr. CAM:.\nno DE enrro. -2• 

tnfnrmni:iío n . ~ - F..s!."' n.tirn.ctor rnn.!.riculou- se n<'!st:i 
r.orpor nc:ão em f 3 <k .l11nhn fl('! 1 nos. ,1 l istan do-se na ffi l') ~m:t 
<lnt.n no Jint.;i.lh:ío .rlC' af.iradores. Fl':r. 0 -:•GHY'll' ri:rra 1·cscrvlsl :1 
<lo E')(tn•riln. nl'ranf,f' 11mn. r.ommi s~!í.n <li' offir.Íí\I'!> dn F.~P..r 
r .. Hn. i>m 11i •k jnnl'irr1 <li' 1.!H O. P I';; r.onc nl'~O l1arn . nff1m al 
:i ! i1·ador rom ~ ·'i <1 1' dl'Zí:!mhrn '°" 1 !'l'lf\ !=en<ln 1wnmtw1<lo a '?. 

.l onrmf P,: fni rwornoYi <ln n. :t• tcnentf.! cm 9 de fevereiro de 19H. 
Em 191 O. n 23 de novembro marchou por Ol'dem superior, 'fa-
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zendo parte do batalhão de atirado1res, afim de guarnecer o 
cáes de PhaL'oux, ·por occasião do levante de p&l'Le da. edqua
dra nacional, oude penhaneceu alé o dia 26 guc.rnel.lendo as 
trincheiras ahi levantadas, sob as ordens do genernl Antonio 
Adolpho da ~·onLoura Menna Bar.reto. A iO de de:i:embL·o, ainda 
!,JOr ordem superior, fazendo .parte do batalhão de aLiradores. 
marchou para e Arsenal de Marinha, afim de guarnecer essa 
praça. de guerra, por ocoa.siã.o do levante do batalhão naval, 
sendo dispensado do se1·vico no dia. 14 do mesmo mez. Pela 

. ordem do dia u. 351., de marc,;o de 1911, do Sr. l?eneral inspe..:. 
clOl' da 9• Região Milit&·; foi louvado pelos serviços prestaâos 
durante o levan~e de parte da. esquadra nacional e do bata
:hão naval, concorrendo effi,cazmente para x·estabe!ecimento 
da ordem. Em 28 de ·outubro de i9U, commandou um pelotão 
da companhia de. atiI'adores que tomou . l?arte nas gr3.;Ildes :na
u obras do Exercito, marchou para a Villa Proletar1a, acam
pando no mesmo <lia, tomando pari.e no exercicio fi.!la.l da Di· 
visão de Manobr~. incorporado a.o 7º batalhão de 3• Regi
mento de Infant.al'ia, ~ob o commando do general Abílio de 
Noronha e Silva, sendo dispensado do serviço a 29, tendo an
tes Lomado pai·te ~m todos os . e:xercioios prepa.rat,oxios reali
zados pela companhia. de atiJ:adore.s . O t• tenente Luiz· ca
margo de Bri t.o tem tomado parte em todos os exercicios e 
l)aradas do batalhão de aLiradores, inclusive nas paradas an
uuaes de 7 de setembro, oom as troj)aa do Exercito; poesue 
iilogios das aut.oridades militares e exerce interinamente o 
cargo de commandante da 3ª companhia do batalhão de at.irà
dores; é auxiliar da instruccão das turmas de recrutas. Em 
face de .seus serviços, julgo possuir os di:reitos que lhe OOD• 
fere a lettr a g) do ar.L. 13 do decreto D. i2. 923, de 20 de marOO 
cie 1918 e em· condições de ser attendido pelo Sr. Ministro da 
Guerra no presente requerimento. Em 6 - 4 - 918. - 1º re
nenLe lf.dr:f onso Escobar, instructor. 

l"LOIUANO ESCOBAR 

Informação n. 3 - Cumpre-me informar que dos asseo
timen tos deste atirador -consta ter-se mâtriculado nesta. oórpo-
1 acão cm 11 de junho" de mos. alistando-se na me.sma data no 
batalhão de atiradores, como recruta . Em S de novembro do 
mesmo anno tomou pa1·te na primeira formatura publica do 
h::italhão. Em 4 de abril de 19Q9, perante uma commi:;siio 
de officiacs do Kt1~rcito, nomeada . para examinar os atira
rlores da socicdadr.. 11rcsLou 0.xarno para. 1·oservista de 2ª ca
l esoria, do Exm·cito, sendo approvado com · distinccão. Em 
18 de abril do mesmo anno. fez. concurso para officio.l ati
rador, send'O promovida a 2º r.cnentc: em 5 de fevereiro de 
l0H foi promovido a iº tenente e a 1 de outubro de 1913 
a capi.tão, de accôrdo com o aviso de 19 de marco de i912, 
do Sr. Ministro da Guerra. Em !9H, incorporado á Escol~ 
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úe Gucl'l'a, por 01•dt01u <lo Exuw. :-;;t·. O:L'llc1·al fü?llal'ini1w 1k 
?11cntluui;a, couww111.la11le ua ll i ,. i::iãu de manul>t·at;!. Lonwu 
·t1a1'Lc uati ;;nwdc::; Jlla11ut>1·a~ ú1!$::ic anuo, rcalizaúas e111 L:ampu 
<JrawJc, a0amvan<lt1 a !!8 <l" sctmub1•n l' :oc111.lo ·:.li:opcu:;a<lo a 

· -i de outubro. Bm l!}·t :3, commaw.Januu um collLillg\mlc de 7\l 
aLírallorc::;, iucut·puradu . au :Jº n~g-iu1ct1lo de iufaularia do 
Exercito, sob o i.;oiruuantJo 1.lo coronel Abilio d•! ::\oronha. 
tomou 1mt'tc na~ g1•antJcs mauou1·a:;; tJu l:xcrcit,o, acampando 
na fai:cncia d•l:> Affoa::;os em 20 <lc :setembro, s1.mdo dis).Jcn
sallo cm 1 tlc ou~ubro. Em 1910, a :.!:J de novcml.11·0 ma1·chou, 
por ortlcn1 supcrio1·. fazendo parte úo balalhão de ati1·a.t101·cs. 
afim de gua:·u~ccr v cács <lo l'lrnt•óux, •pu1• occasião tio levante 1fa 
esquadra :nacional. omlc pc1•maneccu até o d-ia 26, guarncccm.k1 
as trincltcit•as uhi lc,·anlada:;;, sob as ot·dcns do 81·, general 
Antouio Adol•pho Lia Funloura !\1cnna Bar1·clo. A to de d1:-
1.embro, aintla l)ltl' urdem :'iUpCl'iOt', fazcllUO padc do balalh[io 
de at.iradon!S, mu.1·chou para o At'scIJa! de !\larinlw, afim de 
guarnecer essa pl'ac;ii dt-' guerra, por occasião ·do levante do 
J3alalhão !\aval. scnLlo dispensado do :;ct•víi:,o a 1:í do mesmo 
mcz.. Pela unl·em dt1 dia n. ;{51 , tlc mai·1:0 tle Hlt 1, do Si" 
general Antonio tia Fonlout·a ~fonua Barreto, im;pcctur da !>" 
região militar, !'oi louvado .pelo:; seus scrvi(os rn·c:;tadus 
uurauLe o levante 1fo parle da. esquadra uaciona.! e do Ba
talhão Naval. t•oncot•t•cnuu f!fl'ica.zmt'.n lc 11ac•a rcstaticiccinwnlo 
(la ordtm1. :\l1Sm d~sscs Sl'l'Vii;os milílarc::. · o capiLão alit•adlw 
l·'loriano E:>cobat· Lt'll1 lomuúo 11arlt\ cm numerosos cxct·cicios 
~ foi-maturas puhlicn:<, c11L1·1• as quacs lolias as g1•andcs pa
t•adas dl~ 7 liL' sdf~utbrn. ineo1·po1·adl1 iis forcas do E:·wrcil.u. 
f•Xtirccmfo as fu1wcões d·~ ~cu pos to. Conla. !IU!llcroso:; elogios 
uas aulol'idudcs mililal'l's e é VL•nccúoi· úc v'al'ius 1n·ovas ofl'i
dacs d<i tit·o ao uivo. inslHuiúas pcfo hlinislerio du. Guet'l'a . 
'l'cm cxl.'1·c·iúo 'Pl\l'lllllllctlt1!m1.~nlc as funci;ões de :011u posto e é 
auxiliar ilu ií.\sh·u·tlé·ào 11u th•t• uc 1-tUerra u. i. Em face de 
seus scr\'i1;os . . iuli;o csL<1r co:uprchéndielo na lcLL1·a !I uu a.1·
hi;o i3 do dect·L•lo 11. 12. H:!:3. úc ~O i..lc ma1·1:0 L.lcsli; anuo, 1\ 
ler dil'l•i Lo '' cvnfít·nrn1;iio que pede au Exmo: ~r. iua1·l!~·lwl 
i\lini::Lro ua Ut1t•1·r11. llO llOSto Jc rnpitão da l'C:K'l'\':.l tio Ex<:r
cito. J~n1 ti 1fo abril du !t>18. - Primeiro Lcncnlc lldt:fon:w 
l!.'~cabar, i11sl1·uctor. 

FlúUEIHEJJO 

Infornmçiio n . .J - (:ump1·c-111c i11l'Ol'ru11.1• ((UC o 1•cque
r1!11k mui t' Íl:Ulou-sc 1w 'L'iro Llc Gui:r1·a n. 7 em agoi;to 1!1: 
Hl08, semJo induitlo nu bululhiío l.le aLirmlorcs l\Olllo l'(~crul~t. 
Lendo tomauo pud1~ ua 1il'imofra fon11alura publica rcali:.mdil 
p!llo mc:mw b:it.alll~o t!m 8 d!! noyc mbrn do mei;mo unno .. F~~;,, 
··xnme puru i ·e i:; 1~1·v1~ta do Excrc1lo, pr.ranlc nma. comnWJtiao 
u~ ol'fkiacl'( dt~ EXel'ci!.o. ()Ili ·Í de! ubl'il de rnou. l~m :!!1 d•.: 
1.kzcmbro 1.lt! · 1010 fe'.I. 1:oncu1·:;0 para offiuial utiratlol', sendo 
l>romoviu~ a 2º lcn11uLc; pçomoyidµ µ. .1.º tenente ~w 7 i.lc se-
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l~m!J1•u (fo I !JJ 5. de accônlü t:Olll u avi:;o 11u 'i\linistcc·io Utl 
C:u•!l'l'U 1fo J !J d1: 111a1•1:0 d•! 1 \118. da tu crn 11ue pa:;u:;u a corn
rnantla1• a 1" cun1pa111i iu du lJULall1ãu de aLir•a<lore::;. E111 1 !.110, 
t: ~~ de 11ove1uhru. t:olUo ~" . :;a1:geulo alirador, marllhou, po1· 
ur·<lcm lllllJN'iu1·, Ia:.:.eud<.1 !Jat'lu t.lo balal11ão tlc ati1·adqr1!::;, afim 
de l:)Ua1·necin· o cti.c:; Pllal'Oux, put• ui.:r.;a::;ião tio levauLc uc pal'Lé 
da m;qua1..fra uacioual, onde lJOl'nW.ucccu até o dia :'.!U gua1· -
11ecc11uo as lrinr.:heírn:; ahi lev:rnlada::>. :;ob a~ 01•Jen:; <Jo Sr. 
:;r.mcral Antonio Adolpllo o.la l•'onlout·a Mcnna Barreto . A 10 
llc dezembro, a.illlla por orúem ::;upcrio·r, fazendo parte <lo l.m-
1.alhão c.Je atil·adot·c:;. mat'dlOu para o Arsenal de l\fal'iuha; 
af'im de i;Uarnet!ct• 1..:~~a pnu;a d1~ guerra. por oi:ca:;ião do k
vant~ do .Batalhão Nasal. ;sendo llh;peu::;adu d.o ::;m•vü;o 110 <lia 
H do me:;mo mcz. Pela ordem tio Jia u .. J5 l de ma1·i;.o úc 
1!.111 , do Sr.- i;encralirn;pcclor da tl" Rcg-ião Militar. foi louva
do pcloi; :iCl'Vic;os fH'Csla1.lot; durauk o Jcvanlc de parle da cs
quaura nai;ional e <lo Batalhão i'iaval, conco1·1·cndo cl'i'ica~
mculc pai·a rc::itabclccilllcnto da ordem. O i u tenente atiradui· 
Manoel AnLoni1.• úc F i;oucirNlO. como commandanLc da 1" 
companhia úo 7u batalhão de atiradores Lem tomado parLe c111 
lotlas as furmaLura:s. exercido::: e! manobra:; 1.~xc1mtadas pelo 
mesmo batalhão, inulu:;ivc na:; ;;randes parndas annuae::; tle 
7 uc sr.l1m1b1·0, possuindo numeroso::; elogios ofi'ic.iaes; exerce 
a::; funcc;õcs de auxilia1· da in:otrucção da.s tut-mas de rcc1·utas. 
Julgo, pois, ler o tlit·eito {)Uc lhe coulcre a lcttra 11; do at•Ligo 
l:! . 923, de ~O de ma1~c;o de 1918 e e~tar em coudi(lõcs ele sm· 
a.lfonuido pelo J<.:xmo. 8r. Miui~tro tia Guerra no rcquc1•imc11Lo 
11uc faz. Em 8-.'t:-918. (As::;iguadu) - l u tenente Jl.dcfun:;u 
t::;coua1', in::;tl'Uclor. · · 

!,.U,\NCISCO 9.\Ri-.lllN'l'O :'.\l AllQUt.:l:! 

I111'ormao:üo n. 5 - ó utfratfo1· J!'l'a11eisct1 ~a1'mcuto Mal'
lllJci-.; malt'iculou-sL'. no Til'o 11. 7, antigo 'l'it•o l<'cdcral, cm 
HI de novembro de HJ08, alistautlo-sc na mc::;ma <lata uo ba-
1.alhão de ut iradm·cs. Prestou cúnw p iu •a i·escrvista tio ~xc1·
o..: ito cm rn tlc .iauciro dt\ 1 !H O. rJcranlc uma conuuis.~iío dt.: 
t1t'ficiac::; tlo Excrcilu. Fez cuncut·iso pQ.ra oft'icial aLii'ado1· em 
,ianeit•o de WU e i'oi 1n·omovillo a ;2• tenente mu H de ltla1•c,;u 
riu iUH e a 1• lcnonLl! a 1~ tlc ago's lu de HH5. A 23 de novcm
IJro de 1tl J O. faz cm.lo parle do batalhão tfo aLÍl'ado1•cs. mar
i:ltou [lúl' Ol'llclll suptll'iOl', J)!ll'tt LI cács Pharoux. afim de guar·
llCCl~ l' ali tl'iucheit·a::; ahi ll•v:ulLauas, por occa:;iiio du lcvant1..~ 
de pal'le lia cstJundl'll uacional. onde permaneceu uté o dia !.l6. 
:atb us ol'lk•t1s do 81· . g-c111?1·a l Antonio Adolpho da ~ontom·a 
:\lc111m ll!t1•1•P(o . A 1 O de Jczcmllrn do llH\::;1110 anuo. ainda po1· 
onlcm. supe1·ilw, ini:o1·pun11Jo ao batalhão de aLfratiorcs. ma1·
d1ou para o .\r:;cual de Marinha. afiul tlc ;;m.u·uccct· c::;~a pra
•:a de gue1·ra. pllr occasião tio levante tio Batalhão Naval; a 1 1~ 
foi uis pcrnmdo tlo ::;ci·viço. P ela u1·d cm tio dia u. ;J51 de ma1·.;o 
uc HIU, do ~l'. gcncl'àl ill~pcctoi' da 9• llcgiãµ Militar, foi 
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l u 1 t vado, por ordem superior, pelos serviços prestados durante 
l' luvanLG de parLt- ria esquadra nacional e do BaLalhao Naval, 
po1· Ltff conCOJ.:I:ido tiíl'icazmentc para o rei;t.abelecimento da 
orúc~L Em 2'&1de. i;etembro de i911, seudo :1 º i;argento de um 
cont.mgeule de ai1radorei;, por ordem do Si·. general Bellru·~ 
mino de Mi:udoni,;a, commandante da Divisão de Manobras, 
marchou i11co1·porc.u1o ;:\ &cola de Guerra, afim de toinar parte 
nas grandes manobras alllluaes do Ex~rcito, realizadas em 
Uampo Grande, u.campando no Campo do Collegio; a 4 de ou-: 
tubro recolheu-se a qua.rl.el. Em 20 de :>etembro de 1912, como · 
:1 º sai·gento de um conl.ingente de <1.tiradores, marchou incor
porado ao ;>• n.::giweulo de infaIJteria :;ob ô commando do Sr. 
COl"Onel .Abili0 ue Noronha e Silva, afim de tomar parte nas 
grandes mano!Jra.i; annuaci; do Exercito, acampando na Fa
zenda do:; Ai'Jonsos. A 1 de outubro recolheu-se a quartel. 
O peticionario len1 Lomudo par\{~ em todas as formaturas e 
exercícios do 'l'it'o de Gueri·a u. 7. e nas grandes l>3.l'adas de 
7 de setembro, incorporado ás tropas do Exermto, possue 
numero:;os el9gios officíaes de varias geueraes, e tem estado 
em eí'fectivo exercicio de suas funcções, sendo auxiliar da 
insti·uccão. Julgo, em vist.;;. de seu~ serviços, ter o direito que 
lb.e confere a letra o. do aL'tigo i3 do decreto n. 12. 923, de 20 
de .março de:1918,achando-se pois em condições de ser .atten
dido no que pede ao Exmo. Sr. .Ministro d& Guerra. Em 
S-4-lli8. (A.ssignado) - Ildefonso Esco.bc:r, instrootor. 

ARCSTEU TElXEIRA PINTO 

Inforciac;ão u. 6 - Cump1•e-me informar que o atirador 
Aristet! 'l'eixeira l>ínto matriculou-se nesta corporação em 28 
de abril du 1908, alistando'-se uo batalhão de atiradores em 
6 u~ 11ovumbro do me~mo anno. l>restou exame para reser
visla, · pcnwLc umu commi~sio de oHiciaes do Exerci to em 1 ü 
de janeiro de 191.0. Fc:t concurso para offioial atirador em 
.24 e foi promovido a :.l" Lenent.e em 21 de de:tembro de 1910. 
A 23 de novembro de HllO, fazendo parte do bB.talhão de 11ti-
1·adores, conio 2º sargento, mal'ohou, por ordem superior, 
pai·u. o cáes Pharoux, afim de guarnecer as trincheiras ahi 
lcvanta.du.:>1 po1• occasiií.o do lev~nl." .de l)arLe dn. · esquadra na
donal, onac pc·1·maneceu até o cha :w, :lOb ati ordens do St·. go
uc1·al Anlouio Adolpho <ln Foulourn M1!tmu Bul'reto. A l O du 
u<:zcmb1·0 do 111t~s010 anno, uindo. por onlem ::;up~l'io1., iuco1·
J.l0!'11do ª'' Jial ;llhiio til' ulirLLdore~. nHu·chou para P Arsenal dt~ 
;\'larinha, u t' im dt• gll1.Ll't1(Jnor 1::,isu i>r:aca de ~l!err.a, pot· occa
:-: ião do Ltwanf.c Jo Butulh:1o Naval; a 14 foi d1spcni;ado do 
:,;e1·viço. 1'1'.la Ot•dcm do dia o .. :mt ~~ roarcç de i9H , do 
Sr. gcncntl .ini<peclo1· da ~l· Heg1ão Militar, foi louvado, . por 
01·dei;o superior, peJoi; sc1·v1cos P!'es~dos durante o levante . d1J 
purt.c ua m;quudru. C do .Batal.haO ~aval, por ter COUO<!rfl~O 
,~ificázmente para o re:;tabelecunento da ordem. Este off~cial 
tem tomado ·parte · em todas as formaturas e paradas realiza-
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das pelo · batalhão de al.iradOl'CS, possuindo numerosos clog~os 
•lus. allaa autoridad1:s militat·e~. Tcrn cxercíd.o Jlel'manenlc
mente as funcc;Õl$ de suu posto, eomo subalterno · do. 1 • com
JKlllhia clu i" halalliãu de atit•adore;;. l~m vista, do que~ l:Onsbt 
de ,,eus a~sf'nlnnwulo~. julgo estar cnmprehcndiuo na le~tra. f/, 
du ul'tic;o ·1:~ d1l dcct·cLo 11. J :;.!)::!:1, •fo :w de mar1:0 ele 1918 e 
•:m condi~)õcs de ~er atl.end ido no l.'i!(]Uerirneulo quu dirig·e ao 
J~xmo. Sr. Ministro da Guct•t•a. Em 8-4-918. (Assib·tiado) . . 
·1 '' lcncu lc lldc:f o11su B:::coba·r, iustruclor. 

LUCAS BOl'l'EUX 

Info1·macão u. 7 - () atil·ado1· Lucas Boilem;: ma.til'
wlou-sc ne,,;ta. co1•pora~ão e alistou-s e no balalllã.o de atira
tlo1·es em 15 di~ maio de i90U e pt•cstou exame para reservista; 
pc!rante uma co1mnissã.o de ofriciaes do Exercito · em :19 de 
,iuuho dt: 1!HO. l~cz concurso para official atirador em 2·1 de 
dczembt·o desse anuo ; ele uccôrdo com o boletim n . 68, de 5 
de agosto de 1 !H O, üo Ministel'io du. Guerra, foi pl'õmovido a 
~· L1me11Le <~m 5 de fevereiro de 1911. Foi promovido a 1 • te
llenle em 7 de sctembt•o de 19.:15. ~\. 23 de novembro de i910, 
Jazendo parte do batalhão de atiradores, marchou, pot• ordem 
:::11pcrim', vara o · câes Pharoux, afim de guarnecer· as t.rin
d1eit'as ahi levautadas, por occasião do lavaute de parte da; 
i:·sc1uadra nacional, onde· pcr•m:l.neceu até o dia 26, sob as or
olcni; do Sr. general Antonio Adolpho da .'E'ontoura Menna 
Hurrcto. A · iO de dezembro do mesmo anno; ainda. por ordem 
,.:operior, incorpol'ado no batalhão do atirado!;, marchou para 
•i Al'scnal de Mul'inha , afim de guarnecer essa praca de guer!il 
ra, por occusião do luvanle do .Bata lhão Naval: a. 14 fci dis
J1•:nsutlo do sct•v icu. Pela ordem do tl ia n. 351 de mat·ço do 
Hl'J J, do 8t·. gu2rn1·al inspcclor ua 9" Regiiío Militar, foi Jou
vuctn, pot· •>1·u~m superior, pe lul:l scrvjcos prestados durante o 
Juv:.mLe de parte úa esquadrà uacional . e do Batalhão Navul. 
111.11· lm· c:oucot•ril.10 crficuzmeatc para o r~slabclecimeDt.o da 
•a·i.lrom. :Em 28 de selcmb1·0 de i!JH, 1:omm11ndando um cou
! i lll;'lmlc de alil'arlores. pm· ut•rfon1 do Sr. general Bellarmino 
d 1.~ l\lumloúc~.a, eomma11duntc! .:la Divisão de l\[an.ob1·us, mar
··hou i1wo1.•po1·atlo á Escola de Guet•ra, afim de t.omur pnrtu 
111.is :.:;nwde,,; mnnubras anmmes do Exercil.o. realizada;; om 
e :a nipo «:rande, acampuudo no t~ampo do Collcgio • . i\ -'1 do ou
l 11 IJt·r~ 1·c•colhr~ 11 ~sn a qum·tel. gs1.11 r1J'ficial him fonmdor r,artu 
1·111 l.udu,.: a::i formal.uras •! · ~ x1•1·c:icius 1·cali<mdos pcil1 batalh.fü1 
•I\• a.Lira.dures 1.• nas ;;t'amlos 1mt·adas annuaes de 7 tle :;el.em-
111'11. incorporauo ás tropas tio l<~xnrcil.o, t~xerl1endo o com-. 
111antlo da ~· 1:onipauilia do btilalh:ío n o curs·o de auxiliat da 
1nskucç5.o. E' vencedor de val'ius provas ol'ficiacs llC ti.ro, 
• :1ll.t·~. as lJU:J.c8 os campeonatos uo Ministedo da Guerra do 
:1()1{ e 1012, tendo neste ultimo medalha ele ouro. J'ulgo, p0is, 
<.•sLa1• í:omprehendido ua lettra 11, do artigo 13 do decreto nu
mi~ro 12. 923, de 20 d.e marco de 1918 e estar em condições de 

e. -Vol . VI. 
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:si;r aU.endido 1lo rcquel'illleoto 11ue dirige ao Exmo. Sr. Mi
Jll!>t1·1.i dr.i. Gui!t't'a pcdiudo a corifit•mu1jâU no po:slo de "1" tenculc 
flri Hc~t·t·va du Extirci1<1. Em 8-4-~HS. (AS!:iig"Uado) .,....... 1º te
uenle lldefvw;u .E1>r.;vba:1·, instrucLor. 

t:ONPUClO AJ30Clil 

lufornia1;ão n. 8 - Cumpre-me inf01•niat0 que esle aLh·a
dot• vinclu cotll L1·a11sfo1·cncfa do Tiro. de Gucna n. 12, de Pe
tropolb. mal.l'iculou-sc nv Tir:o dti Guerra n. 7, em :12 de 
.Janeiro ·de HHO. Bm 5 d e de:tembl'o de '19·10, pe1·ante uma com
missão de ot'fi ciae::; do Exercito. fl!í: exame pa1·a reservista. 
Em 1!i dn mat'\:o de 1\J 15 l'ez c(lncut·:so para official al.il'acior . 
.sendo promovidu a 2• lonenLe: mu 12 de agosto de 19·16 foi 
1)rOllW\' ido a J • lenente. A :!:~ de rnwcmbro de :\. 91 O, fa:tendo 
:parte do batalhão de al.il'adot•e:s, marchou. pot· ordem supnl'ior, 
para gua1·necc1· as trincheiras levantadas no cães Pharoux, 
duranlr.• o J1•vtrnte üe par:l.e da es(}uadt•a nacional e a.hi perma
neceu aLé o dia :.16 ::;o:O a::; ordens do Sr. general Antonio Adol
pho da f'outoura · 1\1.enna Ban·eto. A. 1 O de dezembro do mes
mo turnt1. ainda. pm· Ol'dt'm superiot\ m.1u•chou para o Arsenal 
de Mari11ha, afím de g'Ullrneccr e;;::;a praça . de gue1·ra, pOI' 
o.,;cas ião do fovante do Batalhão !\aval; a H i'oi dispensado dl• 
:servii;o .. Pela 01·dcm do dia n. 351. de marco de 19t1, do St·. 
g·~neral iuspr:cl.or da WHegião MilH.at•, foi, pot• 01·dem superio1'. 
louvadt• po1· t.et· concorrido efficazmente para o resLabelccl
ment.o tia ol'dcm publica, por occa:sião do levante da esquadt•:1 
llacionul 1; do Batalhão Naval. E ste official {'xerce o cargo cl1 : 
a.iudanlt• do batalhão de al.iraclore~ · e é directo1· do Tiro t:k 
\,{;twrra 11. 'i'. (<'m lmuado pat•te ~~m todos os exercicios e for
matura.~ dn balalhão. i1H:IL1sive nut-i parada:; annu&es de 7 de 
::;et.mnbr1.1. incol'porado ás ·tropas do Exercito. Possuc numc
ro~o;; f!lvgi1•~ d~ au!.oridadcs . ~upel'iores do Exerci to . Du 
ac:~t1rdr:i t:o111 o:; :st! 1·v ico~ l)t'l\i't11dos 'P01' esté officlnl, julgo pu
U(•r i<l' l' atlc.•nd ido m1 Ílt'c,.:eutL· l'L\t]tH!rimento dirigido ao Exmo. 
sr. Ministro da Gu0t·ra. por satisfazer o exigido pela lettra a. 
do arlig·•.• t:i do d<!Crl!l.o n. ·12 .923. dt: 20 de inarco de 1918. 
Em il:l-<i-UHL (Assisnado) - :Iº tenente lldef()ns() Escobar, 
instt•uctor~ 

lttfm•nnH;iíl• 11. !J - t:urnprc-111c iuformar que de seu~ 
a,,:sc11lnnw.11l.(11< consta ~111c '' ati1·uc.Jo1· Angeno1· Cesa1· de ilu:·
J'O~ maf 1•ir..t1lon-:.:e no 'rir<1 d~! Guel'ru 11. i em 3 de mait> dr: 
1 !){)8, u.lbt<mdo-se na mtJ~llla •lata, 1:omo r cct·uLu, no hatulhâ1.1 
i..k aLirae.Jores. i;m rn de junho de 1910, fez, pcl'antc unm 
e.ommissüo de· officiat'" do Exet'cit.o. 1Jxami;: para l'esorvis(a. 
Em 2~ uc .ianeil'o d<~ HH 1 foz cooeurso para ofJicial atfrado1'. 
::;cndo pt·omuvido a zv lcucnLc; em :1 ti de 1narco de 1915 foi 
promovido a 1~ tenente . . A 23 de novembro de 1910, Iai:tludu 
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varl.c <lo bal-alhão de alii·auut't'-"· marnhoq, vur ordem :;upr.rior, 
;;fjni d<> ;;uuru•.'r:t-1· a:; l-l'indir.•ir·;1.-; 11.'vantada::; no t:áes Pllaroux. 
JlOr occai:i íão dr> levante dP parte da. usquadra uacioua! e ahi 
[lc1.·rnan•>.c t>u ai.<': 1.1 dia ~6. ~ob a;; ordens do S1·. genural Anto
nio Adolpho lia .Fonl.oura J:\-lenna Bar1•eto. Pe la ordem do dia 
Jl. ;J51. de 11Hn·0u d1! '! !H1. do Sr . general ínspecto1' da 9• Re
;.;·ião Militar. foj. lJOt' ordem i,:uperio1·, louvado por Ler con-
1!0t'L'ido eíi'itx1.zmentu para o restabelecimento da ordem, pot· 
11i:casiiio do levmite de paetc da osquadra nacional . Este offi
'' Ütl, que é .oommandantc da a• cc1mpanhia do bataihão dl:' ati-
1 ·allor~-;. · exet·c·~ o cat·go d1~ insp1~1:,tor da banda de! musica e de 
a11xiha1· da inslrucr;ão ; tem tomado pa1•t e cm todas as i'orma
luras. excrdein::; ·~ pa1•acl;,ts do batalhá(), inclusive nas -para
das annua e1S 1i~ 7 du setembr·o, inco1·porado ás tr-opas do Exer
dl.o. poi;suindo numerosos elogios das autoridades superiores 
jlo Bxei·cito. De accôrdo com os seus serviços julgo estar em 
"ondi1.:õ~1 :; de ser atl.endid<.• no t'tlquet'imento que dirige ao 
]~:"tmO. 81' . genm·al Mini:;Ll'u ela <.:ruet·ra, por satisfazer o exig·i
rlo pela IC;>th'a fJ, do al'tigo 1:l do dticreto n. 12.923, de 20 de 
mat•ço uc l918. Em 8-4-918. (Ass ignado) - 1~ tenente 
íld<:fu111w E1u:ubtff, im1fruct.or. 

NlCOLAU COV.iNO 
'. . 

lnro1·ma~~fio n. HJ - Cumpre-me ir.formar que o a.Lira
L1.ur· Nicolau Covino rualriculou-se uo Tim de Guerra n. 7 em 
J tlt• s1!tembro de 1 908. alistando-se na rnesa1a data no bata
Jl1<fo d1.1 aLfraJu1·e8, i:orúo rcei•uta-. Em :l6 de janeiro de 1910, 
JH~ t·anl.l• uma commissão do officiae:; do. Exercito pl'estou 
•:xaml• µn1·a J' t·~eàvisLa. ·Em l8 de abl'il de 1909 fe;r, concurso 
pal'a oft'idal ~1Li1·adot'. ':l•mdo promovido a 2º tenente; em 5 dli 
f 1• \·1~1·eiro de 1!H1 foi iwomovido a ·Jº tenente. A 23 de no
Y•.•mbr o u1· HI 10. t'n;-.cutlo parle <lo batalhão de atlradore:;, 
man:huu. pm• (n•dem :::upc1•ior~ afim <lo guarnecer a::; ti·inohei
ms kvuutadu:> nu cáes PhUl'uux. n11d1! permaneci:u até o dià 
~l.i. sob us ordeus tlo i:-41'. g·onel'll.I Antonio Adolpho da Fontoura 
~l<· nmt HUl'l'el.o. pur occusiii(I do levante de parte da esquadra 
11a<:ionul . . A lQ 1fo lfoznmb1·0 do mesmo anuo, ainda por ordem 
~ 1 1 1wrior. l'a:wud(l i1at·l.4• do lmLalhão du atiradores. marchou 

· para o Arsenal de Mar·iuhu. ul'im d~ guarnecei· essa pt•aç:i d~~ 
;.:u(•tTll, por n«wa~iüu do Ji~vantl! cio Batalhão Naval; a :14 foi. 
• 'i~~ •Pllsudu 110 >Snrvicc•. Pela .ot·deni do dia n. 351, de mar<,;o 
ol1 • 1 !J H. do t'1·. :;en1.wn l illsl)f!ol.ol' da g• Reg·ião Militar, foi. 
poi · ordt?nl ~u,1Jc•1·iol'. 11JUvado po1· f •lr conoot'L•ido officazmente 
11at•a o l' 4!sl.ah1~le~iml'l1Lo dt• ordem, ptir occasião do levante ~e 
p~rte ela csquncfra naciomil 1• do R~l.nlhão Nav\I • Este off1-
1·ral tem Lomn1io pat•f.e em lo1fa:i. a~ iormat\ll'llS e parada~ rea
lizadas polo batu lhfto 1fo a f.it·adm•J.;. do qual é fiscal. inclusive 
11us ;rnudc!; par:1da~ nnnuae::: dl' 7 · de setembro. incorporado 
<Í~ tl'opa::; do .Exercito. possuimlu uumcl'Osos 1•Jogios ·das auto
l'itladc~ i;uporiores do Exeruito. Em face dos sct•vi1,,'0s que 



Cà'nara aos DepL.taaos - 1m,,esso em 24/00/2015 09: 19 . Página 23 ae 73 

11'111 J1l'Ps l.ad11 .. iul~ro .-.;;l:n' 1•rn 1•onditô1•s ili• Sl' I' al.lf'll•lid11 no 
l'Pfltli' l' ic lll~ ll [ll fllll' d Ít·igt.! :tO J<.:Xlll ( I , ::li'. .\1 Íl!i sl1•0 ti:! fltWl'l'\I, 
1in1· ;.ial isl'a :r.1•1· ;\;;; i:•xig·p1wias d:i a li111 •a ri d 11 111•1 ii.11 ·1:1 d 11 tli:-
1·1·1.•\t.1 n. 1:.!.U:!:3 . .IH :?o · •.li! ma1•1•11 ili• 1!1:!11, 1•: 111 lti- '1-D l't\. 
L\s:<i 1.;m 11 k>} .;.._ I " tn1wnl•i lldc{o·nxo H.~r·ll/uu-, !11st nwlor, 

:\Pste~ h·1·mos·. appcllo p:H'a n 81·. 1' 1·.-~i d1\ll lr • da llPfHl
h liea. no senlido "'-' qn" $ . Ex. J)t"O\' Íllr•1w!1'. al'i 111 1!1• q1w a 
eS8\'" oJfit'iu t•,; ,_,.,;am dadn,;;. as ngalia~ tl ll•' 11 l• •i l111•s i a
rtllll•! . 

1'.:t•a o tine e.u .tinha a diz•)l'. (Muitn IJ'~"': umift1 /Jl.•m. ) 

Sr. Raul Alves (•) - Sr. Presidente, 11!\o uocupa1·ei por 
mnito tempo a :ittcnção dos srs. De putados . 

. O meu intuito é ser bl'CVC, brovissimo_ at.é , o q11;\11to baste para jus
t.iílc:l.l' mu pr_ojccto tlc lei, que reputo l'cto~ proccduntc~ cnnhcciclos · 
eutrn nú.~, ele inteira cq ui<lndc e .i 11stiça. . . 

Diz o prqjccto: "º Con~1·esso Nacional i·csolvc - · Al' t . Uuico: Q,; 
officiacs e pra~M do Exercito a.ctivo, .quc füorn11t 1rnrtn d1~ ox11adici.;;·ul 
militar envia.da ao Estado cl:i Ba.hia. cm Fovcrnit'(• tio :1 1120, con w 1·;lo 
pelo debro. somente pam os offeitos d:i l'Ol',winu. o pul'iouo cow1irc
hc11clido entre o cfüi cJ;i po.rtkln. pa.rn. a.quollo Esllulo ao da clrngada. ;°L 
séd9 do resrecth·•) quat't.cl, não ela.ado, poi·ú111, c·.~ta co111p11Lac:~i.o tio 
tempo direito a.o \ICL'ccbim<~nt.o de· qualquer di1'1'11ro11ç11 tlu so!Jo e c:m1 -
panha. ll cvoga.m-sc <LS üls"posiçõcs cm cont.r:trin, ., · 

· Sr . Presidente, ningucm ncst..'\ C:i.~a . h;t\'1ll'fL 11XLt'11nliu :i.o movi
mento de rorç.'\s, o.uc o i.;-1)1'cmo federal; :i. roquisiçll.u du ~ovel'no do 
Estado d.1 Ua.hia, cm·iou ;·1~1uollc Est..ldo, com ll1'(1r. 1tlli'.~O milita.r. 110 
pro.posito dt'. 1·osta.belecel' a. ordem e a tra11q11ilillttdo p t: lllina::. 3Ui al
teradas ma \at·ios pont.os do iu torio1·. 

:\. n1c>bilisa1;ão rias t1·uµhs que tr.wa loi;:ll' 11n lllltl\11 1lo:,:le ;u1110. 
cm l'cvet·ciro, tieCOl'rCu 1..\oba..ixo do toflas ª" rorumll• llltlos U.tigida.;; pe
los 1·c;t1larn~n tos 111ilit~res p:ira o sGr\'lço dn •11\m111L11lui. 

Otnciaus ü·:;ol<la.dos tirni-am de.1•01>onlii.11\ll\Ollt.1.1 , 11 lia111lo11at• sua~ 
couvenir:ncias e a s duas 1:qmmodiu:i.clcs·, no hu· u 110 11ua1·tel, p;u·a 
:1'Ct1dfr ;LOS l'Ucl.ltnt\'; UllS íltitCl'lllillil.Ç.Õl~,.: \IOl 'llll\j1l11t'lU.~ 1lu ij;OYel'OO tfa 
Doir~o: tivç1·am de c111barcar p1·edpita1..him1mt.ll til\t' :1 !'Cfuullas re;;io.es. 
segmdr.is de podm•oso e , dit·1..~mo..; me~m11, app111•111.u,;11 ftp )IU.tolb:ii11c111·0 
belliro. . · 

01·a, !::\r. l'l'Csideutc, ullo~ lcvav;i.m a 1\cl't.1.ita u•' quu s11gui.:i.m pa1';L 
o c:Ltupo tl0. b;tt<ilha., p3l'a travar oucont roi; cum o sort.:1.11ojo valente 
e agucr l'ido. 

. Os jo1·w10$ tlesr,;L f'.;tpita.l. f:o.tl~ cl!us. trnc;nva111 º·'"º tSpo~~bc.11 h> 
Cllltl cõre,; ~~ 01ais t.otrica~. q11c er;w1 1u·oprÍ<\111tm Lt~ 1110 vat\cinio q11c 
r0t1ectia al!;mn:~ 1;011s:l parct•itfa com · :\ 1n1111101':L\'11l l1t~catombe de 
Canudo~. · 

Seguir am. i-.1l·ti.•11 Lo ; daqui , c.~~a,: r,1'º1'"-~. u:l c~rf. 1 ~'ª de que iam 
110 dosomponbo .dt1 mis~~o cspi11ho~a . t1no o~ ;uuc:i.c;.a\';\ t it.l \'W. da cci l'.1 

dàs proprfas \' i<\1\g no scl'táo bahia.no. 
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· As suas ramilias ficaram nessa cspcctativa do angustia desagra
rlavel, de quem vil os seu~. chefes e seu~ rcp1·csentantcs _ querido::: 
partirem para. o destino das lutas sangrent:l.s, porque o. uuigaem era 
dado prevet que . tudo occorrosse debaixo do simples aspec:to ~ingclo do 

·preparativo de combate armado. 
01·a , Sr. Presidente, num momento tlc ct•isc como ~ste que ~ Lt.!'a

n:ssamos, que levon o humilde orado1·, o a nno pas.•;ado, .:i ;ipi·escntar 
nm projecto de lei de ~.~ip-mento d.e_ nmcimcnt~os <ÜLs nossn.s f~r<iaS de 
tel'ra e ma1', reconbec1oos como sao mmgu:wos tae.o; vcn01111cntos, 
ó fa<:il de ponderar-se e uc ;walia1·-sc o grau ele . sacrificio extraordi
n;u•io que ~xpcrimenta1·am as trop:.i.~ expl!clicionariaf; ao dividirem os 
;cus recux·sos 11a roanut(mc:ã.o dus ~eu,; <1no nqni lic;a.vam e na. ~o.th;-
1:1.ção das suas ueccssídadc:::, w11:1uolle E~tndo, pnra onrln rnarchava111 , 
de subito, no dese mpenho de um a1·duo uP.vor de hom·n e disciplina.. 

Além disso ó certo que a mo\'i1111ml1tçflo t!es~'\s tropus, a distri
h11í1;no das fori.;as nas 1iloi1·:is e os ~<'1'\'Í~os a11:tiliat'cs, de transportn 
dn afimeota(~ã.o e s anital'io. t.Qdoii ollo~ occo!.'re1·arn uas liuh:i.s rc-· 

· ;;ula.res, dentro das exigcnc:i:ts rigu1·oi;as rfa. l.cclmica d:i. guerra.,<'> que 
se púde verificar da~ instrucçüe!; b:1ixa<las pulo commamlo ~upe1·ior. 
que estava iocomb!do ao General hom·adll o illn:;tre, Sr. Cn·cioso do 
:\guiar, que er:i o commaud.:mto daqnello scrt~\o. 

O SR. St::ABllA FrLm• - - (-1JJOíarlu). 

O Sa. R"uL ALVt:s - Sr. P1·osidu11Lc, todas as tradic<;t•<is são cm 
abono da approvação do m <lll p1·ojecto . 

. Expodições iguaes a esta tivemos, cm 188S, pol'tanto, dentt·o d<1 
Hegimen mona.1•cbico. cm ·l.903. cm rnu1;, eti\'ia.das ao Estado tio :\l,'1.tto 
t;rosso. Soldados e officiaos que cloll~~s fü:ernm parte tivcra.in o seu 
tcrnpo de pcrma.nencia rlurantc o <'-xcrcicio dessas c;omtnis~õcs, con-
1.udos em dobro, para os oi.feitos da refoi·ma, Sl!m, cntrotanto, t.ci· 
l1avido o baptismo de fogo. · 

Nilo vc,jo motivo, porta.uto. 11rira. sé l'êcusáí: a ;; prol'iilenci:ts qu<~ 
1'cclamo; oem mesmo cont1-:J. ell:i.~ se pú,lem a.vc1·bar no momcn.to as 
nossas dsl.licultladcs 1inanceirai;. pot·quai\to ntí.o se pede o augrnc nt.o 
de nm ceitil na dcspeza publica :tc!;ua!. Sornos uro paix, em orguni
~:\Ção; muitas iustitui<,:OEIS .:1io<la não · C!;f.;\o esfa.bclccida~ ent.1•é nós: 
untras, comqu:i.nto exist.:un, não. !,àv pcrfe itai:: como de,· ia.mo~ 
1lc.~ejat·. · 

Pol'tanto, não é de mais q11e e,l.i11111lcmos todo;: os ge~tos que im-
1111rter11 no cump1·i mento de 11m dev<n· patriof.ic'1 . 

En serin, im;ap2x de. nesta ho1·a, conhecidas a.s difficu.kludc~ p1.·o
nl:i.11.rndas .• do n~-~s~ era1·io (?tthlico, i1wo111111~d:u· o~ molind1·e>< e l!$Ct"Ll
pult1~ da. 1..omn1L~i\O de Fina.nça. ..... comm1ss:10 ::;ohcrana. qur. tt~m n:is 
su:i.<> mãos o nlphaoi;c dcsti-u idor <las m~b inuo•:entcs o ma.i,; feli zes 
ii.1 1\;i,.~. que na.sc;;i.m tios no~so~ cspit'itiis o si1uplos dcp11tad1)~ se1t1 i:om
missão, ou d0. memlwos d•) qualquer d:1~ c:llmmissc>0:; technic:i.s <lo 
l'ocfo1· Le~isln.,ti..-o. Entra.ndo, 1x~la.s 1·a. zi1~s qun \·anho rlo emitt ir , c:>tou 
co1wcncicto de que os rwopl'ios mcml.11•1r.- tfa Commiss<it1 •lu Fina111;.as 
u:1o pode1·ã,) dciX<l.l' ilc ;i.poial' 11ma ii'léa como esta que 11;ida m;ii~ 
implica de qne premiai· u csti111ul:t1· :1 lli~ciplin;~ ~1 o L'mupl"imcnto do 
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dcv01· do,; se1·vidOL'es e . rlcl'eu~oros rln 110;;,:.;i pr1.tl'ia. Tenho dito, 
(Muito bem , mui.to bem). 

VPm :í !\lesa,,,.-. liílo nm pmjr·1~ío do ~t' . Hanf"./\lVP>:. 

O Sr - Presidente - O proJecto fica ·sobre a mesa até 
l 1ilN'i1n· d r.\ihcrw;;i11 __ . 

~ã.: ha. m:li' .. 01.·:idorP ~ ínscl"iplo~. 

Si mais n~nhum íios ~rs. Depuk.rlo.~ qttt'r t1zar da pa•.<1\·rr. 
· na ··hora d.;.sl .. i11::11h ao e.t;:" rlir:mt.e. v :ic -><:: passar- á or•1~rn d.:: 

clia. (Pm1.M.) 

Compat'"..< r>m mais oi= Sr!<. Fnlix 'Pad!i>eo. U~r:to ae Mi-
1·ancla. Chc•1·monr. 111~ '!'ifranda. Pil'Ps 11P.bello, ·.rnomaz Ac-0ioly, 
:Alher(o Maranhão. G<"rvnsin l?iorav:mli. Arnaldo Bastos. Co\·-
1·éa di> Br ilo . . \lexancfriuo da Rorha. Natalícin Camboim. Ro
:drig't.H!S J)m· i ,'l. DP.oda 1 n Maia. Or. ta'•io ?.Tangabl'ira. PirP.s dfl 
·Car,·::i lh o. Pa«· lrnco )fondN: João Mn.11gabeh'a. Alfredo Ru~·, 
ScnlH'a Filhr) . .Toiol(:. ~farin . . \7.Ul'Pm l''nr·~aàn. Sampaio Corri\a, 
!~~icanor ="a!<4:im1?n l o. Sall P.~ Fil'ho. Nol'ivar d4~ .Prcitas. -AzP.vedo 
Sodr•;. Maee<fo Soar(.'s. ·.Toã.o ("nfm:u·ãP!<. ThP.mist-.ocle$ d<' Al
meida. H::imir1' Ur-a;;a . . ToH> ílP. Mo1·a0~. Antonfo Carlo~, GOm~s 
J_,jma. Wahfomirn d(' .. ~agn!llãcs. Alaor Praln, MP!lo F1•aoco. 
Salle.~ .Tuniol'. Alh1~rlo S:arml'nLo. J>1•11de.ut :! d<' Morae!' Filho. 
ltodrigu<:.i-.: ,\l vc>;; Filho. J>ed1•0 Co!1-.la . 1'11llo .Jay me. PP.reira d CI 
Olivcfra. l:<'l~o Bayma . .. foãll :':imphr~io, Nabu~o de ("T{lu"11a. 
Domíng·os ) fosr.arl'llhar-: ,, C:wlof' Maximiliano. (18.). 

Deix.am d e c~nmpar~CN' o ,.; Srs . .TuvP.nal Lamarl-irn;, Oct.'l
cilio <lP. Album11:wqn1'. Anníb:al Toledo, Epbig·enio <le $a)Je$:, 
Dorval Port-0, Sou~.a C..'lsLro. AhPl ChP.rmont, Herculano Pargn . 
. foiio Co.IH'nl, Rol'niino Bil1' i•osl). :O.roreira -rl::i Rocha, Thoniar. 
CavaJcanti, .Tos1~ ;\UgU$1.-0, Solon de J,ucena. B11lthaiar p,._ 
reira, G·on1.aga :Maranh:ãn. Aul.onio 'Vicente. E 'do:u·do 'fava
rn.~. Pt>d1•0 f.orn~a . Ttn• il\110 Cn.mpl'llo. AlfrA<lo dr> :\Ju.ya, Mi
:nu~l PaimPira, !\f1mc!nnc1L -Mart.ins . . Toão M"ene7.l'S. i\fanoel No
b-i:e, PNlrn .Lag<J . . L:mro VilJ:i s Boas. ·castro Ri~bP.\lo. i!\fa1·io 
lJ.N'lnl'!;, íi baldino df' A:::sis. Arlind(} J<'i-agoso. Torquafo .Mn-
1·eira. ?lfa111w\ '.\fon,iardim. Ubaldo Hnmnlhdc; "\nt.onio J\g-11 il·- . 
r e. t)e t.avío da Roc ha Miranda, Aristides C:tit·c . .Tost" 'J'olen
tino. !\lano1•I llAi~. Buar q1.11• '1<• Naznrt>\.11. V1~ris;dmo de .Mel111, 
:naut FBL'1':UH1es, '.l.'eb:Pira. Bwmrliio. Jos1" 1\1\'(•1'-•• fo:-;1:. G'onl,)al
ves. H1~1·cn!:rn11 Ct>:,:;al'. Alb1JrUno nrummonc!, ~\fa.t.ta ·~fu.••·had1 1. 
Ribeiro .luncmuira. ~ilvl'ira TIL·11 m " Emilio .Tar<lini. Ame1•ic11 
T.opes . .Zoroa'sl ro :'\lvarcnsu. Ani:ero Bot.clho .. Tosino dP. A1·:ur
.io. Fau~to Ferra:... Haul '.Sá. F1·mw.i$1•.o Panl íPllo, Yaz d<> !\t rilo . 
.Honoraln Alw~s:. C:11nilln Pr·a1.1~."- E'clgardll da Cunha. R'anl 
Ci.rdoso; Rarl'O!' J}4•.nf,c,ado •. Cr.sar V1•1·:n1c iro. Marr.olint.\ B:al'~ 
reto. Veiga '.\fo•anda.. Palnu•i1;ií. Ripp1>t•, .João d-e Faria. Man(.lcl 
Vill:i.boim, C:o~l.n. !\tarqu1~i::. J\hdon Rapti!'L:.~. Eu~'i"ll fo )11üJIP I'. 
'3omercin<ln Hiha~. 'l'~val'i s!t) Amar•nl. Aur,;.11sto Pt•i::l.:rna. Alei-

- dcs i\Jayn •. Fllll'i:'!> da Cunha 1) Joaquim (h,101·io (19 ~ • 
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ORDEM DO DTA · 

O Sr. Presidente - A lista de prP.sença accusa o compa~ 
r1.i~i mento dl.' ·f 29 Srs. Deputados. · 

\'nt~-. ..;n procodf'r :i rnlattilo da.~ maf;eria:<:: que se acham 
;;oJ)l.'(l a mf'sa. 

.reÇo ªº" l':lS. · (Poti.~O.~ 
nnhrcs Deputados QU~ cir..cnpcm [\fi sua,. r.adei-

Yão ;;1 •1· considerado~ oh,jel!lo~ de delibel'ação divel'sos 
lj l'O,jf.\CtO!'.. 

São sucM;;sivament.e lidos e considerados obj ecto de deli
bera()ãO os !':~guint.es 

PRo.rnc-ros 

N . 280 - ·f920 

/)f! r.lara rfo ulilidade 1mbUco a. A.~sociação do Gomm.e1•cic>, 
lnt:htsfria e Ltn;mt?'l.i rh? Blirl>ac(Jrw. 

O Conitt:f';;;;o Nacinnal rc!;;olv,~ : 

Arl.ig·o 1111 ien . E' declarada iust.ituicão. dP. utilidade pu
hlir a a A~;;ociação do Commcrcio. lndiis: t.ria e.· Lavour::i dt> Rar
hacmrn; 1·1 ·vogmla.~ a~ <Ji::;po;;ições em cont1:ario. 

Sala ela;: ,;:p;;~õcs, 25 de agosto de :1920. - .lost Roni{acio. 

N. 290 - i 920 

f:on.~id1n·ct de 1tfilida,lc pu.blica. a Academia r/e Commercio .• 
dr. J11.fa de 'F(tl'O. 

O l.nn:rrf'sso N:winnal t'P.Solve: r . 
Arfi g·o uríico. E. 1~ons iil l'rada insf:if.uiçfto de uLi lidadE'i pu

lilien :1 :\ r a<lemia de Commer0io. d<' .T11i?: de Fór(I : t'P.vogadas 
a ~ ili!i'POSit ÕN; r•m ~on l.l'arin. · 

P.n ln d :ti' s.l'~siíl's, !?tí li~ ag(1sfn <.lf' 1.020. - Jns(: Bmiifar.io, 

~ . :.'fl l - 1!1:!0 

l 11•1•1niU1' 11 i11sr1•i11t,•1io rlns m:i.1;1.Ún•c .~ mi.l·it1l}'I>.~.· tlf' f m•1•a r-: mnl', 
{)n/'11 !J - ,1 r•1'1!1) 

'AL'I.. :!!:· o Governo auf.ori;i:aclo n permiWt• 
millla1•1:;;, aviauorcs de fer:ra 1.~ ma1· Sl! insc.rcvam no 

que os 
DerbY,-
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~erco~ sem prejuizo, cmquanto nelle estiverem ou n? . seu 
exercwio das regaiias e vantagens ioherentes á. sua act1v1dad~ 
11as classes e postos a que pertencerem. 

:Art. Tanto a esses aviadores l:omo aos· c1v1s que no 
mesmo Derby se inscreverem,· desde que ~e!lham aviadores 
hrasileiros ou lla,i:im registrado os seus respectivos brevets n() 
.Brasil o Governo concederá um auxilio ou ajuda de custo 
rcputâdo necessario ao sou J.)rCpai:o para aquelle ob,iectivo. 

Art. No (.1uso de :'lcoidente, que produ-;:;am a rno~te ou 
invalidez total ou :parcial será alvitrada aos mesmo~ ou i sua 
·famílfa - asl!endentes ou descendentes, uma pensão de um 
conto de réis mensacs. ·· ... : 

ArL Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões, 2~ de julho . de 1~20 .. - .Mau.ricio de 

;1,acerria. 

J itstifica.ção 

Nomeado pelo comité norte-americano, membro ou com
missario, no Brasil, do Dcrby-Aereo Mundial, cumpro o devei· 
ínicial dL'. ao mesmo servir com o presente pro,ieclo, cm cuja3 
disposiçõC>s posso as$egurar que muito dit'fícilmentc, 1.anto 
quanto (~omo presidente do Aero-Club as íMorflla<.;õcs q11n 
possuo autorizam, nós poclercmos pensar cm ao mesmo. con .• 
eorrei• 1!om aviadores·. . · 

O seguinf.e artigo do Bo!c(.im da. União-Americ::ma, do f:i1'. 
2\-l::ison \V. Gray, que resum0 os trabalhos dos commíssarios <lo 
gt•andc t<.•ntamen cujos detnlhc!õ immerecissimos se encontram 
i10. Sm•ial Ffo.yri:::, CU. S . .A.), eselnroc~. ccrnpletnmente o a!>
sumplo do projcdo .. 

fül-:-0: 

As fr::i:vcssia.s ocennicM de hoje cm dia >!e nos apl.'es 111-
l am <lc.;;t,i Lu idas qu:isi por completo daquella foicão ro1mm
tica que ca1•acterizava as viagens maritimas de tempos idos. 
Y.:' mai,; i'f'l!lll'O transpm· o Allanl.ieo•do que uma das nossa~ 
tuas apinhadas· de vehiculo~. e com o aõv~nlo da mainr f:.t
cilida.d!" (' pt•este~.a. desa})f}areceu :tt]\H~lle h•resif\tivel enéanf o 
que 1>n1 1rntro [.Pinpo arTa~t.avu la11tn;; mpazes ia fugir dl" casa 
afim de ~lhi•ar;ar a vi.da maril.ima - ~ velas a lJ<tlançal' 110 
porLo 1w fim 1fo nm pN·c.ui·~o d~ mni(.as semanas nu mr•w~. 
~atm'HdnP com 0 cheiro da co1·<lo.ulha. dn alcal.t'ií.o e rln:,; vc11-
tos ·~alE1:ados e ~·nrhal'ca<:fos o~ ~a:-:e;n~ r.om ns a~uas a?.Ut!' do 
oceano. 

Em \'l.'7, diss.o tu<ll1 ha a cl1•.·;::oadn do;; modr1·nns \'apor~ 
do carreira. grandes alguns d ellC'~ ~om'o n I.1."11fo.thfl.n, d•· 
54. <lOO ionelada5, <'Om mais •le -100 nwtro:> dP Cl)tnpr ido. º" 
quacs facilmente ah"a\'.es::;am ~ 011eauo em cinco ditw> e 1)-0d-
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suem tennis courts, tanques de natação e ,jardins d·e palmei-
i·as, como . um explendid'O hotel. , 

~'i.. feição ronrnnLic~ do via.ia1· não combina wm a com
modidadc e com a segl,lranl}'l. absoluta e mol.'1t.ona. Mas o ro
man~o e as av4ólti.l.uras hão .de att.rahir sempre os e-spiritos ir
requietos_ a quem r-epugna o repouso inglorio, C'> agora que 
1~:i~a mais lhes resta no _<lomi·nio ~a~ agua!'!: descriptas r.omo 
~stao as corrrmb•s ocean1caf' ri de11n1das afi vereda~ do mar. 
descobertos os polos do n<JrLt~ e do sul e acabada a. guerra: 
mr-ge •:ie· ·repe-nf~· o Prime ir() D~rb:,• Ae'l·~o em Volta ~fo Mun-
11o. Tem um sorn spor-t:iv<J esf.a phrasl' ·- «0 Pr.imeirn n,~rbv 
/1.ereo -cm Volta do Mum:ki.:t>. · 

Umà commissão compmta do oommodoro Louis B. Be
n.umont, presidente: major Carlos .l. Gli<ldcn, membi-o da 
Real ·Sociodade ·d:c Ge-ographia dn LOfl:drel-'l. i:ecrnt.a.rio, e Sl.'. 
BC'Djamin Hillman de Nova Yo,rk. t.hsoul'eiro. e nom~ada. p13lo 
Aero Club da _•\meorica ·o Aerfal .LMgllc of Amcrica. est.á ef
f{'Ctuando uma viagem em torno <lo globo, d'etP.rrufoando iti
:ncrm'ios e providenciando pa,ra a. inst.a:llação lie f)staçõ~ 
a~reas e campos d-e at.i>r.ragem. cmfim percorcndo o terr2on.o 
<'m que se realizará o J?erby. ~a occasiã0 em flllP. ~e ::-orn
pilavam as informações cnn~LantE\s destl" ~rtigo a commissão 
lia.via cht~gad·o a Hongkong- ú lr.vantarl(1 () f.rar;~<lo gM'itl rlo 
mod-0 s<.•guint.e: 

O Pl'imeiro Derhy At>re<i r.m Volt.a <lo Mundo t.ed o ~a
i·acl.cr de um cQncurso de ·l.m•ismn cm qn" podet·ão tflmar 
pari.e quacsqtlf'r pessoas. 

Os onncurrcntcs pod~rão 1~mp1·egar lanlo neroplanos co
mo dirigíveis para a via:;~m aúrea, sendo p(•flmiltido o mn
J)rcgo de navios. estradas de ferra. automoveia e outros meios 
·'lo fransportc para cffccl.uar ligações entre paizes, ma& a 
inn.i.or ·velocidade nérca é qne dú direit.n aos primeiro!'l pre
mios. 

O prazo da ''iagC'm ;-:;crá. de sc'is mêzes e n zona a percrn•
lel' será entre 60 grão~ latituc!t> norte r 15 gt•áo:,; lntit.udf'.I ~111. 
Os concurrf:'n t.cs qne re!'<idirem :f1íra da zona poderão penet.n11' 
na mesma pelo if.inel'ario qur.• ll"ics ~onvier, continuando a 
via(.:'em dentro d9,-<; iimit.r.I' pl'<!scr•ipt.os. O c0ncul'1·ente podcr·á 
•.onsumir lotfo o tempn dado pm•:.i a viagem e voar- ou t.nmu1· 
l'a!:ISUgrrn para \"0:1.I' f.' lll (:(lnriidíl's agradn.vei::.: para' O y(;o 
;11;1·1.•o. Qur.r i:;:lo dir.t•r que pod•·t·ú voar dr. mn ponto a outt-o 
•'1n nrn dia. eotllintiandr.1 fltHtndn lhe approuvcr pnra o pontn 
'"'~rninle. :-;l'LH.lo rna1·t~ail11 11 ;.:1.•11 l 1•mru1 ])Or ,iuizcs nos pontos 
dr~ flal'lida e fim rla ~arreil·n. 

Q,; concur·1·(mtu:;; rst.ariio dcba ixo da direcçao absoluf.a dos 
.iu izes nonHmdos, o~ qn:rns serão df.' prcferencia cidadãos do 
11:1 iz ílm qm~ os co1u:urr4~nt.1•;; 1~stiverem viajando. 

~ão :>Cl'Ú 111•CCSS:ll'i0 O r:Onl'nrrcnt.c ))OSStlir \lm :wroplano. 
l1)·droplnno {lU dirigivel, sm1do-lho permittido t.omm• passa
ol•m eru qualquer a1}ropla~o tiue encontre á mao e a commis-
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são· espera con;egú\r conducrão al.Pavé;; do Alla.ntico "' do Pa
cifio de manP-ira qur. diver:>v:; r~o1,cnrrentes poi;sam ir ,iunto$. 

. O objecto da commissão é despertai· um interesse mun
dial ria aeronaut.icti. P. v.iagens aéren~, mi construcção de cam
pos C.:e aterragem n port-0,:: aei:em:, no est.abeledmento e no
me:tt}ão de .íuizes para confo1·ir os eonctn:rrmtes na sahida 1': 
chegada 1~ para l'e11nír infor:ma~õe,,; condncent,es ao estabele
ciment.o dP. linha,; aéreas perm:rnenf.e:-> po1· t.oda a parle ati 
mnndo. 

A commi!'.são J)ede a todas as ~ulidades commP.rciaes •1lte 
cooperem com as as!>Ociacões aérea,,; das cidade;;, estados e 
pai~e>' cm q11t' f.ive.rem séde, 1.omnnde parte do Primeiro Derby 
Aereo cm Volla do Mundo e impnlsionando o ·~es~n:volvimentü 
da avia~;1o no sctüiuo d0 cfl!al)ele<Jit"1P:tio d<~ Jinna,; mundiaes 
0 ma i>:. depr"'S!·m poss l VC'. l. 

O ('onourso ·~si.~ maroaclo oara l.er logar 1mt\'.:, 't de julho 
de 1920 e :1 de .ianeiro fie 1921. A ~iivisa dà commissão .é: 
~Todas as eou:m~ sã.o possivr.h;., Nada é impossivel.» A com-. 
missão .~ahii: de Nova York cm 10 de outubro de ·1919 c che
gou a San FrancLsco em 31 de oulbro. ilepois de haver viajado 
7. 300 milha~. visitando muit.as cidade!" important.es. Em ca
minho foram formulado!.'. O!\ regulamentos e marcada a época 
do t.orneio. Depoh; de haver eomplef.ado a sua (arefa nos Es
lador- Unido:.: a Commissiío •lontinnou a :-;na viagem em volt.a 
tlo mundo, ~ahindo de San Francisco em 3 de novembro d•~ 
1919, f' chegando a Yok0hama. em 17 do mesmo rnez. Nesla 
i1ltima cidad~ l'ntendeu-sr: com prinoipaes jornalistas do Ja
pão, (lue se mosf.raram mui~o interessados .uo Derby. ~ dou~ 
dias depois foi atm?senl.ada ao embaixado1· dos E::;1.ados Uni-

. dos, Sr. Roland ~- !\foL·1•is pelo Sr. E. \V. Fra&er, commissal'io 
nspecial do .fapão. f' da Coréa. 1} algnns e.los homens represen-
1.at.ivos ri.o p:iiz. A commissão foi lambem apresent,ada ao~ 
membro;: da Imperial SOt\if!dàde A1~rea· do Japão. que repre
se11!.a o .Tapão na Féderation Aétonautique InLernationaie. Em 
resultado da conferP.ncia. em que foi db~tribuido o regula
mento tl'adur.ido em .iaponez. os membros desta :o:ociedade ~•1 
manifestaram decididament.e em fa.vor do Det•by e formaram 
uma commissão de membros importantes para aecompanhar 
a commissã0 e aprP.sental-a a diversas pessoas o entidadef: 
com (]nem havia cnn'ieniencia em conferenciar. Antes de 
completar a sua tarefa no .Tapão, os membros da commissã1> 
receb<!rnm a honra cte !:Cl'~m eleitos membros honorarios <l:\ 
Imperial S(lciedade Aér~a. ~endo mimoseados com lindos em
hlemas da associação. 

Entre Ot-l muitos officines (Jue manifestaram especial in.
teressf.! havia os seguintes: o Primeiro Ministro do ,Japão: 11 
or. Mínish-0$ do Interior. <las Rd:ições Exteriores, da Viacão. 
du Guerra e Marinha, o .antigo Primeiro Ministro o Conselhei-
1·0 Privado d<:> Sna Mnjest.ade o Embaixador dos Estadú~ 
Unidos. 

Estes e out.ro~ dist.íncl.os personagens se referiram a.n 
trabalho da commissão nos termos mais cncomiastas. O mar-
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quez Okuma. antigo Primeiro Ministro . do Imperio, ·presidente 
da Sociedad~ Aérea. do .Japão, declarou que «o e:i:H.o da voss:>. 
missão !>Crá conducente á paz perpetua do mundo~. O viseon-
1le Kan·eo, Conselheiro Privado de Sua Majestade disse: «A 
commissãn está plantando a sement~ da amizade internacional 
no mundo inteiro, e a tarefa que vós desempenhais é uma 
••bra nobre, maravilhosa e · magnanima. O chefe do serviço 
aéreo japonez disse: ~o commodoro Perry abriu a porta do 
.Tapão para o mundo: o commodoro Beaumont abriu a Porta 
ilo .Japão para aviacão.> 

Depois de haver sahído de Toldo a commissão dividiu
~e, percorrendo o .Tapão em busca de itinerarios e campos de 
aterragem convenientes, chegando a Seoul. · Chosen, em 13 de 
dezembro. O governador geral offoreceu á commissão todas a s · 
f.acilidades para estudar as condições no . sentido ·de trar.at• 
il.inararios. · e embora não existam forças · aéreas em Chosen, 
Lodos os funccionarios manifestnram muito interesse pelo 
projecto. Nesse logar n commissão ençonf.rou um italiano que 
disse que prov:weltilente t.omaria parte no concut'SO, e que 
pensava que a Italia poflC\ria insc.revcr uns 35 concurrcntes. 

A commissão partiu de Seonl em 15 ds dezembro em ca
minho para Mukden para f}Sh1dar a situação na China. Nesse 
l.empo não havia nenhnm club ai\reo na China. mas anf.es . QU P. 
a comrnis!'ão sahisse do paiz já. so haviam formado 11uatro. 
~•.~ndo QLJC. o 'c lnb original fundado em Pekin recebeu a deno
nüriacão de Aéreo Club da China. e os outros ~\éro Clnbi:: dP. 
Bhanghai. CanUío n Hongkong. 

F.m ·18 de d~z.emhro a commi;:.:;ão chcgm1 a Pekin. A China. 
r!'l:í rl'lalizando 1·epidos pl'ogressM na aviaoão. ·embora · soh 
u rlir1,cc.ão exclmdvn do Governo . Exisf.cm alguns aviadore~ 
1 ;n~inados pelos francm-.es. e acham-,;e contract.ados aeropla
no:> para todos os fins. Até o fim de 1920 a China f.f!rlÍ . al
~umas centenas dP. aviões e S{H'(t 11m dns p1•imeil'o" pai:ws dn 
Orienie em materia de n.viaçiío. 

Acf.nalmenf.e todos os correios d~ Jlekin gastam Ires dias 
P.m fazei· lig&A}Õcs em Shrmghni. umas i50 milhas para o sul 
ria cnpit.al, cu.ia distando. 1'! pí'rMrridn · facilment e j:10lo r;el'
''i4=0 a.éL'AO om sllt.e horni.. 

A commissiío em s1.11t vi::i!n n ·PP.kin ohl1wo no menos 10 
inr.:oripções no Drrby. O 1)1· •. Tohn C. FHrgui-:011, consnll.ol' 
do P1·m;irh•nf.11 dn China, nr1wit,011 o pbs.to dl3 commissario 
rspor.inl da China. f'JUC lhe l'ni offc1•11cido pehi c:ommissiío <l1l 
Dorby. E' r.om Pll!l QllFl os 1'nnm1r1·P.nÚ'\)': devem :-< 1~ commu
nirJnr lo1:m 11ue eh Aguem ao "<ilo on :is ni;uas dn China. O 
seu Lcrritorio cobre a. China. que it11~lue a Mnnclchul'ia e a 
Mongolia, e. cllo "º .prornpt.ifinri u r ospond<'r a todas as ques
lües relativas ;'1s ·<'~mdicões climalolo~icns da ~füerl :i !lffi
qnan lo se <'.SPOl':l n. nomeação 1fo um commisi::nrio !)nr:t 1u1nell r 
p!liz, 

E' inl.enr.:.ão do directot· rla. Aviat~fío e do dir1?d.or ~m·rnte 
àas Estradas de Fcrrn Kin Hnn <' Pekin-Suigau r slabeJcce1· 
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estações aéreas. em CCl'tos pontos da cstrada pal'a transpol'tar 
passageiros, malas e mercadorias· para as regiões mais cen
traes d:i China. Assim. as -Oistancias remotas, em cujo per
cµrso se gastam ho.ic 30 dias em cadeira de aedan e jumento, 
serão veneidtis cm sete ou oito horas . O Turkest.an Cllinez, 
o Thibet, a Mongolia ~ a Mandchuria ficarão a um ou dous 
dias tl·a capital por via aérea. Um jornalista. declarou que 
e seu jornal levava quatro semanas a chegar a alguns dos 
sol.1s assignantcs no invet'no e t.r es: stimanas nas condições 
mais favoraveis. pelo ·que elle ncrcdit.ava quP. a China, com 
as suas limitadas facilidades ferrovfarias, em o melhor pai,., 
do mundo para · •> <lescnvolvimcml.o immedialo da aeronau
tica. Est.;i.-se procedP.ndo á const:rucção cfo grandes diríg-iveis 
com cnpackladc ·para cal'gas utei$ de iS0.000 kilos.- e nii.o ha 
duvida rjur, n.ppo.relhos deste t:rpo Mnvém perfeitnment P. pa1·:i 
servirem na China. Existem em construci;ão diversos diri
,giveis menores, um dos rruaes se denomina o Dirigivel · Pon:v;. 
que leva lres ·pcsso:is em um percur~o de 800 kllomctros, :'1 
razão dt'l SO kilomef.ros, ;por hora. ·podond-0 i;cr mane.indo 
por q\rnlquer ·pessoa .que seja capo7, <lc conduzir um l\Uto-
movel. · · 

A commissfio r.lrngou a Shanghnf em ~O de dezembro. 
Lendo pus.sudo por Hn.nkow 1:1 Nankin. Os membros do corpo 
<:liplomat.foo em ~hanghni m.ost.ro.vam-M muito int1wessndo~ t\ 

dr.clararam qno os seus respi:>ot.ivns p:overnos sArinm bem rr.
pl'esentndos. 

A Ct)mmi~1o l~omplntou :i sua tarefa na Clhina com PX
cepção <fa -r:irlr. <lo proi;ramm:i correspondcnlc n Cantão. r 
,partiu {]o Shaughni. clirigindo-sCI n Manila em uma dist:mnin 
de 1 .255 milho.!'!, e dalli para. Hongl.:on:;::, n 62F.I milhas, d!:! 
onde seA"L1iram em trem pn.rn. Cnntrfo, gnst.::mdo trE?s horai; nf\ 
vi:i.gern . 

O A'~rn ílh1b · rins Philippínns conta 600 sociot1, nntt·c os 
qunes Ml not.Rm nlguns dog homens mnis rir.os e pr~tigioMs 
das lihns. os q11acs tomarn um intel'essa· muito nctivo na 
:win•:·iío. n flfreclnt' <lo~ <:orrrio~ .. 'l'1!lr~rn 1.1lw11 das Phil ir
pi nu.~ f'Sl.:'1 11r,L:"u11 i:1.:1.11rln 11111 p1·n,i4•1~1.o pur:~ um ~!'l·vi~~o KP-i'll 1 
d1' aviacfin 1nn·a. muil n:.; iWllLO~ nl'u:,1!.ado~ ÜM il hai,;, s t!iH\lllf" 
o qiln/ l'io•ar:i. l'f1ll11zido di.: diull pnrn ltorn~ o lrmpn dn Jran:<il•• 
rins muln:-:. assim comn d" v1u1~ni;Pi1·11)' 1• carga. 

n11rnl 1ln a . f.lShÚltL l!tn Manila u 1·nmm issãn S(Hlbt~ p o1· \l lll 
. commisi<nl'io 11-o iwvN·no dn Aw>lf.rnliH rl1~ v iKi tu ú~ ilha~ JJOI' 
nss:s occn!'iiin. flllP n. A.nst.ralia. induMiv~ a 'T'Mm:mia r• 1\11":1 
Zalandín. s~rá rnpl'I' ' "nt.rida 111'1 'D4•t·h~·, O co1urriiss:u·iL1 a w:
:f:rnliano m1.1.~Lr1111-i.:n inuHn P11!.ht1~insmnd11 1·0111 a~ Yan lagr.n~ 
r111r> a :iviai,:fiu Yirá L.i·azl'.t' .1m1·a n ~cn pair. . . 

Don~ dni< filippinos q1u• f;P pre·param f1a1·a S!! t' ~viador"" 
'10 gov11rnn \'5n sP1' in~ml'iptm: 11n DC'.\rhy. " ,·, nos~h'Pl q11 1• 
ú ~f'll l':·rnm plo s('ja ~<>.guido por oul 1·os. sNttlo qu1~ a~ d1~>;
pezas dos mesmos ~crüo paga!:! ·por fili1>Pinos abnstnúos q1w 
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se interessam Vl'la aYiai;üo. .\:; JJlrilip&bas offar('cen~ um 
campo sem i·ival vara o sct·,·iço aéreo. pois consl:un <le ::i. ooo ' 
i!l1as .separadai:; por ag·ua abrol'f.a, muita!> das quac:,; não 
possuem meio alguw dP eomnrnnkac:ão C(~m o:; ct•rlLros rfo 
pl.l[lUluçfü,. Sr)IJ o ponto de Yisfa do govenw, ú difficil a 
arlministra1:.ão da;; ilhas al'aslar.ln,.:. r'Lt,io accesso . por mar P. 
l.ão difficil. i~ ponlo df• fiear a 1i•JllH\'JUllicacüo interrompida 
:i ~ "·ezH::> du1·a11Lp muitas semanas <lc m:io tempo. A;; Phi
liJtpinas esl.ão passando por uma phase de :;randc descnvol
, .i 1nento conmwrcial e ;:ociaL '·' o sct'\' ico aéreo est.á desti-' ,..,. 
nw.ICI a promovei· uma approxima.;:üo caria "''1. maio1.· r.nt.rc os ' 
llallitautes das dirt'errmtcs ilhas. 

Logo ante:> t.lc sahir dr~ Manil a. a ct.immis~ão 'fo i prn-
1~ 11 1·ada pm· um eaYalh cirn QUl' t'P. LWN•enla :;ran<l-es intet·csse::-
11a Africa fio Sul. <- que se achava ineumti ido de visilar <~ 
.wmmis~ãq I' t>.xa}li~;ar o in~·e~c ela Afric'a <lo SA.11 pela 
:ll.'1'01\aU lci<:a t' oht r•t' a >ilia i nr.l U>!1\Cl 110 p1•ogramm:t do })erby . 
.Fui t ravada cnr1•esrumd~t1cià com a União <la Afrir.a do ~ul 
1·elat.ivamcnLe 'ao assumptt>, e a coinmissií.o estn!ra possuir in
i'f1rma1:õcs mais dt'l.alhadas (JUando chce;aL' a Paris. 

A. viageni ela l~omrnis::;ão além de Hongkong incluirá pi•o
, .a,·d'men!o Saigon. Singaporr'. segu indo por vapor aLé as 
lnrlias OrienLacs Hollandc;rns, erl'los pontos f"m .Tava, Oelebes. 
U1 11·w.~o, Sumatt·a . " rc:;r<'s~ando do me$mO modo para Sin
~upore. DPstf; pontn corit imü1rú . a viagem pnr vap'or até 
Jlangkok. PPnan<;. Colombo, Ccylão, .pol' trem até o norte de 
C1•ylii.o, de ·und.:i se pa~:;ar~t rm um per<:>urso. de 25 milhas em 
\'a1>or; pa1·a a lndia, . r.nj::. 1 ra.Yef:Sia . fará por trem. passan<io 
p11r :\Iadl'a:>, Mysorc, Bangalore. Hyderabad. · Horigoon, Dor
.i•'•.' l il~g. Guampa1·1~, SucllnO'\Y, Dclhi P. Bombaim . Da Jndia 
s~gu ir:í PLll' vapor .para Karachi e Bagdad, continuando a 
\'Ítt;;~tn pot· ea1·avana a.lé uni ·POl'lO do MediLcrrauco e <lalli 
l'"'r .vallúr lmra C:nii·o, .AU1cnu_::; e Napoles . 

• \ cn.tnmis~ã1.1 i:ht'i;ou tt Hongkong no clin 21• õc janeiro, 
P!Hlc l nt f<1u do sN·vi-:o aérct1 1:t1m <•S fun c.cio1.ario;i e com a. 
•·11Jo11ia porlui;11eza fia ilha dt> !\facão. ~o tempo gasto l'n l.rc 
•·s sc>s dous lognres 6 ac!.ual mL•nl.t' de u ma:o quatro horas. e 
poderá ~cr redu:r:id(l a ao minutos por vià aérea: e o:i vapores 
•·ntr<' l\lacáo o Canl.ão gastam cerca d1:i ·12 horns em um perour:;n 
••m <1\10 um aci·oplano i;ast.aria iO minutos . .A Far Ea:d 11·0-
rir111.tfrm C": qne !.! 111nn 1!mpr e:;a nova. realiza um sf)rvii;-o 
11111e-11iri1'.0 pnl'a di\'et':50:<: ponto, d11. China. 

A Cc.m:uni,,;.sâu cl.w;.;·uu a Canleío ·1'111 · 10 d1• 1'1~v••r1~irn. 1'1 111-
•l:u1tlt1-,;p " Gluli dr Canl.iio d111·uut .. · u ~1 l tt p1•r11nme111'Ül nlli. 
. n :\lit1 i~l.r~· das .l!e.lacõt.:~. Exl.N·iu1·c:,; r~ :1111.igo Miuislrn n1):; 

.l'.~1.adu~ Urnllo~. \Vu r1111.;· Fa. (l\IC 1:outa h 1w iH a.mio,; dP ida
il1'. l·~·t'rb'·'ll. a Curnrnissâi:.I t•rn $Ua l'csidencia. i.: discutiu a •1uc
,,(.fo '. tlo Derby. dizendo Q.uc de:;cjava. in.s;;r.·nver-'sc 1,Jant um 
" 1'10 pat·a \Vashingtou al'im de renovar as sua,; amizades uo 
\'.llL'po diploma~ico. ,,. 
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Afiin de que -~ coucu1•1·entes au Pl'imeit'o De1·by Aéreo 
1'-111 Yolta uo )lundo i.lO~i-!Ul\l :::cr l.lt'm Lrntad(l~ e 1·eccbe1· todo 
11 an:-ti.Iio po.,;siv1:I na prep:u·a1;ão de it.iueral'io::; H no rei'e1:entc 
a; J)recawiões a t.oruar cont,1·a as inle111pel'ic:;, já fo1·am e;;co
Hlidol'; cornmi1:1sarios vara li Th!rlw cm <:ada u111 <lot: pa1ze.\', 
havcu<lo 60 nonwado~ até ago1·a. '.E.:.~Lt's commissarios, a.ssii11 
como as companhias <.lc · navega1;ão ,. S(!l'vioos officiaes. 40 
rneleo1·ologia. lH'OmpUf.icarnm-se a . pL"eslar to<lu ü aux1ho 
1•ossivcl nu l-0canle a condições clinmlologicas . 

, , () CUL>itão Hai)ey U:\ Cana!liau Paci l'ic Liue diz l{U~ a l.l'll- . 
··- vcssia do Pacit'ico é a ,.;1!;,'Ui11le via;;·em a ::icr lentada pelu;; 

adadore:s. Os navioi,; que navega1n ont.l'e Victol'ia e Yokoha
ma :::egue1H a eh-amada .J1.n'l'Ot.a eomposta do- grande 1:irculu, 
·~nLre os esl1·eilos de Inca e Yokollam'.l. Esta dc1Tola diri.;e

":5(> de VieLol'iu para. o noi·desLc de Unalaska nas ilha:; Alen-
. cianas. dcsct·cvendo uma lig-eit·a curva e passa á vista do ceu-
1.ro do ~1·upo e dalli pat'a o t 1Jeste . voltando-se 1.1a1·a o sul, n:t 
linha descl'Íi>la ua Cart::i de i\lerealor como o arco de um· vir
culo maüir. Esta linha t.em 4,:Wu milhas 111a1·i Limas. O · iline
ral'io mais ~mr~o seria um tanto S()melhanLe á derrota do cir
c..:ulo niaior. Suppoudo qwi •J a.viado1· v1ja tle Vieíoria pat'a 
Sit,ka. e <lalli na uirecç-ãu do OCSLE' dt.'. Victoria para Sitka e 
da.Ili para ·,. "Passo de Un.amak. no grupo das Aencianas, 1m
i:;uind~ o caminho mais curto TJa1·a Yokohama. vin,iarâ ape
uas umas 3,500 a 3,700 miha~ marítimas. 

· As neblinas variam de ali.um, limitaI11.JO-!"e ú.{ Vé:f.t?s. a 
ulJ1;cnre c.\el' ~1 casco U{.' um. u aYio e cllt•gando (Li,; vezes· a l'o1·.
mar nuvem: negras tle val'ios m il pt\s ·dP a!Lura. mas nãl• ha 
.crhsi;,1·va~~ões annotadas P. não·- se sabe '(JUe condiçõe::; exis te m ü 

. altt11·a de ô.000 met1•os cnti-e Victoria e Y(•kolNl.mu. 
Quanto :.í.s bor.rascas, pode-se dizei· em t c1·mos gm·acs (iuo 

veem d,. <lous pl'inci.pues pontus ck i1at·t.idu •' i;aminham e111 
llircc tiic!': different.es :- mi lltll v r.nto .fort.c qu1\' parL1\ da. ox
tremidade nwl'Ídioual do .Japão· " pel'corr e o Oceano Jla1~Hic11 
na dire ci;.;{o das .ilhas. ale-ncianas; um furae.ão da outl'n c: las~e 
])al'le da e.o~Ln Amercc<1 ·do Sul (' ~opra na. dfri:•cciio ~lo 1101·
flle.sl~. Ciiio-se c.:yc lones pel'Lo rla custa cl<J J·ailiiu. 

A unfoa Lerra ctue póde coincidir com um traçado ' aé1•eo 
cuz·to aknvcz do Pacifico são ilhas alencianas . Um dos trn-
1..•n.do:; escolhidos é o seguiu~: De Soa.Ltle, no Estado de Was
liin g-lo11. para a ilha ue Semicài, 2,486 milhas m11ritimus. 
:Nr)SLe Ll'ec.ho ha ·16 P':lHLOS UC fll\1'Udn_, a maiot' p111·tc da~ q11.a,e1' 
,.m propnedm.les as:r1c~lat> nu estac.oos. ~e olnos. onde sn pn- . 
d cm esl;lhcl<i~et· . do~os1f.~s dP combus l.1vd . O ~OS'Undo \.l'm:ll'• 
vac du. ilha Semmh~ · ~t. ch\'ersos pontos da Jlussrn e da.Ili lJal':~ 
1.1 .r11,não. EITl aniJ>os t)S . l.rnchos deste ilíucrnt'io 11ro, · u.Ir.c1~ 111 
ncl>h,nas d•! g-rnnde deus1dadD. O~ concurt•entes elevem com
mumcar-sc com o::i vaporos da Canadinn Pudfic, e b~m n!>si111 
1·Q1H a ~Landard Oi! Comp:my. no Locante a comblnlivcJ. n 
<:om ,o S1· . l ó}. W . lfaze1·, commi~atio do .fapão e da J{m;ca. 
rel.nttvamentc a combustivo! · ~ p~n~os de nLe1•rar;e m de Semi
.chi · a Yol>oharou e quanto ao d1re1lo de aLcrrar ua costa tle 

~ . 
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Kirnuor:jal.kn, qur! 1) sul.Jortlinado uo Guvcru!) da Hussia.. A 
Curnpanhfa (Ir~ Pes''ª de Yolrnl1at1'Hl pot· inLel'm~~l_li•J dç ~eu or
;;ani;:aclor.· S!'. T.i;ubumi offoeec.:1m todo o auxrhu posstvd lm 
i·cai:rn\;ão dv D<Jrhy e nos cuidados a rüini;;trat• aos c.:oncul'
rente:; que voa.tem do tio Kámchatku a Yokolluma em uma 
distunc.ia de I.98·1 millias .' Essa. cmpanhia po:ssue uma gran
de flot.ilha d<~ boles de pesca que navegam llaquelle tl'r~cllo do 
oceano e estarão de i;obruaviso, a.Mm do que conduzir~o vi
vc1·es para estações 110 Hincrnrio. 

Neste itit1er:n·io fiea Shanghai, e o Padre :Froc, do Obe~r
,·aLol'io do Sica.vei, forneceu os scguint.es dados relativos a 

1111 e11onienoi;. 1nekor·olo~i1;0;;. 
Gomo a base· de um tufão ~ o ar frio q.ue se preeipil,\l 

;.i;u·a denko de uma depressã.0 causada por um calQt· i_nLenso, 
nr,rediLa-se que, á altura de uma ou duas milhas al!1roa, do 
;;1.Ho, o t:alor cheg-a a uma. temperatm·a capaz de destruit' o 
l L1fão. tornando seguro o vôo acima do nivel de um tnfiio ou 
ft.n·:icão em t.errn. Os tufõies geralmente se formam entre as 
ilhas Philippinas e as Carolinas e l\iarianas, nas proximida
tlcs úa latitude de iO gr.áos norLe e longitude de :l.!1U gt'áos 
JcsLe, a mesma de Yokohama, e tis· vezes na parte mcddionul 
du ~hu· da China na mesma latitude e nas prox:imidades -:!e 
u.5 grãos de lone;iLude lest~~. O intenso calor iórma um <l.e
p1·essão muito baixa, que chega ús vezes á pressão baromc
trica de- 27, e no longínquo noroeste existe uma atmosph...m~ 
fria C]tf1! 8(' rn11\'e 1:orn urna pr.·e::1i-;ão -do 3J. Est.a aíwe>sphet·a. 
fria que se move para o l(~~le com tl rotação da terra. se lan
~a pani. .o es11a.(;u 1.1uente com um movinú:mt.o em espiral e 
cum uma. \'t'loeitlad1~ q U•~ :-:r· 111valia !)lrl 1·50 milha~ J)Ol' .hoi·a, 
a corrente !>Ut.H.n·h1r dirigindu-sP vara o odentc com tcndcn
cia parn uordcsli! ·~ C'In s1.~guida apanhaudo a va~ta á.tea de 
ar· rluentc, lalvcz ~O milba::; cm t.oda~ as dh'eccócs exccpto tH> 
M•~LtLklu ve1·ticu.l, parn lcval.,.o pl'imcfro para o nordeste em 
urna disf.a1wia de uu:; ~G g}-'áo:i e depois para o nordeste com 
a r.:oneuil' g1)ral do til' na direcção da costa ja.poueza e ilhas 
;\lt~ut·ia.11as; ,;atw·amlo-~1· dr.- ar: l'l'io ú medúfo qut! avança d•! 
mudo a accusat• uma lemperatm·a igual em todas as suas 
nartt~s quando chega :is ilhas. 

;~esL1· mm·imeul,o loe11 :ls l\'l·~t.l!:-; L'lll aig·u111as c;idadcs c.lli
llc%ti::l, cumo Hongko11i,;· o l:lhaughai, enw·ando urna vez ou ou
t 1·a no Golpho de Tonkin. Um a.oropla.no poderia talvez ·voar 
aeima do turno ou, com uma volocidnde de f 50 milhas pol' 
huru. mnnLci--::w ctiLauiou;.u·io ont urn venLo tlc ig·ual veloci
Jadc,• ou sutilo, voam.lu com o mesmo em um pequeno per~ 
l!Lrt•i;o pôr-se fór'a <lo seu alcance no fim de alguns minutos. 

O lllJsm·vatol'io lfo 8iccawci expede infonnacõc~ metcoro
lol;!'it:as 1) <!h 1·unonwl.ricu:; dnu:; vu~.cs por dia polo Lefegraph1) 
:-;pm l'iu, e a reparticãu mcLcurologica dos Estados Uuidos cm 
.\\'ashin;.;Lon vau rem!:Ltcl' ao observaíorio do Pudl'e Froc o i>eu 
mapna especial uc nwleorolog·ia. para ser u::;a11'o no tocaute a 
n1oviJ1;cuto~ aéreos nos Es~ados Unidos. Os observatorios de 
Hongkunk e lfaipong coopel'a1·ão no sentidC> de prestai· todo -0 
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nux iliu po;:;si\."el, de sor l~ que os av íadores cstai:·üo garautidoc; 
,1ua11to ~is condicões de Ll.!lll!JU .:!f Jwra::: antes da sua pur lida. 
d t! ~loji, uo J apão, para Bui'nttll"1, uma distancia . de 3.0AU 
milhas. 

O<i concurrenle& f ilipiuos nada leem que rccciar de pCl'
t urbações atmospbcrico.s, e o mesmo se ·pó<lc dizer de qualquet· 

· 1.:'>1wurrente que voe no Jongo da costa chíneza, di.sse um ·J>iloLo. 
i:om ~rn annos de experiencia em navegar as aguas que banham 
a Asia, desde \Vladivo!;lok até o .ivic:.r'. de Java.. Um tufão ou 
Htl l.i·a qualquer per·turbação de imp<irtb::cio. se. u\ml.ici.:c 1.11Jrn 
uma antecedencia. de e a 48 horas; deve:ió.6-se observar que 
· ~x\:>tem muitos p0ntos de aten·agem1 para"'· !lydroplanos ao 
longo da costa <i tntre as ilhas, excepto na costa occidental do 
Formosa, que t.cm poucos Iogares adequados . 

Ad\mitte-so geralm1mtc que a profuudidado de um tufão 
não é grande, i·einando calmar.fn 110 topo de picos de 600 me
tros . No verão passado o rnajOL' J. E. H : Stovcnot, de Manila, 
:Yoou daquclla cidade pat'n um ponto situado na costa á dhl:
tancia ~e t 50 milhas, passando por cima de um Lufií.o· q-ue pa
ral>·:.-ou do todo o movimento rual'itimo das Philippinas. 

!,l monsão do nordeste da Chino. prevalece de outubro ató 
. mcíádo1J· de maz-co, mas com o se1·vico do observatorio de Sicca
,\·~i cm Sbang-hai. o Observatorio do Governo das Philippimi.s 
1Jm Manila e o Observntorio de Hongkon:;, o navegante aél'(~O 

· será protegido e avisado, ac· passo que para o oeste terá o be
uefjcio do Observatorio de Banoi n o nor te dn. Indochina, csta
belccímento esse que se acha munido do instrumentos aero

. nautícos paro. examinar as corrente aéreas á altura de cin~o 
ou seis milhas. O voo parn o OríenLc de Shanghai será feito 
:;ob .a proteccão do Govemo japonez. Assíni o roteiro maritimo 
t•st:i. 1.rncndo até Hanoi, onde o aviador começa o trecho ter
resh'e au~ Sião e Burmah. 

Exíi-lem ·actualmcnto .i.QO clubs aór!!OS no mundo nas con-
11ii;ões de conLribuit' para o cxiLo do Primeiro Dcrby Aereo. e 
a .F1'~(11··t·alio11 1\1'.H'L'Oll:wl itt l)t! Jll'OCUl'a. COUSt!g'tlÜ' que os t:lulM 

· al\t·eo t> ele ea1h1 nai;ão ,;e c ~1tem'l'1~g1w1H de dil' igi t• a ~)a1·w. do 
De1·J1y que fica ••m s•.'tl lPl'l'ilnt'il1 uuci•.llHd. R 11wsmu possivc l 
qut• i l H m•hy At'l't!(J c 111 vnlla do mu11du venha a sc.:1· um ·acouto
dnient.o anuual. lia uercn de ·10 r.id:\dcs esludunide!IS !;! ~ quo .]{~ 
11romdlm·a11\ ins•~rip1;.õe~. n qu~ fa ;1, v1•r e quanLo .; .profundo u 
rnl1 ~ 1·,.~~;i· lJLW ..:1t1.~ nssu mptn d1.•.,;111\t'la 110 pllÍY. iu l.Piro. • 

o~ tnC'llllit'O>' 1fa <'Olt11 l1i:<sfin i fll.'.lllllhirh.i 1k IJl'l:PlllÍW I' 1) 

Dl'rhy ~fü.1 hc11nim:> de ne::i1.~ 1 : i(I 1·1•t i1·a<io~ l' qu., uf1n t•'1·n1 i 11l 1~ 
:·c.~:":l~ ~1cn·h \Jnl na prndm'.c;!ío 11P a1·1·uplu1io:>. A cornmi:st:~u t.i.•a
e ÍO!l1\ lll'•'JJal'at .. :i ., IH'C t':<sul'ia . .,: i n formai:C•1.~~ 1111 H·nf.icio dP fazer 
1·.om q1.;n o Derhy sda o rnn.int• :wo11l.1•1•.inwHlr.1 1;po1·ti vw i11 L~1·na
doo1tl da hbt.oriu. O intl·nt.o <la comrni:"!;fto ú <wt:cl1::ra1· 11 

adw!lto da phase prutiett I'- util cio .'<t~rviço afreo, e disso St! vi": 
uma •1:r1>va ·convincl.'nlc no facto de ter o cornrnoctoro Be~mmont 
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se offcrccido para ri::11:,"3.r as dcspczas cl:l. ·,viagem da commis;;âo 
•.·m voUa do mundo . 

Os homws prl'ci~am dl' al~uma cousa mais elevada. :iue 
ambicionem. St'?ja. no domínio das invenções pralícas seJa á 
procnra de um ide-ai supct ior. O Prim~iro Derby Aéreo en' 
Volt.a do l\Inndo PtU'C'Cl! serv ir o rluplo fim de convidar aventu- · 
i·ciros no dom inio 1las ínv1,•nçõcs rni::canic v.s para Que criem 
aviões ao m esmo tempo seguros e utoi~. e· ao mesmo tempo dai
inccn l iYo aos do tados ri" r~pirito descobridor para subirem até 
as ctwrcmtes aMea~, 1fo~ co])rirom novos p0rigos ~ inyenlarcm 
uma nova liugua~em de ter mos ueronautícos:; levantarem car
tas da Scylla das neblinas e do Oharbydis c!as de[lressões aéreas 
e 1narcarrm o Lraca<.lo das veredas do viajar dô futuro. Pot:' 
Out,l'O lado, no despertar O inlercsse da. g>cnte de wdos OS paizE:!:i, 
desde o c llcíe cacarl tw clus mal tas af 1\ o sheik de vP.sLcs branca.-; 
ltabitant.cs <lo deser to. de~de o esquimó ccberto de pelles até o 
,iaponez envolto r.m sru c!P~ant.c kimono, haverá um pensa
mento, um inlcr()i;:o;:c commum a l.l'ansitar rap ida. · e visive!~ 
ment~ pP!os ares 1'm fórrnn humana. vonndo em torno da ter ra, 
arrastando os povo:> mrrn urnn communhão mais intima e jun-· 
gindo os intrrcsses das familias humanas · cm um grande cir
culo. 

Esta idéa ê de parUcular interesse para as Americas t'! 
para esta iml.itttíção. aue procura promover o sentimento 4(' 
fraternidade nos variol'l povos americano~. pois o pan-amerl
caní~mo não é slnão um:i partn intr.grant.e da fraternidadP. 
mundial, e do .nerby Afrr-o poderemos e~perar o desenvolvi
mento. não só da rapirla communicac;ão material, sinão tambem 
<la communh:io de idéas hcneficas para o gencro humano.>. 

:!'( • 2.92 __:. i 920 

r.ontr~ 1ielo dobl'O, pi.ira os efff!itos dn ref nrma, o periodo ~e 
sarvi~·o da e:::vadição militar ao Estado da Bahia 

O Congresso !\n.r,ionnl resolve: 

Artig-1~ unico . Ü!; offir.in rs" pra~as do E..-ccrcilo ac\.ivo que 
!i?.crnm parle da C'Xpedí('fío milifnl' rrnviada an Estado d3 
llohia, Pm f' l·v ~~rPiro clr. 1920. c:onlnriio pelo dobro. sómente 
para os cfrpifos da rcformn, o periodo comprc>hendido cnlrc o 
dia da pari ida parn nquf'.'lle Estado no dia da chegada n sédo 
do rc$pcclivn qunrl:el. n5o danrlo, POl'ém. esta computa'cão do 
l.cmpo. dir-:!ilo no pct·ccbimento dr qualquer differenca do 
soldo dl'! c:1ml"lanhn; revo[:adn.:: a~ disposfcües cm conlrario. 
. C:Jmara dos Deputados, 2ti de agosto de 1920. - Raul 
A.l~el. · · 

C.-Vol. V1. 
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'ltMtif icação 

E' inconlestavel que a roobilisacão das forças do Exercüo 
uctivo, que consf.ituiram a . expedição militar enviada ao Es-
1ado da Bahia em fevereiro do corrente . anno, revestiu-se de 
iodas as formalidades e apparatos exigidos para o scr-vico dr! 
campanha e, dast.e modo, os officiaes e pra~.as tiveram rapida
mente, em poucas noras, de abandonar as conunodidadcs de 
seus !ares e quarteis para ~tleuderem as ordens de seus supe
J:>iores, no sentido de embarcarem immediatamente para aquelle 
Estado; ondP. o Governo Federal, ía intervir pelas armas, caset 
·fosse necessario ao r"estabelecimento completo da. ordem ;pu
blica. 

E' bem facil avaliar-se, principalmente corn a actual ca
restia da vida, o sacr1fjcio que a briosa e disciplinada. officia
lidade do nosso glorioso Exercito experimentou no . des~m
penho de tal commisr,ão imposta de subito. Tiveram que di
vidir seus já :reduzidos vencitnentos militares, pois t.inha.rn 
que mac.ter as despezas com a . manutencã.o de suas familias nos 
logares onde resi<tíam e lambem manter-se naquelle Eslado 
com despeias não pequenas. 

Accresce tambem que a rnovímentacão da tropa, a distri
bnicão de forças, cs servic-os auxiliares de subsistencia e sani,. 
tarios, dessa expedição militar, foram feitos obedecendo rigo
rosamente todoi; os 11rinci'píos technicos da guerra, determina
dos ~!JS nossos regula.rnrntos mHitares, o que tudo ficou Pro
vado l>e1ns ordens P. instrucções bah:adas pelo hom•ado e illus
trado· general Cardoso de Aguiar, commandanto daquella resião 
militar e das forcas da expedicão. · . · 

. . Accresce, ti.inda, que ~ ofJicíaes e pracas das expedições 
ro1htares sob o c.omma.ndo dos generaes· Deodoro da Fo-nseca, 
Cesar Sampaio o Dantas Ba1·reto, enviadas ao Estado de Matto 
Grosso nos annos ele 1!:t88, i903 e i906, contaram pelo dobro, 
o tempo de serviço que al!i permaneceram, apezar de não ter 
havido luta armada, pelo que, é de inteira justiça que tambem 
se mande ~onta:- aos officiaes e ipraças da expedicão á Bàhía, 
pelo dobro, sóm•mte para os effeitos da reforma, sem direito 
ao terco de campauha, tal periorlo de serviço. 

Sala das sessões, de agosto de i920. - Raul Alve.r. 
A' Commissão de Marinha e Guerra.. 

. O Sr. Presidente - Estão findas as · votaçnes. Passa-::ic 
ús ma.terias em discussão. 

2~ disc~ssão do p~ojeclo n . 84, de f920, fixando a 'despcza 
d~ . Mmfstcr10 da. Justica e Nego cios Tnlet'iorcs. para o oxel' 
c1c10 de 1 n21 ; cnm parecer da Commissão de Finanças sobt•o 
as emendas apre.sentadas (vide projecto u . S·I. .\, de 1V20). 
, Entra em ch;otm.ss~o o artigo unioo. '· · 
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O Sr. Pau.lo de Fro:nt.iu. (º) - SL· . Presidente, pl'.c\i a 
palavra JJ:l. scgu11ua disc11~s:1 0 do ú rçat11cnr.o do Interior. discussão que 
inicia. a do Orç:~ mento Gern\ da fl cpublica., para defender alguma~da.s 
emendas que tive a honra de submetter á apreciaç1!o rJa Gamara dos 
Srs. · Deputados, cousequenterucnte á. da illustre Comunssao de 
Fjoanças. 

Dentre ·essas emenda..~ tive a satisfação do ver que uma. merecera. 
approvaçào: a que dizia respeito a subrnn~õcs dadas a instituto:> de 
assUe11cia e do ensino da. Ca.pital Federal. Out ras não conseguiram 
parece:- favoravel da mesma Commlssão. 

Rapidamente darei as i·a.zões pelas qua.es formulei essas emendas 
e cm seguina. procurarei defendei-as . 

Das emendas apresentadas as que tiveram parecer contt•:nio Sii.o 
as. que passo a enumerar: . 

«N •. to: «As subvenções a Institutos de Ensino Officfal 
deverão ser decompostas cm despeza •consolidada. e despeza. 
va.riavel, comprehendendo a primeira vencimentos do pessoal 
docente e administratho e a segunda as despezas com matel"ial 
e eventuaes.» · 

A illustre Commissiio, pelo seu relator,. declara: 
uO decreto n. iL;i30, de iS de março de ·19Hi, contraria 

o pensamento da emenda· ·e respeita a a utonomia dos institutos. 
de ensino, cujos orçamentos são elaborados pelas cong1'egações 
e approvados pelo Conselho SupP.riOl', sondo homologado pelo 
Ministro. Este dcc1·eto ainda pende de a.pproV'ação. 

Por este motivo, do ordem legal, é a Commissão cootrarin. 
á emenda.• 

Creio que a honrada. Commissão e seu illustre relator commette- .._ 
ram um engano, deixando de ver a situação dos nossos im:titutos de 
instrucção ~upel'ior e secundada, depois da promulgação do decreto 
Carlos Maxiroifüt.no, ou .a reorganizaç1'.o do ens1uo. . 

E' fa.CLO <19º na lei orgnoica. do ensino a 11.utonomla tinha sido 
dada a esses institutos e, pol'tauto, não eram mais funccionarios pu
blicos os membros dos corpos docente o administrativo dos mosmos 
institutos, respeitados apun:i.s os direitos anter1ormento adquiridos. 
N:J.o é e:ita., porém, a situaçt>.o actual. 

O decreto Cario" Maximiliano modificou profundamonto a lei 
organic:i. e ro:>tabclc~'Oll quo todos os professores calhcdraticos e 
substitutos são funccioual'ios publicos o quo os membros do corpo 
•~du1iuistra.tivo, igualino11te, sa.o ruucciouarios publicas. l~oi mai::I 
alétu: pcrmittiu q.10 o~ professore~ e t'unccionarios administrativos 
quo quízesseru pas:;a.r a Íllll.CCiona.rios publicas isto lbes fosso fa
cultado. 

Não ba, portanto, ra:tão do ordem legal alguma para ·rejeição· 
desta. emenda . 

. C") Este discurso não foi revis lo pelo 01·ad(Jr. 
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Ao contrario, ella é nma garantia reciproca. para. organ:uc;:.ão 
dos orçamentos dos institutos de ensino superior e pa.ra. o Go
verno. . . . 

O Governo é responsavel por esses vencimentos. Estas quotas 
tcem de ser retidas 110 Thewuro Nacional. 

E' justo, i>ort.:mto, que o CongrPs.so possa. de\ibnrar a respeito, 
não só dos qu:l 11•0;; actuaes como ta:mbem da quaesqucr moclitieaçOOs 
de quadro que correspondam a angmento ou diminuiçil.o de cargos pu
blícos, competencia. exclusiva dó Congresso Nacional. 

Peço ao. honmdo relatot· e ao illustre Presidente da 
Commissão . de Fin:mcas c1ue, examinada a fórma pela. qual l'l. 
emenda foi aptesenLarla na terceira discussão, si não pude1: 
ser nesta, seja tomada uma deliberai;ão definitiva sobre a 
mnteria, que ~ de relevancia. · 

A sc-gunda omenda que teve parecer contrario é reiativa 
a um augmento na rubrica 23, destinada a completar o edi
fício da Estiola Polytecbnica e a .transferir para · elle as in
stallacões do Insfüuto Electro-Technico. 

As condições do nosso ensino superior exigem um au.
gmento do edificio da Escola. 

· A Faculdade de Me-ii iua do Rio de Janeiro ·e a. Faci.Jdade de 
Medicina. da. Ba.:ua ob~1vct•am de uma. ,·óru.ia indirecta. os re:mrsos 
para recon~trucçl\o de sou~ edificios. 

A E.;cola Pi>lyt...">Cllllica. não solí.}ita. um oovo edi~;!io , porque isto 
determina.da urna 1ie.:peza. avulra•ia. 

A lraosforencia dos gabinetes determinaria. por sua vez tambem 
nm dispendio elevado e a consequcn-.:i:i. é que t<llvcz nem com seis 
ou oito mil contos so chegasse a orn resultado. 

O que propuz foi qne se constl·uissem dous andares, ma.is rlou1 
pavimentos no actua.l edilkio. Com isto $0 teria immcdia.ta.:nen(e 

. satisfé:to toda.s a: neoossi"la.des do ensino, com a organizaç~o dos 
gabinetes, que estão l'óra, em outro prcdio btt.stri.t1t.e afastado, em 
detrimento dos alumuos, qnc têm ;le froqueutar as aulas em ambos 
os edificíos, ora. num. no largo do S. P'1·ancisco, ora n<>utro, na. ru;i 
Visconde do Rio B1•;rnco, esquina da. Prn~ da Rep11l>lica.. 
· Desta. fórma o Governo t.etta · do aprovcit;~1· o cdificio em 
qualquer serviço publico, como indíquoi, ou trocar qualquer outro 
edificio pclo do Instituto Electro-Tcchnico, ou ,·enctul-o e .ap;>licar o 
pro;lncto ~ despoza. com ::. construcça.o de ruais dous pavimeutos 11 :~ 
Escola Polytechníca.. 

Nessas condi..;õe-~ p~rocc-me que não se trata. de medida que nilo 
posSa merecer a acceitaçao da Gamara dos Srs. Deputa.dos, a qual, 
tomada. agora, permittiria. que uo centena1·io a Escola Polytechnica. se 
a.presentasse com o desenvolvimento compativol com o ensino alli 
ministrado. 

A tercoir~ emenda, que t~unhem não met•cceu pa.rece1• fa.voravel. 
é relativ;i ao Pa tronato de Cegos . O Patronato de Cegos tem apen:1 ,; 
uma sub\'en"áo de W co·1tns. E' uma in~tituição de 01·d1:m privada, 
que tu1n <:la lo os resultadl)S mais füvorav ds. Qualqu.~r membro d<L 
Carn:i.ra di.l:> 'lo1luta. lo~ pó lo visitai-o á. 1•ua B11al Grno 1oza. To:n 
11a.tii;foitC> o.lo só ao sau .>bjoctivo, cowo tem perm.ilU.lo que aluLUnos 
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do Instituto Benjamin Consta nt, qna.wlo da.hi sahero e nã.o tenbam 
occupaçlo, possam alli i;e emprega:·, pois é um i11stituto profi;.sional, 
oo<le se executam t"'atia.bo~ e onde se ojferece remuneraç<lo para os 
que a elle se rc1·olhem. 

Igualmente a. polida tlo Districto Fe ·Jeral envia segui<'la.mente 
para lá. cegns, aos quacs nJ.o ha outrn riostino a dar. Submt~tte a.o es
tudo do Si-. R~lator tlo orçanwnt.o dó Ii1teri<>r uma se·•·ie de officios 
do cheíe de Policia., a respeito . Des e a fondaçã.o do instituto o nu
me1·0 de.:i..~ylarlos nessa~ e •n :i<ileS exce1io <la 40 . Pare.ce. portanto, 
que uma subvençr~o de 200:000», que foi dada, si for eliminada. ·i~ 
truir:í a actual organização ou pcl() menos a perturbará do modo no
ta vel. 

lia, pr·r érn, um ponto ca.pit.al, que deve ser estudado antes de re
soiver a Camat•a sobre o 1)ue diz respeito ao seu criterio ou á sua 
oriontação. · . . 

O íllustre Relator do orcamento do Interior, dcputaio pelo Rio 
. Grande do Norte, declarou que 11apezar do sP.r contrario a algumas 
da.~ deliberações que sutimettc em seu parecer ;í. Camara dos Srs. 
Deput.ados. viu-se obrig:•do a s~gtiir o critei;:io geral da Commi~sào 
de Finanças dp. procurar reduziL· o mais possivel o deficit <>rçamen-
tario. » · 

Si é este o crlterio gerai, nã.o seL'á. a.!)coas o or'i;amento do in
terior mas serà.o tudos os orc;amcntos que deverão estar sujcitãs a. 
e~a. orien taça.o. 

E', portanto, nece.'l.Sal'io examinar si, do facto, e5se critcrio e 
essa or1entac;10 tcem funda.tnantu, teem rar.ilo ele ser. 

Espero envi lenciar aos meus honrados collegas que . esse criterio 
é cowpletaml:lnt~ fü1to de base a àe fundamento. E' o que passo :1. 
demonstra.r . 

Na proposta i;roral elo orçamento para. i9'H, apresenta.da polo 
Governo, so leem as palavrns que co:•iei textllalmente, para. nào que 
se n!!.o mo attribua. uma moditie3.Çào ou interpreta.çl!.o do pensaruento 
contido na. proposta dv Govemo: 

«Confrontando o total das despesas com o da receita, que 
importa em ~06 .039: 5:.os, our•o, e cm 5i9 . 886:9~S502, papel, 
verilic:1-se o s:1ldo de~ 3J. !S.•2:730Sll10, om•o, e o deficit do 
i6:.:. t30:8~iS8üO , papel. Coovertid<> o saldo ouro om pa.po\, 
ao cnni bio de J 4 d . p01· mil i•1fü, o ctêdu.zido o pro-tucto desta. 
convor!iii.o da ,diffet·enç•~ em papel, o ·deficit se nos mosLrn na. 
cifl'a •ie 98.431. :Oü-l524~ ... >> 

E' o que dír. o honra.do Sr. Ministro da Fazenda na. proposta que 
apresentot1 ao Cone;roso;o Nacional, textua.lqiente t~lle accresconta: 

« ••• Este deficit. portim , não ficará nisto. «0 a. ugmento do 
daficit, poi.:;, será. inevita.vlll.11 . 

A com ·11issào de finanç:i.s, pelo seu illnstre relator, após 
alterar o.~ dadosr••lntivos :t recoita e á. desp1·iza, o ele fazer a coo
ve1•sfto p·ira o paptil, ao cambio de , 2 d ., cto sal ~o ouro. conclue: 
«Vel"iticar-se-ha o d1ficit n defiu.itivo de t28.31'2:05iS9a3.» 
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Si esse defteit fosse o resultado de uma. exacfa iaterpret;i.çã.o, dos 
dados esti nativos para a receita t' das verbas fixadas para a despeza 
dos varios Minístcl'ios, :;. situação financeira do paiz seria realmente 
preca ria. . 

Felismente, bso não passa de uma miragem de pessimismo, quer 
do honrado :\linistro da. F<IZEmda, quer do illustre relator da receita. 
E a. Ca.mara vae ~-er numericamente pelo~ dados que submctte · á sna 
aprecia(ião, e com os elementos fornecidos a.o Conp:l·esso Nacional, 
sem iuqluir aquelles que não devem nem pó !em Sei" devida.mente in

.clui.Jos, que tel"minam a situa.cão fina11ceira do pa.iz, diante dos im
postos votados e das de.:;pezas fü:.ada.;i para a sua. renda ol'dina.ria e 
despezas, não com o deficit de 'JS Oll 129 mil coo tos, mas com ncn 
sald" a ue excede a 'iO mil contos de réis. · 

De íacto.ana.lysemos as ciír~s em que se basca.raro o horirado 
Ministro da FazenJa e o illw,tre rala tor da Receita. 

Antns, potéi:n. precisamos firma.r a significaç'\o da p:i.la.vra deficit. 
Esta definiçào se applica. ao particulal', a urna Companhia e a.o Go
verno. Não sã.o, portanto, .as int.erpretaçues adlibitum da ca.da. um 
que pó:iem modificar a sigtlificaçà.o da palavra. . 

Si eu, parti'~ular, tiver uma receita. de tudo que fôr resultado do 
seu tra-balho, ou rios meus bavei::es, supponhamos de 50 conto; por 
anno, e si en dispcndel' om des!>Cza5 ord\nal"ias, de alimentação, de 
luxo, 61) contos de réis, terei um deficit de iO contos de réis. Si, 
porém, aes:;es 50 cooLos eu tiver dispcndido 20, e comprado uma. casa. 
que me custará 30, nao terei zero; ao contrario,· terei augrnenta.do o 
meu . patri monio de 30 contos . 

O Sa. Ocr.a.vio RocaA-Apoiado. 

O Sa. P..tuLo I>E Faoi.-TIN-Si, em Jogar de um predio, <.>u comprar 
aeções, debentures, apulices, ou outro qualquel' valor, a situaçã.o e a. 
mesma. 

Consi.iera.mos uma companhia, por exemplo, uma companhia. de 
estrada de Cerro, Si eu tel1ho a ren•la. da es.trada de rerro ria 2.0 rnil 
consos, e si tentiu a despeza de 1;; mil, terei o saldJ de cino'J mil. 
Mas, si a despeza, cm loga.t' de i:; mil, for 2:; mil, t~roi o cle(lcit do 
cinco mil contos, ~ 

l\fas, si no qu'.l constitua a daspcza eu tiver do omrrega.r' om 
obl"as novas, n:i construcçil.o de estaçõos, de oílicina.s, dcsenvolvill'.lento 
de material i·oda.ntc, substituiç1o do trilhos, pl.lr 011tro~ mai~ pesados, 
et~., a dill'eroaça constitua o IJU•l nós vul;arrQente cirnma1nos <)bt•a,; 
novas, rle.o;i)ezas do capital que não podem absoluta.mente detcrmiu:w 
dificit. ( ftfuilo bem.) 

Assim, igualmente nesse caso nil.o temos deficit. . 
Examinemos agora. o que se dá. com o governo. Com o governo ti 

renda. ardina.ria provém. dos impostos legalme11to institu.idos, ag 
despezas ordinarla.s proveem do funccionamcuto norrna.l da'Í repar
tições, do serviQO pllblico, fixa las om lei. Tudo QLte pi::.ssa disso 11il.o 
entra. nrim na roceita. uern despo?.:l or.,iinaría.. 

Se amanhã. fizermo~ uma emi,;s;lo do papel moeda. ~ o folguo c:t
tremamonte ouvido o brilba11te dist:urso do illustm rop1·esonta.nte do 
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Esta.do ·de S. Pauto; que doutrinaria.mente é contra a~ emissúes, vindo 
l1oje para e caJL.pO dos emissi.onistas, ao qua.l ha mnito pectr.in"o ... 

1 O Sn. FaANclSCo VALL!DAREs - Mas que d:i. pratica, tem vinú1) 
bons resulta(.ls>s. · 

O SR. PAULO DE FRONTl'.N -. ~.esta emissão nri.o pó1e figurar como 
renda or linaria; se igualm3ntc o governo, inimig.) elas emi!>sõcs, fizer· 
um em1n·estimo, uma Oj)eração de cre<lito externa ou inteJ.·n~ . ore
sulta.rio desse emp~·estímo não póde set' computado como r.ooda 01·-

dinaria.. . · . 
O Sn . :A.Lv.t.ao BAPTISTA - Silo recursos. 
O Sn . PAULO DE FaoNTm - Sii.o recnr'SOs, como bem diz o illustt·•~ 

i•cpresent.a.nte do Rio Grande do Sul. Esses recursos são meios em· 
pregados, saccand -se sobre o ruturo. afim de attcnder as necessi .. 
dades do presente, que podem ser normaes ou anormaes, ou ex
cepcíónaes, como no ca.w da guerra. de seccas, de ca.la111iclade pu
blica •. Se considerarmos ag!>ra as despezas, igualmente nlo podem 
deixar de sei• distinguida.s as oruinarias das extraordinat'ias. 

Se amanhã. o Governo comprar uma proprieciade, coastruir mn 
crlificio publico, realiza.r a. const1 ucç<lo de uma estrada do fer1·0, exe
cutar trabalhos de dragagetn da barra., a construcção de um porto. 
elfectuar quaesquer nesses serviços, todos essas elemeutos vêm te1· ao 
patrimonio 11nciona.l. Portanto, na.o São despe..:as ordina1•ias, .sii.o' des
pez:as, que muitas dellas vão se valoriza.do por si rnesina.s.. Exempli
fiquemos. O Govei'l'lo comprou o predio do Col1egio PedC'o ll !la ;;o 
:mnos. Esta proprieda.cle antomaticamente, pela. valoriza~li,o, repre-

. SC'ota boje muito ma.i!i do que na. occ·•s ião em que Coi adquil'ida.. O 
mesmo so uá em rela<;ão á.s estradas de ferro e portos, qtre~ construi
dos em pontos conveniertras. da.o renda directa deLoI'minando lucros, 
ou renda indirecta, proveniente do desonvolvimeoto das zonas, com-
pensando as!tim as de~peza~ Ceitas. · 

Ainda Ira uma outra 'COnsidorarr'lo; par.i a qual cba.mo a att.euçilo 
dos honrados collegas: ha serviços que nào podem absolutaruente dei
xar de ser amortizados, mas que n<lo podem ser arnorti:iados no anno 
om que se eliõecutam ou se adquirem . · 

Si eu. por eicamplo; coropro uma mobilia parll o escriptorio. dll 
um~ comp11.nhia qualquer, nil.o vou a.rnor~i:aal-a no acto da comp1·a. 
levo-a a lucros e perdas, vae este titulo ao aotivo, e todos os iu1110~ 
vao-se fazendo a a.rool"tizaç!\o, nn. propon;a.o de !i " a iQ '~ , que 
no fim de 111n cei·to tempo permitto elimina\' do activo, rio capital . 
osta parcella, sem que soJa. substitui:ia por outra.. O mesmo se d ti. 
com determiua.Jos sel'viço~. Si amanh:L tivermos de complot3r as 
obras com a. repa.ra.çiio da esquadra, a reparaç:l.o que vae sei· feita 
sel·o-ha no ma.xirno, em dons annos; un.o ser<t feita, entretanto, para 
'lous anrios: vae durar .10, i5 a.unos ou ma.is. 

O projeeto da roforma. da. esquadra. aatua.I, votado paio Congt•o.sso 
Nacional, o Co: a alguns a mio"; mas os navios já teom ma.is ,fo 
:\~ ;mno~. e, portanto, não podemos, não_ devemo<; computar em um 
so orçamento a despeza. total, . Ou é preciso ecrectua.r opeL·a.ções do 
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credito, incluindo CFse ~rrviço d11 jnros e amorti;.:a~l:io, ou a. Pmissão, 
dividin<'o-a em t:mta~ q•·ot<ts QU<Ú11os f11rt'm os annos; e attribuindo 
a. carla orc;amento a qnot;i rC'' ati'a :io mc-~11'0 :wno. . 

. Este tacto rcf<'r< nr.e :í reritraç;10 cio ma.t•·rial de 11osi::a e~q11&rlra, 
ctlf' é t:n; rks eJ1 n~rnt.~~ r:o. 1 nrner do i:Jt.s1rc! Rf'latt·r do orçame11to 
da Mi1riuha, 'ct('rn •irotr •' ma elo\l;ção ele 15.000:üOOS neste oi·ça"." 
men&o. O mr!:n10 a<'o11tcc:e. ('Om o reccn~ea.nu1oto . 

O r"rensc•:imfnto, c·ouforn e a di•posiçiio r ouslit1•cionol, tem de 
ser roaliZél o de iO cm !O annrs. As ::uas·cicspezas, 1t0r-t'~n tf' , que são. 
alias,. elPvadas, 11l\o e r vr m ser l:o nçadas cm um um so or'lamento, 
mas d1stribuidas pela fórma indicaria: 

Si os meios vêm rle uma f'missão, di,·irlinrlo-o em i O qnotas; si de 
OJ>f>r"·<;tle.'l rle credito, rlis tribtrin1!0 o~ !'en-i~os de juros e amortização 
pGlo niei:mo prnz11, corrci:p<mrlE'tit.o á operac;ão cft'e..tu;ida . . 

. Re~t:il)l>.J<'cida.: est.a.s JWl'limina rns. quP eram inrlispensaveis p~r:i. 
poiermos fazer a ~efiuencia, \'ej:1mos agoi•a como calcular a receita e 
como fixa.r a despez;i. . · 

O illustre 1·claLor da. re ·eit.a d";i: tcxtualmentA: rcns- pontos em 
que.º p1·ojecto rliff· rP. rla . propo.:1a. i:ài>. os quE" rlizem respeito á esti
matwa ôa ·renna, parn os impostos ,;e ronsiimo. para o Lloy"I e para a 
Cen~ral. A proposta nll" le1:on em cont~. pal'a a estimativa , quanto 
aos impostos; :is alter11ções <lP. t»xas ª'~optar!os no dr.cu1·so r'lo anno 
pa~c;a.c!o e consia ut.e~ da lei da r eceitH vi1rcmtc. Quanto ao Lloyd e á. 
Central, o projt'cto. se baseia e m in 'ormn f1C\11s officiacs .receotes.» 

Vê,.port~nto, a Camara quo não me s ;rvo ele ekml"ntos m(IU~, 
que eno11 to.11anrlo oor b«sc elementos officiaes; e seja-me licito dizer 
que alguns nllo <'><;fã.o cnrtos. 

Assim, o rlivi'lm•rlo ll-:is acçl\r.s no 11ancn do Brasil foi cnmrmt11.do ern 
i. 800 C'onto~: no p1•i111Ai1•0 !>rme~•re tles· ~ anno, já fo1 maior, e t.oda a. 
prnbabilidado é q11 0 attiuja. a 2.2:>0 r.on ro~. 

· ·o ~"lt . ·F!iASCiscO Vi\t!.AbA11~~Princlpatmcnte se pass.'\r esse ptano 
. que ahi está. · · · 

O 811. P>.ULO DE FnoNTIN- Não estou, po1' cor.sequencia, proeui•ati. 
do adre o elemt n tos rara . l'a\"orecel' a conclusão a que \'Ou chegar, 
apenas Cito o qne ba de offiC'ial. . · 

Pois bem . as dilYClr<•nças import:1m , para mai .... pelo par~r.er ria· 
receita., em 3".305:0008 1•apt-I, e. para menos f'm 3 .i ·QS:(l(l()S . do que 
resulta um lVrrescimo de receita orçada do 31 .29i:OOOS, numi'ros 
!'edonnos todos elles. · 

Está ahi, portanto, a sitnaçã.o que resulta do parerl'!r dl' rlii;mo 
r!llator da r~ceita, Sr; Antonio Carlos, a quem peço ,·euia para. 
citar. 

Dos tres mil e tantos (1ontos de reducçã.o na proposta, a ma.io1• 
parte, salvo um quebrado, creio que de menos de oito conto~. corres
pon.ie á diminuiçi:l.o da renda do Lloyn, que, tcnrlo si-'o a.~:iliada cm 
quatro mil contos, ~gora está apcmas em mil contos por anno. 

O Sa. FnANCtsco VALI.ADAnE~-o Lloyd só rende mil contos? l 
O Sa. PAULO DE FaoNnN-E' quanto ci.-tá no p1·ojccto. 
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A convP.rsã.o do saldo ouro pat'a pa.pel foi, na. proposta, feita ao 
~ 'robio rle H pence. Acho que ahi houve engano, ni•o do honi-·· do 
Ministro rla. Fa.;:cc\da; mas ·! ~ quem por el ic roi i11cumbi1!0 de !azci
esse C'a lculo, e nã.o L"l'paron que o p;rpel h1·asiloiro e i11glei ~ào «tinan
ças avaria. as. que as uuicas fir1ançaf. não avaria:ln.s sn.o as que teem 
o ouro como b~s··; rl<> modo Que 11.lli existe uma questão de relati~i
dad1·: nat•·r :i l rnente ~ c,,mbio c.c;ta,·:i n. H-, nas vcspcras do <lin em 
que foi l'r.al izado o computo, e o runccionario t omon H, quando devia 
saber que o JII'O(>t'io mini;;tro da fazend;i. manda quo O>· vales 0111·0 
sejam ho10 'eito.; de acco:·do com a coLaçrto do dollar, ouro, e não 
mais da. libra ~stcrlina. papel.· . 

f'or isso, fui it Cama1·n Syndíral e verifiquei que no dia. Hl do 
junho, da.ta d;1 propt.i;t;1 •'o Governo, :i libra esterlina valia .20$500 e 
o dollar ~S2iS. l!\IO qi1e1· · ize1· <iun, sn o 1iinhciro fosse ouro, se hou
vesse já o··ga1m:ada. ria Boba de Lonr11·cs, a rcla~o ent1·e onro e 
papel, como t emos· ou•r~· o 110,;,;p papel e o 110$$0 011ro, s··ria o ca.u1bio, 
não dei~. na11 11e\la d.1ta , m:•s de i1 5/8, couside1·a.ndo o dollar, o do 
H i:!/16, co11si:lér1rndo a libra. 

Ha. sem pro u111a difrerença, porque quem tem ele fazer um· paga· 
menco é obrigado a reme!l-ei··o uro. <·oro fle:>pezas, por·a11to, do írde · 
o ele seg11ro, 11110 ('.tl1npr e tom;i 1• (!lfl t'()fJSÍdcraç. o. D'a.hi UUJa. oscii
·lação, que. Qmimlo funcrionosa a Caixa. de Com•e.·são, com a tax.à de 
15 ou a <le 1ü, fa.~ia qno :i.s letras d1~ <:amhio tivc.".'scrn. ou pa1·a ma.i;;: 
ou para menos, 11ma \ari<•Çào, que !l(•dia attiiigir a i ;8 de penny. 

. Nessas c-or: <liçflC's, 11Jo P.1 a o <·an1hio de i4 11110 dC'via tm· si !o 
a"1 op1 adl~ . n•as o l1CJ i2, cu mo propõe o ill ustre rda tur da liece1 ta 
no seu pat·ecc1·. 

Já ahi a. t:i~a. eo.ta.l':t :ib.ii so <ie.<;ta 11Hima cotaçao. Ci:mvé"m, 
p v <'.:m, obs<·r\•a 1· qtm :i rt11aln1e 11 tn , .lc•vi. !o aos 11101.ivos q1.c for;im pot'
li: i amcutc~ le11il11•a.·"liis e CXJ'lf'.nflidos pcl., ·rliiruo reprcseutantn .do 
S. ~aulo; q110 hoje íallrn1 ~o• re ;~ q11<·stiu> de nofcsa. do café, ·o eolLil" 
ar.-iugiu a ma.1• de JiS1100. l;;·o quo1· di •er 11 110 csramos com o cambio 
;ibaixo d 1l 10, e :). lib1·;L 0111'0 \';1 [0 mais de 24;)00") . 

Si1rnifira . por·:mto, qne. si 011 torno :i t.a xa. do t2 como propõe o 
rcla1or · ·a. H!'rci1a., ··~tou ac• <>itanrlo um nu.tio que nllo é o J1.ct11al, 
que é methnr que n ;i.et11al. E, ~i at"1'1'diru que a situação melhore, 
<levo dizer qut1, p11ra choga,. a. i2. scd 11m pouco IH'flcil; om torto o 
c:iso é o rlatlo q ut~ S. Ex . a (ll'cscn ta, u o da.do official e é o quo 
a.dupto. 

Feitas estas cm·1·pcç1>es, é pr·rciso supp!'imir tia proposta os -
Recursos. 

Os rc\cursos não SflO. p:.i•:i mini, l'cnrla orrlinaria., quando se trata 
da emis~\o de títulos el a di\·ida. i111.cri1a. 011 externa.;. e t>xactamento a 
propusta incltliu 0.000 0orno 1-rorl 11 c: t'1 rla cmi~':l;\O "lO titulos. 

A 1·c.c-oita. de•tuii los c~~us 10.000 coritos e acc:escida.s :1 s rectifi· 
ca.;Oc- rc:tas polo digno r<'latn1· <i a. r eceita é a. scguiulc: Ouro, 
iOli . O:l!l contos ; 11apcl . 54l .iS4 contos. 

A 1111.l,\'scmos ;J 1;01·a a rl !\.;p1~za.. 
A falt.a. rle disr.rimina~ão ' a. vcn·ha- matnrial-qu:i.si em torlas a s 

tabel!as ex.pliuati"as torna oxces~ivamcllta di!lieil o i;o conhecer qu:l.1 
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n despeiia qne chamarei -patrimonial- separándo-a da despez.\ que 
qeuonfüro ot·dinatia. Em alg,umas verbas. especialmente das estrada~ 
d~ ferro, ha. essa. exr)liéaçã.u feita p1·ei;is:1.menle; ·mas em· outros ser· 
viços é custo~o descobl'il-ã.. 

Comecei o e.~t.uio oelo Ministerio da Viaç>to, e ahi. sem ter ido 
aos pontos onde a carencia de dlscrimina9ã-o não roe permittia pro. 
cisar rigorosamente q1.wl a despez:i: a ser excluída da. ordioaria., por 
ser par.rimonial. cheguei á5 s~ui!.!tes conclasõc.s: ha aa verba-Telc
graphos. as iostalhtÇl)l)i radio-teleg1•apbicas do distl'ieto do Amazonas, 

•representando !. 150 cont.os; ba. as novas linhas tel'<>gra.phicas, com 
700 • 011to3; ha. outras verbas, em que existem reconstrueçôe.'I, mas 
não pude sepa.rar a pa.1·te da conserva9ã-o rla reconstruc~o. e, por 
is.w. como e1·a. contra a m inh.&. oouclasão. deixei de lario. 

B' elemento que tenho, para uma. dUJ'ereoça· qualquer que venha 
a. appa:·ecor • 

. Na. verba ô• Estrada de FerrQ Centra.!, 7. 900 contos estão per
feitamente rlefinidos como df!sLinados a. obras novas: na Noroeste, 
6.000 contos, sob a de.nominação de «5ª Divisão provisoria», teem o 
mesmo objeetivo. . . · 

Na Rêdn Cearense dâ-se um racto interessante : a parte relativa 
a material e operarios está. no titulo - Construcção de estrada. de 
ferro p.>r a.dministrac;:ão ; mas a qoe diz respr•ito á direoçào do.s ser
viços está no titulo-Rede CeareusG-e rep1·ese11ta. 38i contos. Esta 
despeza oã.o pode deixar de s~r incluiria. entre as rlo obras novas, por
que uma obra nova na.o se faz sem haver que.n a. dirlj a., sem os on
gonheiros que a projecta.m e estào constantemente á testa dos ser
viços, de modo que tive de accrescentar estes 381 contos. 

. Na Estrada de Ferro de Theresopoiis ba tres verbas pl'rraitamentc · 
definidas, de m11terial rola11te em reconstl.'ucção de trecho e quo 
imp»rtam em 2.282:8001$000. . . 

· Havia outra verba que pildia accresoontar : de 6fl:OOOS para 0-0~ 
correr a draga~em do can:\l, de uma somma elevada. para eventuaos; 
mas achei preferivel na.o dar. 

Na verba 8ª encontro duas verbas inoontestavehnenté patrimo
niaes. A primeira di.;tribuiÇIJ.o daria augmenta a rê:le da. distribuiçã.o 
dagua; po!."tanto um ausrmento na . distrib11içrLo da ~de v11e deter
minar nm11 elevaÇll.o de receita, porque as novas pGrma.s clagua quo 
toram concluidas entram oa receita da verba corresponclente e :~ 
nova cit.•lalisação que . representa nma i80 :OOOS e outra ...... . 
i.300:000$000. 

Na. verbu o~, temos Porto do Recife, urna serie de despezas qnc 
poderiam ta.moem em parta ser inclnidas, eutre as do~pezas ~a.tri
moniaes. Mas n.\o qufa; limi tte.i me a. dra.\;'a.gem, ás desaproprra.çõns 
obras em oxccnç:to. rapresentando as duas pa.rcollas i .320:000 )000. 

Nos portos de Amarrn.çli.o, Natal e Santa Catharina. o mesmo 
fa.ctu determiuei. . 

FinalmC1nto. a acquisiçã.o de dragas para o estabelecimento do 
wrviço de dra.gagom nos diversos portos, representa i.OOO:OOOS. o 
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·ainda no porto do Rio de fanei.10, onrlc ila t:i.mbom a. exec11<;~0 de 
obras coinplemcnt:::.rcs em an la.111cmto, 1·opl'ese11tan.1o 1: ioU:000,)000. 

O Minísterio d;i. Viaçlo tom, port:u1t·'. vorb:is qne parlem períoi
tamente se definir num total de :!1.i. íOO e tantos coutos, t•epresen
tamio olespo:r.a. patrimonial destinada · a a11!!me11tar o vai.ir do pa
trimonio . oacioual, nã.o poden.Jo, cuusti tufr pai· te ·da.s dcsp~llas or.;.. 
dioa.t•ias. ·. 

Na verba rn~ a dono.mina.çil.o com:trucçã.o e a<lministrafião de 
cst1·adas de ferro deve ser integralmente excluída da dcspe:r.;~ oe-
dinaria . · 

O honrado representante do Estado <lo fl10 G1·ande do Sul, mcl,l 
illustre collega, cu.io nome peço pern:is;;ão Pilra. deulinar, o Sr. 
Dr. • •cta.vio Hocha, teva opportunida.rlo, em SC\U brl l hant~ paL'•Jccr 
sobre o orçamento da Via.ç~o. rlc apr:isP.ntar á. Connni-silo de Finanças 
a. ídéa da sepa.ração, constituindo do~peza oxtra.01·di11aria. 

S. Ex., oã.o viu vencedora s:1a. opinião, mas moslrou que es.s..i. 
despcza. não é orâínaria, é •lespeza que se va.e tra<lm:ir , natura.lmento, 
e1t1 clesp(1za. rle angraento drJ pD.'.rimonio na.rional. Oe modo que e~t.as 
S()mmas toem de ser .i.ccrasr~idas ás que anteriormente mostrei. 

O S n • Ocr" vrn Roc1I1t. - Isto é logico. 
O Sn. PAULO DE FRoxnN ..:... Nos domais ministerios ó mílis difficil 

precisar as parcollas acxc1'1i1• da rlcsp13za 01·dina.ria . E' intoressa.nto o 
modo pelo qual é feita. a verba material. Custa-se a dcscobriL' lá. 
tlcutro o objeotivo. ;' 

Em todo o caso pude apllnhar no meio do algumas verbas muito 
globnes qualquer cousa.. ~e1 quo uilo 'é tutlo. porque na. Brigada Poli
cial o no Corpo de l:!ombeir 1s ha vorba.s destinadas a augmento do ma
torial . Pôi•t&t1 to, isso quo está globa.lmc~LLtG cogtido na Yorba., ric11i:i. 
ost:1r aqui incl sido. N:\o o incl ui, pol'óin, po1·qu11 tenho toma.cio [Jo1· 
·Jll'inciJ>iO, systematieamonto, n11.o t1a1· na.<la a m &is; ao contrnrio, 
deixo margom para 11. minha. conclusã.o . • . 

Chamo a. at.wnç.io do.,; illustros collcga.s· pn.ra um facto: ha a: ac
quisição de dou,i automo\•eis, - um p:i.ra. o Prcsidcmto do Suprcnw 
Tribunnl l~ellera l o 011t1·0 p:u·a. o Sr. P1\.icu;·:1dor GcL'al' dn Bop11blica.. 

Si o critol'io ge1·a.I l:l o de eliminar dl!SJ>:i~as. o momento é do 
quem, desde o comoço da Rcp1 iblic:i. 11."LO ton• autom·ivel, cont.inn;u
mais um pouco scin ello. !\las n.lo proponho r. supress.\o desta. vm·bri, 
apenas chamo a:atto11çã.o da. ca~a. pa.ra. cll11, são 35:U00$00U . 

Temos a. a.cquisição de duas Ja.ll(:has para a. Polida l\faritima. 
80:000$, e temos tambci;n à hHta.lla« 10 <lo la.boratorio no los tit.uto 
Oswaldo Cruz, 70:006$, d atido um total de 185: 000$000. 

Acre lito que si a. discriminaçã.o lbs:;e bem l'eita. c hegaria.mos a 
mais do 000 contos. Não quiz, pot·ém, computar ve rlias quo nilo podia. 
trazei· • 

. ' No Ministerio <la i\fari11h11, ha a verba que ab1•ange to:io o rnate
r1al. Ha. duas verbas que, iucontcstavolmcnte, não sã.o despeza 
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orclinaria : a de construcçã.o de phiu·óes e a de obras, dando um 
total de 830 coutos. 

No Ministerio da Gnerra.. para obras rrtilitlwes, temos 62" contos. 
No Mini.-tei'io da Agi kultura ·- alli é que íoi a 111aiur difficuldad1J 

- cousógui tirar da~ verbas .,,\fatel'ia.I» e «lr1st.al1;1ções complemou
tar<'s do füwo í•b,orvat.oriou, i 00:0110S; «l,aboratorios na.$ rai:end:i.s 
modtllos ... 400:000S, e · ••Obras novas na Escola Wencoslau Braz11, 
iOO:OOO;). Total, 601:0 ·o'ººº· 

· Não pude, poróm, rlisc1·iminar as que nã.o de,·criam ser ioclÍ.1idàs 
na. despeza ol" linada e que sao i·ela.tivas á. fun 1aÇ.\'> de uuclcos 
col11niaes, patronaws a.grirolas, estaçues cxpcrimo··taes e de monta, 
e.;colas rlc apren·liz<•s arti tkes e 1>0voa-;ües indign11a~, envolvidas· cm 
verba cc•jv total 11ttinge a 5.21t7:Ji.80S. No meio <lesse mal' n.io 1md0 
sobroua·far ; ncerg11lhd e só e 11soirui s~lvar aquelta qu:.ntiii. tle -000 
cooto~; O mais deiX• i como senri.:I qµebra. ~o Minis erio da f'a7.cn•!a 
encontr(li 1:unbem 'duas vcrhas, que :mde dnstai•a1•: a primeirn de 
acquisiçii•> dtJ Ul '· ebir1a~ n r1?const1•uc:-ção .\o an·ia.1· terreo da Imp!'o isa 
Nacional , no valol' <ie 700:00 1SOOO; e 1las obc .. ,s novtts nas a\1andegas 
de Ser ipe e, si n io me eng;i no, do Psr!1, ;-;;;o;' o,,sooo, seurlo a ú1:-01l 
d<1 2 o contos pa. a re;1arac;ües. Só de~taquei o 'lUC co,1sfüue obras· 
DO\&s, e, isto dá o t1>1.a.1 dei .·,•50 contos. 

Do º'a.me qnc acab:i de fa7.et. veL•ifi• a.-~e que oevl?m se•· exrhii ·las 
das rlcspezas or .. ina. Ja.s, todas as dasperns a que ;:cabo de me reftwi .. , 
que o ~;im em 9,. mil coutos. Cori10 n:1.o C]uero, po1·ém, qu<i so s11s
cintpm ol:.tj <'Ç{\Cj; em rc l;u;<lo a essas verba:-: elo!> outros mi11bter1os, 
apear· e wr :ei'o um:\ devida est»lha e teL' tirlo o 111aximo cui1latlo 
na. $11'l <lct:wmicmç.io, só tom:i r .ii a; do ~tin ~tcrio da Viação. para as 
mínhas courlus•)cs, deixa:1Jo "inda ;is cmti·a~ de larlo . NI) ~linistcl'lo 
d :l \'iaç;'\.o htívetnô't ..,i. 7;,3 :l>OO:>. Oc· lu~ da e.sta soinm<\ da despcza 
pa11el, osLit fi·ca re foz: :1 a SIU. -?8:-; cimtos e um qtmbra. lo. . 

Na pl'••posta do Govoruo. d ()iX.:1ram do Sel' il t tmt !Uao;; alg111n;is • 
vorba~. qun acho qu<\ · não pódem dei.\a.r •le :; .. t Je, adas na inclusão 
ao orç '111ento po1• p111•r.o da Camllt'a dos Deputa los e e.tas silo a> 
&egnlntos: . 

i .• Esirotos de. Cllpital l-'edcral . Parece qu::i Coi engano: não 
póio to ·· 01ltra oxp\i1·uçà•i. • •s esgotos da. Capita.! Fl:lrinral C\Xgon1 
3. i2i.1:2H-87117 ouro, e 188: 300S papel, n.L ta baila uo ltliui:;tol'io da. 
ViaÇ!l.o. · 

O Sa. 0CTAVlO RocnA - Dependo da verba de SiLudo Publica. 

O 811. PAuLr, DE FnoNTJ1' - Seri:i. melh·1r esperar. mio ~a 11lte1·asse, 
tant • mais qu,tnto esc;rndo <JSSes numoros na tabella explicatha ~ i nda 
obteremos o \'alor exacto. 

No l\liuistcrio d11 lntt:~ rior, na situa•: lo actna.l. não a.!'ho como so 
deva augme11tar ou a lterar · as iml>vr11çõr.s qua ror;1m dadas •• iosri· .. · 
tutos .'e assist~ ·ncia e ensino. N;1.o é .iusto, porém. q11c, do urn · 
momento p:Ll"a 011 ·r11 so de~orga.uizc a vitfa dosses cstabelccin:ot>tos, 1 

que sàO de utilidade pul>lica, retirando-~c-lhcs o a.uxilio <lc. qlll 
gosain. 1 
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De m-mo que tomei por ba.S•', como devendo s:ir accrescida ã des
JlGZ'\ a quantia ele 9 >t>:O.JOS q11e co ·1·cspon -tem ao t •tal las subvençõ3S 
supprimi.fas na pt'í)posta rio Govc1·no, no .\linistcrio do lntel'ior. 

Agor;i, chamo ainrla mas a att.cnç;'io rios meus hon1·ado~ collega.s 
para o llini'<terio da Agricnltur:i, 011 ie houve uma. i:a.mpanha 1io ~ons 
resultados o anno p;1s~a fo. ma.11 !:i.n.lo c1·ea1• cursos de chim1ca in· 
dust.rfal nos esta.belt>ciml'!nt1s rio ,i11str1wç'lo s11porier. q11e se s11b
me1.te.:s·~1n ás i11stt'ncções <lo mosm•.l Mi11i;terio. Só se conseguiram 
cstab,•lecer e~si.s cursos ag1ra, e creio qnú, ha «lous mo.>.ns. algum; 
estU.o funccio11an ·10, o <mtt•os ainda não come~a1•arn a f11uecionar. 
O da. Escola Polyt.eclmiea ha um mcz que começou a íuncciona.r. 

Repre:>e11ta.m 900 contos de réis. A propo~ta faz desapp;u•ccer i~to ; 
de . modo que n ·10 t 1mo. ma•~ es~a. s11 bl'cnç.10 , que nii.o é do ge
ncro d11.s outra~ . E" suhve11ção que deve ser dada pl:llo f:ovel'no, · 
por•1ue . assim entendeu quo era. conveniente pua a instrucç1o 
pl'oti.ssfonal. 

O SR. ANDRADE BET.ERllA - Em virtude do contracto. 

O Sa. PAuw Dt: Fs:111n;o; - E em virtu·le de contracto. 
Entendo ' que esta. despeza nã.o pó lo s~r eilmiria;fa. e eoruu 

ainna vou mais longe. acno ta.111bo·n que na.o dt~ve !Vr elimicÚ\da. 
toda a d"speza do subvençl'les onde ha os aµxi ios aos a.lumno.; que 

. wrminar.c\m os cursos industriaes o 1wofis.;io11::i.e-1 o um.i sorie de 
instituiçües pa.rticulares quo gozam .do snbvençõus. 

1 

No orçamento vi11:enLo. pi•oponho q1 ~ e na quantia. do 2 . 993: '100$, 
se.ia a11gmenti\da a desp ·za . que Mns1a ·la proposta, ·pai·a poJOL' 
b:ihinl~ear a reimita o a dospcza ord:n.1 ria.. 

Sommando e:1Sas p;u·ccllas acho ·~. i !l7: 300S em papr.1 e rói~ 
J.121J :OOOS c111 ouro. de sorta . que> :i. des:poza tutal S<lrú. assim 
l'.ônsti tuld<t de 75.&J!i:OOOJ ouro o 59:;.4-~0:0JOS l':l.JlOI. 

Vamos :11;•1ra comp:i.ral' a. rt.'COit·1 :t. que cheguoi e a dog:101.a. 
fi'l\ada.. Como veem, · se ri proc111·nr a111;rnc11tt1.r srildo•, po: ''''º .1tú 
estou tom1111do 'erbas ·do 01·çameato t1n:.1 nmu n prop •sta nem o 
in·o.iccto con~1d11 :;im, vot•1flot1.-~o 11111 totnl io 'ald" 0111·0, do 
;s . 1.~21:0l>;,1s, rio/kit p:i.·101. e ·ti4-.:!tlü:O()O:), 1:ouv .. 1rt1do ó sal lo ouro 
ao ca.111bio de 12 1in lwiros, comu !H'Oi• 17. o ill11st1·0 1·el.Lto1· Ja H!l· 
ceita, d·1r·í t>8.~t>~:uoo,00 · 1. 

1';id.1zi111io o d~/icit papol do li ·~- :!9:; OOOS, toramos o :mhlo final 
do H.t5ü :OOOS10U . 

Está a.hi, port rnto, corno se lovantou uru vel'<ia"ioir<l cnlwiào 
fin:mceil'O e como se pójo ver a. q~10 cllo nca r •a.h1ente reduzUo. 

~Ias estamos ·cm urna ~itu:i.c;:i.o que pcrmitt~ pel'feita·nento 3. 
:votação das subvençõr:>~ e ()Cr0nilt0 Q'10 se conti11ue t•ido o que ó rela
tivo ao le~e 1volvi 111111to da,:; nos.; ~s .:istra l-1s !i() ferro, ·los no;;os 
pe>rt l'Js: ·ias uo~s fü1l1a.s talogra1>:1ic:r.s, Jc obi-os geraes, 11tcis á ll\JSSa. 
Prtiducçà.o. 
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Devo agora accrescentar: (Lll} " Não parece pr•)Cedoote o que 

propoz " Commis:;ac de finanças, quanto a urnlui1· . na <lc.-spC'.za ordi
na.ria dos àiversos minb:t.et·io~ a som ma d e 31. i87 : 982Sil79, n 'lati l':i. 
:w a.ugmento d ~ venciin~nlos dado pelo decreto n. H.O'J7, de i5 de 
março do co1'rcnte aono '" 

De facto, ou este augn:iento é um angroento anortiJal, i:le occasi[i1J, 
para atten··er á carestia da vida.. podendo ser <edn~ido, e amauhft 
supprimido, ou ent.f>o é augmento definit,ivo. Si ó definitivo e a. Com
n:iissão de Fi11a.n<;as quer incl11U-o. inclua di1·eito - e t erá o~ a.pplau•o> 
do fonc<:irma~ismo publico. dos oiwrarios e ·l i arü~ta.s da Uoiá.C) - pa.ra 
todos os etl'dtos, e p:l.l'a. os effeitos da aposeutadoria, pa.ra. ·os do 
montepio, e realize, portanto, dessa for10a a sua opioiii.o. . · 

Agora. querer incluir na d!'speza ordina.ria. o que é considera.do 
como um íactr> anormal é que Oi\6 p6:ie ser admittido, porque 
exa.cta111ente está ne encontro á denominação, ao objectivo que tera 
a despeza ardina.ria. · 

O SR. nc1·Avto RocnA - V. Ex.. perrnitte-me um a.part~? O Re
lator da. Mni•in:-ia, Sr. Octavio )fa11gatieira., já. tinha ptoposto n<i 
Commissà.o de l~inanças, .pa!'a. se illclui1• esse augmento como despcz;L 
eli."traor .linaria. Entendo que V. Ex. tem ra7.ll.o; é uma despcza. 
extraordinaria.. 

O Sn. ALBERTO MARA:-iHXO - Com e:;sa. latituda não póde sel' 
acceita como emenda de orçamento. 

O Sa . PAuoo nE Fno:-ir1!'{ - Como desp~a. ex.traorr\inaria, com•1 
lembra o meu illustre arnigo, 'honrado representa.ate do Rio Grande 
do Sul, a soluçií.o 6 perfeita., mas •l~ve ;uir ob~i1h toda a importancir1 
corraspond!lnte, nil.o pBla ren·!a Oi' Hna.ria., ma:J pela renda da t•o
cursos, E' cxacta.monte a os:>o pouto r~ue eu acho $01' indispousavcl 
chegar. 

O ine:>ino facto se di nirl'ia co1n a.s outras 1lua!! quo.;tõos: a ror:i· 
raç\o da. osquatira, ti>.O J 1: OOIH, propo<ta rio p1u·ecllr do orç:unauto 
d;i. ma.1•inha., e i.) .000:000.), proposta do Holator da. llr.ceita, rt1fll~ 
L'indJ-,;e a uma . a.utori~11ç:\o cou~t.rntll do Ol'Çatnon~o do lutoL·iot•; 
!Ili.O 2!LOOO: OOOS quu est tO ua mosma situa~Ao. 

Vê-i;e, pai<!, quo a sitnat;<1o ost:i muito longo do ter as coros nc· 
. gras com que quiz .. ~r;un n.turr->t•i1.ar-no~. l)ovo aiu la <i.coro~cuut:ir q1111 
ha outra it·1·cg11\a.rí tad•i c1n sG m:tn(Ot' como vcL•b;i. à. rccuitn de.>tiuadri. 
a uma firn ospooia.l: a das Sccca.s. Ora. n;\o é osse urn obíoCltivo :r. 
e •rtra.r om orçamento. Qu.1n io v:>tirnos o J>L'Ojocto d:i.s suecas •lo .'fol'
deste os rec11r,;os foram dJstiu;~tlos aos .sorviços de juro.o; e arnorti
znções tio omprestimo que teria de ser contrahido para leval-o:> a. 
etfeito. 

Ca.leulou-se approxi;na1a•nen te em i2.()00:000S, porque fo1·a1u 
orç'lrlos oiu 201. ooo:n tO) ; m:is no orç:tmcnto fut.uro· oao torem()s 4ue 
empl"'!i;:l.L' 11om 40.000:000$000. Que r. cli11e r q1~0 o sorviço ria juro$~ 
amortfaaçõc:; po<ierá. andu.r, não ntL 1mport;i.11cw. d(;) :1.2.ooo:ooos, m;i.s 
µa. de 2.400:000$000. 
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Assim, nesse ínterim, podemos no~ servir dessas quanlias; que 
nfLO são pequenas ; l"epresentam mais :l.O.OOO:OOOS para. se attendcr 
as necessidades orçamentarias. Nâo estamos e..m má situaç:w ; ~ilém 
dê t<!i·mos elitninado rauitas rlcspczas patl'imoniaes ; além de niio a 
levar1110' esta em conta, v~·sc que a sitn<1ção nã.o será brilhante, 
"ó por um motivo, po1·q11e não reconstituiu os fundos de resgato, de 
garantias e de porto:,, que ainda figuram na receita gcl"al, ma,; i~so 
ó conscquencia da f?llCrra. As fed<t<J.S que se roccbtiram nc~~'·'· si
tuação anormal do mundo não sã.o cu1·adm; cm um anno; E' pt·cci~o 
tempo para se chegar a Dma. situaç:i.o definitiva. · 

Parece-se pois, que acabo de expor, que o critorio geral. a nri
cntação da Comrnissão de Finanças e da Cama.ra dos Dep11tauos, 
Jong'e de ser a de prom1rar reduzir por todos os modos o deficit or<:a.
mcrntario, quG appal"eccu como um fantasma. e que não tem de Sl.JL" 
reduzido, porque oão existe, deve ao contrario ser a do psocurar, 
1101· toda a f'lrma. desenvolver os elementos da nossa producção. 

O Sn. OcrAvxo Rocai...-Aroia.do. 
O S11. PAULO DE FRONTrN-lsto é indispensavel. O nosso caml)io 

11íLo ba de· subir com mais on menos emissões ; ,elle ba de subir 
quando a nossa p1·oducçã.o, mandada para· os merc:1dos rnuntliao~. 
exceder de muito à nossa ilnportacào e tivermos na balau~a com· 
mel'cial o resulta.do altamente fa.voravcl. 

tiverr•JS exactainentc a prova desse facto no começo desso anno, 
om ']110, excessiva. a ex; ortaçuo ao a11no pa~sado, o gra11dc s~tldo a 
nosso fa1101', teve do se pesar na bala.aça commercial. <letei·miuou C]t:e 
o dollat· esth·esse a 3$50ü, quanJo a.go1·a. elle se a.cha a 5SOOO. 

Vemos, portanto, qnn.I a. difforença da c>scilla.çil.o. Por outro ln to, 
•i in•1isren,avel-e5ta nrio é a occasiil.o para discutirmos este facto, 1.ra
tcmos do rla.r um padrão fixo regular ás nos<as transacções p01'quc, 
si como 1füse o illustre lloputa.do por S. Paulo, nós nn.o podnmos 
Juct~ 1• oom as organ:zacoes financeiras estrangeiras quo procul':un 
ul>t1:t· os nos~os produt'tus de oxportaçil.o pelos menores preço~. um;t 
das cau~as é quo uno lemos um pa.drilo legal, fixo, pat·a mcdil' üi' 
valore!!. 

A nos~a. moeda. anda. oscnlando elll clifferença que attinge a. m:lis 
do 30 ~;. 

i\ssim, nunra. choga1•emos a tcl.' a solução conveniente e 1·l~~i1. 
Von concJn;r, ílccl:LL·a11do que o modo pelo qual mo c:oqir(!~.~l~í. 

morlilkancio n atmosplicra c-a.1·ro:;ada d() 11uvcns qiio ncs;tvam cm 
l'irtu<le da proposta. o do par<icc1· do illustre llelalor da L'•~t:1~it:L ~~ 
tlovido a uma só circurnstanda: preciso 6 qun na.o uos c~queçaruosrk 
q1io na.da fazer ou parar é rctrngradar, (1tpoim!os) e só temos 11c~cs·· 
sidLilc, por todas a~ f6rmas, do povoat· o uosso intc1·l1md., leva.1' o,; 
meios de transpot•tcs a tud<l pat•tc, pormit.tir q11e o quo · se proclm: 
venh:~ ªº" centros consumidor·es e de cxpot·taça.o, com o que ÜJ1'1;:11m: 
l'esolvido nã.o só o p11oblema. economico cowo também o financcí1•0 'lo 
!\OSSO pa.j.z. ..-

( ilf uito bem, mu~o bem. tJ orado1· ê 1úvam~ntc ciimprimcnt(h/o), 
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Encerrada a. 2• discussão do artigo· unico do projecto nu
moro 84, de i920, fixando a despeza do J\Hnisterio da Justíca 
u Negocios lnLer-iorcs para o ex0rc.icio de 1921; com parcc~i: 
da Commissão de Financas so'bt'e as emendas apresenLuda!'l 
(vide projecto n. iH A, de 1920), ficando adiada a ~ota1:ão. 

EnccrI"ada a 2• discussão do artígo unico do projecto nu
mero 40 A, de 192.U, creando a Ordem do Cruzeiro; com 
J.>a.rccer favoravel e.la Commissã.o de ConsLituição ~ Justiça <J 

· voto cm separado do Sr. l\'Iarçal de Escobar, ficando adiada 
a votação. 

2ª discussão do projcclo n. i 26 A, de 1919, mandando 
. separar da Casa da Moeda a secção de elcdricidadc, que fi
cará constituindo uma oflicina independente; com parecer da 
Commissão de. Finanças . 

Entra em discussão o artigo unico . 

O Sr. PNsidente - Acha-se sobre a mesa uma emenda, 
que va.e ser lida. 

E' lida, apoiada e enviada â Gommissáo de Finanr..as n 
seguinte · 

(2• discussão) 

Accresccrite-se : 

Fica crendo o losar de encarregado geral do cofre de 
~alvano~. chapas, f?I'a \'Uras, malrízes, ele., sob a fiaca liiaçiio 
do !isoal de impressão. · 

A nomear;ão será feita. por indicac;ão do fiscal do im· 
pressão ao dircclor, com appro:'acão do Ministro da Fazenda. 

Accresccntc-se na tnbella: 

Um encurrcgaao geral do cofre .......•....... 
Annunl 

6:000$00() 

Sala das sessões, 25 de ai;osio de 1920 . - Vícent~ Pi· 
ragibe. 

Encer rada a 2• discussão do artiso unico do projecto nu
mero i 2ô A, de 1.919, ficand() adiada. a votação. nté que a 
referida Commissão dê pa1·1~CQl' sobre n. r.mcndll cfferccLda. 
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Discussão uniea do projecto dn rcsolutão n .. 1, de 1920, 
da · Camara, mandando !;ejam registrados na acta, :w c:aso de. 
uão haver sessão, o.s nomes dos Deputados ·que n:io r.ompa

. reccram; com parecer conlrario da Commh;são de Policia. 

O Sr. Píres de Carvalhe (•) - Sr. Presidente, a muita 
·cons:dera1;iio que V. Ex. me merece. o i·e~·peilo que tri_utJ á 
i;ua PP.~soa. a cst!ma qui> muito justamcnle nós lodos lhe c:in
eag-r11mos não permittiarn que eu deixasse de vir dar u:na 
prova r!e. toda minha deforen'!ia, df' toda minha vencrac,;ão ao 
J.ll'C'Sente ntu·r~rer r•!lativamenLc á indicação que ha pouco:; 
dias aprescnlci. ; 

Sr. Presidente; o art. 22.\ do Regimento estabelece n:i,. 
§ 3•: . ; . ! 

cSi ntó 15 m :nulos depoic:; da hora retimcn!al não ·. 
se acharP-m presentes 53 DC'putad os o Pre:;idenle de
clarará que não pódo haver sr.ssãO.> 

Apresentei a este artigo uma emP.nda add11iva cm fórm-i 
fie indil•aclin rm qne e~tipnlava: «No caso de não havei· se~ ã'> 
em virr. ud~ de ver·Hicar-"e nJ. hora regimental. :nexisler:ch 
à(· numere. legal de Deputado~ pela lista de presenca. s~ril.(J 
i·egistrados, pa r-espectiva acfa, os .nome.s dos Deputado:,; quo 
.comparecel"em ao recinto da Gamara alé ás. 14 horas do m:ismo 
dia>. · , t 

Sobre osla indicação a Gommi~~ão de J>olic:a emilliu seu 
pare-cer do qual, eu divorgi?1do, entendi de meu dever ::pre
sentar alguma5 consideraçõr!S refutando-o . 

. O Sn. PnESIDF.NTE ·- Lembro ao nob1•c Deputado que ji 
ha numero para a vo!acão. · 

O SR. PmEs oi:: CAn\',\J.IIO - Assim sendo, núo tenho du- . 
vida em ~r.ntar-me para altender ao nppello de V. Ex. 

O Sn . P RRSIDENTE - "\>'. Ex. conUnuará o seu discurso 
npós a votnção . 

o SR. PIRES DE 'CARV.\l .110 - Pcrfoitamcnto. · 

O Sr. Presidente - \"ou suhmott~r a votos cu mnlcrlns 
wja d.~C\l!:oSiit1 toi ('.nr crradu. hoje. 

Vo! a~ão do projr•c!o n. 8!1, do f9~0. f:itando a dcsp"zn do 
Minisl(lrio da .lu~lica e Negocio~ lnlr.riorc1; pnra o cxercicb 
do t 92i: com pnrcel'r da Commissão de l<'iuancas sobre a:1 
emendas (2ª discussão) • 

( •) Não foi revisto pelo orador .. 
C.-\"ol. n. 
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. o Sr . Presidente ...:.. Vou ~ubmctter a votos o ·prÓJecLo 
~a l\' n as l'menoa.s . 

PkOJECTO 

. X . 84 - Hl20 

1 ORÇAl\IENTO ·DO fNTERlOR) 

.. Art • . i.0 O P1·esid0nte da Republica é a.t1tôdzado a despeuder 
pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, com os ~rviços dcsi~· 
11:nados nas seguintes verbas, a quantia de 29:736S, ot1ro, e à de 
!59.583:409${92, . ..Papel : 

. . . 
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··~23 

O Sr. Presidente - V 1)11 -;ubmeUer a. v.9Los as l:mcn<.ia.s 
·1::1, Commis.são, de a.ccõrdo eom r, Regímen~(!. 

Apvi.·o"V:tt.la. a i;eguinlc 

N. 1 

Para pagamento da;; 1.1e1·~cnta1;rnu::. ~obre vc11 clrncnt~1::;, 
iJe u.ccOrtlo tom a uul.ol'izaç:lo lBi;al, -L 000 ;000$000. 

o Sr. Nicanor Nascimento (pela 01·dem) requer a. verifi-
1:ai;.ão tlói voLacão. · 

Procedendo-se á ve1•i.fic.:a<;ão de ivotacão, 1·econhece-se te
n•m votado) a faYor ·17 Srs. Deputados e contra nenhum; t.o-
~l ~7. ' 

O Sr. Presidente - Não ha numero legal. 
Vuc-~e proceder á chamada. 

O Sr. Heitor de Souza (sen;indo de ·t• Secretario) pro
c~cle á uhamada dos Srs. Deputados. 

Feita a chamada verifica-se terem "'~ ausenwdo os se
cuinte::; 81''>. : Antonil) Nogueira, Dfonysio B'eul&s. Bento d~ 
Miranda, Che1'monL de i\liranda, Prado Lopes, Gkuha i\la.Qlta
rlo, Aggripino A;-;evedo. lldefonso Albtjno, Affonso .Barata, 
Cunha Limn, Simeão Leal. .Toão Elysio, Arnaldo BasLos, Ale
:xandrino da Rocha. Austregcsilo. Octuvio :\'langabeiru. :::eabra 
Filho, Arlindo Leonc. Jo:;e i\lal'ia, Haul Alvl:!s, l<~lpidio de ~les
L!Uila, Hodrigue!' Lima, Eugettio Touriuho. L eão Velloso, Azu
rém Ful'iado. fücano1· Nascimento. SaHP.:; Filho, llaul Bar
roso, Ceng'ntbl'l' ".Filho, 'Azêvedo Sodré. Macedo Soar~,; . . Jo~é 
de J\lora~s, Frunci!':'CO Mat·concle~ . .-\ ugu8lo de Uma . .folS1: .Bo
nifacio, Gomes 1.ima, Landulpho de l\!agalhãos. Odilon de A.n
, li·ade, .Frantisr;o .B'rc~s:wo, Lamounie1· Godofredo. !lioreil'a 
H1·anclào, \\"uldomir o Magalhães. Manoel l"ulgcncil•· Salléli 
.lunior, Cario~ Garcia, .Fel'rC!Ít'a fkag:i, Pt·utlcl\le th~ '.\loraes 
l'ilho, Elo;· Gha'-'C$. Jo~é Lobo. Sampaio Vida!, Arnolpllo Aze
n•do, llumo~ Caiado, 01<-sario Pinto, Tullo .Jayine. ~lw~1·ia110 
~·l<1rqucs. Pcreirn LPif.e. Luiz Xavier, Luiz B'artholo111N1. Pe-
1 ~ira de Oliveira. Joãti :3mplicio, .:\lnrçnl Escl"lbm· " Rt~rbosa 
<•unç.alves. · . · 

O Sr. President.e - l\esponder:im á chamada 67 Srs .. 
l.h'J•ltlado::-. · · 

:\'ão lta rnmit:::'l"I legal vara ~t· pl'08,.og'l1il' na~ n.1la1:uct':. 
Pai;::iu-sc :'! materia em discu13são ". 
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Continuação da discussão unica do projecto da resolução 
n . 4, de 10~0. da Camara. mandando sejam registrados na 
neta, no ·caso de núo haver sessão, os nomes dos Deputa4os 
que não comr,arcceram· com parecer conh'ario da Comm}S-
~ão de Polida. ' 

o Sr. Pires de Carvalho .( •) - Sr. Presidente, muito 
ligeiras considerações lenho a fazer i:ol1rc o parecei· da Oot:n
missão df! Policia .. Já cu me havia refer ido aos termos da d1s-
11osição reg-imcntal, que procu1i:eí emcml<H· sob a fórma de 
uma indicação, e de''º a;l1ra acccntuar que chamou a minha 
attenção o part'cer, com o emprego de um qualificativo, que 
n10 <1.encali:il rou~. 

ne fado. diz. a Commissão: Deve ~e assignalar que, ainda 
mesmo que o pràz.o :fixado na proposi~ão do Deputado Pires de 
Carvalho fosse menor ou maior, eslcndcndo-sc, por exemplo, at6 
a hora. em que <levem :findar os trnbalhos da sessão; ainda em 
qualquer dcs~as hypoU1c~'eS, seria inocna~. a minha indi cação; 

•A Commis~ão usou da orlographi:i sonica, não foi á ety
molog;u da palavra. e tnlvez por esla rnzão se esquecesse <lo 
significado do qunlificativo que cmprE>gou. 

Si minha indicacüo é inocua, não é damnosa, naô é p r e
jndicíal. não offenrfo o~ preceitos rcg:mcntacs, mas apena~ 
~·isa e.scla1·eccl-os e bem -;crvir ao pensamenLo, á alma do Re-
gi1nento. . · 

Por que, portanto, devo ser rejeitada si é inocua? 
Ahi sP. C!'lnhctcccu no meu espiritc• uma intcrroi;ativa ca

bal islica. Oi:,a, eu, que sou observador intransii;cn l<!, n este 
npr-endizadn \tlc turJn a hora e de lodo o momento. não podia 
d&ixar de provocar, como cslClu f azendo, uma palestra, sem 
prcfcnções, cm ling-11:'.lgcm <.lcs3ffoclada e rm1tica, tJnra· que a 
'Commissão mP. cxplic:i~so porque n5.o p óàc ser acccila essa. 
minha indicação, si é inoc\líl. 

. <::orno .este arçn.1mcnto é em fórmn interrogativa, eu o 
deixe\ par.-a a oul ros pa'!~r. ~ 

As:;;im, Sr . Pi·es:dC'nlc. peco tl ali cncfio de V. Ex .• su~ 
l)lico a ~ua hondadl', para o r.a;o, voruaclciramcntc curioso. do 
que? vou tratar . . 

Nfil' l"tC:o innc1vtttão no n r:!gimcnto. A pria1·i. nfigurar-Sea 
hia riuc cu ti·ni;-o pat•n o. ln interna um di~po~i livo completn
mcntb n~t l'anh1, ú~ norma!\ ele no~s:i vida p::irl :1111cnt:ir, ma~ 
isso ,não e! ~~xa<:lo. St cons11l tamos <1unlq1lt'I' dus netas <lc uml\ 
das scs."õr:d 1'N11iz11cln;:; 1wsla Gamara. <kscl•~ o inicif1 dr. 5P.ti 
funcc ion:unrinlo, dl:':-;lln í• com11~0 ele ,:na vida. i:inconlrn rP.mo~. 
na flllll1 ifi..;:1~,'ÍIO on>; C' ondi1.:li!'S dr\~ D~rrnt ud11~. !l'C'S c l a sses ~ 
t • clas:e, a do ~ Dl~put ad"~ prcsc~n lf'!'I. qnn concPrrem p::iro. ~ 
abertura. da 8cssão; 2• é lnssc. 3 do$ Dc1>ulados .,uc compare-

(•) Não foi revisto pelo orador. 
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SESSÃO EM 25 DE AGOSTO DE i92Õ 

cem depois do aberta a sessão; 3" classe, a dos Deputadog com-· 
t;letamcnte au;enfcs da sessão. 

Qtic ''eit1. fazer a minha indicncão? Pedir que, no caso de 
nuo haver s<'sSãCI. Pl't' tu o R:>t:rimenlo suppresso a chamada, 
que P.ra uma Yalvu!a, permittindo, com. a p'resenc,.a dos com
panheiros ref:lrdados. que fnsse ai tin1? ido o n umero legal, fique 
na acla consignados os nomes dos Dcpulados que vieram á. 
Camara, e que n!l,im !r.rfio meio de demonstr'vr a seus 'man
dantes, a seus constituintes; q1;c tinllam o p r oposilo de cum
prir o · sen c!cYe r, qne vieram :'~ Camat'a, mas já nüo havia 
ses,;ão; ficar lnm registra<los .-;em; noín<!s, como acontece· no 
ca;;o de haver sessão ·e de se apresentarem elles . depois da 
abertura. · · 

Pcrque. n5o havendo sc~são, se consigno o nome da
qucllcs que compareceram pa.ra n abertura e não se consigna 
os dos qtrn lambf'm compareceram no cumprimento do· seu 
dever. C'mbora np6'.:; a hora d':l aherlllra da sessão ? 

No caso ele não haver sr.ssão ha rie se cmiltir êssa cir
cumstane!a, que é de gr'anrte rclcvancia '(iara aqunllcs que 
lr.em comcíencia do cumprimento <lo seu dever 'i Que tcP.m 
a convier.fio do seu papel e conscicncia das suas responsabi
lidades de mandatario ? 

Essa eircumstancin, Sr .. Presid'('nte. devia ser assii;rna
l:iàn. porque temos satisfações a dar (iquclles qne nos 'C>le
geram. F.' circumslancia qnc multo pesa no meu cspirito; 
porqtte vivo ligado. moil1J d irectaménle preso áqucllf's que 
mi"! di~lin!!uirom com o · sni1 voto, porqlll!. fP.!ii: ou in rnfü:mr.nte 
p!'lrn mim. csfnu cm nonl'.lir;õr>~ l'spcr.blissimns na politira na
donnl: n11n !'.'OU ell'il.o pC'r nl!!l1P.m. niio tl"nho um ch<'.fc. não 
tr>nho º" dar MnlM n um: tt>nhn da ·dar snfisfnçno n muitos. 
Nn m inhn vida pnlilicn. "[lres"nf.l'ml'n le. t!"nho a indnpcnd~n
l'in nn !nrnl c1n não esf.nr submrf.l.id'O :'is rr.dens de urr:: não 
1>ou rl"Ho por pnrlic!n dCl onnosir.fin nu g;o\:ernist:i; sou C'l<'il.o 
ror ml'ni:: nml~o'>: tc:-nho mt1ílos r.hefcs. aos qunes preciso dar 
snf isf1H•iic-s: é ncc<'ssario CTtlA r.nr!n um rlí!l!P.S snihn nuc vim 
á r.nm!lr:i e !'!UI! só por cireums!nnci:i!' nlhc ins á m i nhn vnn
lri1!r>. rlrmonst ra.1fas. 6 riue nifo nude estar presente no cdiflco 
da Carnnr:i. na hora dn nbl!rfura . 

• Ar-h:indf')-ml' n('!'lf n si hrnr:'in, nnt.c R polit iro. n:ir.icinnl. rr&. 
n"'lnr:'ll r•n" r:lf! mim n:irf.i"'"'"· r.nmn uma nceessidnde. a mc
tlid:'t prnposla cm. minhn indicnc;lio. 

A' nriml'irn vi!"f:t, <>~ta inf'iirnr.:in, pnrc-rl'. nn nrccrefío 
rm,. n rnmmi$~iín d:\ :rn ''nrnh11fn, in!'lr.1H1. isso- pnrmtr. r.rla 
r>;(n n"r.h1n1if':\ c .. nf'n nl!'."11mn: ~·fi "~lc-" ntll' n l'ncnrr,.ttrtrltJ da 
!i<l'l fi(' rrMrnr:'l rnmpll!fl'. p:irn n fim ri~ firnr ron~lnnd<'I da 
:t<' l n no rli:t f: l'lrUint.r. o n""m" . do~ 'llll'\ l"nmp:tT'P.Cc>rnm :t Ca
m~rn, depois de já ter sido declnrncto que não podia haver 
scssllo.. · 
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O Sn. EA1',\f:ll' <:otMHnA 
<.>:41lú lavrncln. 

A act.:i ~ logo lavrada ou j6, 

O ~li, l'mm~ 111-: Ci\l\VAl.HO - Si a actu ,iá .está lavrada, 
6 o 1~a~o du 1·r1•1it.111·11 tLnt~·s dn ct·P.ador. 

O ~". ,\NllHAIH~ 1'11-:zr·:rmA - A ac!J1 só não está. approvada.. 

O ~IL fürrAClll C111MT!HA - Vci·ificando-sn · que não ha 
num<>ro. Jnv1·n-"•' a actn. 

O :$11. Plltr.H ui: CAl\\'AJ.Ho ·- O m1>.n nobre colletta nãô 
conhcr.1! o llri::im<'nfo. 

O Sn. T·~"l'r ·\r~1<1 Cot:MRRA -- Conheço perfeitamente. 

O ~11. 11m•·'.!4 nF. fi.\R.V.\T.HO - O RP.irirnf.'nto novo manda 
que. na al'I n "ln quci "r r~lafa niw l1>r havirlo SP.ss:ãn. se in
chm tirl~t a llllll<'l' ll' dn <'Xpi>dil'nf.I' desrrnrl'lnda. indP.pP.ltd1mte
ml'ntro da r .. 11niJl1) rln r.:mrnra . Lns;o a acta não e~tá lavrada. 

O P..11. J~'-IT :1 •·1 · Cnr~1R1v, ·-- O c~pediente- ,~ despachado 
antr~ dn .:p~~nu p1•ln 1 • ~Prrr>tnri'o . 

() f.:n. P'rrrni;i fll·'. <:.1nvAr.Ho - .- 0 rri::imento t em express/SP.>; 
rn ! N.mri('~. t;•1·111hirwfr·~. r:in" não ndmitfom derivativo" nem en
lr('liT'lrn~ . pn1•:i ,,,,,. 1•<:(1\i:imo~ a intl'rprP.tal-o de fórma diver'!n 
:w :mimo r1111• 1'11• · ·r'\'nrn. • 

() nl'~.dmf'nln 1!{1. f'Yllf" não h:wr.nrto $P.SSãO , O 1° ~ecref.àrio 
<irQpn1•hnrfJ . 011 r1r.<.!'l:\1'n n d"~nn('har n P::tpediente. que será 
rnn!li .1•1111,!n. rorn 1·r·~11rnc•. nn ac ta 11uo SP. lavrar. 

n Rn. :\~111 1 ,,.-. ., Bn1mn.'I. - ·o Re:;imC'n to manda qu!'! e 
<''.'\p l'rtii· 11f 1• 1·1111"1" 11ro Him·io Offfoía7. ·na infr.gra: não. porém 
nt\ l\l'f 11. 

o :-::11. 1'1111·!4 ""' r.An\',\f.Ho ~ :"l5o ~onst.nrtl dl\ ar.là ? Nãr · 
l'T111'mlin H~lm " T'lNr :rn"nt.o. m~m po!'~o df'!i;cobrir ·a razão des·~ll 
rlli:nn;-i •: i\n. '""'''11••' !'" .., l'XJ)Nlirnti> é pal'.'t.P. !nte~ante dos tra
hnlll<w oln f.!•mn :':i , r1n :"I Cta f'JUC o~ 1·esume. necessariamento 
trom 111• 1•111Hnr n r·~q'\Prli1>ntr. 

n ~11. :\-..:1111 \í••·: R r.7.rmn,\ - Não houvi:> frabat:110s néss·~ 
rlfa . í'i f 1·ntia 1!1n 1·r• n~ii::I iu. nr"nns. cm (l Presidenf.e declarar 
niío )Hl\'1•1· lllllllr•~ ·n. . 

() ~lt. P1111:·~ w: <1 \!l\'.\T, lTO - 1\'f\n quero. porém. discutir. 
C'1 f':l ~ti • n,, ha ! 11 01111'08 T'On t.os, 

R)• . P1•1· .: lf11•nfr, n C:ommisi>:iio. nn pnrcrl?'r contrario qul' 
dC'u :\ ir.i11l1:1 i 111li1•111.~iin rli:r. o ger;nin!.e: · 

.. í'l1•"1I· qn• • nfín hn,ia nnmP.ro n:ira :i. nb,,.;t~l~~·, dn: 
!':•'-"'!<'""' r,. •" 1·nm " fi m rtl" ,...onsP.~Úil-o que o RogimC'nlt> 
l'~tnl••'l1•n"11 ,. 1111nrfo de hora dr. fo! C'ranr.in para. o in ício 
!lCl;: t rnh(llh~1 -~ do plcnnl'io) . uindti mesmo que com9a.-
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!"l'(ia: w•uc·o dnpoi ~. n lof.alidade dos D l'lp\1 fadnfi, ni>nhnm 
rn!>nlt11dn rff:1~i1'11l.P <lahi decorre.~. 

Nl'nlrnm rl'sul!ndo efficiPtüe rlahi dccori-e para o funccio
mcmto da Gnmara: mas. !mperior ao interesse de fúnccionar a 
r.nmnra "~f: í . p11n!':o •.'ll . n drwr1· rl" darmos uma snt.isfaoão ao 
P)l'il.oraóo. 

O Sn . R.g-r,,(;1•'.l COJ}JRn,\ -- 'F.' o caso d!'? chrp:nr mais cN1n 
pnr:-i d:tr Ps fn !':at isfnc"ão . · 

O Sn . PÍÍrns ni·: CMWALHo - Perdãc> . V . Ex. comprelrnn-
..i,. 111.w tia u m:i gn1nde di stinccão enf.rf.' uma cont.rnv1mc:ão P 
''ll fl l'Pim<'. 11m:i. l<>Yr falto. e uma iz-ravc íalta . 

Silo Mi.a~ini,; r·:,sl'.\' qu.-• regulam maforin di.! dil'eit.o civil 
•' 11N1=il r.n r a !J,.- t)n~· ii:rncõrs rn1·rr..lnt.as a cac'ln um dos actos 
l:um::mos . Assim é que, um individuo que pratica uma falta 
ll'VC! nl'io p nde. nem civil nem p enalroenfe, soffrer . a mesma 
l"l'nn. N~tnr sujeito á mesma indemnização, á mesma multa, 
nnf'im ::i cyunlauer das pnnas, riuer pE".'lsoaes. quer monefarias, a 
'1111' A~tú . .c'lu,ieit.o o individuo quP. commette uma falta .rttave . 

N1>~sns ~ondicões, procuro sanar, satisfazer em parte a 
fll'Pocoupacão superior de não esquecer dn que devo ao e1ei
t nrn'1n. porcmo qnando entrei para a vida- polit.ica, ~ouxe como 
di~c iplinn do meu es-pirito· os p1•eceitos que r egem o mandato 
l'ivil: e, niio · posso distinguir, pois, ainda não· encontrei em. 
•'Y.J)risitor nhmm de direito constitucional. diversidade entre as 
'1l11•ijtacüe!< do mandntairio c ivil <' :is corre.qpondent.es ao man-
dn la rio politioo . . 

A nossa orientação erronea, no t.ocant.e ao assumpto, est.c 
•f Pslig-nmPn1.n. diiramos ns:sim. que prefondemos estabelecer en
t r·e 111'1:;, represenlant~s ~ o eleitorado tem dado cm r asultado 
o nosso dcspr estii.rio. l\"ós dizP.mos no arronbo talvez de nossa 
:111daci:t que n;lo t<'mos dC' dar sa tisfação a ninguem, que p6de 
\! )r O\l nuo a Camara . . . 

Nós deste .modo e.cd.abelecemo~ as premissas de nossa con
<lemnncão . . E" nm di reito que nos anro~amo::, porém fatal 
1i:11·n o nosso prestigio . Tnuto maiores se.iam as satísfacões QU~ 
fl(lssnmo~ rlm· nn P.!l'ifOl'ado. lant.o mais depencfontes oom a no
l)reza " di~ idaõe. p l'r ante aqnl!ll ús que no~ elegeram. mais 
'T•' HCn o no~~o p r esth;'io pnr:mt.e o,; d emnis poderes consf.if.u-
1· irinae.< , 

Foi ctilo fllll', não havendo sessão. o Deputado q llc nom
,,:.,·0~~ :\ Camara, apn::< n deola.ra\?ão <ln não haver sessão por 
1·a11 :1 de nu nw ro. niio rll'v" . .::a tisf:lção ::i mais nin~unm. E' um 
•' t'ro. t'• urnn :1í-<'r r açttn do!'. principios fundamenfac~ do man
datn. n'''"'" E. <' omn o Deputado não se p6de dirigi1· a cndà 
nm rl1' !'ll' ll ~ ron"lituin t~.c: . 1~ nnl.nral rrnc enconfr~ iima com
n 1 ·11~ncão no · reg-i i:;tro dn anta., para qno no seu E stado. no sen 
11 11.init•ip io. ~nll'e s l'us ole ifol'e!', ~P. Raiba qu1>. elle. narruelle di:t . 
''•' IU _<h::nns t.o n cumprir n seu dever, e que, só por ciruum
,~tnnc1~ alhe1n a sua vontn<le. não compareceu á hora regímen-
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fa1 . Eff I' tfM'l'le~{,-n. e.cliim. ,,..tn N'l?)i:l M "" itf>U nnmP. Pntre 
M 1'arrn1>1\r" r.inr virram 1\ r.:..~ tra·ba1h111", que f.jnf~o pro-
I•ll.; il n dl" rmnnrir o srn rlrvl'r. . . 

~r. flrP!li rf•"fl•"· 1'P0º4'fl'l"<1: tv-m. i'"n"·'n-tn•'lSI "m n"~:'\ 1n
•lmn. nlln !'PlUTI'"'! ª~"Iario~. f'Ul)p1m(fo n11P, ~flr rst.arrno.i 
Cl"l~I . l'!impl,. .. m,,,.'"' t'"'l"fll'4>. ri;f:'lfftO<l in""""t idn" dP llm m~m
cl"' "· ,. ,1,. mamhitn """ l'il'"1it?nr' "h<:n1uhmrn1r ri.- 1llllll•''1<'1' 
o!J r i ~·:H•fio p'lra """"o rl.,if.nrado. Niín: n _J)np•1lnrlo riue !'<llflfltt-
7r>.1• r ·,,,., <'X<"rrrt'!do " maT'it:>fo no Corrin T .l"íi!i«111 f.ívo. fli'io 1 r>m 
fl<• n"r<-l.,r contn" mniln 1lirl'f•lro!-1. im,.,..,,.'1inh1~ 1u~~ ,. ... ,,~ rnT1!>1i~ 
ft~;111 .. 111. f>"' .~P•t rt"it'"""''~. "~M mr>nHn.tin nll pr~rio rcginu:m 
111sA t'"Pr~~('nf.Q, s.o prof'f'ÍO r~gimffi flUP. ~f\·e . · 

:'\11~ <:'{Sf P.m!l~ TY'fti<: f'flltt'l!~"ct '1n . ~f>TTIOl':!":'\l'Í~. fTl l lO (. 'll nri
,.,..,.,.._ i• ~i .. ~ ... n f1•"i4"mMifl'I ~ ... fü'~-~"' .-r.~im1'1l. 1"!14' ~fl fll\'1e nh
""'"l"'""""''' fHhY1iH ir . P~ ~.- """"'l'I",_· •"!'~ ~n,.iff .. rt"n~ •. l'!l!J:\ 
;,,.t"Tl<>"rl""'"' ,, <'ntr~ o mandafarlo ft o mandante; entr(' 
n~s .. n f'1t>if Ol"nrl~. . 

F.' . .., .. ""~ 'º "'"' "'~m~"- ~om 1M~ noh'l"f"T.ft ,. c'fürnõílnd.-~ o 
(ll',,P,,c.1Pflf P '(> n f'lpnuh,4n, nnl'n'I tf"'V ... nt1'm · ~!"~ ohri~.r.ill!S 
f'Om!l• n~s. "''«"..., t!i t~•nfo,. <4" dir .. ífn f. o "''"ilnnu1o. Nt.!l ""• 
,.,.,..,. "'"""..,. i; .. """1"11r1'"" rru1Hn t<ttOT'ad ....... 1'<M!f•i!!!I nl'!ni1 fll'i11-
~h••"~ ~,.,.n.,.111 ,.n rl!rl'iln l'ivl! <'! tltmt°ft. i>h~l'!tnfqm,.Til ... 1J01" ";,.._ 
C'l'~"'"""lil ntr;1Jm«, 't81renho~ aoa preceitos do dirdtc eomU
tucfonnl. 
- 011,. .. n, ,,,. .. ~.,,.!n. · f'""'foq rnn~ír1"~"n"'\. fnHa!J T)Mf,,, T'ln-

J."<i' "" m•f' · ,.~tn••~"l,.ri. 1'Pmnnqfrr11•: !'lriftl";,.n 01•1' 1' m inlin ln-
4'ir"rílo "S':'i. t<nr!,..., ,.. ... ~ nn1',1T':tS dn'> !r:>f1 1>,.l•nq "'"' í;a,....,,.nt: im
rr•-·'"· m1" ,.,,., "hPU••f'p " •tm l'<:('(lf\O ~11f'l"T'Í"1" CI" ~t(l't .... 1'1 .. nl 
r·::"I'""· ni·r! ""'" ,, "1"1'.l<'""º ,..,,,, +,..m ..... t'!_r. 1fat' uma ~1iM'l
r~n. r' 1~r>eta ao P.lcilorar!o t;ue nos investlu n:i pOS$e do nosso 
nu1n""'º. · . . · · 

'"""· :>f•'.., rll'I_ "',."''n"kão (1111' f\r.ntio ""' ""'""f'hl'. !'! mns-
4 ..... l"nt.,.,n1iq!'lfln <~I' Pr>tfr.ffl ~ «O np!!im,,nfn ln l ,_r,..,n ~'> r,,,m~ 
cli!Zt"nn . n111' fl" '°""~Ó"$ "~<flnnt'in!'I fl'rãn fnlrtn 11~ ., linras e 
c!Ul'P"l'I" on~t-rn "º'"" .... rr,,e fivn!'. ,.,,.,,, t'l'fo'tfo ..(l:!t rnm""~•. 

Tll,.n l'il. "°!'. Jlr('ql1lnn!p, . l'~fl' """!10 8l'l1'P"Pnt!ln!\ f'f'h .fl-
11•c::f?",.. Cl'""mh•ell" (!p 1ln1:r.tl\ ''"m nlmfa .. ...., !!pnln d., m~n P.S
('•·•tot1ln. r'1> ""1.,1,:'! l'"CÍ""""'"· l!n m"n nP.di<'!n. rlll m<>u 1>ynnt1-
.,,,,., nm. f'•ll' fi(lll~ Nlh!<Í!!T1'1/1it. ,.,.,. • .,tr"til' r1 nl'l'!'"Ti<'ll d31"11!ef~ '"Q ."'"" .... ,.~art'm depois co . relogio da Caea marcai.' a hora 
ret;JTP"nti-1. 

!='.i '." lll'!!irnN•f." rh r.:im"""' rli'"l"l"""l""": -:n DN·nt"<1" ~"e 
J'lin •·11t ' •''"" l'!r"~""''"' :'í nmrt hor:i. ~ h"r" l<!~l'h- 11" "r.c~-'~rto 
C'''l'Y' n r""''"n"n õn "nrl'I l"'1iit - ""m. M'l'I n íll'"im ... nt'l rli7. : 
o:O ~""'''"~'n m1n niín comr>arccer á uma. horn. conforme mar
eu " r"'""'"' <111 f':ni;n• . .• 

. T<;~n!' 1•,. fi(1r>v• n~<:im. "" à('fH'"''"nrh d" qu" ~~!I,. r t'ln-
r''" "q " ' " """fn. 'J:: n n"nlll'lrlo. nninin.rfo <lo "'"º"º~;•n rfo 
rl"~r'll1rnrl'T' ~ ctf'<lf:íln. '1 1't1rrt rn'l'im"•1fn 1. nor ll'llfl n'iPi r-ri11 
fl'lll1'n~ ,.,..,~~. fTlln mnrlõfil'!1tn n rn!?11i.,r·ir!n1lo cJp<=!ll' r,.ln.J!in. fi
Çlll'~ pt·h·all1> do çum111·im~11to '1cs$Q •nlc11çilo. lnmi;llic V.Ex., 
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92SSÃô ~ 25 DE ACOSTO DE 10~0 

Sr. ·Presidente, qu-0 o rclogio da Càsa, por qualquer clrcum
staDCia àes.:mdou .•• 

O Sa. O~NI M.AClU. - Parou ou ficou maluco. (Rúo.)' 
() ~n. 'Pm'BS n: CAl'l\"AU~o - V. Ex. chama <m~lu_co'>. O 

rf'logio tambt>m t.-111 c~heca e m'!.li l.a!'; vez PS ft>m mais cabeça 
QUI' . ~ homl'ns. Jro:a~ine V. E:ii: .• $1r. Prel'id(o'tlll). o qui; ~ 
muito c(lrrmum. que o 'relnl'!'lo dn Cumara PSLt!Ja <lesarr:mJll• 
CD. funcrionando irreirularmente. PPr!!'unto cu: hnvet'á 
m~ior in.iu!-!Tiça do que imputar a nm DPpulado. que chegou 
ã hnrn letral. DtllO seu re!ogio ~Prln. a f~lla do compareci
m1>nlo á ~"~~ãn. porcme o relogio desta Casa. e.orno acaha da 
di7"r ~ nobre Dep\ltado. com muita sraca, estcjll maluco? 
{Riso~) 

Orn. Sr. PrP!1id.Pnte. diga.mns: a <mto~tãn "ParP.ef> dt! latia 
cr:riri'lm, ml'ls rl"'lla. lir:'lrP.mos · alt:l. !'licmifíeação, ra7.ÕP.s para 
discutir vrl'f'{>ilM e di2'8mos ronstitueionllP.s da mais rele
vnnfp imnort:inl'ia, riorque jã oxpuz . .iá defini, ,iá tracei a dP.• 
pP.nrfroncia dirPrla que nos prende ao eleitorado de que não 
pod ~mn« P.SQU!'Cf'T'. 

Dizia eu QUI' o . Rm!ill"ento. nn art. 2t t, u~a da mP.sma 
phl":tse nUP. o parecP.r rln f.nmmi~siio ~ c:ls Se.$!l~P~ ordi nnrlas 
~~r'N,.. diurni-s c- se Tealb.arão todos os dias u.teis, dur::inte a 
época re~imcnlnl. 

~ t . • As ~f'!'l!>iir>!l t'lroinnrias !.rrãó in\!'lo :is i 3 l'iot'as e 
durarão nu:ifro hnTgs :>ffecliv:i!'I. prlo relo'>?tO dn Cnm:i.ra;). 

Jmai:?:inf' V. E:"'C .• ~r. Pr~sidPnf"'. um dos mome!nlos ll"m
P""fuosns rJ~ noo:;sa vi<!'.l. "'lr, atit\s. sãn' r.ommuns. embora.. 
nP~f,. mcmP-nfo i:i. vida nolilica !'e imearninhE' pitra uma V•,r
rfadPira n11sml'lcPi1"a, poi~ l'!->1.a ~ <Tnr> é a vP.r~fatfo. pasmoc~ira 
quP P'1vnlv" a no~'!'~ prnnria n_nnullacão. Df'vn acr~nluar nue 
o P<>rhmPnl n -nm>nfio fl'rVI' l"XT\rimP. l'm sua ri>rvui•a n ardot", 
n virh dr ln"" ~ 'Nariío. f':rnrl'rnP m.ai~ no c:.lor cio s"n ~m
hiPntP, a rí'lil'irlade, a f'l'l'\Sperid:if!r. qllel" p1>ln nr.c!'in riscali
ta~OT'~ e 'puniHvn, QUer pl'ln roncurso de mcdidns indisn"n~a.
VPi!l e necessarias 6 soeiednde, que por outra QUU!(luer 
f'órrn'll. -

M11!'l. <H1i1t ru, (f.-~,.nvnlvr-nffo o mP.u arFUmr.ntn: rm m''n 
mom~nlo d 0 lrmn"st:ide. ("fl.l1lnc!n l'm .;o<m os intP.rl"!"Sl's noti!l
rn., "" r>n!'onfr;im. c:r- t'hn~nm nPsl.n r.""'"· im~t?"in,..mns, ~r. 
Pr,.,sidl)nfl), nnP ~ frrnti- dos nns.,ns fri>hnlhn11 niio rsl:'í n ff. 
~urn """~r>íruo. tiP V. Ex .. r.:irnrfrol' tidnm~m!in11. inr.,nnz rle 
nmn fnl~iiln1!\. l"líl~ l•tn rPnl'l)Srnhm'"' no!'fln rfo ·nrli:<eõin pnli
firrt. c:mTl"t. dl" 11rrr.mfar focln<i M mf'ins nnr!l rrm!':rl!11f r o Sl'U 
'!im, t'l .!"l"lt P.f:('nf'fl, ~ fl!':~I' f>l'Mi<fr>nll" S~rvinrln (\ f'tl"l 1"<111'11\, 

011" nrl)c:11ml" S"T' 11 r:>11~n nnri0n:il '" pnrlrinln. nlln rfl"lin
oninrin. lança mão do recurso ~e modifico.r a :iccão do rdoglo 
d:i C"~n. t 

, r ... !!trfl l'U. 011 nl"tll'rn (l'llí' mi;! vr>nhn E;ltr'l'f'dr>r 'flnrn !l r~ .. 
llc1dado do meu clcilorado (ncl~ aJJOí"""' 9eNJc:1), rcprescn .. 
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tantl' confra1•io ac .Presidcntl! da Mesa; comparece aqui :í ·hor~ 
legal. :1 i hora da tarde, mas os intuito!'. os interesses ;;nbal- . 
ternos, v nprr.t'o ao crilerio adaptado pela Mesa altcrcu o 
ftmccionànH•nt.o c!n i·elog"io, e não houve sessão. Eu compa
~·eci. vim r.xl'rccr n mr.u inl.ento de rombatcr. collocar-me, 
Pm fim, no po!':f o que n!' minhas irl6us P. O!' mP.ti l' int.ercss~A 
pnlit.ii'M no momr.nlo me aconselhavam. · 

'.'foi:;sr. dia P.ra victoriosa n minha cnusa; m:i.s. por uma 
maranha do rclogiD, n ií ii houve sessão. Srrá possi\'rl, Sr. 
:Pre:;:idente. que r.m tal momento. c.m que, como sempre acon
teee. n Nação-· e.st:l olhando. está observando os movimentoA 
do AC\l Pa1·tnmcnto. será possivel, repito, que nessa hora,. nem 
:10 mcno~ r.on~t•' 'l11C. por circumstancias alheias á, minha 
vont:ide. po1• um imprevisto. por uma arf.im:mha comparecí. 
mas Mmp:11·rei. .i:1 quando ('I rélo~io da Casp dizia qnP. não 
-estava na hora rl';;rim•mlal ? Si é pos.~ivel, para quf'm np-_ 
'{.lella1· ? 

Não pos~o, 1wm pM·antc M m eus MnsLituinLes, dizer 
flllP compareri, porque não tenho ahs.:olulam1>nte n. prova offi
~i !ll 11\lll 1~ o l'P.g-islro p Í!lo Qual eu propugllll. para demonstrar 
qu" l'Ompnrec·i :\ f:nmni·!l. r· 1·nmp:ir1>ci. podendo diirnr. a horu 
i>xactll. 

Assim, o Pnlog-in. mP.smo desendado. prevalece para c>st.a-
bl'JecPr ns nondir.ões de prPSPnça do Dr.pulado ! . 

Vf:. V . Ex .. portanto. Sr. Presidenle. que não foi p or 
uma pret enciio balda <Ir func!amen f.o quP. apresentei a minhn 
indicai,;.iío . . QUl'l'à mMf-t•ar quP.. a 1)1·isrem <lella". o que 
provocou ã minlln a1:ção para aprr.sental-a. f'oi um princi 
pio o:Superior: e~sa dcpende-ncia qu~ considero para mim fun
<lament.al: t'n lr~ a inínl1a pnssoa de repl'csent.ante da !'facão 
·e o ·eleito1•ado CJlll' aqui me honr-0u com n. sun im·est.i<lura. 

Porl.(l.nf.o. a minha in<li cacão vem <:le longe: no seu apice 
ella reprP.--senkt respeit-o, veneração. carinho ao principio 
1'undame:nfal da dem-0eracia, ligaç~. apego, suJeir,ão. obe
diencia d irec!.n. e immP.<li·nt.a entre n eleitor e -0 Deputad<1. 
1\fai~ ainda. A minha in·c.Hca~ão obedP.cP a norma~ cón'lmtrn~ 
do ~nbnlho pnrlammtar . A minhn in(fü,ac:ão. nlém disso. 
vem l'omprm$llr possivl'i·$ irreg-nlarlrlncllls CfllP se pos-sam vir 
a da.1• t'nlre M rPloJ?iO!'. cértos r> n ri;-logio <fa Camnl'{l fT IH' !'.P 

. :!-Orna uma vr!Nia<lcfra sober ania, e na ·sua. maluqu ice, n n 
<\xrJrPi!são dP rnP.n honm<l-o Mllegn rio Par11ná . a quem gem-

. prs m o refiro com o maior affecto. o Sr. Ottoni Maciel. n11 
sua mall1qu it! t>, .rep i ~o. pl'idP fH~rt.urbal', -pó<le> imne<lir o <.~um
i:n·imento do rfow~l' I! nt1\ itnplicnl' nn t1Pnot.n dP umu ~amn 
vir. f.orio sn. · 

Tenho. 1iol'tanlo. r..sl-ribr.!Pcido r.s lco: t.rr~ p1·r.cP.ito!':, flll" 
serviriío pn1•n il C!monl'llrn1· . :1 improc1~doncin do .p~rccer d:i 
C! mmissão. 
· Não fica. entl'etanto, ahi, 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 24/00/201509: 19+ Página 62 de 73 

SESBÃO l':M 25 nr: AGOSTO DE 1920 

. Diz a Oommissão: «Si até i5 minutos depoi::; <la hora r~
gimental não 81~ acharem presentes 53 Deputados, o .Presi
<knf,e decJ,arará que não póde haver ~e6são.~. 

A Commissão, Sr. Presidente. embora tenha á sua 
frente o tale.nto cxperimcnlado de· V. Ex. . a sua sabedoria. 
m $eus reconhecidos merítos d~ l~gislador antigo ·e admi
nistrador notavel d'o nosgo paiz, etJcreveu: .:Em nada o Rê
i.:irnento actua·l modificou o antigo nesse Sf'nti<lo.:o. 

Qomprehe.ndv que. por uma deferencia r.arinho~a. n 
f.ommissfio exprimiu tamanlia ingemuida<le ! 

O Regimento anterior, St·. PL·esidente, mandava que a. 
vcrificaçã-0 (]e. numero para a aberfa:lra da sessão fosse feita. 
mediante a chamada procedida pelo 1 º St>cretario. O Regi.: 
menlo actual suppl'irniu a chama<la, omittiu esta fot·mali
da<le fun<lamental para t>0do5 os corpos co!lectivos. O Re
g:m~nto v,igentP. mJdíficou, digamos, a nossa norma de vida. 
-.11pprimiu o elemento pcss<>al r- estabeleceu o elemento nu
merico, a vida collegial... Ora, eu pert.enci a um collegio 
or.de não era chamado pelo meu nome. mas pelo numero. 
Agora. abre-se '(t seseão. não porque estejam presentes os 
Deputados A, B ou O. mas porque estã·o presentes 53 Di:!PU
tados. 

Dizia nu, qur: além ~:lessa alteração formal de se dis
pensar a <ih:unà<'ln d:i$õ pes.ooas dos D~pt1tad0Ei prP-scmt.~s paTa 
tão s6mente apurar o numero do.s Deputados ... 

O SR .. EsTACIO Co1MBRA ..:_ Aliás era .assim. O Regimento 
llctual consag-rou a praxe. 

O SR. ANDRADE BEZERRA-Atê parece que o orador nunca assistiu 
nm começo de sessão... ' 

O SR. EsTACIO Co1MBM-Nunca se fez a. chamada. para que os tlepu-. 
t:idos a ena. responde~sem. 

O SP. Pnu::s DE CARVALHO-Então, para que"'! 

O SR. EsTAct<> CoD1BllA-Para nada. Para. ninguem responder. 

O SR. PUIES OE CAaVALti:O-Diz V. Ex. muito bem: para narfa. 

() S11. EsTACIO COIMBRA - Segundo o re,o:tmento antiiro. a bria-~e a. 
~cssão pela. lista <la porta., como act1rnlrnE!otc. ;'l;inguem iudngnva do~ 
dep11tados f'jne estavam presentes: ries<ie que a lista da porta 11ccnsa.va 
numero regimenta.!, o presirlente dcclara\•a. abet•ta a sessilo. O nobrA 
tloDutado mmca l'e!:lpoodnn !1 chnmada. Nem V. Ex., nem eu, nem 
11011 hum deputn.11". 

O SR. Prni,;s DE CARVAJ.ao-Procr.dia~se antes a r.hamada. 

O Sn. ESTAC10 CornBRA-A' qn:il V. Ex. nunca. respondeu. 

O Sit. PtnEs DE CARVAL110-'V. Ex. falia [lor si. Eu sempre p1·ocu1•0 
~abar o que se pass.l na minha casa e não inda11:0 do que occorre na 
C:!.sa dos outros. -
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0 honr~do Colln;a. (fl10 tanto mo honr:i CO'l1 09 S1'l18 aparf.os 
traz-me cl3m:m1os que. aliás, csto:i pro\'O:a11tlo, p:i.ra cluci iaç.to. 

O Sn. E~T\(:m Cmimn.\ ~ Estou apon:is dan.Jo o mou t~stcruunbo 
do antii;I) p1•imcit·o s~cretario. 

O S1f. rrnts r•-& C.rnV,\Ln?-Qnandc V. Ex. or:i primcir:i secretado 
ou nuuca r1!Spo:1di á cha m~da . • • 

O Sn. E-1TAClO Conio:1A -E' C:'(l\Ct:i.monto o ctno cu e>tou dizondi>. 

O Sn. 1~1niio; nc CAnv&LUO- E:;ta. ch:inaafa-par:i. n:i.ja-fazia-so o 
agora n'io S I! f:J.7., 

r-:• j 11st:inw11t1 estit circumstancia-pam nada.-som isto lmporbr 
qunlquor caco;.ih;iton ••• 

O Sn. O·rro:-11 llfacmr. - E' a suppressão do uma inutill_. 
dade. · 

. o SR. P11ms D'E CMWAt.Ho - ••• on quir1qucr outrn ver.,; 
são que se possa dar a aproprit>c;:ão da phrnsc do nobre Depu .. 
tado, ouc vem àemonstrar que houve f11ndnm~ntnl allerncão no . 
11.egimenlo não ó contestai.la pelo boni·cdo Deputado. 

O SR. EsTACJo Co1Mt3nA ~ A atlernção f undamr.nt:il foi nà 
teHra. do Regimento ; a praxe con!.im'rn ser a mesma. Aliás, a 
lista d::i porta é uma instituição bahiana. · · 

O Sn. Pums nr.: C..\n'VALHo - :E' uma insllluic~o ::rnhinna •. .-
y. Ex. agora eslâ I>l'Ovocando rcfiliniscencia qua ou não 
queria ler. -

O SR. EsTActo Cor~rBRA - Não foi esta a minha intencão., 
· . O Sn. PIRES DE CAnVAr.Ho - V. E:'t. com esse ararte lrnz
me, por associur:õcs d~ idóas, a l~ml.lrni,ca de occurr~ucias bem· 
o.csagradavcis á minha sorlc polilíca. . · 

1\Ias, dcixmos a lista da porta ~rendn aqui ou nlli, im
plantapa pelo ficgimenlo desta ou d::H1uclla parl·~ 1l1) Brasil. 

Vim conhecer n lisln dn porta pelo Rc~imcnlo e acredito 
mesmo que lP.rminarci l'elirando · a minha indicai;ií.o para ser 
agrauavcl a V. Ex. · · . · 

V. Ex. Sr. Presideolc, comprchendo que não devo di
vergir de V. Ex. 

Depois que tive o pruzer e n honrn df' ler n compnnhln da 
V. Ex. rqul na Cama1•n, depois da~ pnslcõcs nmin::m lcs, que, 
com lJrilh:rnUsrnn V. Ex. desemp1mhnu ll . de(lois dr. vnl -o, 
com o concursu unnn imr. como os 11nplausos e P .~!il~.n tio todo'> 
nós _orct111anclo . r.1;!a <·nclt•im, não ~1·1·i·1 eu q1t1•m \' ir·~ ~'' di
\ 'crg1r dr. Y. Ex . ri mu ito nwnos l rr a pretrinc:io 1fo derro
tar o pn1·cr.C'r da illu$lralla Commi:1!'iio tlc Policia, como lta 
pouer_i riias lh·l"n:ios 01·casi ão de \'t!l' ckrl'nlado o <.11\ Co11n1iss:io 
de Finanças, nss1~nndo pr.Jo lt:nrl~r- da rnai()ria. ~ul>scripto pela 
(.ommis:iiio rnff'ri cla o rclalade> lJ i?l.l hO!ll'ndo Ue!:&lor do Orca-
mcnlo tla l'leccila. · 
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· INds. vimos. entretanto, com qul~ facilidade, com que ra
'(iidez o tufão eia derrota espatifa •) pare.:-:~· sem ab:;oLuLamento 
termÓ~ um éco ·de nm cantocbã.o. 

Mataram esse parecer da. Receita. sobre um . ~ssumplo ~ue 
r.iio me vem á meulc, sem :i~ menos un)a Ill:an•: ~,..1.:;.1,;ao ~un
ples, rnpida, ligeira C suscmta de CS>nlraf Ledade de quem 
quer que seja. Não posso pretender d1ver~1r de Y. Ex.; Sr. 
l'L·csidente e men.os det·rolar o parec~r. Creio ter demon~trado 
a pI"oceuencia da minha indicai;ão. O Hluslr~ i@ S~crelano da. 
·Mesa, a juls<lr pela expressão_ de. sua p 11ys1on~m1a, está, ao 
que parece inl~ir:amenLe convenc1d<? . pelas razoes que apre
sento, da plau~1b1lldq.dc e a nc~ess10ade de que ~la acta .de 
uma sessão não realizada por !alta de numero, fique reg1s
frada a presença daqueles d(lpulados que vienun fi Ca
mara para ka~alhar • . par~ cumpl'ir aqui º· seu d~vet\ e que, 
por qualquer c1rcumslanc1a, chegaram aqui fóra oa hora ni
gimenlal marcada pelo relogio do Casa, que é, devo di:.::?r, uma 
das miuhz.s quisiHas. Eu leria necesti1dade de com elle audat' 
no bolso do meu collele para acutlit' com ponlualidade ingleia,' 
com o i'alichismo do Alco1·ão, a esla hora ·do relogio eia Gasa.. 

Pela. manhã accórrio procurando invesligar si u nuiu ro
Icigio eslá de accórdo· com o relogio da Camara porque mo sinlo 
coulrariado quando cnego aqui depois de i,.U"J e verifico quo 
o meu relogío não eslá de accôrdo· com o lal relogio da Cas~ 
que, ua exp1·essào usada com muila pruprie<:iad.e polo honrado 
lJcpulado pelo .Paraná., eslâ maluco. · 

Soffre.- as conscquencias do acto de um homem maluco, 
eu admillo, mas soft'.et' as consequencias e sei· l•Hllido pela 
expressão mecauica, matedal, de um maluco relo;:;io é o quo 
q llii1'0 evila1·. 

Dizia eu: o Regimento supprimiu a chamada. E sup-
Jlrimiudo-a, prejudicou t-. nossa 1unc<;5.o § Prej U•Ucou. '.L'eve 
.e~sc intuit~.? ~ão teve, mas tH'ejudicou de fac lo. 

Sabemos que, dado o tempo que con::;umia a chamada, era 
c~sa uma. valvula, um elaslerio,. afim de que conco1·ressem 
nini.la para a aberlura da sessão aquellcs Deputai.los que, por 
circumslancias alheias á sua vontade, por um dever uc cor
tezia, por uma dilfieulda·dc de lr-ansporle, emfün, por qual
~ucr desses tanLO:! casos em que não escapam ao conhecimento 
<lc lodos nós, deixaram de eslnt' presentes á tal e.hora regi
mental pelo rclogio da Casai>. 
. Servia muito essa chamada; o tivemos. nos precedentes 
úa Camara, a pt•ova pralica de. quão irnporlanle era o seu tra
!Jalho. l\luitas vezes, estando na ordem do dia rnateria or
camcnlaria, si não houves!õc a chamada, fcil.a paul:ilinanumte, 
iiausadamenle, delougadamente, a Gamara não ~rria dado 
~ossão, porque, .i:nn hora regimental pelo relogio da Casa>, 
não havia no recinto o numero legal para a ab•il'lurn. 

Ouer di:z:er, portanto, que, aos lres argumqnloc; ~lle :i::ire
~cnlci e exptu a V.._ Ex •• Sr. P1'esidcnLc, ~ccrc5':4! ~ss~ rllião.: 
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t) ll1,g·inie11Lo acl.unt. 1w:>La pm·t !'. modíficou fundameulal
Zh1rn!.t• <1 ortforu uo Hll.~l:iOli lrabalho:;_:· supprimindo a duunada. 
11 qul.!, p<n·1~c, como lliz a -digna Commissão. não alterou oou~tt. 
alguma, ua. r eal idade alti:rou, tirando a cada um lie n<ís a 
!'acuidade de g·oi.:m· de la,pso, :pequeno embora .. que se veri
ficava ·Por occasiiio ticssa L~hamada, pan1. co,Jnpen::a1· qualquer 
daqucllas ciJ>cu111st.tincia!:õ a. qur~ me acabo d-e i·efcrlr, e que 
não t•aro no~ olJrit;am a c h egar mais ou menos retardados. 

lia mai:• uma l'azão . St·. P1·esidcnLe, e esta i:;rammaLical 
ou philologica . Dfa o .Regimento, no ari. 224 . .que "º Presi
dente verific:.mi. pCJla listn. o numero dos De;iutatJ,os p1·e
scntt:sl> 

Esi.udl!ruos :i sii;niJicaçãu do vocabUl(I. d-'resenle», na ac-
1,;cJ;>r;ão cmpn•gada. I:! quem esl:i. no log-.ir onde ·::i Camara se 
reune; isLo ti. n Deoutado que si~ e.nconLra no edifício <fa 
r.amara esLú q;prcseu te, á Gamara. 

Ai;ora, :::i ü .preciso, .µara. ser conside1·ado · Deputado pre
.s1:mte, estar no eecinto, enl..ã.o. imp!icilamente, nece:;saria, im
prescindivel é a chamada.. 

A exp1·e~são «presente». empregada de accõrdo oum us 
normas adO'pLaclas pula nov1\ lei interna. importa natural
ruenle 1) couccilo grammu.t.icaL que ú um dos signit'ica<los da. 
:palavra. por esses diccional'ios cJOtTiQtlCiros. que conhet~o. 
porque o~ grandes diccionarios não sei si existem . .'. 

«Prescnt.ex- . aprendi eu n r epilo, 1'• quem flslá no logar; 
P.stou pi·csenl.e ao odificio da Caman1: logo, est.ou ·presente 
á sessão. Parec1!-me qnfl o R<?gim1~11lo 11ct.ual, p1·escindindo da 
chamada, dispensando-a. · riuiz assim a<loptar rissa accepcão: 
n Deputado -"Prci>enLe~ no ridificio da Camara consta da lista 
da sessão. 

Não é mais. porta nto , l{uestii.o <:lo se encont1·ar no r ecinto, 
de raspondN· fl r:hamada . E, cnLão. conoluo eu : o Deputado 
que nr~o c:;Le\'C no ecHficio ·da Cnmara. ás 13 horas e 15 mi
nuLos, mas chegou " esse edifício á:; 13,3'0. merocc: uma dL·~ 
farcnêiu . coi1sii;nn.ndo-sn i;eu 1.•s fo1'1.:o, seu concurso pura os: 
trabalhos t.lu Gamara: e ~ssa compcnsacão entendi que devia 
::er, 1~ bastul"ia que foss p,, o regisLt·o de que elle \'eiu á. · Ga
mara. rl.'gislro qur const.a1•ia da acLa. assím como das act.as 
refcrent~~ aos din1> em qul:\ ba. numero. constam os ·nomes 
aos qu<" não <!::1Livcram aqui r.a occasião da abedul'a, mas 
vieram arinnl á sessão. · . 

Si bavondo sossll.o, aq11ellcs qno 11tlo vieram no corooco, que uuo 
couc?rreram .;, nb~rtura, ma.s viot·am aos trabalhos ria Cnm;u·a, lõflO 
consignados em lista o~pcc1:U, porque ra7.:i,1) nito havendo ~esslo, 
aquollos que nno pnciora.m contribuir pnra a abertura, mas viot·am :\ 
Camnra, demon~traram proposito de cumprir son devar não h;\o do 
ucn.r consigna.tlo!i 't 

Para . que iguala&' , as condições <lo Llcputado que, por oir
cnxnstanc1as extranhas a sua vontade, por um facto anormal, ovou• 
utal, deixa de estar presente á. hora. regimental, para quê collocal-o 
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r:w · promiscuidade co~n aquclles Deputados quu i!<! a•:ham 110 ,;eu 
1::stado pot· motivo de in~r~sse l?e~soal, de intere~ particula1· '! . 
· Por que razão nã.o d~tiogu1t' aquclle que deixou de concorrer 
para a abertura da sessão - mas veio á. Ca.mara, da.qncllc outro, quo 
ua.o concorreu pa.ra a abertura, nem veio, porque não podia. vir, 
porque não queria vii-, porque tinba o proposit-0 de estai· afastado ela 
Camara.? · · 

Pois é natural que . se confunda o Deputado que e.;;t.á. p1•cscnte, 
riue tem o proposito, que tem o a.finco, que pl'atica o e~forço d~ vir :i. 
Gamara. trabalhar, mas qu!"l, por uma. cii-cumsta.ncia. especialíssii1u~. 
deixou de estar ~ hora. do relogio da. Casa., .i. bOl'a regimental, com 
aquclle outl'o que tem o intuito de se .alfastar da séde do Coog1·es.<;0' 

:'tao é natural. Si nào é de justiça, Sr. pres!dente . como penso, 
•'-, ôlO menos de equidade o que pl'oponbo. ·E, si, poi·tanto, a minila 
indicaçã.o, na. phrase da Comm~o de Polici~, é innocua ; si a minh;i. 
indicação, contem disj>osição que na.o é da.mnosa, que não é prejudi-
1.Jial, eocaremol-a.. PºI'. esta. outra face, pela face em que ellll- é utit , 
necessaria., jnsta, equitativa. . ~ 

· Não é r~a\1el julguemos em igualdade de cond!ções, circum
staucia.s tão diversas accentuada.mente, prejudicando aquclle quo 
por facto todo epbemero, evantua.l, ooca.sional deixou de dar nuiucro 
para. abertura. d_:i. sessão. . 
, Sr. P1·esidente, acredile \'. Ex. que apenas pela. muita estima, 
t"ellpeito e consideração que me merece, tomei o proposito de não 
deixe.r passar· eni silencio' o parecer da Mesa; entretanto, por esta 
111csmo sentimento que manifesto sem lisonja e com a. siricerida.dll 
propria do mou caracter nã.o que ro ttuma só liaba dive:·gir da opinião 
rlo V. Ex. e da Mesa. que pr(lside os trabalhos da. Caroa:t•a.. . 

Dou-we, portanto, por satisfeito, Sr. Presidente, duplamento 
lia.ti:sfeito, nesw considerações que expuz: primeiro, por oxplical' o 
meu intuito; segundo, por me aproveitar no momento pa.ra oD'erecel". 
mais)lma prova do meu acatamento a V. Ex. e a toda a ~le."1 ; i:
concluo solicita.ndo :i. V. Ex. que , -no momento opportuno, submeti.ou 
ao voto da Ca.mara. o me11 pedido de retirada <ia omenlla , contor.:, 
mando· me, dest'arto, com os desejo::; de V. Ex . e da Gom1nissi10 da 
f'oli~ia 1 para que o Regimento se rna.ntenba como está, e rnln ili\ 
íôrma por mim cogitada . 

Tenho, assim concluido. 
{Afuito ·bem; muito bem.) 

O Sr. Prellidente - Tendo o Sr. Andrade Bemrr",. 
·'<>liciGa.do a palavra, darei solução opportund4ucnto ao podido do. 
Nl'lbre Deputado • 

. O Sr. Andrade Bezerra. (') - Sr. Pi·osidont.u, :t,; 
bt-1Jhantcs considereçõe.!i do illw;~1·e autor da. Ltl(fü:açil.o con~onoa
ra tn·me plenamente da. injustiça da Commisso.o de Policia om qua-· 

. (') Não .!oi reviaLo. pelo oradOl'. . ... ... . ·, : , • , • ~ • , , • • ; I 1. 
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Jili<'<tr rlo inO("na a smt m:isma indicaçio: porqnc. Sõ cte ntn titdo o 
scn di~c1 'rso, 111 e ac:1ba11.o.:; <lo «m·ir cum t11nl•> '(lra:imr, prop••rcion·iu 
á <'.a:1::?ra, i11.'o!i:w1cnt<.• t\o va•ia ,1 ('s".a ho1'<t, o 1110111c11 ·o lir.tcrario 
t.1f' a~l'a aval. po1· outro la "lo 0 d.i-m:i onHrll111hl<11le p:rra. c.)mo 
in ~e- r•~rnrio da 1:1\111a.1·a o · fi~cal do• t:abalho' do· s11 a sccr.itari:t. dJ
cl:tr.ir, de mn mcd> fornill.'. quo <\ Ul"bl'.Q Deput:i.~o. w,;1tnd.l n ela:>• 
si lic:i~ào "ºº s. Ex. '11 1E'-3ll lO .oir. do< 110:;<0!' t•:im;1a11h:·lros d•· C3tn~ r·a: . 
De 1a1 ta.dús '"º 1 •. 2" e 3" d:\s º'• t;s: á, com tu:la .a justiça, classi!kada 
1100 dJ prlmuirissin1a ord·!m. (niso.) . • 

Í'I wmrubs)o ilJICll<\S ~C 111<atil'e t)U er•nlrari t ;i fndiC"aÇ<'\O do 
~Obro Do11111a :o 11or coa.si1icrar <1uo a me.:il .a ua .mesma pro~ 
ruo tiaha fim pra.<Lo. atg11111... '. · 

O Srt . 1'11>&• u& Cu o.um - Não terá quanto 1u~ tra\ialhos d:i.. 
<:amar.!. 111;1s tmu. pa•·tii.:\>iarrucdo, qüautus aa.s iutuilos quo dii.-
ram "' i .1llicaçào. · · 

O S11 . A~l>J\ADE 11EZErtllA - You demonstrar, ~r. Prcsl.!ento. por
que cutcudo qu.; c;;:;a p: O\ i1lcm ia. 11ão l.(!m tim p:·a.ti.:o_ 

# . 

O Sn. l'mr:; D.\ C.ARV-'LBO -· \ '. Ex, c..-tl do :l.<"<'ÕI" lo G:)'llmigo . •• 
Quanto 01u iutuito o.:.o d;ir uma. :iaUsfnç.1.0 ;i.u Cloit.orlldo tu1u üiu l•l'i:.• 
ti<:o. . · 

Já wc dou p1r muiti> re lix cm fct" <:011q11ista·io a opiai!!o do nohra 
DcpulaJo 'luanto 3 umu qc:sla!! ob.ier\'a\lK!!I do p:i.r.:<:cr üa Cou1mi :iliâo. 

O S11 . 1'111ES us CA111>;.i.eo - N.1.0 é o·mcto. V. 1::11... 11;\o t•r:litón 
attonç.'o • o t11rn <~li óiS;;;O •• "fa~ podia 011 \m~t.an ter '1116 Sl:l co 1.si·1cra....se 
pr:.?. 011tcs â i1 l>. rt• : ril • ::l st·~ 'Lo :i. p 1ol,c,,; 1) Jl>i1 :do" •1110 ch1.1~a111 d 1\pali 
dc:;.-;a. ;d.>c t ;u·a. l.:>co se: ia. u u par,L-.Ju\o. \'. E~., como di.;se. 1~.\o 
p1'U.;Luu auo;11;.\.:i ~o que eu c.liss: 0111::11.ào1&i.1> 1110 li~ l'utou lur. .llo>-. 
trci 'c111al a r~:-..io do sei.: da n1i 11h•1 1>rop·l.-1iç.o. qnu n;•;". uu dcscio quo 
iuu auim<l •lo qm! SJ o-tn.bclt~a. d.;-ccLa. 011 i .unio li.ata.mente, uma 
rol1aç.1u <lc .;:iLisfaç lo cn r~ 11ós, Oop .. taun. e o dei101·a.di>. . · 

' · O Sn. A~on .. os UB.ZERJI ,\ - A rodús 116.;, :ir. Prrc.JJouto, não p&:i, 
doiUl'. d.) SUi' ~ca.1~:0 u eommovonto •.• 

o Sn. l'mES. Dli: C.rtVALll() - ror ahi . é ((llll quero omrh' V. Ex~ 
o·sn. A~1111.mE llE7.ESIR.\ ·- • • • a m:111ií.:st-iç io 1Jo !1011radl llcpu

tado \l.!C'a.:110 o.• seus digno; 0Joi1.ur1i.•, m 1 aif.1.t:u;. ~1> Li\ulo· ·;uüi lo:>a11te 
quau\IO clla .-;u 1·:i:i.li1..L 110 11lLi tia a1111<> :lo " '''·'"' .11;1111hto •• , 

O ~n. l'rni::; t>I!: C11nvA1.n:>- V. E1., a;i;i .11, «h11ti "ºa no1~ si
tuac;i\o. :\IO::t~ di <1110. v·. I•:!,;, c.lovo cti..;Jr 11 110 .º tle.;inwa:o I'••· r.i.o:
n.A !o na ulwu.1 h1.ra do mnu li~to li:g1•l11t.11n o q110 u ·L.1111;,s i 1vus i 'º• 

. E11 11:10 110J01'.a tt.,ltar ilcaso t•cgi111ou10 <UHCll ú..i \Ol'iticaJa sua u,LS
toucia. 

O S•. ,\~DllAD&: .UtzDlll.\ - l'orJ!lc.. V. Ex·. n\o n1e dni~ou .con· 
cluii" u :u·;u 111011~0. . 

Eu ílll 'll"Ía mogtriir 3. \'. Ex. C)llO MS\ l'l"Ol' i itl ·11"l:~ r :·ll son lln :ili
dàdo p1•0.th:1i, ~.1 du a.li;ucua l'ór1ma atto i.1~' ;i 1\:f.wi.J.i o j.1. ti 11ia
Dl!°Qauaçlo '1u sy121~~hla "l"º dó~<.7 uM:otir l)ul.l'u o Jo;uuJo o Ooi 
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sens const'tni··tes, ou os seus ell'\itoros. ta.rnbcm pTlcria s~ jns
tificar por o ;• tra.s consí 1Elr:Lçõe~. r11 1e uu cii1·ia. ·la or<l<lrn . rio n~~
tica.. A prova m:1t)rial, escripta, na a1•ta do; no~so~ trabalhos, 
de que nós aqui C$ta.vamos tem de>:;a::; va.nl.agu11!', va.nt.ag m ; p •
litica.:l e do111e-.;;tica.s, r!a <; fJ tt:to~. pn re~'3 . e ntre os qrm .n •S 011\'cm 
ape nas se ux.-~1pti1a. o noi~{) • li~lO e'>:! ·ga s... C•i:rnp Gal 1·.i.•1. .· 

F.u, por con~eguiNe, e:;tõu roforç.-i:do ;1s co·asidera<;õ:is d.:> n i
bre Deputa fo. 

O ~n. PmEc; DE CARVALHO - E eu me al11gro muito corn isto . 
Na vidi~ corn:11e1·cial o avaiista. ••• 

O ::;R, A~DllADE BEZERR·A-A!Z'::lra, Sr. P ·e;:dente. ainia nma 
ollltra. cons•ataçi'Lo elevo raznr, "riola qn a:l m:l r!o11 por rel iz. e é ec
ta: ê nma dccla1·aç:l.o •1uc niriio . n;to -ió á Ca. tiara., ma~ ao 
nobre eloito ·.·:ido do f>l'Ímeiro districto·rla. Bahia. de <Jlle, como fº 
secre•ario eia · Cama ·a, tenho \'eritic:id i qu :1 o mou nobre colitiga. 
é dos que e Jmpa rncern a."5ijuamcntc ás s~s.'>õa...; • • • 

O SR. Pnm;·uE Í:ARVAl.eo-V. El< . P.stá fa.z('lfl•iO ·já a minha apre· 
sentação. E11 ain :la 11:io sou caa.lidat.o á renloiç:to. 

O ~R •• \Nnn11111: RE7.El\RA- . • • é dos que nã.o íallam, dentro cios 
i 5 minutos clasticos, qüe damos para a a.b~rtura. dos no:>.Sas tra.-
b~~~ . 

Devo ass11m:1lar, em nome da jnsti1<1t, que si essa providC'n
cia. p11nCSS1• ter co·1~eq11encias tã.:) pratkas, ta.o benoficM , cfüso 
nlo precisar:a ·o nobre l'leput:i.rlo se valer, em qnalq11er dos sen
tidos para jnSLifka1· O mOtiO brilhante por f)llC tem desompanbado 
o scn · ma.n1nto, sobretudo a assi lni.lade com · que compA"ece ás 
nossas s~s..~õ!!s . . 

· Peço liccrni;a- para f .... zer ol:ljecçl\es, alguma das quacs j á. estão es-
criptas no p11r!'cor d:i. r.ommt.,.~l\o de Polil'"la.· 

Pri111ciro: Por C'fUO ra:r.áo füa o nob ·e Dep 11 t arln o limite eia pri
mdra hora.·, 11ar a, sóment•1 dentl'O cie..;sc li nit:!, eidgir o registro dos 

. nom~ dos Ocputadis qne comparecel'em '! 

O S11. Pmcs oÉ C"aV.\LBo-Perióe··ne o men nohre collegit. Tern 
toia proced:l;tria. il. norm.\ por mim ostab:ileci ia . Já... tive occasiã.o de 
oxplica.r este ponto da r1ue:.tão. 

O SR. A~ouoE llszEnnA-Por que motivo nã.o hã.o de ser contem
µlados o.; D<11>n t&·1é>s q11e comparecore1n ao edificio •ta. Ca.mara até á. 
hora crn que r!evein fio.lar os uos.>os trabalhos? Porque nà.o sei re
gistrarom os 11omos destes? 

O nobrn Dep11ta•io nesse ponto parece :ião ter ra.z~o. 
Soria. p 1rriuo S. Ex . • um rtos n':>s5a3 ma.is focun l•)s parlamentares, 

cnc.i.re á primeira. tir'ira do expofü~nte como a. d3 menor impor-
~ncia? ! · 

O Sn. Prniis oe: r.AnV\l.&'>-\o c,otr:i.l'io: ~ a. lior:i. ·:ie rna.i3 impor
tanch. E11 e~tabcleci .,no o Mgi.~tp io~ no n3; ~o vorifi11ue 11'\ primei
ra hora 'ia «issào, ;>.'l.ra <'o:up31l:S<l:' a a:1s )11ci , dJ.quolles qua por cir.;., 
cnmstancias eventua.es deix.arern de comparecer. · 

e. -YoJ. YI. . :12 
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O Sn. Ál'IDBAD): BEzE1111t. ..:_ Si V. Ex. só justific.a a <!usencia dos 
Deputados qué comparccom d,en~ro da primci:a hora., px:_opondo figu~ 
rcm os sous nomes na acta do dia, etn que nao ha. sessao, .é porque 
.ii.Jlga. que a culpa .dos que comparecem além das :1.3 horas é maior do 
que a dos que comparecem antes? 

O SR. P.tRES DE CAnvAr.ao ~ Sem duvida. Os que <>om
parec:em ate ás i·~ horas podem tei: deixado de fa.zet-o 
por uma causa toda . eveutual. Imagine que, vindo eu pa
ra a Camàra, tne encontre com V. Ex., que me entretem com as 
suas pi·oveitosas e iõltellii;entes conversas; pelo prazer. que tenho sem
.pre em ouvir a p:ilavra do nobre collega, demoro-me, e chego um 
pouco mais tarde á Camara, depois de se ··tel' verificado não havei· 
numero? 

O Sn. ANDRADE l;lilZERRA-Quer V. E:i.:. saber qual a provideoCia a 
tomar ? ~· ao dia seguinte vir á. tribun~ e declara.r: Sr. Presidente, 
hontem não pude cotnpa.recer á hora regimental porque o Sr. i º Se
creta.rio deu-me um má.o exemplo. 

O Sn. PmES ux CAnnLeo-Eu não me refiro ao iº Secretario, e 
:;im ao meu .amabilissimo e distincto collega, cujo talento muito 
:i.dmlro. -

O Sn. ANDRADE BEZ&aRA-Domais, haveria uma outra ra~ão, ta.lvez 
de piedade, para que o nobre Deputa.do nã.o fizes..<:e e~a exigencia. in-
quisitorial. · 

E' a que pa.sso a. expôr: 

O fiscal da acta. nao é oiº Secretario, mas o 2•. 
Ora. si V. Ex. exigisse que sa tomasse nota dos nomes de todos 

us Deputados que compa1·ecessem. até uma. determinada hora. (não faço 
questão d.e hora), S. Ex. por esse mesmo facto tornaria necessaria. a 
permaneucia na. Gamara rio 2° SGcretnrio. 

O Sn. P111ES DE CARVALHO - .O Secretario é quem redi~c a acta.? 

O Sn. ANDRADE BEZERRA - E' quecn superintende a redacção da. 
acta. 

O Sa. PtRES DE CARV,\LBo - Ha um official da immediata con
·na.nça. 'dn Mesa. desim1ado pat"a. esse s~·viç.o, gozani:io de regalias que 
"não sii.o dada~ aos outros empregados da Secretaria. O secJ'otario só 
conhece a a<Jta. quando a. lê. 

. O Sn . ANDl\AJ>E Br.n::RRA - Em todo caso, na. hypothcsc, os nosso:; 
collcgas tecm que se :Lp~sentat• a alg-uem que represe11te a 
C:ima1·a. O ofH~ial da aCt.'\, por mais distiucto, por mais alta que soja 
sna·cat<.>goria, não rcpl'Cscnta a Cama1·a. · · 

O Sa . PmF:S 1>1:: C,\l\VALno - O 2° ~ecret:irio tcl'á seu represen
tante de coufianc,:a. fü1 até procurei suaviz:ir a acção do empregado 
da acta, olltabelecendó que se tomem o:. nomes dos quo comp.uecc-
rom até :lw bora.s.. · 
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O Sa. ArmRA.DE BEZEllnA - V. Ex. n[Lo concorda em que se esta
beleça a medida. pat·a. todos quantos compa1·ecerem a.tê ;; bor&s? 

O Sn. PmEs DE CAnVALuo·- E' uma. coocessll.ozinha. Eu não gosto 
de monopolios, porque são concessões a.bsoli.ttas, contrarias ao regi
man e ás minhas idéas. Admitto, porém. que o Deputado que venha 
ás 2 hora.s seja da.do como tendo comparecido, embora na.o tenha. 
concorrido _para haver sessão. Elle deve tel" seu nome registra.do 
na acta.. 

\ O SI\. ANDRADE BEzERn.a.-Veja.n1os o que significa &·acta, em qne 
se regi5tra a fa lta. de numero, que dá em resultado não haver sossã.o. 
A acta. registra. apenas os acontecimentos que se passaram, desde a. 
verific:içll.o da inexistencia de numero, até o momento em quo o Pre
sidente, :issignalaudo este i'11cto. declara., em consequencia disso, que 
nii.o ha sessã.o, nãO ba numero, que a lista <la porta ·accnsa um nn
mero tal de Deputados que, pelo regimento, não permitte havei." 
sessão. E' portanto nm acto perfeito o acabado. 

O SR. PmESDE CATIVA.LBO-'-Pormitta-me o nobre DBputado urn 
aparte, que va.o em auxilio das brilbaotes considerawes que V. Ex . 
est.<í. fazendo. A porta ~"tá fechada, não ha. sessão, quero que so pe_r~ 
mitta a abel"tura de uni post igo, pelo qual o Def?utado que vom mais 
atrazado, com d_ilferen~:l àe minutos, possa. dizer: eu quero entrar. 

O S.R·. ANDRADE 13EZEllRA - Si pudessemas admittir a providencia. 
pt·oposta pelo nobro Oepntado pela -Bahia1 o quo se devia . fazet· sra. 
pedir uni:i. actasinba supplementa.r par.a mencionar o nome dos illus
tres retardatarlos. 

· . O Sn. AKDnADE BEZERRA -Na acta registram-se os nomes dos dis
tinctos collegas quo, por motivos graves e penosos, não podem ou nlio 
teern podido comparecer á. hora. inicial dos trabalhos. ; 

O S.a." PlnEs DE CanvALHo - Alguns a.traza.m-se por eireumstancias 
legitimas. e outros por circumstancias que . não chama.rei de illegi-
timas, mas que desconhecemos. · 

O Deputado nll.o póde ter 011tra profissil.o sinão a do Deputado. 
Eu, po1· oxempfo, perdi a minha profissão de advogado por ser Depu
ta.do, o advogado âe grande clientela, porque as funcções nuo so 
combinam. · 

Não querendo ser pessltno advog:i.do a m:io Doputndo, contento
me em ser máa apeuas uma vez como Deputado. (Não apoi~ 
gci•acs) . · 

O Sn. Atit>llAt>E BEzt:nnA - Para aquollos 'i"dos nosso:: oollegns que 
tccm r.iecessidade do comparocor ao odilicio da CatnaL'a, mosmo nos 
di:u; em quo n:Lo tomos tra.balllo d o sess:lo, para esso~ ha a pr-Jvi
do11c:ia, muito uti.turn.1 e justa, de sahirom os sous nomos, quando elles . 
tt·abalham nas commissõ!l>I, u;i.s neta:> dos respectivos trabalhos. 

O Sa, Pw:s DE CA.av.u.so - E O.!I que não !~m parta das "cõm~ 
111i:;..<Qes '/ · · 
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O$!(. MDllADE BtztMA. - O que podem qnerei- f~mr no edillcio 
da. Ca.ma.ra. os que não fa.zam pa1•te de qualquer .com missão ~ 

O SB.. PmES Dt C.\RVAt.110-.:. V. Ex.; assim, nega. o direito a ;um 
engeítado ! . . . 

O eogeita.do, a.inda. quando ampara.do pol;; candade publica, como 
idadao; tem direito ás prcroga.tivas da. ·igualdade . ç 

O Sn. ANDl\AD& B~zt11RA - Ja. disse que. em 1-eta~o a esses effoi
tos internos, V. Ex. uã.o se referiu ao elfeito externo de echoar nos 
nossos Estados ern rela~ão áquollas. V. Ex. está. plena.meu te absol
vido pela. declara~.ã() sincera o v~1·dadeil'a que f~ç.o da a.s.siduida.de 
de V. Ex. 

O SR. PmEs Dll C.\RVA.t.HO - V. Ex.. destl."óe, <tsshn r.or completo, 
o valor do seu argumento, porque, inft:lizmente, nos Estados .nem o 

' éco·dos trabalhos parlamentares chega.. O que a.Ili chega é a impu
tação gracioS& de ractos nocivos par<!. com os qua.es nem concot•rem,os. 
A sorte do bomern politico neste paii ó tal que só se saoo con<lemna.r ; 
o roo1·esentant,1, quor nes.tll, quer na outra. C:i111ara, só é lembrado 
pa.ra :ser jus·iç.ido m. acc.e,)çã.o pejora.tiva.. Nunca · é lembrado pela 
circumsta.ncia. da. as~iduid1<.:e, do.tra!:>11lbo, da compctencia., etc. 

O SR. A~tm.~t>i:: BEZEnR.~ - V. Ex. entã.o s!:l.ia. razoa.vel. Si no~ 
Estadô$ na.o chegam os écos do nosso merito. do nosso trabalho, muit.J 
meoos chegará. a noticia. da. acta de um di& de no;;sos trabalhos , om 
que sa declare que o Deputado tal compareceu ou dei"ou d~! com
parecer. 

Ahi V. Ex. derrota poi- completo a sua opinião, o sou a rgumento. 

O .SI\. Prnts 1n; CÀavt.tuo -,- Não pense V. E:í . q1Je a mcdid:i pol' 
imim cogitada, pa.1·a. compGnsa.r a. circumstancia que decor1·0 da dispo
siçllo regimental, venha satisfazeL· esse intuito, esse escopo. 

O Stt. ANt>RAllt> . BEZEllR.\ - F.:ntão pP..t'a qua foi que V. Ex. 
pl'OpOõ!? 

O SR. Pnms DE C,\llVALuo - Como umá satisf:t.Qã.-o do i1ropl'io 
deputa.do a.os seus collegas, ao meio em quo vive, á. politiea. que ::c1·..-c. 

Voll concluir • . Se esta providencia procura a.pena;; a.Ltehder a. um 
ooerupulo do consoioocia; cn~o será. pelo facto do nào s:1.1Jir publi· 
cado o nome do deputa.do na. acta.. que o,;t:i consciancia. so torna 
mais ou menos sascoptiliS?-da? · 

··· O Sn. PmEs UE CAnvA1;1m-Na.o é :ib3olutil.ru!lnte quest ao tfo lill'o 
intimo. 

o Sn. A.~'PltAJ>t:: l.kJ.i;nM--Eotií.o que soru:? 

O SR. Pnu:s D& CAPVALuo-0 fôro intimo do ca.da. um do nós n:10 
ó dependente de ~'.áo ext1·anha. Quoro uma sAti•façd.o !)31'4 o~ 
d.8r>n~~ qoo vi9r:1m :i. C:i.1nara. 1~0 !ll'op·1sit? do trabalhar o que. 
:pai& circumstanc10. d~ n:i.o se rounu• n u moro "' hora. regiinon tn.l. 11.in 
o fi.zera.m, perderam so11 tempo. O Depi.tado quo ch~"Oll l'et:l.l'da.t.io, 
Qá. uma. satiStaçao aos seus oollcgas. 
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Agora., quero aproveita1· a lição q llC V. Ex., com a argucia do 
de seu bcllissimo talento, me dá.: porque ri.ão distingue entre o de
putado que compareceu á ses..'lão, mas chegou pouco depois da hora 
regimt\ntal, daquelle que tem o pt·oposito de não vir'? 

Uns, . vieram,. e embora não concorressem para. abertura. da. 
sessào, demonstraram o seu pl'oposito de trabalhar, outt·os não PP-:
dêm vír porqoe não e.-;tão -na sédfl do Congresso, estão tl'ata.ndo de 
interesses -particulares. V. Ex. não distingue, nl\o Caí'. justiça e muito 
menos. equidade. 

o :)B. ANDRADE BEZERnA-Vou concluir com uma receita pratica.. 

O Sn. PmEs DE CAllVAtao-l\las V. Ex. ulio é nem pharmaceu-
tico , nem CUI'andeiro? . 

V. Ex. me desculpe esta pergunta: na minha te1·ra,. quando um 
individuo dá. uma receita pratica. vem logo a pergunta: o Sr. é 
curandeiro ? · · 

O Sa. A:rmRADE BEZERRo\ - Von concluit•, direi melhOt', com um · 
conselho pratico: sempro que acontecer a v. -Ex. , o que desejo seja. 
ral'is,;imo, o· la.cto de não poder, por motivo gravissiaio, compa1·ecc.r ã. 
hora rcgim1mtal da abcrtur.-a de nossds t . abalbos, V _ Ex. tem, dentro 
do regimento, um recurso éffioacissimo, para dem0nstrar aos 011tros 
e a si proprio que, uã.o compa.recenlo aqui, apezar disso, cumpl'iu o 
seu dever . Declarará no i11icio da sessil.o seguinte: ::ir. PL·csidente, 
pot· este ou pot• aquclle motivo, não puda compa1·ecer a. sessã.o d~ 
llontem. Peço a V • .li:x. se digne · fazer constar da acta · de nossos tr-aa 
baJhos esta declaração. 

E V. Ex. não fica a dever nada. ~lo conselho. (M~ito bem; muito 
hem). . . . , . · 

Sr.· Pr.erU.dente - Nos termos do art. 3i9 do Regimento, 
~efiro. o pedi.lo_ do retirada da im,licação, feito pelõ nobre Deputado, 
:-ir. Pires de Cat·valho. · 

Esgotadas as materias em disussão, ·vou levantar a sessão, 
dc.signando para amanhã a seguin.te 

01\DEM DO Dl.i\ 

Continuação da votação do projecto n. 84 A, de 192\l, 
fixando a despeza do Ministerio da Justiça. ~ Negocios lnte- . 
riorcs, para o exercício de 1921; com parecer <1:i (;ommissãO: 
<lc Finanças sobre as emendas apresentadas (2• discussão); 

Votacão do projecio n. 4'0 A, de 192-0, creando a. Ordem 
do Cruzeiro; com parecer favornvel da Commissã.o de Con
t1Lituicão e Justiça. o voto em separado do Sr. Mnr1;al de Es"' 
cobar (2• discussão); · 

3• discussão do projecto n . 217, de 1920, abrindo o cre
dito csp~cial de !35 :672$997, para pagamento ao Dr. Francisco 
de Azevedo Soares de Campos e Castro e sua mulher; . , _. 



SESSÃO EM 2~ DR AGOSTO .DE 192(} · ~4f· 

\ 
. Agora, quero aprovêitar a lição que V. Ex., com a argucia .,de 

de seu bellissimo talento, me dá: porque não· distingue entre o de.; 
putago que compareceu á sessão, mas chegou pouco depois da hora 
regimental, daquelle que tem o proposito de não vir·?. · 

Uns, vieram, e embora não concorressem para abertura da. 
sess~o.; tjemonstr~ram o seu proposito de trabalhar, outros não po
dem vir porque não estão na .. s~dEl do Congresso, estão tratando de 
interesse~ particulares. V; Ex•. não distingue, não fàz justiça. e muito 
menos equidade. ·,· · · · · . . 

O SR. •ANPRlDE BEZERRA-Vou concluir com uma receita pratica. 
O SR. PIRES J>E CA!lVAiiHO-Mas ·V. Ex. não é .n®i pharmaceu-

tico, nem curandeiro? . . . . . 
V .. Ex. me desculpe esta pergunta: na minlía terra, quando um 

individuo dá uma receita pratica .vem logo· a:'pe'rgunta: o Sr. é 
curand~iro ? · 

· O Sa. ANDRADE BEzEaa.i - Von cÔ'àcluir, direi mel)lor, com um 
conselho pratico: sempre que acôntecer a V.· Ex., o que desejo seja 
ra.rissimo, o lacto de não poder, por motivo gravíssimo, comparecer á. 
hora rugimPntal da abertura de nossos t,·abalhos, V. Ex. tem, dentro 
do regimento, um l'ecurso effica,císsimo, para demonstrar aos outros 
e a si proprio que, não compal'.ecenlo aqui, apeza.r disso, cumpl'iu o 
seu dever. Declà.riirá nd inicio da sess;l.o seguinte: Sr. Presidente. 
por este ou po1· aquelle motivo, não pude comparecer a sessão d· 
bontem. Peço a V. Ex. se digne fazer constar da acta de nossos traa 
balhos esta declaração. 

EV. Ex. não fica à dever: nadlJ.• peie> conselho. (Muito bem; muito 
bem). · • · 

Sr. Presidente -Nos termos do art •. 3i9 do Regimento, 
defiro o. pedi.lo de retirada da indicação, feito pelo nobre Deputado, 
Sr. PireS' de Carvalho. 

Esgotadas as materfas em dislissão, vou levantar a sessão, 
designandó para ,amanhã a seguinte 

'ORDEM ritr DlA 
>" 

Continuação da votacão do projecto n. 84 A, de 192v, 
fixando a despeza' do Ministerio da Justiça e Negocios Inte
riores, para o exercicio de 192:1 ; com parecer da 1~ommissãQ 
de Finanças sobre ~s emendas apresentadas (2• discussão); 

Votação do projecto n, 40 A, de 192-0, creand() a Ordem 
do . Cruzeiro; .. com parecer. favoravel da . Commi~são -de Con
stituição e Justiça .e. voto ·em separado do Sr. Marcai de Es
cobar (2ª disqussão); 

a• discussão do projeêto n. 217, de 1920 .• abrindo o c,re• 
dito.especial de 35:672$997, para pagamento ao Dr. Franc1SC() 
de Azevedo .. &>~res de Campos e Castro e sua mulher; 
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3ª Ciiseussãâ do 'projeoto n. 180 A., de ·:1920, ao Senado, 
autorizando a aposentar com. todos os vencimentos o Dr. 
Evaristo da Veisa Gonzaga; com parecer contrario da Com
rnissão de Financas e vot'tf em separado dos Srs. Balthazar 
Pereira, Albert.o Maranhão e Celso Bayma; 

2• discussão do projecto n. · 259, de 1920, abrindo o cre
dito especial de 200 :000$, para a compra de machinas para 
·a Casa da Moeda; 

2& disc11ssã.o i:l.o ,projecto n. 2M, de 1920, autorizan<lo a 
contar, para os effeítos .:!e melhoria de reforma, determi
llado tempo ao 2• tenente reformado Antonio .Carlos de Si
queira; -com parecer contrario da Commissão de F inanças; 

Discussão unica do pa.l'ecer da Commissão de Finanças 
sobre as emendas offerecidas na 3• discussão do pr.o.i ecto 
n. 151 B, de 19l9, r econh ecendo como de cara.cter ot'ficial 
oi;i diploma!? conferidos pelas escolas de agronomia e de me
dicina veterina de S. Bento, . em Olinda, e de Agronomia, <le 
Pernambuco; com parec-er· das Commissões de Instruccão Pu
blica e . de Financas, conLrarios ás emendas apresentadas (vido 
projecto n. 2G3, de i!}20); 

-Discussão unica do parecer n. f9, de 1920, indeferindo 
o requerimento em que Alfredo Lopes da Costa Mo't'eira se 
propl:le a fazer melhoramentos . na cidade do Rio de Janeiro . 

Levanta-se ~sessão ãs · 1s hqras e 5 minutos. 

'" _ .. _ .. ___ . 

82• SESSÃO, EM 26 DE AGOSTO DE i920 

J>l\'ESIDENCIA DOS . sns. BUENO llRii.1\'nÃo. PRESrDENTE, E COST . ...: 
nEGO, SUPPL'E:NTE Dt SECRETARIO 

:A.'s :13 horag, comparecem os Srs. Bueno Brandão. Ar
th_ur Collar es Moreira, Ocl.acilio de Albuquerque, Costa Rego. 
D1~nysio Bcnl..os, Luiz Domingues, · .Tost\ Bnrr cto, Al'rippino 
A;o;evedo. Rodri~es MachadCI. Armando Bur lamaqui. Marinho 
de Andrade, Thomaz Rodrigues, Vicente Saboyn, Osorio do 
Paiva, Frederico Borges, Cunh(i Lima. Oscar Soares. Simeão 
Leal, Gonzaga Mnrnnhão. Pereira de L:vra, AusLregesilo, J oilo 
Meno:r.es, Rodrigues Doria. "Leoncio Galrão. Pacheco Mendes, 
Raul Alves, Elpidin de Mesquita.. Eug0nio Tourinho. Sampaio 
Corr·êa, Paulo d~ :F1ronlin, Mendes Tavares. Mnur icio ·de La
CC\rda. Au:;usto de Lima. Silveir:\ . Brurn, Francisco Vallada
r.es, Landulpho de Ma~alhães, Od~lon de Amh'ade, Lamounier 
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Gouoíredo, Moreira Brandão, Ja:.rme Gomes, :Alaor Prata, Ma
noel Fulgencío .. Carlos Garcia. Ferreira Braga, José Roberto. 
'moy Chaves, .José Lobo, Carlos de Campos, Arnolpho Aze
\'i;do, Ayres da Silva, Pereira. Leite, Ottoni Maciel, Luiz .Xa- _ 
,·ier, João Pernetta, Alvaro Baptista, Marcal de Escobar. Na~ 
huco do G.ouvêa e Octavio Rocha (58) . · · 

O Sr. Presidente ~ A lista de presença accusa o compa
rrcimento de 58 Srs. Deputados. 

Abre-se a sessão. 

O Sr . Costa Rego (supplente, servindo de .2" Secretario) 
procede á elitura da acta da sessão antecedente a. qual é 
~<~m observações, approvada.. · 

O Sr. Presidente ~ Passa-se á leitura do expe!liente. · 

O Sr . Octacilio de Albuquerque { 4• Secretario, servindo 
rlr. 1•) r procede á leitura d~egui1~1te 

Oru'icios 
EXPEDIENTE 

Da Secretaria desta Camar.a. de 23 do eorJ,'ente, yrestnn-
ri as seguintes · 

lNFoRMAÇÕES 

Sr. director da Secretaria da camara dos Deputados -
r~m cumprimento do voto da. Ca.mara, dado a um requer i
mento ~o Sr. Deputado Arihu_r Collares ~or~ira, . que tomou . 
o n. 27, determi~o qua presteis, por escripto, as informações 
qne o mesmo requerimento solicita. - Andrade Bezerra, i" 
:";ccretarit>'. · . 

Em cumprimento da determinação supra, cabe-me in- . 
formar, sobre o requerimento n. 27, ·deste ap.no, 'firmado Pelo 
8r. Deputado Arthur Collares Moreira e appriw!lao peja Çjl
mara: 

i •, o nutomovel official do Sr. Presiden~ da Gamava es-
1 cvo em concert.os, l'\RS offioinas do Corpo. 4e Bombeiros, no 
Jrnrioi:lo de janeiro a abril do corrente anno ; · · · ·- -

2•, durante a a.usencia do então Presidente, .Sr. Dr . 4s
folpho nutra, o Sr. 1P Vice.-Presidente serviu~se de a.utomo
wis dP. uma oara.qe particijtar; 

. 3º, as despe.zas feitas pelo Sr. i º Vice-President!?, com 
nut.omoveis de garauc foram: jn.neiro, 828$500: fevereiro. 
S:l5~5'~0: marco, 24B$; abril. 687$, maio, 92$000. Totllol. 
'..l : tHH$000. · Todas estas <lespezas são rei'ero'!lt~s n<) · conentn 
nnno-: 
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4°, além destas dcspezas do Sr. 'l" Vice-Pt·e~idente, . com 
~utomoveis, existe apenas uma. outra, de 24$, feita em anno 
anterior. 

E' o que me cumpre informar . 
Secretaria da Camar:i dos Dcputa:dos, 24 de agosto de 

-1920. - Rodolph.o Ferreira.. - A' quem fez á l.'equ1sicão. 
Do Ministerío da Fazenda de 26 do corrente enviando a 

seguinte 

MENSAGEM 

Srs. Membros do Congresso Nacional - Tenho a bont·a 
de vos transmiltir a exposicão de motivos em que o Sr. Mi
nistro da Fazenda justifica a conveniencia da adopoão de zo
nas francas em diversos porlos da Republica. 

Factor de propulsão de progresso commercial ·e índµs
trial, o regímen de zonas francas, nos paizes que o insLiLui-
ram, deu os mais proficuos resultados. · · 

Estou convencido de que o seu estabelecimento no Bra
sil inauguraria nova época de franca prosperidade para o 
nosso inlercambio, além de concorrer dê modo decisivo para 
baratear o custo da vida. · 

Para realização da medida que . proponho e cujo alcance 
o nosso patriotismo e reconhecido interesse pela causa p·u
blica i'acilmenle apprehenderão, solicito que, á. · semelhanca 
da autorização contida no art . 6º do decreto legislaliv<l nu
mero 3. 533, de 3 de setembro de 1918, seja o Poder Exe
cutivo autorizado a estabelecer zonas francas nos portos Que 
julgar conveniente, dada a primasia ao porto desta Capital, 
ou a ·contra.atar com quem melhores vantagens offerecer aH 
obras de coostruccão e preparo dellas, abrindo os creditas 
necessarios á execucão desse emprehendi~ento. 

· ·. Rio de Janeiro, ·2.t de agosto de 1920, 99ª da Indepen-
<lencia e 32º <la Republica. - Epitacio Pessoa. 

Sr. Presidente 

Na presente exposição de motivos, que s. mim 
mesmo me impuz apresentar ao vosso exame, pro
curo fundamentar a. necessidade do e$tabe1Pcimento 
de zonas francas nos principacs portos do paiz. 

Não terei m istér, por certo, de trazer até vóst 
espirito esclarecido, observador e previdente, o co
nhecimento das condições da actualidade, que estão 
solicitando de todas . as nações a mais intensa pre-
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occupaçã.o, o mais seguro cuidado e a mais.ampla. 
visão na solução dos problemas economicos. 

Pode affirmar-se, sem desacerto, que das conse
quencias da conflagração européa, nenhuma foi 
maivr, nem mais significativa., do que a do abalo 
prc<)uzido na economia mundial e, portanto, na 
econo~ia particular <le cada nação. 

Posto que foi o Brasil, dos paizes ne1la. in.teres-
· sados, aquelle em que menos se refiectiram os muk 
tipJos efteitos da formidavel 1uta, nem por isso deixou 
de ter grandemente alterada a normalidade de sua 
vida. . 

Transmudou-se-lhe a <le que gosava no inter'.' 
cambio geral: abriram-se-lhe novos mercados para 
os diversos ramos de sua producção, e foi-lhe indi~ 
cada outra directriz á sua actividade; assim na es
phera industrial e commercial, como na dos grandes 
em prehen<limentcis. 

Mas se essa transmutação de condições, que 
lhe pode dar as seguranças do prestigio, força 
e proventos reaes, não fôr devida e conveniente
mente encaminhaJa para o estado normal. com 
firmeza e efficicncia, consoante á.s novas e emer
gentes necessidades e ao grau de intensidade destas~ 
no intento superior de revigorar as nossas energias 
mediante a propria opulencia da nossa producçào e 
riquezas natu.raes, o Brasil distanciar-se-á dos de
mais povos, nas pugnas do trabalho fecundo, para 
ficar fazendo obra obscura e mesquinha, sem reHexo 
e sem progresso, pois. guc haverá de pautar o seu 
desenvoI vimento por insignificantes e tapas) como se 
por contente e satisfeito se desse com essa obra de 
negação, ao envez cle aspirar ansioso ao progresso 
a que lhe dão fundado direito e cabalmente lh'o 
asseguram, os recursos inexhauriveis de sua extrema 
abundancia.. . · · . ' 
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· E' hoje o problema economico, nas suas mul
tiplas faces e aspectos mais relevantes ni:hguem o 
deixará de sentir, o problema por excellencia entre 
as nações. Delle depende, e a elle vincula-se a 
solução das questões financeiras e socia.es, ff no equi
librio destas reside a estabilidade dos povos que 
vivem. das . proprias energias, pois que com ell~s 
progridem e se impüem. · 
: · Assim como num estado de belligerancia, q_ua~. 
a de que acabámos de desafogar-nos, é o mar, isto 
é, o poder naval, a condição principal do triumpho, 
assim fambem, no estado de paz, outro meio mais 
seguro de conservar a nacionalidade,· de engran~ 
decel-a e encaminhai-a para os seus ~altos destipos, -. 
não teem os povos senão o da sua economia nacional~ 
por i~so que desta, systematicamente organizada e 
app~relhada, é que lhes advêm a paz e o progresso, 
a força e . o respeito, a grandeza e a lioerdade, a 

. riqueza e a gloria. E porque assím se nos depara 
, o 2roblema economico, importa não só povoar 

desbravar, mondar, preparar . e cultivar o solo, 
por delle se extrahirem as riquezas, senão tambem 
construir e~tradas, romper canaes, rectificar as vias 
fiuviaes, abrir e preparar os portos, etc., problemas 
que se desdobram .em outros tantos, carecentes de 
solt:vão inadia'Vel, mas a cujo soluciona.menta · pêe 
o Governo a sua capacidade, a sua energia e o seu 
patriotismo. · 
· A's lutas armadas, no scenario das batalhas, 
succedem necessariamente as lutas não menos ace
sas, no campo dos interesses economicos, do des
envolvimento. financeiro, da expansão do commercio 
e do aperfeiçoamento das industrias. 

· e A luta entre uma nação e outra, á medida que pro
. gride a civilização, ob~erva,Douglas Owcr, parece firmar~se 

no terreno do desenvolvimento commcrcial. E' uma luta que 
não está limitada, como a de outras época• a exercitos 
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· rlvaes ; é u111a guerra incessante entre os industriaes, 
os · productores e os commerciantes de . um paiz eontra 
todas as. individualidades semelhantes de paiz contrario, 
.em cada caso mais ou menos apoiada pelo poder e pela 
diplomacia das respectivas nações.> 

De modo que se essa Juta é condição incoercível 
entre as nações,· cumpre imperiosamente. a cada 
uma promover; com previdencia e efficacia, a defe_sa 
do seu trabalho, da sua producção, da sua industria, 
do seu commercio e do se'Q credito, o que tudo signi
fica cuid(l.r da . propria defesa economica. 

Entre os meios, mediante os quaes se possa esti
mular o .trabalho; desenvolver a producção, me
lhorar a industria, facilitar o commercio e firmar o 
credito, nenhum de maior significação, de maior 
efficacia e de resultados mais proveitosos se nos an
tolhã q.ue o apparelhamento conveniente dos portos, 
de . m~meira que elles possam plenamente aesem
penhar as importantes funéçpes a que são destin~dos. 
· Não preciso dizer-vos, nem demonstrar, que 

· os portos brasileiros não estão . prepara.dos para 
a realizaç~o de seus fins. Os serviços ahi . são feitos, 
em regra, com impericia, morosidade e desme
dido preço e estão sujeitos a exigencias e vexames 
fiscaes óu do pessoal· qe carga e descarga, espe
cialmente ·o d~ chamadas resistencia.s, com taes 
excessos e extravagancias,. que, ver-dadeiratne:ite, 
elles se revelam ás necessidades do commerc10 e 
do pubJico como carecentes de modificações · ou ah· 
solutamente im prestaveis. 

Se nos cingíssemos á theoria classfoa de sua 
triplice funcção - a regional, a industrial e a com· 
mercial,- mutuamente dependentes, pela qual são 

· os portos considerados como verdadeiros organismos, 
seriamos levados, sem esforço, a reconnecer que 
nenhuma dellas desempenham os portos nacionaes, 
completa e efficientemente, como lh'o exigiriam as 
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nossas condições e necessidades, e isso porque lhes 
faltam os requisitos fundamentaes, sejam estes 
inherentes ao proprío porto, .a seu appareJhamento 
e funccionamento, ou dependam de elementos e cir
cumstancias externas. 
· A mais simples dellas, a funcção regional, que se 
cifra á impo~tação e e~portaçào da zo_na a que deve 
o porto servir, é r·eal1zada· em condições desorde
nadas e inefficazes, e que longe estão de obedecer aos 
principias e interesses economicos com o se equiva
lerem ('ffi quantidade e qualidade áquelles dois 
termos da actividade commercial. · · 

Todo porto deve ser convenientemente adaptado 
á sua região. . · . 

Esta adaptação s6 se verificará quan~o este pyder 
plenamente correspond~r a todos os mteresses do 
cornmorcio terrestre e mari t~imo, pela ~e~u:r:-ança do 
a:ncora~ouro, pela ~~undancia de. mercadorias, pela 
pontuahJade, modicidade e rapidez <los . serviços. 

"O porto deve constituir, diz Oduvaldo Pacheco, o 
o traço de união entre dois commercios - o marítimo e o 
terrestre. 

E' no seu recinto que elles se confundem. Mas, para que 
se opere esta .união intima entre o porto e a sua região, é 
preciso que elle seja um ponto de convergenda entre linhas 
de navegação maritima e · linhas de viação Interna, terrestre 
ou fluvial, ou as duas combinadas, formando uma vasta rêde 
de penetração para o interJor das terras. ~ 

. Nenhum dos nossos portos se nos apresenta 
amda con:o typo completo dessa adaptação, embora 
~enham sido bastante melhorados o de Santos e 
o desta Capital. 

Nenhum tambem preparado se acha para que 
. possa vir a receber a ma.teria prima estrangeira e 
a reexportar em productos manufacturados com 
pericia e esmero, ao sabor da_s cxigencias do com· 
mercio ; t&l ~eri~ ~ s4~ ~·q.µcçãQ industrial, ainda que 
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demanda esta mão de obra aperfeiçoada, modica e 
prompta. . . , . 

Nã.o na temos e será pretensioso considerar que 
a tenhamos dentro em breve. A propria industria de 
nossa. producção, nos seus actos elementares de es
colha, classificação, acondicionamento, a inda a não 
exercemos com vantagem. Precisamos, entretanto, 
vencer as resistencias iniciaes, principalmente, 
quanto aos productos do paiz, senão para lhes assegu· 
rarmos a primazia nos mercados, para cujo intento 
nos devemos sentir sempre naturalmente estimu
lados, ao menos para que elles tenham boa procura 
e preço remunerador. · 

·Dadas as · condições de desenvolvimento das 
forças. productoras, da si~uação geographica, do 
papel que nos cabe no continente, é, sem duvida, a 
funcção commercial do porto a que mais nos deve 
interessar, de par, certamente, com .o seu destino 
regiona], cuja amplitude se desenha pelas grandes 
possibilidades economicas do paiz. 

e Pela funcção commercial (são palavras ainda do escla
recido ·e5criptor acima citado) torna-se o porto um grande 
centro de permuta · de frete, um accumulador e distribuidor 
de . riquezas a todos os portos de sua zona de influencia. 
Mas, para que elle possa alargar essa zona de influencia, 
avançaodO os . seus limites a paizes estrangeiros, tornan
do-se asslm um verdadeiro mercado, não só oacional como 
internacional, de fornecimento, é preciso que se der· 
rlbem as barreiras alfandegarias. em suas variadas manifes. 
tações... · 

Não estão aptos, como se vê, os nossos · porto~, 
ainda mesmo os mais importantes, para o . âesem
penho das funcções que lhes são proprias. 

J?epe.nde o desempenho dellas, com amplitude e 
effic1~nc1a., de que se estabeleçam, nos portos a que 
!5e c1rcumscrever, vasta area de producção. zonas 
franca::;. para o exercício, sem peias nem entraves, 
da. navega.çã.O, da. industria. e do commercio com os 
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elementos e as possibilidades de toda sorte que lhes 
estão vinculados. · 

Esse regime já tei:n seu germe, em nossa orga
nização, nos entrepostos criados em 1863 e até hoje 
conservados. Podem elles ser publicos ou parti
culares, e devem assemelhar-se quanto á percepção 
de direitos~ a territorio estrangeiro. Mas, "teem seu 
campo de acção tão limitado, que só podem receber 
as mercadorias, constantes da tabella H, cujas 
designações não excedem 130, e Rodem ser ainda 
reduzidas pelos inspectores das alfandegas. ~stão 
ta.es entrepostos sujeitos a exigencias e restricções 
quanto á entrada de pessoas, ao de.posito de merca
dorias, ao movimento é beneficiamento destas, · ao 
preço da armazenagem, que se eleva, conforme o 
tempo, de 1 a 3 º/o, do valor official dos artigos, etc., 
e tudo tão concentrado nas alfandegas e dependentes 
.t.l.os respectivos inspectores, que embora destinados 
a estimular a expansão commercial, a favor· desta 
insignificante influencia te~m exercido e ficarãQ 
condemnados a <lesar.parecer, se não forem con
vertidos, sob criterio liberal, em zonas francas .. 

E' de portos moldados naquellas condições, perfei
tamente apparelhados para attenderem ao intenso 
e afanoso movimento commeroial do nosso tempo, de 
que carecemos, _por iss? que virão sa:tisfazer não só 
as nossas necessidades mterna.s e amrnar as forças 
economicas da nação, como abrir e desenvolver re
fações com todos os mercados ; servirão de fomentar 
a collocação de nossos productos e facifüa.r o co
nhecimento e utilização das riquezas da nossa terra: 

Não mais hoje se discutem as vantagens das 
zonas francas. O seu exito, por toda parte, tem sido 
completo. A difficuldade que agora teria.mos, se in
tentassemos fazel-o, seria a de enumerar todas as 

.. utilidades e proveitos della.s decorrentes. · 
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Para logo, onde guer que se.jam estabelecidas, as 
zonas francas conciiia.m e facilitam o exercicio das 
funcções capitaes inherentes aos portos, do que re
sultam vantagens inapreciaveis; fomentam o cre
dito, desenvolvem as transacções, e abrem, assim~ 
largas opportunidades para compras e vendas; 
attraem permanentemente a navegação e com
mercio de . transito e com este permittem nova's 
possibilidàdes âs praças com ó augmento de trans
óorte e de · negocios, etc. 

. Os serviços de carga e descarga ahi:tsão feitos 
com rapidez, economia e segurança.. · 

E como se transforma.m, desde logo, em mer
cado internacional, ellas se constituem os .mais ricos. 
reeositorios d,os mais variad_os productos, ver~a
deií'OS emporros para abastecimento das populaçoes 
do interior e. supfrimento aos paizes vizinhos. . 

Em mag1stra parecer elaborado etn 1913, diz o 
illustre deputado dr. Alaor Prata, ao justificar o 
estabelecimento de . zonas francas em nosso paiz: 

· " As zonas francas favorecem multo a realização desse 
objectivo (all\\de á necessidade de ser attenuado o mâu pro
teccionismo), actuando poderosamente para melhorar a si
tuação dlfficll do commercfo, para evitar os abusos das boas 
e das falsas industrias, para, em summa, baratear a vida, 
sem prejudicar as rendas publicas e sem comprometter os 
ltiteress~s da producção nacional 

Com ellas é a funcção commerclal dos portos extraor-
dinariamente engrandecida. . 

Collaboram de medo natural no augmento do cômmercio 
de transltó, e tornam mais facil e menos dispendiosa a per
muta de fret~. 

· Grandes deposltos de mercadorias estrangeiras podem 
nel!as ser feitos, o que significa poderem ter carregamentos 
completos para um mesmo porto grande numero de navios 
que taz:em o trafego internacional. , 

1:: tendo em mira esse beDefico resultado, qual o de 
concentrar a grande navegação em certos portos, que o es
tabelecimento das zonas francas se . nos afigura como pro
videncia capaz de baratear os fretes maritimo5.· A multipli
cação das escalas sendo, indubitavelmente, uma causa da 
perda de tempo e de augmento das despesas de toda .a 
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sorte, é claro que a suppressáo dessas paradas intermediarias 
provocadas pelo avolumamento das cargas destinadas a um 
mesmo porto, darã togar, sém nenhuma duvida, á reducção 
das tarifas de transporte. Quer dizer ' que as mercadorias, 
em tal .caso, chegarão menos oneradas aos portos de dis
tribuição. que as correntes comruer~iaes engrossarão, que 
o lucro por unidade poderá ser díminuido, que o consumidor 
terã sido beneficiado com o abaixamento dos preços. 

· · ºoêt;rmi~a'dós 0 pÔrto;, de.sign~d·o; peÍa ·sua p~si°çã"o 
0

g~o: 
graphica, dotados de boas condições de apparelliamento, 
devem ser escolhidos pata grandes. centros distribuiciores, 
não se lhes negando todas as medidas capazes de lhes as
segurar o exercicio dessas fecundas funcções. 

As zonas francas se incluem no numero dessas medidas 
salutares. · 

Partidarlos da implantação detras no paiz, não a$ que
remos em todos os portos de nossa vasta costa, sínão na· 
quetles que, dispondo no hinterl:md· de grandes areas eco
nomicas, n<tturalmente delles tributarias, possam constituir 
não só magnificos pontos de distribuição para o mercado inte
rior, directamente ou atravez dos portos de segunda ordem, 
como, ain;ja do mesmo passo, attrahentes centros de com
merclo internacional, procurados pelas mercadorias · em 
transito. · · · 

Achamos que, no paiz os portos de importancia pri
maria são, do norte para o sul, Belém, Recife, Rio de Ja
neiro, Santos e o de Torres. . 

Para o estabelecimento das zonas francas, talvez mesmo 
possa o de Santos ser . riscado dessa lista. Em todos os 
demais ellas serão de lnncgavel al.:anc:e e.:onomico, pela 
magna lnfluencla com que estimularão o commer~lo mari
tlmo, na Importação e exportação, ou em simples tran~ 
atto. ~ 

Plenamente concordes com as consideráçües 
~ra.nscript1.1.s, cumpre-nos, todavia, observar que, 
nos sete annos decorrit.los, a. nossa situação · eco
nomica. sensivdmente se modificou, e parece de 
salutar aviso recti'ficar .a designaçiio dos P')rtos 
em que se devam installa.r zonas francas. A.o envez 
das obro.s do Porto das Torres, levou-se a termo o 
importante emprchendimcnto ela. abertura da barra. 
e construcção do (Y?rto do Rio Gr•a.n(le e nü.o será., 
.por certo, admissi vel que s~ procrastine para qun.ndo 
&e venha a apparelhaJ" a.quelle _porto, a dotação do 
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. estado meridional de uma zona franca, melhora
mento que lhe desdobrará as condições de pro~esso 
e r iqueza. Como o Rio Grande do Sul, S . J:-"aulo 
tomou, .nesse período, tão consi~eravel iz:r1pulso com 
o ampliar a sua producção com o copioso rol de 
valiosos artigos, que serja flagrante injustiça e , 
rematado desacerto lhe nã.o conceder. tambem, em 
um de seus portos, o de Santos, talvez, o beneficio 
da zona franca; . 

Attentos o valor da exportação da Babia, quasi 
o dobro da de todos os Estados do Norte, excepção 
foita da região ~mazonica, e o:-:. grandes melhora
mentos introduzidos no porto d.e S. Salvador, 
entendemos. se deverá incluir este na designação 

· ~up.ra. . · 
Feito este 1•eµa.l'o, cabe-nos adduzir, em relação 

aos alludidos portos, a,s razties que militam a favor 
do estabelecimento, em cada um delles, .de zona 
franca. Soccorremo-n.os, para este fim, dos subsidios 
de profissionaes illustres. · . 

PORTO DO RIO DE JANEIRO 

•O Porto do Rio de Janeiro, a grande metropolc cominer· 
cial sul-americana, com sua explendida bahia magestosa de bel· 
leza, recamada de ilhas, de ancouradouros seguros. é. um 
emporio que poderá ser considerado ·como o vertice dum 
grande cone de revolução, cujas geratrizes vão procurar suas 
bases nos portos de exportação transcontinental do velho 
para o novo continente. . 

.É o grande collector d<i vida activa e o productor de 
mais de um quinto da p-opulação brasileira que se di:>simina 
pillOs Estados do Rio de Janeiro, Minas e norte de S. Paulo. 
Será collector da producção mineralogica das mais possantes 
.iazidas mcta llicas do mun<;o. Collecta e rtren:t pela E. F . 
Central, que é um dos grandes espinhaços fcrro-viario~ do 
Brasil, toda a producçr~o dun1 systema ferro-viario. que se ' 
ramifica pelo Brasil central, cm direcção a Goyaz, para assim 
ligar-se A grande rede r.los rios centraes tio systcma hydro
graphico brasileiro, cuja riqucaa e opulcncia toda uma 
plei:i.dc de homens de sciencia, como Humbold, L.und, Milner 
Robert, Echwegue e Mrw;e tem preconizado. A actividade 
('. · · - 1' .. •I . VJ- :/'J 
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nacional tem já coberto de extensas zonas cultivadas esses 
terrltorlos. A producção cada vez maior do prospero Estado 
de Minas o altesta com os seus cafés, cercaes, e a producção 
crescente dos scu5 rebanhos, que repintam os seus verdes. 
extensos e interminos campos de pastagem, cobertos de 
hervas, capazes de nutrirem rebanhos muitas ·vezes mal1; 
numerosos dos que ahi vivem, nascem e se nutrem. 

Assim o porto da Capital da Republica é, não l\a 
negàl--o, um dos portos onde se impõe a creação duma zona 
franca. 

Onde deve ser ella collocada de preferencia? E' este o 
problema que pede estudo meditado; porque dessa escolha 
depende, não só o custo desse apparellto, como a sua melhor 
uilHzaça.o e, portanto, o successo da idéa na sua adaptação. 

A localização duma zona ·franca deve satisfazer determi
nadas condições, de modo a evitar os perigos e inconve
nientes que a adopção desta grande medida liberal apresenta. 

1.0 
- Deve ser collocada.em posição de facil accesso aos 

mals possantes barcos, isto é, deve offcrccer canaes, onde 
possam navegar navios de maiores calados, porquanto os 
grandes transatlantic:os devem poder visitai-os carregados ou 
ir até ai! re~eber mercadorias em transito. que estejam de
positadas p;i.ra serem reexportadas; 

2.0 - Deve ser facil de isolamento para evitar os con -
tral:landos e as fraudes contra o fi~o; 

3.0 
- Deve ser coilocado de modo a ter facil com

mun!cação com a rêde ferro-viaria geral do paiz; 
4.0 - Deve ter terreno que of!ercça sup·erfície com area 

suffklcnte para poder receber as installações conip!etas dos 
varlos armazcns, depositos e entrcpo:;tos de mercadorias, 
tanques 9ara .olcos, deposilos para carvão e outros comb·,1stl
ve!s, cas.ls para rcstauranfüs e outros mistcres, comiimto 
que nllo sejam para habitações, porquanto é vedado murar 
dentro das zottas dos portos francos, retirando-se todos os 
que ali trabalham quando o serviço está terminado; 

5. 0 
- Deve ter espaço nccl!ssar!o par;:i qué os atmazcn:;. 

dcposUos e caes sejam utilizados por um perfeito serviço 
fcrrô·viarlo que se ligue ao systema geral de importai;ã.o e 
l"..xportação ; 

6.<>-Dcvo ser dotado do espaço neccssatio para que se 
possam fazer as manipulações, reacondicionamentos, trans
formaçõe:; pcrmittldas; 

7.•- Deve proporcionar facil serviço de fiscall;i;açáo ai· 
fandegarla. 

A l!lta do Governador offcrecc condições para satisfaz!!1' 
a todos c5ses requisitos. 

T.::.t!l c:>paço bastanto; para nellc se construir a zon~1 
franca que c!eve ter pelo menos sessenta e um hectares de 
superficie pl~nil, que é a arca que · occupa o porto· livre de 
Cõpcnhague, teJüb, além diss'l1 t::;ímlo para co11Struir ~ parto 
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que, externa á zona franca, poderá servir para nella se con· 
struirem as llabitações destinadas ao· JlCSsoal, que serve du
rante o dia e á noite nos diversos serv1cos das zonas francas. 
sendo dellas separadas por dupla grade de ferro , no espaço 
entre a:; quaes circula a fiscalização, sendo sómente per
mittJda a passagem nas grandes portas onde ha postos 
nscaes. · 

Poderá ser por meio de pontes facilmente Ugadu ao 
çontlnente, prendendo-se assim o se.rviçc as grandes linhas 
de communlcação interna do paiz. 

OHerece canaes de accesso capazes de darem transito 
aos maiores vapores, depois de feito o serviço de dragagem, 
conforme o local escolhido. · 

Esta ilha tem parte montanhosa é verdade, mas, difBcil 
não,é, conforme a designação do local escolhido nella, para 
estàbelecer a zona ou o porto franco projectado , reduz:it-a na 
parte acceita a unia superficie plana. · 

Tem esta ilha a vantagem de ofterecer ao porto tranco. 
campo bastante para o desenvolvimento que a sua posição 
geograpbica lhe ha de garantir no continente americano. 
porque, collocado no porto do Rio de Janeiro, servirá de 
vasto deposito commercial de quasi toda .a Amerlca do Sul. 

Tres são os togares que nesta ilha se podem / prestar 
para a localizaça'.o do porto franco : 

1.0 - O Sacco do Galeã.o, onde o Ooverno tem uma 
antiga fazenda, cujos rerrcnos poderão ser aproveitados . 
Esta face da ilha do Governador não offerece actuàlmente 
profundidade sufficieote parà que os navios possam · de
mandai-a, só podendo ser utilizada depois de conveniente
mente dragada, fazendo-se abertura dl! canaes, que na::; 
aguas baixas, offereçam 12• de profundidade no mlnlmo; tem 
vantagem de poder offcreccr facil construcçao de caes de 
abordagem para at racação dos navlo!õ e instaUaçõcs dos 
apparelhos necessarlos aos serviços de cargas e descargas. 
os quaes devem ser dos typos mais modernos ~ alguns 
destes dos mais possantes, para facilitar o serviço, pois 
da rapidez delle depende quasl semp re a preferencja dada 
a estes portos pela navegac;~o transoceanica que os pro· 
cura; 

2.0
- Praia da ~!beira, que tem p!ofundlelade de 14"'. 

rnas é montanhosa ; · 
3.0 - Ponta do Mattoso, fainbem montanhosa, mas co111 

mc.gniiico cànal de a.:cesso, para qualquer tr:.insntlant!w 
ainda de maior calado. · 

Quanto á prefereno:ia a qualquer destes pontos, t:6 um 
estudo te~hnlco rigoroso, como o que está fazendo a compc· 
tente · R.:partição de p.._ ;·tos, podcl'a indicar com seg11rat1ça, 
depois de examinadas e comp:lt'ajas as difficuldac!e~ ll vencer 
em cada uma para a installaç;ão do porto, qual. o que deve 
merecer a preierencia na adopçã.o. 
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. i . . 
Somos levados a suppor que para qualquer destes pontos 

a despesa a se_ fazer não seja menor de vinte cinco mil contos 
de réis·" · · ' 

(Prado Lopes - "Portos francos ou Zonas francas 
no Brasil".) .. · 

Na substandosa introducção ào Relatorio de 
1919, da Inspectoria Federal de Portos, Rios e Ca
naes, diz o sr . · dr. Lucas Bicalho, em referencia á 
installação de uma zona franca no porto desta 
capital: 

,.J~ . • 

Assim o estabelecimento de unia zona franca no Rio ·de 
· ianeiro poderá produzir com maior vantagem os resultados de 
"Hamburgo, na construcção naval, e mais ainda os de Cape· 
nhague, na valorização do porto, visto ser o nosso excepcio
nalmente talhado a um centro de- . grande navegação inter
continental aproveitando toda a ·região meridional da Ametica 
do Sul, onde não ha outro porto em igualdade de condiçõe~ 
quanto á capacidade de accesso e de ancoradouro, per
mittindo o estabelecimento de grandes linhas de navegação 
directa, por navios modernos de grandes lotações, cujos 
carregamentos poderão ser livremente desembarcados e re
embarcados para os paizes visinhos em navios de menore~ 
vultos, mais compatíveis com aquelles portos e com a pe
quena distancia supplementar a cobrir. 

Esse effeito só e'possivel por melo de uma " zona franca" 
e se assim fõr eue alcançado, os-... seus resultados bastarão 
para consagrar o em1,>rehendimento, pelos benefícios prove· 
nientes do desenvolvimento que dahi ildvirá para o porto do 
Rio. • 

Deve-se acreditar, porém, que não seja este o maior al
cance da futura organização em perspectiva; mas sim a lrt
fluencia que essa organização vae certamente exercer sobre 
o nosso commercio internacional em vista do regímen pro· 
teccionista do systema alfandegario brasileiro. 

O nosso Imposto aduaneiro representa uma quota no· 
tavel do custo das mercadorias importadas do estrangeiro. 
mercadorias essas que só em alguns casos podem ser reco· 
lhldas aos poucos armazens alfandegarias existentes, sendo 
gr.-nde parte obrigada a despacho immediato na Alfandega, 
com o pagamento integral dos respectivos direitos ; assim 
o capital. empatado nos "stocks" das casas · importadoras 
avulta consideravelmente em consequencia desses "direitos", 
immediatos e inadiaveis. 
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. A possibilidade que a zona franca institue de serem 
essas importações extrangeiras recebidas e mantidas em de
posito naquella zona, sem oneração dos direitos aduaneiros, 
permitte que as mesmas casas importadoras, com os seus re
cursos actuaes, mantenham allí ''stocks " mais avultados, 
cujos impostos irão sendo pagos na proporção das vendas 
effectuadas para o consumo do paiz, com a faculdadfb aincla 
de exportação para paizes visinhos, sem tributação alguma 
das respectivas mercadorias. 

Corresponde isso a ser estabelecida junto ás fontes de 
consumo ou mais proximo dellas uma verdadeira praça com
mercial cosmopolita, com productos de todas as procedencias, 
promptos a attenderem sem demora :i.s necessidades do com
mercio, quer nacional, quer dos paizes visinhos; dessa si
tuação, nascerá seguramente maior facilidade na procura e, 
portanto, melhor sahida no consumo, intensificando o com
mercio do nosso porto a par do desenvolvimento da nave~ 
gação acima referida. 

Parece que é este o ponto de vista principal da nova or
ganização em estudos ; qualquer outro, porém, que elie seja, 
só beneficias poderá produzir, sem probabilidade alguma de 
inconveniente, a não ser a fraude do contrabando, que é 
uma questão de vigilancia apurada e de local escolhido com 
o fim de facilitar essa vigilancia . 

Assim, uma vez concluidos os estudos technicos da Ilha 
do Governador, terá o Governo elementos para conhecer as 
condi~ões de realização dessa idéa, cuidando então de sua 
organização efficiente. ~ · 

Accrescentarei ainda algumas informações esta
tisticas, conforme o mais recente trabalho da Dire-
ctoria de Estatistica Commercial, demonstrativa::- da. 
importancia do porto do Rio de Janeiro. 

O commercio exterior deste porto é ü maís vul
t.uoso e importante de todo o paiz, com excepção de 
Santos, na parte relativa á. exportação. Por elle se 
movimentam a imi;>ortação e exportação do Districto 
Federal e do Estaao do Rio de Janeiro e de parte 
t.los Estados de Minas Geraes, S. Pau.lo, Espirito 
Santo, Goyaz e até Matto-Grosso. 

Em 191:3 elevou-se a importação a 2.598.000 ton:-o., 
uo valor do 392.329: 000$ (.E.E: 26 .155.000) t! a expor
tação a 332.000 tons., no valor de 119.509:000$ 
~E;C 7. 967.7000). No!;; annos de_1915 a 1918,, grave-
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mente perturbados pela guerl'.a, a média alcançou, 
na importação-1.144.000 tons. e na exportação 
-661.000 tons., nos valores, respectivamente, de 
356. 938: 000$ ( ;tE 18. 589 . 000 ) e 222. 9HJ: 000$ 
(~.e 11. 635. 000). . 

Em 1919, a importação attingiu a 1.414.000 tons .. 
com o valor de 581.217:000$ (~E 33.994.000) e a 
exportação -456. 000 tons., no valor de 34.8.172:000$ 
(~;E 21 . 046.000). . 

Convém attentar para o comme:rcio nacional 
·feito por cabotagem, do que não temos elementos 
para consignar aqui, com precisão, os termos nu
mericos em relação aos .totaes, em quantidade e 
"Valor, commercio ·consideravel, pois esta , capital ,; 
grande centro ele accumulaçào, não só para o con~ 
sumo, mas tambem para a distribuição. --. 

Demonstra o quadro abaixo o movimento marí
timo nos ultimos oito a nnos, mediante o registo d1) 

numero e da tonelagem dos navios a vapor e a veln 
aqui aportados. · . 

. Dahi rcsalta a consíderavel depressão que a na
vegação soffrcu durante a conflagraQâo européa; 
~ ·:figura o anno de 1917, no movimento geral, 
como typico <lesse lamentavel resultado-.com en
tradas cni. numero de 21.716 navfos, que arquearam 
14.480 .820 toneladas. · 

Suspensa que foi a luta armada, já em 1918 co
meçou a operar-se a reacção, que se accentuou fir
memente cm 1919, em marcho. para o restabeleci·· 
menta da animadora situação anterior. 
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PORTO DE SANTOS 

" Santos é o collcctor da producção do \iqulssimo Estado 
de S. Paulo; é o ronto convergente dum systema íerro-vlarlo, . 
o qual percorre o Estado em extensa rMe estadual e, abrindo-se 
em grande leque, de um lado se ex tendendo para o .interhif dp 
grande Estado pela Noroeste, que penetra já o IongJnquo 
Estado de l\fatlo Grosso e caminha cm direcção segura, em 
busca. de ligar os dois oceanos, o Pacifico e o Atlantico, 
depois de unir todo serviço fluvial da grande bacia do Prata; 
d'outro lado, pela S. P aulo a Rio Grande, indo collcctar a 
i>roducção das riqulsshnas zonas dos Estados do Sul. 

Santos s.crá amanhã um grande cmporio internacional, 
como hoje é o m:::ior porto C)(portador .da Republica. A sua 
bahia dà entrada livre aos mais possantes trnnsatlanticos, o 
seu commerclo de exportação excede de muito a sua impc1r
tação, quer em tonelagem, o que indka vantagem para rcdu· 
cção do frete e nprovcitan1cnto dos portos írnncos pela tone
lagem total do arqueamento dos barcos, quer cm transacção 
mo11etarla, o que facilita a situação do mercado que vende 
miifs do que compra, ficando-lhe, portanto, um superavit, Sua 
Importação cm 1919 foi de~ 27 .298.052, cmquanto que a ex-
portaçiio foi de 64.4ô7 .87!. · 

Santos está perto do 'Rio, mas tem vida e futuro proprlos. 
· E' um dos ·maiorcs portos da America do Sul. Deve ter. 

como nccessario ao seu grande desenvolvimento, uma zona 
franca. 

• e 

(Dr. Prado Lopes - •• Portos. Francos ou Zonas 
Francas no Brasil".) · 

Não deverei nqui' omittir a valiosa opinião do 
Dr. Cincinato Braga a proposito da indeclinavcl ne
cessidade da installação em Santos de uma zona 
franca: 

• As ligações ferro·vlar!as de Santos á Bollvla e de 
Santos ao Paraguay obrlg:im, naturalmente, á construcção 
de um " porto franco " em Santos. · 

O alcance dessa mcdtda e tão vasto que dlfficllmcnte a · 
previsão lhe pode traçar os limites. Dlriicil é tmnbcm precllzer 
qual mais com isso ganhará, se nossa Importação se nossa 
exportnção nacionucs. 

Nosso Estadc; se encontra situado em ponto gcographlco 
magnifico para construir ci mais formidavel mercago de dis
tribuição da Amcrica do Sul. Estamos em situação privf~ 
legiada p:t.ra recebermos a visita de todos os 11av1os que 
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demandam a costa meridio11al deste continente sua parte 
mais futurosa. . 

Estamos em situação privilegiada para transbordo de 
mercadorias para varios Estados brasileiros e para varios 
paizes lirnitrophes. Nesse torrão assim venturosamente col·• 
locado, varias formações de hulha branca dão-lhe as pernas 
e. braços possantes para todos os seus movimentos de pro
duc~O· e de distribuição de sua riqueza economica. 

·Com tenacidade e espirito de organização, o futuro ha de 
exceder c.s nossas mais enthusiasticas espeetativas. 

"Sua melhor localização em Santos t! um- ponto a ser 
estudado por technicos. A' primeira vista, parece que· a . ilha 
de·Santo Amaro, ou o velho porto colonial de São Vicente 
merecem especial ·exame para esse fim. 

Ao governo do Estado em collaboração com o Go
verno Federal, impõe-se a solução urgente deste problema.~ 

• · (Dos·" Magno's proble~ils. ec~n~mico~· de S. Paul~" .) 

S~r·ve o porto de Santo~ actualmente á q~asi 
totalidade do Estado de S; Paulo, ao sul de M ma!:> 
Geraes e de Go~'az, ao :sudeste de Matto Grosso, ao 
norte do Paraná, e poderá vir a acudir- aos inte
resses commerciaes de vastas regiões do Paraguay. 
da Bolivia e até de parte elo nordeste Argentino, 

• completada que seja a rêde ferro-viaria, que tudp 
aconselha deveremos construir para desenvolvi
mento. de nossas rique7 .. a.s e segurança . de nossas 
fronteiras. · 

· O movimento do seu commercio exterior expres
sou-se com os seguintes totaes - em 1913: importa
ção -1. 272.000 toneladas, no valor de 273.103:000$ 
( EE 18.207.000); 1~xportação -647.000 toneladas, 
no valor de !_.,90.279:000$ ( EE 32.685.000); de 1915 
a 1918, na media : importação- 452.000 toneladas, 
no valor de 214.426:000$ ( ;E;E 11.173.000), expor
tação-642.000 toneladas, no valor de 437.156:000$ 
( E:E 22.672.000); em 1919 : importação - 57 4.000 
toneladas no valor de 381.016:000$ ( ;f,;E 22.298); 
exportação - 766.000 toneladas no valor de ...... . 
1.087.487:000$ (:E~ 64.458.000). 
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Por ahi se pode bem aquilatar a extraordinariéic. 
importancia deste porto, que, er,L exportação, isto é, 
no que exprime o va.lor de n1Jssas possibilidades 
externas, é o pT'imefro do paiz. 

PORTO DE · BELÉM 

Belém do Pará - O que é Santos em relação ao Sul, 
serâ Belém em relação ao Norte da Republ:ica -, Santos pelo 
systema .ferro-viario e Belém pela conver~encia dessa vasth~" 
síma e intrincada rêde fluvial , a mais Jmponente obra da 
natureza que ao homem é dado contempla.r, podendo dentro 
dos seus grandes rios navegaveis receber toda a esquadrn 
mercantil do mundo. · 

A posição admiravel de Belém dá-lhe o direito de guardar 
a chave commercial de immenso valle coberto de ;:onas 
fertilissimas, onde se encontram densas e inexgotaveis flo
restas, ricas de madeiras de construcção e plantas medi
cínaes. São-lhe e ser-lhe-ão tributarias as andinas republicas 
do Pcrú, da Bolivia e do Equador. . 

Estas Republicas encaminharão para çi porto franco de 
Belém, descendo o Amazonas, toda riqueza possível de 
escoar-se por ali e receberão, sem duvida, por este porto 
todo o seu commercio de importação. . 

O Estado do Amazonas e os territorios acreanos ser· 
lhe-ão naturaes tributados; Ooyaz, construida a E . de Ferro 
de Alcobaça, convergirá seus productos para Belém. Belém, 
apezar da crise que affecta e aniquila actualmente as ener
gias economicas da fertil região amazonica, com a baixa do 

·preço da borracha .e do cautchu, onde residiam as fontes de 
sua rica exportação, que excedia a sua importação, ainda ~ 
um porto cuja exportação cresce annualmente, indicando um 
novo reerguimento das forças e energias economicas do 
grande Estado do extremo norte da Republica, sendo que cn1 
:919 a sua importação foi em libras esterlinas de 1.826.059 
e a sua exportação de 4 .569.573, o que indica que o superavit 
dessa sobre aquella se mantém ainda. 

Belém, collocada no extreme> nol"te-._do . paiz, póde, com 
direito, aspirar à ser dotada duma zona franca, que possa 
servir a toda região· que lhe é tributaria, região onde a natu
reza só pede o con'curso humano para se tornar a gemma 
mais preciosa da patria. " · 

.. .. . . .......... 1 

(Prado Lopes - " Portos Francos e Zonas Francas 
do Brasil " .) . 

O porto ele Belém é o mais importante da ri
quissima região ama.zonica, que comprehende, para 
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os fins da navegação e commercio, os Estados do 
Amazonas, Pará ·e grande parte de Matto Grosso. 
Essa opulenta região contribuiu para o commercio 
exterior do Brasil com os seguintes totaes: Em 
1913: importação - 534.000 tom= .. ; exportação-· 
47 .000 tons.; nos seguintes valores: aquella de 
70.186;000$ (g~ 4.679.000) e esta de 158.4.·99:000$ 
(.ER. 10.567.000). De 1915 a 1918: importação -
ilS.000 tons., exportaçã.o-57.000 tons., com os va
lores, respectivamente, de '45.806:000$ (EE 2.377.000) 
e de 14.0.140:000$ (E.E 7.228.000). E em 1919'. ímw 

~
ortação-93.000 tons., com o valo1' de !.1:5.552:000$ 

.te 2.687 .000) e exportação 92.000 tons., com o de 
47.888:000$ (;E.e 8.765.000). . 

PORTO DO RIO GRANDE 
.. Collocado no extremo sul, o Rio Grande do Sul possue 

hoje o seu porto, secular aspinição cmballada desde o 
lmpcrlo pelos seus homens publicos e hoje felizmente trans• 
formada cm realidade, servindo ao dcsdobramenlo das grandes 
energias daqucllc riquí~simo Esté\do. · 

Sua producção vária cresce e augmenta cada anno; sua 
riqueza se desenvolve .1ctivm1do o co111mcrclo, desdobrando 
as energias rnasculns duma popttlação cheia de iniciativa e 
capacidade industrial e commercial. E' o Rio Grande dotado 
dum sub-solo riquissimo, onde se occultam jazidas de carvão, 
que agora se est;i.o rcvcl;indo ; dum sólo facil de receber os 
grandes bcncfidos fcrro-viarios; possuc ricas e fortcis pas• 
tagcns, onde uma pccuarin varinda em raças cobre os 
campos. Os fr!gorificos já ali estão install:idos para o aprovt>i
tamcmto e exportação dos seus productos. A sua posição de 
Estado fronteiriço com as Republicas do Prata dará a seu 
porto o direito a uma zona franca. . 

A sua eJCnortação foi cm 1919 de libras 8.137.998 e a sua 
importação 6.509. 953, sendo que sú as de porto da cidade 
do Rio Grande foi nesse mcsrno anno,- c:xportação 1.925.748 
e ímportaçJ.o 1.750.314. A sua variada producção cresce cada 
anno cm progressão ::rcomcirica, obediente a uma oricnl:içiio 
segura do progres~o e d<1 riqueza. que um perfeito systema 
ferro-viario bcn1 organizado, tendo por convcr!(enda o seu 
porto, cm breve animará e fortalc.::crá. tornando-o um dos 
grandes emporios commcrciacs da Republica» 

(Dr. Prado Lopes - "Portos Frartcos ou Zona:< 
Francas no Brasil •• .) 
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Os dados estatisticos consignam para o co111~ 
mercio exterior do Rio Grande do Sul os seguintes 
totaes: em 1913, na importação 433.000 tons., com 
o valor de 29.987:000$ (EE 5.586.000), e na expor
tação 53.000 toneladas, com o de 29.987:000$000 
(.CJ; 1.999.000); de 1915 a 1918, na importação 
i57.000 toneladas, com o valor de 56.827 :000$000 
(.C:E 2.975.000) e na exportação 103.000 toncludas, 
com o de 73.586: 000$ (LE 3.908.000); e, em 1919, 
na importação 219.000 toneladas, ·com o valor de 
110.313 :000$ (EE ü.510.000), e na exportação 14·5.000 
toneladas, com o de 137 .389 :000$000 (EE 8.138.000). 

Cumpre observar que, no tocante á expor
ração, as cifras registadas muito longe estão de 
exprimir a força productora do Estado. 

Sabido é gue dois terços, mais ou menos, da 
producção sul-rio-grandense, tecm consumo no 
proprio paiz, e são seus principacs mercados esta 
capital, grande centro de distribuição, Bahia, Per
nambuco, etc. 

A zona franca que se installur no porto do Rio 
Grande estará destinada á bencfica repercussão no 
exterior, e poderá exercer acccntuada influencia. nos 
paizes vizinhos; não só com o supprimcnto de suns 
praças, mas, tambem, com o contribuir para o equi
librio commercial, situada, como ficará, ao alcance 
facil e rapido dos mercados meridionaes. 

PORTO DO RECfFE 

Na· costa oriental do paiz, o porto, que desde 
logo a.ttra.e a attenção para o appnrelhamcnto de 
uma zona franca, é o de Recife. 

Dahi atê Belém, o extenso littoral é recortado 
de portos; nenhum delle.s, porém, está em melhores 
condições do que este, que, além das natura.os, tem 
jã. terminadas as obras con~ractadas para seu mclho-



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 24/00/2015 10:06+ Pág ina 23 de 121 

364. 

ramento. Ponto de escala obrigado para a na-. .regação 
do ultramar, possue, para supprir-lhe possiveis defi
ciencias, ou para completar-lhe as proporções e 
commodidades, sujeito á sua alçada e influencia, 
o archipelago de Fernando de Noronha, com os 
seus ricos depositos de guano e de cal e onde se 
poderão estabelecer grandes depositas de carvão 
:mineral, oleos combusti-veis e de inflammaveis. 

O porto de Recife, pôde dizer-se, domina a vasta 
e futurosa região comprehendida pelos Estados vi· 
sínhos-Rio Grande do Norte, Parahyba, Alagôas 
e Sergipe, e dilata o seu poder commercial aos de 
Ceará, Piauhy e Maranhão, isto é, comprehende 
em seu ambito de acção as zonas de maior pro-. 
ducção do assucar, algodão, babaçá, 'etc. 

Esta zona (Ceará, Piauhy e Maranhão) teve e 1 

seguinte resultado do movimento de seu commerciu 
externo: 

Em 1913: a importação subiu a 101.000 tons:, no 
valor de 24. 495: 000$ ( .f.R 1. 633. 000 ) , e a expor
tação~ a 18.000 tons., no valor de 22.274:000$000 
(~.€. 1.485.000); de 1915a1918, a media foi, quanto 
á importação, de 22. 000 toneladas com o valor d~' 
12.126:000$ (:E:E 632.000) e quanto á expo:ttaçãc1 
de 30. 000 tons . com o valor de :31. 509: 000$000 
(.e~ 1.645.000); e, em 1919, a importação attingiu 
22. 000 tons., no valor de· 16. 793: 000$ ( ;t:E 995. 000) 
e a exportação - 42.000 toneladas no valor rli:• 
63.499:000$ (EE 3.802.000). 

O resultado do commercio exterior da outra 
zona (Rio Grande do Norte, Parahyba, Pornaru
buco. Alagôas e Sergipe) expressou-se, nos mesmo~ 
periodos, nos seguintes termos-1913: !mportaçã1 • 
-419.000 tons., valor 82.095:000$. (EE 5.7/i-7.000), 
exportação - . 96.000 tons., valor 4·2.758:000$000 
(~e 2.850.000); de 1915 a 1918- media: importaçüu 
- 177.000 tons., valor 68.868:000$ (~;E 3 .. 592.000 ). 
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exportação - 91.000 tons .. valor 54.991:000$000 
(.E.E 2.890.000); 1919: importação 221.000 tons., 
v;:i.lor 122:128:000$ (.E.E 7 .134.000); exportação -
76.000 tons., va.lor 70.880:000$000 (.E.E '1,.332.000 ). 

PORTO DE S. SALVADOR 
I . ~, · 

A' enumeração dos portos de prim~tria impor~ ' 
tancia, foita no parecer Alaor Prata, additei o porto 
de S. Salvador, attentos os melhoramentos nelle 
introduzidos e o volume e valor da exportação 
da Bahia. Do commercio exterior do Estado, 
fornece a· Directoria de Estatistica os seguintes ele
mentos: 

1913 : con~tou a importãção de 266.000 tons., no 
valor de 53.185:000$ (r-:e 3.54-6.000) e a exportação de 
G9.000 tons., no valor d~ 61.812:000$ (~.E 4.121.000); 
de 1915 a 1918: média- annual tmportação -
83.000 toneladas, com o valor de 37.882:000$ 
(.Ei: 1 . 969:000); exportação -115. 000 tons., com o 
valor de 105.630:000$ (.€.E 5.489.000); 1919: baixou 

. a importação a 82.000 tons., no valor de59.828:000$ 
(~.E 3.511.000) e subiu a exportação a 137.000 tons., . 
no valor de 216. 932: 000$ (.E.E 13. 080. 000). · 

Confrpntados este~ elementos com os de igual 
natureza, . relativos aos demais Estados do Norte, 
excepção feita da região amazonica, o resultado é 
favoravel á Bahia, que inferior lhes fica na impor
tação e superior na EiX.portação, facto que bem ex
prime o valor economico desse Estadu. 

O porto de S. Salvador, que estende a $Ua in
l"luenc1a commercial a Sergipe e Alagôas, em cou
currencia com o de ·Recife, passou, como este, por 
grandes melhoramentos, cujas 1)hras se encaminham 
para breve term'inaçãu. 

Localizado em vastissima bãhia, com propor
ções para comportar a maior esquadra. mer1,;ante do 
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mundo, serve elle á. fertilissima e. opulenta região, 
que, infelizmente, se não tem desenvolvido con
soante a sua riqueza e possibilidades. 

Taes são os portos principa.es do paiz. 
A adaptação a elles de zonas francas proficua

mente contribuirá para o desdobramento eco
nomico das respectivas regiões, e espalhará nos s'éus 
habitantes salutar espírito de ·renovação e de pro
gresso. 

Não quero, <.:a)m tal, exprimir · que seria aconse
lhavel a execução simultanea, em todos eUes, do 
importante · emprehcndimento; ao contrario, para. 
que seja viavel e producente, deve ser levado a. 
effeito sem hesi tação nem tibieza; mas com o devid0 
commedimento, conforme os recursos do erario e o 
grau de necessidade e ·importancia dos portos. 

Dentre todos elles. po.ra o objecto em mira, cabe 
a. primazia ao porto do Rio de Janeiro e, na maravi
lhosa bahia de Guanabara, o local preferi vel, indu· 
bitavel to.mbcm se me afigura, é a ilha do Gover
nador, no ponto que a propria natureza está a 
indicar pelo canal do accesso que lhe dá, desde a. 
barra, em linha. quasi rccta e com profundidadf'. 
bastante po.rn. todos os navios. Esta. é a. opinião do:; 
dois illustres profissi.onacs que citei e de outros te
chnicos , ÍQ'u~!mente de reconhecida aütori<lade que 
hei consuito.clo. 
. Com o. \;oJ icicudc que vos merecem os grandes 
interesses n~ciona.c;;, t i vestes ensejo de proceder á. 
insrecçJ.o pessoal J o qua.si toda a ilha e dos pontos 
mais ::i.tlcqun.dos p:i.ra o alludldo melhoramento. 

N c1ln. o local p;.trn. n. insta.lbç.ão da. zona francri. 
dcvcrà súr o in•licado pelos estudos definitivos <l. 
que a.li Ci;tt'.t. proüc1.lcndo a lnspcctoria Federal de 
Portos, H.ios e Canacs, sob a direcção do emineri.Le 
engenheiro, dr. Lucas Bica.lho. 
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A zona franca deverá. abranger área suffi
ciente para estahelecimcn to de grandes a1·mazens des
tinados ás mercadorias de importação e ás merca
clorias de exportação - com espaço para C• serviço de 
beneficiamento, classificação, acondicionamento; etc.; 
fri&'orificos, depositos para sal, guano, madeiras, 
pearas (marmore, cantari.:.i e. outras), manganez, . 
ferro e outros minorias; tanques para oleos combus- . 
ti veis com tubos par-à c::i.r~a e descarga.; depositos 
para carvão de pedra ae qualquer procedencia; 
emfi~, espaço e accommodações ·para todos os pro-
duetos que interessam ao ~ommercio e á navegação. 

Para attender os encargos de tão importante 
serviço, os recursos não poderão provir senão do 
dispositivo orça.mentario constante do art. 2\ alinea 
IV, ns. 1 e 2 da lei da receita vigente, que destina 
a. taxa até 2 "/0 , ouro, sobre o valor official da. impor
tação para as obras de melhoramento dos portos, 
executados á custa do Governo Federal, 0\1 pelo re
gime de concessão, de uccordo com as leis vi,....entes 
e o disposto nos respectivos contractos; e a de um 
a. cinco réis, por kiforrramma <le mercadorias. que 
\orem carregadas ou · â'escurregadas, segundo o seu 
valor, destino ou procedencia nos portos erri que 
:tquella não fôr cobrada. . 

Os serviços custeados J)e]o producto dessas 
taxas deixaram, em 1919, o deficit de, papel, ... 
5!18;714$~ e, ouro, 1. •rn.1:000$000. Com o grande 
augincnto que as rendas u.lfandcgn.rias tcci11 tido e 
«. tmnsferencia. ti.o Estado do Rio Grande do Sul 
do serviço de sua b'1.r1·a e porto, quÕ contribuiu para. 
n.queile resultado, pode considerar-se segm·~mente 
que o <lesfecho orçament[~rin do corrente ~xercicio, 
nessa. parte, será de- saldo. 

Seria conveniente ~c.l<lito.r úquclla.s taxas a. 
que, no o.iludido dispositivo é exccptuacla, isto é, a 
de 2"/o, ouro, sómente sobre ôs ns. 93 e 95 (ce· · 
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vada em grão), 96, 97, ~8, 100 e 101 da classe 7" da 
Tarifa (cereaes), conforme l) 11. 2 do art. l º da lei 
n. 3. 979, de 31 rle dezembro ultimo. Poderia ta.m..: 
bem o Congresso Nacional criar uma taxa especial, 
de caracter transitorio, destinada exclusivamente a 
compensar, no porto favorecido, na hypothese - o 
desta capital-, a despesa, em parte, com a exe-
cução do grande . melhoramento. · 
· Com a prioridade que proponho se dê ao porto 
do Rio de Janeiro, para nelle se estabelecer a pri
meira zona franca, excluída não deverá ficar mi
Ciativa semelhante que, mediante a.ccordo com a 
União, qualquer dos Estados, com · as seguranças de 
recursos· reaes, queira tomar a favor de seus inter
resses e de sua prosperidade. Na directriz que me 
conduz ao tratar deste magno assumpto, viria cor
roborar e fortalecer o meu proposito a lei que ao 
Governo concedesse ampla. autorização para o esta
belecimento das zonas francas, nos portos a que me 
referi, e deixasse a realização aperms dependente 
dos recursos . que, com os Estados, puc;lesse obter 
e assegurar. 

O decreto legislativo n. 3.5331 de :3 de setembl"o 
de 1918, dispõe eni sen a.rt. 6.0 

: • 

cRet;guardados os~direitos de terceiros, é o Poder Exe· 
cutivo autorizado a estabelecer zonas francas, ou conceder 
a particulares o seu estabelecimento separadamente ou em 
globo, nos portos em que julgar conveniente. " 

Essa autol'ização foi inserida, entre providencias 
transitorias e occa.sionaes, em lei cujo art. 1 º como 
que, para dominar os. seus dispositivos, restringe a 
sua vigencia ao período de duração do estad0 n<' 
guerra. Não me parece, portanto, bastante ~artt 
legitimar a acção do Governo, que deve ser continua 
e duradoira, ao emprehender agora o melhoramento 
de que me occupo. 
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Taes são, sr. Presidente, as razões que motivam 
a presente exposição, inspirada nos vossos propo
sitos, a qual, se vos aprouver, poderá acompanhar a 
mensagem em que tiverdes de solicitar ao Congresso 
Nacional a necessaria autorização e credites para 
que, opportunamente, possaes contractar as obras de 
preparo, . construcção e apparelhamento de uma 
zona franca na Ilha do (3-overnador, com quem 
melhores vantagens offerecer, não só no que se re. 
forir á garantia da sua execução, senão tamhem aos· 
interesses das classes productoras e da Fazenda 
Publica. 
· Estou convencido, sr. Presidente, de que, com 
este ac'to, complementar da franquia dos portos, 
outorgada em 28 de janeiro de 1808 por D. João VI, 
prestareis ao paiz serviço de não somenos relevancia, 
e assegurareis ao vosso nome e ao Governo que, com 
alto saber e patriotismo dirigis, a benemerencia·da 
Nação~ 

~lo de Ja11eiro, 21 de agosto de 1920.- Homero Baptistci. 

e. - :Vol..; :n. 
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Oommercio Exterior c[o Brasil discriminact:o por zonas 

ZONAS 

Amazonas, Parã, Malta 
Grosso •.••.. 

Maranhão, Piauhy, Ceará 

QC.\:arn.HJC.: Dl 1.0)) TOSEL.\D.\S 

fmporlaçlo Exportação 

Rio Grande do Norte, Pa
rahYba, Pernambuco, 
Alagoas e Sergipe . • •119 177 2JÍ 95 91 

\.ALOR E~l CONTOS 01: RÉIS, PAPEL EQUIV.\l.E:\TE Ell ~C [,'JOO 

lmportaçã.:> Exportação Importação Exportação 

Bahia . . . . . 265 83 .82 0 us 137 53.185 37.88J 59.0JB ór.812 105.630 216.9;p 3.54lí 1.969 ~.5u 4.m 5 4~9 13.o&J 

T~tal do Norte, r.r40 --;;1--:µã -;J<J ~ ---;; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a.;; ~ ~ ~ l'J.979 

Epsirito Santo, Rio, São 1 · 

~~t~!~;. ~~in~s ?e~ae.s -~ 3.IJ.Jj 1,5cf. r.<fJJ 1.012 r.337 1.25.) 1Y59.185 573.092 <?3.145 6:!9.Eóo &j9.615 1.483.374 H.612 :9 M 56.348 4L9')'ll3S·3'º S'l.378 

ParanáeSantaCatharina r20 31 ·;y1 87 !JI 157 2.1.536 rr.fü,1 16.490 35.578 4r.6q 58.757 r.636 6o2 9:11 2"1391 :l.r72 3.590 

Rio Grande do Sul. 433 157 219 53 !OJ r.15 83.0•J 51J.fü7 110.313 'YJ·<f37 73.500 137.;>3'] 5.5Wi J.975 6.5co r.7.19j 3.908 . 8.r38 

Total do Sul •••• 4.4fl 1.7fJ/ z.04• 1.15z 1.514 1.561 777.534 6-10.543 1.olJ<].957 695,435 79.1.045 1.679.5zo 5t.034 33.376 63.050 46.428·41.400 roo.roó 

Totalá'eral ••• · 5:588 ::.137 ~.6'.JO r.38? l.867 r.<;ü3 l,007.49j &:Jj.::25 r.334.258 <)'3r.7iís r.r.:7.u5 ::.1i8.119 67.1ó5 41,946 78.177 65.4)50.651 r30.o85 

Percentagem do Korte · 20 14 18,3 r5,7 16,7 15,7 18,2 2J,8 

Total • • • • • . 100 10 roo,o lOoJ,o w1 10 lOO,o coJ,o 100,0 100,0 100,0 roo, o 100,0 100,0 !00,0 100,0 coo,o 100,0 10010 lOO,o 

LÉO D.l APFONSECA, 

Dircctor. 

Commeroio Exterior do.s portos do Rio de Janeiro e S9.ntos 

Hio de Janeiro 

Santos .• 

Total. , • 

\'.\LOR Ell coxtos DE Ri:U, P.\PEL 

importação Exportação importação Exportação Importação Exportação 

'"' ~ ~ co co 
E! ~ <! õ. 

l9r3 '"'17 1919 r913 ó 1 õ 1919 
"' "' d V :a õ =g g-
'1 -

:::;; ::;:; 

"' 
';:; 

:::>CO " ~~ 
<!<X> 
~M 

1913 n,J.., __ 1919 1913 
ó::?' r9r9 

~-~ :ã~ 
•'1 M 

~ ::;:; 

. 2.51)9 1.r44 l,4r4 33~ 661 456 39l.3l'} 356.938 581.117 H9.509 211.919 3~8.r72 16.155 18.5R133·9?1 74,7 n.635 21.046 

• r.171 -15i .574 647 Ó4•~ 766 173.101 214.4::6 38r,c16 490.279 437.156 r.037.487 18.::07 n.173 n.:l)l.l .p.685 n.672 õ.t.451l 

• 3.870 l.5rp l.g88 m 1.303 1.222 665.432 571.364 962.233 6oM88 66o.075 1.435,659 4<1.3fü. ~9'7fü 55.:92 40.652 34.307 1!5.504 

A 's Com missões ele Obras l'ublicas e ele Finanças. 
Lf:o D.\ APFONSBCA, 

Dircctor. 

Annaes da Camara --'-- \'oi. \'1 - Pag. 370 - 1 -
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Do D1· _ ~duardo Borges du Goslu., de 2::> do c.onenl.f~ .. 
communicando que assumiu t• cxercicio do cargo de directm: 
da Faculdade d1~ Medicina de Bello Hol'izonte. - Jnteiruda. 

Requiirimcnto de D. Mària G'i'yceria de M~uei.es. viuva 
<lo tenente <le Voluntario:; da Paki~L Alexaod1·e Telles de Me
nezes, pedindo uma. pensãn. 

São successivamente lidos e ficam sob1·e a mesa, até ul
iel'iur ·delibe.t'acão. dous pro,jectos dos Srs . Azurém Furtado 
e Vicente .Piragibe. 

o . Sr. · Presi~tmte - Está !inda a. leitura do e:ir::pediente. ·· 

O Sr. l'fahuco de Gouvõa (pe.la ordem) ...:.. ReQUeiro a 
,V. ~x ., ::;r . .Prl'llidente, .sn. digne consultar á Casa sobre. se 
consente que a Mesa passe a-0 Congresso do Urugua.y o se
guinte t.elegramma: 

lnterpretando o sentix' sincero da Nação Brasi-· 
leira, 3 Gamara do:; Deputados envia ao Presi<iente dn 
Republica e a Camara dos Deputados do Uruguay al: 
mail! e:.-cpressiva::; cong1·at.ulações, 110 dia em que o 
povo uruguay<> comn:umrota a :;ua indepen<iencia. 
(Muito bem; .m.uito bem. ) 

Approvado o i·eQuel'iruento cio St•. Nabuco de 1.:tuuve ia . 

O Sr. Luiz Domingues ~ Sr. Presidente, vou d~l' b.oje 
a V. Ex., mais um testemunno de quanto póue em mini a 
consciencia do dever. 

E' autor tio projeoto que vainos deul.ro em pauto vut:J.L·, 
. oreando a ordem ou cousa que O valha do {;ruzeir4'.I o muito 
Hlustre Si'. Celso Bayma, e relator de parecer a elle favora
vel o tambem· muito illustre Sr. Cunha Machado, ambos da 
minha maior afieil;ão pelo seu gran:de valor po~soal 1~ pela . 
círcumstancia de ti·azermos os tres o sangue da me~ma abe1t-
1;oada terra que os dous tanto ennobrecem, pelos tale ntos e 
pelas virtudes_ . 

Cria, Sr _ Presidente, esse projecto a Ordem do · Cru
zeiro, <i:dest.inaua á recompensa de serviços relevanf.es qu noto::; 
de patriotismo· ou de amizade ao Bl'asil, St?m cat•acter de no
breza e sem atttibuir quaesquer pre1·ogativat< r egalia$ ou 
vantagens contrarias á Gonstituicão Fedetaht. 

Eu tenho para · mim que com esta ou sem a:quella p1·ero
gativa; toda ordem nobiliarchiica, nobiliaria, honorifica. ou de 
melhor qualificativo, contradiz a pleno a Consti t.uicáo da Re
publica. (Muito bem; muito bem .) 

O Sa. MAJ{ÇAJ, DE EscoBAR - Esta . é Que é a verdade. 
O SR. T,uu. DoMtNGUES - Elia assim presc1·eve no ar

tigo i2. § 2º : <A Republica extingue as ordert!õ honorificas 
inist.entcs e todas as sua5 prerogativas e regalias, bem oomo 
oi; t.ítuloe nobiliarcbicos• . E ~is .e~~~,µv_am~, ai . ·PC>&-
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::..ivr.l, no mcsJfül al'Li~-c' 12, ~ 29: 4-0~ que acccilarem r.ondc
c1H'a<;ões 01.1 ti~ulos nohiliarc-liico:; cslran;;ciro::;, i>ct·derão to-
dos ns dirdtns polít.icos:r,. · 

Dentro e Iórn. do paiz, l>or cono:cqucnc ia, a Constitui1;.ão 
\'cda .as condccoraçüc~. · · 

Sej a qual fôr a ordem a que sejam inhercntes. pela. 
uossa ConsLiLuicüo -não lla r egalias, não ha pdvilcgios, não 
ha prerogativas, de caracter honorifico, nobiliarchico O)l no-. 
biliario. 

Póde !-.iatisfa.1.er a. vaidau~ u mesmo desobrigar a 
conscieucia d<t burgi.iezia ou d;J. aristocracia .•. 

O Sn.. l\L'nC'.Ar. DE EscollAJt - De fancaria. 
O. Sn. Luiz Dor.ÚNGUES ·- . . • mas não a.sseni.a. em peiLo. 

r.Je ·ninguem pela. ml'io da Hepublica, porque contradiz a Con
st.tt.uícão. Faz-me o cuso lembra1· __ outro occorrido em um rnu
nici pio de m.in ha tena. Um maranhense, casado e aliús ató 
1mtão <le irreprehcnsivel llOnducl.a, eommeLtcu, uma .vez na 
vida, a infamia - de tralur a 1'é conjugal. (Risos.) E t.al
vey, porque, Sr. Presidente. não fosse experimentado n a arte 
do peccado, leve :i desgrai;.a de contammar o p roprio !~r .. 
Gat,holico, ua agonia do remorso, recorreu aos santos .da sua. 
devoção. proh1et.Lcnclo-lhcs o que nós lá chamamos de mila
g-rr~, si a vícUma sarasse. E o mila;;i·e consistia em offerecer 
·~ Je\".ar <!llc mesmo ú Igreja cm figura de cêra a parte coo., 
taminada. 

Procurou o t'•'l'iei1•11 e este .1J"elas medidas fe:i; ·a obra a 
1:on tento. De tão .::,·1:at . .:• pretendeu então -desobrigar-se da. 
pr0mcssa, conduiiudo em procissão. pendente elo pescoco, a 
.t'igur13 de e.ara. (H·ila.ridadc. ). · / 

O 1• ig-arío lhe louvou muito a pretensiio, sígnal de p1:h
fundo arrependimento do ;peccado commettido, mas advertm 
~1UB não assentn.va bem no cat.holico conservar-se na vrocis
s;to com semelhante ci·achci ;i. mostra. (Hilaridade.) 

l'a.:-eeé-me que, á i;emelhança · des:>e crachá de cêra. na 
lgre.i a, não asse1üti bem em peito republicano o do Cruzeiro 
ou qualquer \1Utl'o pendnricalho. (Riso.) 

E. St•. Presidente, ú o proprio nosso clistincLo collega, o 
S•'. Cunha Machado, cujo talento toda a ·carnara admira, 
quem no seu parecer, 11ondera: <f.A. ordem do Cruzeiro nãc> 
v:ie oonst.ítuir privilegio. de uma c!al)SI!. pois é accessivel ·a 
1.odos, e os QUl> por ella forem agracia.dos nenhum privile
gio colherá, nem prerogat,ivas, nem regalias, nem isenções de 
N1pecic algum:i..:i.. 

Cumn vti :1 Gamara, pat·:l sei· ccm::itiLucional. o .pa1·ecor 
faz a condeeot'a1;;lo innf.il , reduzindo-a u. uma fita, uma ver-
dndcira fita, nada mai~. 

Si n Consti l11iciín al.l(lliu a .~ ordem: horso1·i!'ieas, cum iodai; 
a~ · prerogat,ivas, rcr;alias r isenc;éíes ·~xi~Lunles e csta':S já eram 
'-'\!: mínimas po~i;ivei.:;, sceundo consigna cm out.L'O periodo o 
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parecer, ao crachá não podet'á estar -presa preroga.t.i~a. ne
nhuma, nenh.pma regalia, nenhuma isenaão. 

. Passa o {}rã.o-crachá, e ninguem lhe dá fé. 
Nem uma continencia rnilitar, nenhuma oul.ra. regalia, 

nenhuma isenção; uma insígnia a~sim vã . ... 
o Sn. COSTA REGO - Não tem slquer as medidas ao 

-0utro. . · · 
O SR. Lurz DOMINGUES - Lá isso lem; V. Ex:. verá um 

\POUCO mais adeante, que as tem. 
Mas que fosse simplesmente inutil; póde chegar a ser • 

urn empecilho, e faz o caso lembrar-me de outro occorrido 
tambem na minha terra. Um homem distinctissimo, recom
mendavel á maior estima, de muito ca.tholico mereceu na
quelle tempo a .iusfa recompensa de uma commenda de 
Cbristo. Em . peito nenhum ella assentava melhor. Mas era. 
um "homem pobre, vivia do seu trabalho e precisava muitas 
vezes de reM1'rcr á pesca para sustento da familia. E lá ia 
quasi todo dia p1·ocnfor a subsistencia no mar. O companheiro. 
depois de a!gi.ms dias, observou que o commendador não tomava 
e i·emo á. sah1da do poi·to e, de regresso, o depunha no ultimo 
lanc.:o do rio, ú vista da cidade. De uma feita perguntou-lhe 
~~ razão desse facto e tendo em Tesposta que não ficava bem 
a um commendador entrar na cidade remando (risos), por sua 
vez deixou o remo e lá foi a canoa á mercê das aguas. Vô a Ca
mara qne não é só inutil, p6cle muitas vezes ser prejudicial ao 
:l!:,>Taciado a graça. O verdadeiro, portanto, é deixarmo~ a cada 
um, na proprja conscicncia do dever cumprido, a recompensa 
dos serviços prestados. :'.í. Patria e á Republica. (Muito bem.); . 
J ~50 é que é republioano. · 

Mas o p erigo maior, a meu ve-r, Sl'. Presidente, está na 
:faculdade <rue se dá ao Presidente da Republica. para distin
guil' quem é p:i.triota de quem o nua é. (Apoiados.) 

. Eu ni.ío individmi.lizo. não personalizo. O meu distínoto 
rollegn e dilccto amigo Sl.'. Collares Moreira, aqui ao . meu 
ludo, sabe a confiança cjue nos inspira o b"rasileiro' benemerito 
<iue preside ti II.e.Publica. Mas não se legisla para determinado 
l:t·esidenLe, o me atemoriza a faculdade _conferida a qualque1· 
i í r; <lislribuir diplomas de pal.riolismo. Déroais. tenho para mim 
que n.cto de patriotismo é obrigação, mas obrigação indecli
wn·.:-J de todo hrasileiro. (Muito bem.) 

Todos nós, na esphera de nossa actividade, devemos con
~ag1·a1·-nos ao serviço da Patria, dedicando-lhe todos os nos
~os ado.,; . Não ha por consequencia distinguirmos como act.o 
ilo henemeL·encia um neto de patriotismo, um· acto· de dever 
l' ÍVicO. 

'fooos o~ d in s <.lou muitas graças n Dous do ace1·to com 
qur. os Presidentes da Republica. tee!D composto o Suprem\, 
'.l'l'il.lunal Federal. Como V. Ex. sabe, Sr . Presidente, pela 
JW.ss::i Cousl.ituicão, só teem entr:a<la alli brasileiros de oota
.Yl'l 15l\hcr, e, ~·el izmenlc . _ graças dE?rri.os '.lodoe a ;Qe9s """' 
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nínda alli nã.o cnkon um que nlio .c;e assignalasse por ~sse 
predicado. 

O SR. MAuR1c10 o~ LACERDA - Não entrou, nem sahiu. 
O SR. Luiz DoMINGlJES - Fiquemos, porém; ahi, Não 

arrísquemo~ e.l'.tender a prerogati·va ao que. aut(}riza o proje
tito os Presiden.tec; & .Republic-:~. · . 

DepoiS. t1ual ·o 1~riLerio para dis,J,inguh• esses aof-Os de pa-
triotismo ? . ~ 

Já uma vez - veja V. Ex., Sr. Presidente, do que es
teva ameacada a R:epublíea ! fuí consultado si acceitava a 
pasia <le Mini.stro do Inte1'ior. V. Ex. ha de fazer justiça á 
minha cou1Sciencia, affirmando para logo a minha · repulsa. 
Te-nho que foi um aclio. llm grand<> ·o exkaordina.rio uct.o de 
pat.riotismo que pratiquei. 

O SR. ELoY CHAVES - Não apoiado. ne.st.e pont-0, V-. Ex. 
dignificaria muito esse posto. · 

O SR. ·Luiz DoMtNGUEs - Vê V. Ex. como o criterio va
ria no mod.-0 de julgar um ar.to. Eu pela recusa me julgava 
com -diNlito a um crach·á do Cruzeiro, e com certeza seria. 
~lla motivo para me ser ~lle denega.do. 

Autvriza o projecto o Presidente da Republica. a deter
minar, no regulamento a expedir, a fórma da9 insígnias. as 
cat.P.gm·ias e o numero dos dignataríos. 

Aoa r.ategoria&. . . Ahi está V . Ex. vendo, está vendo a 
Camara. que. dent.ro da propria ordem. vae haver desigual
da.cfe •.• (Apnft.àos: m.uito bem.). 

o SR. GoNzAG11 MARANHÃO - Classes .... 
O SR. Lu•z r>'oMrNOUEs - Cl~sses d.ifferentes, uns agra

cia<ios valendo mais. outros m(lllôfl, pois Que sã.o distribuidaa 
por grupos, categorias: patriotas de primeira classe. de se
~mda <" d<.' terceira classe ... (Rfao.) 

O SR. MARCAL °ES(;()flAR - Regalia~ e privilegi1Js. 
O SR. J_,mz DOMINGUES ~ Afinal. de contas, nenhum vai!'! 

nada, porque todoo (.Mm as mesmas regalias P. prerógativas 
~ nenhum tP.m couf;rt ali:mm~ SPJ'.\"lmdo o proprio projecto P a 
r,im~t.i tu ic.ão. 

O numero do$! dii::naktl'il)i-. . . 01·n ve,ia. V. Ex., Sr. Pre
siflent.e. a Ol'll'P-m Lem determinado numero de membros. Ma~ 
i-\ ella ~. para premiar act.os <l'e pat.riofüimil, r,omo limitar o 
numero de pa1.rioi.as '? C:orn r.ssl:' limii.P.. dar-se-ha que d~ 
muitos qur~ prnti<'.arem o mesmo a<"LO. tmR sP.'rlio agraci·ado.~. 
outros não. pôt' nxlra.vasarem do quadro. 

Finahnent.r.- e nara conl\lnir, o projec1.o autoriza tambem 
() Presidente na Republiet1 a est.ahrlA-~er a fó:rma das in
!<ignias. 

A fórma ! NaturalmP,nf.e o Poder E:u'!cutivo dirá !li di!!
vem Ler a 1'ól'ma l)val ou ti:iangular. 
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O SR. MAnçAI~ EsconAI! - Ou pyramidal (R.i.ços.) 

" () S1R. LL:1z DoM1Nm1 t::f' - :\o r,aso do Mur:mh5o. seria 
t.ria.ngular. {Ri.~o.) 

Mas. nessa composiç.f.ío, ne.ssa fórma a dar á cond.er.o
racão, ., preciso ter muito em vista. tsr em grande euidado 
a ·:.ít.uacão do Cruzeiro; porque bem me lemhro de ter lido 
int.eressenate debate. em com~os do regimen republicano. 
"ntre ·esse brasi!P.iro estupendo que /: o maran•hense Sr. T~i
::reira M1mdes e o Sr. Antão de Vasr,oncellos. 

Affírmava o Sr. Antão de Vasooncello~ QlH" no no!>.~O 
P.scudo. não tinha :l precisa po8i0.ií.o astronomi~ri. a l'Onstel
lação do CruzeirG. por isso que na época em que fô-ra alli 
-def.erminada. era invisivel a «Espiga da Virgem» que, en
t.ret.nnto. nelle figurava.. Ora. ti-atando-se da condecoração 
no CrU?.P.iro, é muito OP.cessario que haja todo o cuid~:do 
qnant.o á posição astronomica da Espiga da Viritem. pam qnP 
'!!'ta J'iqu1.~ na situacão propría e bem -visível. (:Ri.so.) . 

E faço a adverteneia com tanto mais empenho. quanto. 
Sr. .PrP.~ident:e. permit,ta-mP. V. Ex. a fran11ne:u1 - son 
tamJJem pr1-1í" nd·ente a um r-rachá do Cruzeiro. (Hil-OrüJade, 
M'n.ito bem.: mJu.ito b~rrr.. O QrOdQr é -vi1>amP.nte úU-mp'l"im"!n
ffl.do.). 

O Sr. Presidente - Acha-se sobt'e a mesa um requeri~ 
m~nt.o que- vae ser lido. 

E' lido. npoindo e pm:t.n fim disnµ"1são o seguinte 

REQUERIMENTO 

N. 28 

ncCJ111>.iro qn(', nor inlermP.dio da Mi>-sa, se.iam solicitada~ 
a0 Gnverno a.-: segnint.es i o.formacões: 

n) si t~m Pm '<llRborai.;.ão a reforma da ReparLição Ger:1l 
:dos Correio~ a q1ir• ~e 1'f>fr>ri11 nr1 sna m~msagpmf d<' 3 d!' 
maiú do nnno corrent.e: 

h) Si' n~ r.a·:>o affimativo, do qul'. tAmpo oarecf' aind~ 
nnra 1>nviar f'S~a rP.fm:ma ;io CongreR80 Naofonnl. 

~:iln dn~ .~M.~ÕP.~. 2fi rle a~osto dP t920. - V•1'.~;n1tc Pi
~·011i /11·. 

f<;n~Pl'rada I;' adiada a votaÇiÍ.O. 

O Sr. Francisco Valladares ( •) .....:... Sr. Presidente, !ló 
PMe m1>:recer louvores a att.itude hontem aRsumido pelo 
illustr,.. rApl'ei::~ntanti> paulista qi.l!:! or.cupou :í hora tio ~xpe-

(*) E1>t.e ciisrtn•::io nãll foi revi!;to pelo orador. 
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~iente/ recl:íma.nClo providencia·S que miríõrem OS QêBaS~ 
!!OS efíeitos da desemfreada especulação que ora se faz em 
torno -Oo café, J.'.)re.iudicando a. lavoura e lesando a economi;\ 
n:rnional em uma somma eleva.díssima, dem~onstrada pelo;. 
calculos o algarismos oITerecidos pelo digno Deputado . E 
tanto mais ·se impõe n. iutervencão do Poder Publico em: soc
corro ida producciío ameaçada quando, se cooclue, attendendo 
ao augrnent.o consf.ant.e do consumo. comparado com os trocb 
e novas safras, que não é resultante <lo factores normaes· ou 
naturaes a !J!l~ixa im'rtloderada que hn. aceentua, em det r i-· 
mento da ecónomin nacional. · ·' . 
. Meus applausos ao illu:õLre J)'eputado seriam. entretanto. 
dobrados. sem rest.riccões. si não se limitando ao prote~.to 1! 
xeclamações, quCl ;bri.lhantement.e :fundamentou, S. Ex . • 
com a autoridade de s eu saber e expcriencia e sua qualidade 
de representante do grande Estad-0 cnrceiro, ao qull,1 .cabem 
incontes't.avelmentc a~ iniciativas. em tão grave assumpto. 
propuzesse desde logo uma medida .concreta, uma provi<:t.en
cin que o Congresso pudesse examinar e votar sem maior 
demora para remediar tão difficil e ruinosa situae.5o . 

Ainda m:i.is se impõe esse dever ao E stado ile S. Paulo 
- ao qual me 'é licito render todas a:> homenagens - quanto 
é certo. que uma ínstituiçrío, legalizada por iniciativa sua. 
em seu governo intervem, e da qual faz par te, vem concor
rendo ode alguma sorte P;\ra aggrav:ir n situação j á dê si 
grave. '.l'est:emunhos insuspeitos do proprio Estado nos cbe
gam, atf.r ibuindo u situação desfavoravel do café em partn 
aos manejo.:; e operações do jogo r ealizado ú. sombra da pro
ducção Ioga! da Caixa de Liquidação de SanLos. 

São interessantes estes informes que destaco do nrf,igo 
d'O Esta.de de ·s. Paulo: 

e(). preco do café e o jogo a: termo - . Todas as defesas 
que vão sendo apresentadas · J;!ara aliviar a culpa das Caixas 
de Liquidação de cooperarem, liquidando l ivremente por dif
:fereuça, para as violentas altas e bai~as dos generos -Oa nossn 
![>roducção ag!'icola, <apostados> nas Bolsas e nas ruas, não 
oxplicam quaes as vantagens de serem <jogado~ milhões o 
milhões de saccos de café, arroz, assucar, ele. e õe arl·ob<ls 
de ~lgodlío, 11 lermo, sem (Iuasi nenhuma entrega da merca- · 
d oria e sim com liquidaclio por differenca.. · 

_Affirma-se que a. especulaoíio é util sendo causa da el t!
vacao rap ida dos precas. ·Muitas vezes, PN'ém, essa elevacrín 
attini::e a limites desarrazoados . 

Esquecem-se, entretanto, os que assim pensam, que a 
especula.cão :póde tarrtbem provocar b n.ixus absurdas e l'ap i
das, como agora. succede com o café, baixai:< c~sas quasi sem-

. pre dt~rador~s e '1Ue desorientam sempt"e o mercado 1egitimu . 
.As ba1:tns sao rnpida,,-; pelu. posl()ão pri'vilcgia<la do vePdedo1· 
<l.ue pó~" ~ntregar quando bem lhe :IPL'5!Z, do primeii·o ao uJ .. 
tnno d ia fJ(I rnez: é sem pro mais commotlo sei• YC'nde<lor. n 
comprador que :11uer receber ou P.ai·a ~Q u i;om,merç.io. leg#imo 
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oa pará rutura.!! especulações tem de dispor de numera.rio ou 
de credito para liq,uidar as íacturas acompanbada.s das ~os
tras e pasear ~ª venliedor se lhe. falham os rec'?-rsos: Equipa
ra-se a posiçao do comprador u. do vendedor, isto e, dê-~e a 
faculdade ao comprador de .poder receber, quando qu1zar, 
durante o mez que assim os altistas e os baixistas terão as 
mesmas vantagens. Pelp mew.s seja._ isso. feito, ' já que. a CO!'
rente da opionião dos interessados <:: favoravel :i coutrnuac;.ao 
da jogatina com franca. liquidacão ·por differegca. . . . 

O ma?or movimento. tanto na Bolsa de S•tos. como na 
<le S . Paulo na Registra.dora e nas <i:CaixinhaS> particulares 
é !eito pelos' cor retores. zangões e aventw-eiros jogadores que 
mediante commissões que ;pagam, ajustam testas de ferro. 
rara jogar onde não podem fazel-o ab:ertamente; isto ~ cousa 
Clat" mais sabidai_; e dizer-se o· contrario, é querer. tapar o sol 
com peneira muito rala. . . 

O commercio legitimo <! obrigado a operar :i. termo, des
cambando para. a jo:;atina, pal'a se garantir, temendo oscilla
cúes violontas nos Jireços pos generos adquiridos a receber 
éin productor. - . 

. ·Tem-se presen~iado contradansas para cima ~ para. bai
xo. em horas, mil .réis· ·e mais po;- dez kilos de café e por ar
roba. de alg-odão. A unica causa desses movimentos desorde
nados nos precos tl a facilidade' que hn em fingir. nos pre
gões, cotações reacg eno facll l·egist.ro nas varias Caixas on
<.lc opera Iivremenf.e . quem bem quer, com ou. sem testa de 
ferro, · desde que deposite margem ou o lucro seja tão gr~nde 
no momento dt) registro que. uma das partes seja dispensadn 
íln deposito. · · 

As séries de amostras ((canu.dos)" <le café são saladas 
·russas · que ningucm .quer receber por serem apreciadas só 
pelo numero de -defeitos; cafés esses que só se prestam para 
.lastro do jogo. Os 'typos <los cafés de .. entrega que ainda são 
chamados .::Cafés de Santos:1- estão tão enxertados de cafés 
duros que nenhuma differença teem dos chamados «Cafés do 
füo~. Para que continuar esse luxo de duas cotar;ões'? O café 
do Rio já. esteve mais alto do que os de Santos . 

O celebre t"Yiio da «base>, que não existe," ilnveria ser 
11ma qualidade média dos muitos typos 4 existentes e -nego
ciados no dia; esse t.ypo imaginado, seja isto ainda: repe~ 
t ido. é talvez um qualquer café vendaval pelo preço quo vem 
nublicado nos boletins; não é uma média real, i5 uma cmédia~ 
pnra log-rar os fazendeiros. E ' um escandalo o t.a\ pre~-o o:i. 
~base>. 

Bastà umn. bon côr, regulnr aroma, igualdade nas JnvM, 
t(lrt•aoão soffrivel •pura um typo '' qualquer valer mais de 
rnil r,fü por dez kilos do que typo imagir'"lrio. 

Os poucos 'fazenllcil'os riu0 -vendem sna:> safras n. termo, 
foumdo re~istrnr conlrncLos. niío fazem ontrega. do que colhem 
q11ando os cafés valem maís um ou dous mil róis ,por iO 

. kilos do. que os typos da Bolsa, mas · li~idam :POt: di{{e~en:ç_a, 
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mandando vender na .Labclfa o que eonsigna.m aos seus com
missarios ou depositam nos armazens geraes - e sempre 
a mesma joga'tina - porque a rua n a Bolsa siio roletas e 
não mercados para qualidade$. 

Comparar o nosso meio especulat.ivo com o dos paizes.· 
eonsumidores, oomo mujtos fav.em, é comíco, quando 8e sabe 
que . 90 % dos operadores, aqui f' em Santo!:', já levam a in
t encão de liqui<iar por . diffe1·ença as comp1·as ou as venda.o; 
que fazem ppr não terem capital para ·arcar eom o peso das 
liquidações · ent espeeie, sendo as liquidações preoipitadas ª" 
l~ausas dos repetidos ,panicos . 

Movimenta-se a discussão sobt•e a acLual baixa do café e 
em torno desse facto a. que.stão da falt.n de numerarlo; sõ 
falt.a. os fazendeiros (não platonicos) arregimentarem-se. Eº 
11ecessario que os interessados ·~ os desint.eressados não deixem 
de concorrer com suas idéas e informações para que o re
media ou remedios salvadores venham· nntes de se · escoar a 
maior part.e desta safra por preços baixos, prejudicando o 
paiz e que sejam medidas d<- effei!.os duradouro~ e não um 
simples refre.sco de ·papel-moeda para favorecer só aos ban
qucíros que serão os primeiros a accender a voracidade da 
espt:lculacão ~m geral . . principalmente nas Bolsas e no eambio. 
para. dentro de certo tempo voltar-i::e ao r>onlo de par tida : 
a gritar por novos soe<:orros . 

Ve.iamos a posição do café: 
Em. 30 de junho proximo passado, n existencia mundial 

visível orçada ·por -tõ. õOO. 000> de-. saooas, talvez nem tanto. 
quando essa e:xistencia em :1.919, na. mesma data, era acoeita 
como sendo de i'O. 019 . 000 e em t 918 de i 1. 866. 000. A pro
<lucção mundial não excederá positivament.e à~ 16. 500.000 
tomando-se 7, 500. 000 para S. Paulo e Paraná: 3. 000. 000 
para o Rio e Minas; 800 .000 para Victoria e Ba1iia, e 
4 . 800. 000 para os outros :paizes. E' bom sempre notar qw• 
ha interesse em ann~nciar a safra mundial e as existencia~ 
maiores do que sã.o nos primeiros mezee das grandes entra
das no!! portos brasileiros, até passadas as ultimas florada s 
para. pas~adas as probabilidades, os grandes compradores fa
zerem suas compras para as entregas futuras a. precos bn i 
xos; aindil ago1·a estamos presenciando o interessP. das pr!M;a> 
compradoras em arrastar o nosso mP.rcado a um crac par~
oido com o de 19~3; é que ha certeza <!-e alia. 

O consumo vem exigindo g'l'ande!; quantidades e ao quf' 
nos consta, nos outros paizes produotores a.s quant.idadeR n~~ 
gociaveis de ilivisivel são nullas. como aqui pouquiss im11 
existe no interior da satra passada. 

As entregas ao consumo em 1919-1920 forllm dP 
1S. 500.000 contra a esp ect.ativ& dos muitos ignorantes que 
ain<!a julgam o café um genero de )uxo acreditando nos in
t.eressados qUe isso aprego!lln.,. , . · 
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Na peor das hypotheses o consumo no corrente annó 1920 
J 92j. absorverá iS.000. 000 havendo a perspectiva de uma 
d'iffet·enca para menos entre produccão e consumo de 
· 1.500.000 no minimo. Em 30 de junho de 1921 veremos a 
111eno1• existencia mundial desde 1.898 deante de uma sllfra 
mun<Hal pequenissima que não attingirá talvez a 13. 000.000. 

:Esta baixa de agora foi prevista desde que o~ bancos. 
assombrados com a jogatina a termo e no cambio quP. muitos 
delles ncoroçoam, começa1·am a se retrahir: mas não chegaria 
ao que chegou si a especulação local, desbragada, não auxi
liasse os baixistas compradores de íuturo e se tives!'>e havido 
o cuidado de regularizar as entradas desde julho. Não foi 
conseguido levar os preços dO" disponivel ao que pretendiam 
os compradores tendo a base conservado uma distancia de 
2' R 2-'!800 da eotaçiio . c!o presente de entrP.ga (canudo). 

Para modesto l)anno de amostra abaixo damos o movi
mento das cotações, s. . abertura e fechamento. affixadas peta 
Bolsa Official de. Santc!' durante a semana finda de 16 a ~ 
parn que alguem venha explicar se é possivel haver t.aes 
wntradansas. das menores df' procura e de offerta . reaes em 
um genero como é o café· e si ~ conce-bi'vel ser a Bolsa, 

· organizac!a como está com a caixa de liquidação ~ registra
doras partir.ulares ao lado. ser essa engrenagem tCKla, a fieZ 
·reguladora. do preço do café em um meio de jogadores. ou 
mP.lhor. de apostadores. 

·'"º'"'" · l Fecb&meato 

1 &~ Vemlas a. o ... por io 
1 Set~mb. Agosto .' Seteinb. 

termo kilos 
A1msto 

S1Lccas 
{G . , • • •• • ,. • HS200 8$800 1:!$8i5 8:;AOO 9$000 :ri.ooo 
17 .... . ... . . 115200 8$il:l!\. ~i;97 ;j s:;1:;0 RS7ã0. '.13.000 

UI • • •••• ••• • HSOOO 1'1$67!\ RSSOO RS.\-2:; B~:lOO tiS.000 

19 .... ...... ·10$700 8S-l.::!:; ~:::200 >l~.t 7!i ~SHiO .j)\ .000 

;!O •••• , ••••• IO~ROO ss:loo 8S!j,7;; ~srno BS!i~O 70.00~ 

:~i. '· ...•.... l\1$800 ~:i:~oo 8~Gil0 >l!i!iOO s~.~tj() 22. 00() 

Altas r> baixas nas 11of.a1)i'ir>s a t.ermo d" agost.o a juuho 
proximo fin<fo. 
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No dia: :16 b'ouve alta parcial de 25 à 125 :réi.-:;. 
No <Ha 17 houve baixa geral de 50 a 375 réis. 
No dia 18 houve baixa geral de 225 a 475 r~is. 
No dia 19 houve alta parcial de 150 a 450 réis. 
No dia 20 houve alta parcial de 75 a 225 :réis-· 

. No dia 21 houve alfa de 25 a 100 e baixa de .25 a 150 
télS. 

, _ Além das apostas registrad~s ~om mal'gem deposita::fa, 
mn~a ha. as 4:de bocc~ que se hqu1dam pagando quem perde, 
a dtfferene-a, v01•dade1cos blu(fs para impreooionnr. 

Emquant.o os representantes do . alto commercio a.ccio
nisLa. e não accíoni!!-1,a;; <las caixas <le líquidacão, os füzendei.
ras p~atonicos e os pofüico~ financisLas discutem e suggerem 
meios prura debellar a c1•ise do cnf0, os lavradores devem se 
combinar, tapidameufa, suspendendo to.das as r·emessas para 
.Santos, cm um movimento geral e firme, arrostando até in
timações, penhoras e ·c:x:ecucõcs, -esperando que se divulguem 
as noLidas do pequeno rendimento da actual safra, ü5 irre
gularidades. das floro.das, o estado idas lavouras, os effeitos 
dos .ultimes frios, e as necc.:;sidades <le (]isponivel., que a rc
accão é inevitavel, mc~mo sem bancos emissores ou emissões 
sem lastro rrnra abarrotarem de {\-inheiro as caixas dos ban
cos est.rani;r>.iros csperuladores -cm cambio. fl foment:irem 
ain·da mais a ganancia <lo commercio açambarcador e a au
datüa dos especuladores <le lodos os quilat.es.:I) 

Contra us operar;õcs e pmcessos da Caixa de LiquidaçJo 
âe Sant.os. lc\·anlam-i;;c as mais ;justas e tiroc.edentes reclama
tões da p1•oprin lnvonrn paulista, vendo ncllas um dos facl,o
~·cs de seus prc,)uizos. si não da sua nüna. Aliás, quando a 
legalização (lesse irislitul.o foi ob.iecto da deliberação do Con
~:·e!'so 'Jlaulista, vozes autori7,ad~s ::1lli f>I-' fizeram ouvir. fa
~:endo previsões que ~0 real iza1·am r ora reclamam proyide n-
cirts que po1\l1a01 t0rmo aos males vedfkados no. pratica.· 

Em s11bstancioso rli>:curso cnlfio proferido nn. Camar:i. ~lr 
S. Paulo, o illustre Dr:mutado Sr. Sallcs J'u.uiot• ponderaya, 
com 11crfrif.a pr~vis5o dos reml ! ados J'tl ~uros: 

·~:Sr. 1~1·c,:id c nlc, como ·vimo::\ 3s caixas tlc l iquidacão te(•rn 
11111 fjm diredo: o dt' :1 sseg-urnr a cacb uma das part.es quf 
.fi.c:ttram no contracto levado r1 l-.~gi~lro a inl.11 il'a <·xecução da~ 
n;sponsnbil idar.l('s conlr-;1hida:o. -

Alguns 1·~c:l'ip lo1·"-~ c:lJeg:im mesmo a dizei' que o regi~tro 
nas caixas <.l<' l iquirlac:i:'10 nr10 ,·~ ~inflr1 llllJa .ci:pcc1C' de ::<Cgu1·c.. 
sobro a~ opf'rn<:õeg a l •!rmo. 

No intuilo. pol'lunlo, <lc m;.<:l'.'f!:Ul'ar a ffxec.nç;lo permil,lifla, 
de 3tfingit· ..r:ompleLament~ seu:> fin~. ag caixas de liquidaçii~: 
11reci;;;am ccrcnr.:;-so. po1· um:i ''C7;. rlC' gnrantias qul'. :is colln
(jUem em PO!:llQuo. de pN!r.r re~n:ar. <'~~e .comvrormsso. . . 

Essas f.'il.rantu:i.i,: e i::egurn ncas rn!>L\l u1das; em fa\'or da~ 
cab:!!S são muJtiplll~ .C inài!:'-pensaveis, . · 
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... Em prim ch'o }(Jgnr. ha c.:rLas pt·ccauçõc:>· de ordem geral. 
~1 não se obse!.'vam µssa ~ preoatH,1ões · de ordem gemi, si ellas 
nii.o fi~nrnrr. indcfcc livclmen t~ nos L'cgulamcntos, ás caixas 
.i:l. não se po<.lN·ú ni:>.if.! chamar insf i L1.1tos do seguro sobre as 
º L' erui;úes a termo . .A prim1~ini cles~a s prec::irn:;õcs, de todas ::i. 
mais rigornsa, 1'.~ a rru~ r csel'va á directoria. das caixas a fa
cul<lacle dü P.scolhe1· à smi dienlela, o.lo a rcsLrlngir, de a li~ 
miLar, reduzindo-a muita!! ,·eze.s apen:is aos operadores, cu,io 
~rcclit.o e· cujas condic6i;s pessones clc solvencia possam ga
mntir o impl:::men.to de todas as cstir>ulações. Om, essn. fa
cul~tHlc reservada á dtrectoria, de far.cr i>ómente os ncgoc.:ios 
que llrn par·c r,<lm conveniente~, ,; lãfl elastica, quanto o ar
J1itrio dclla, ·e tão flexível quanto á \':triedadc dos casos es-
f•L•ciaes . · · 

Si .as c~Lixas não :fica1·em com essa resorvu, com essa fa
•·uld:x<lc, com esi;;c dir cHo, tornam-~e insLi tuições fra~is, 
;1mcaçadas de $ossobtar a lodo o momento . 

Pois bem, o projedo submeWdo :i considc1·aoao do CoJL
;:rc~su r ecomm1mda-,,e r!xac(.ament.c poL·quo rL in;;,tiluição de · 
11ma caixa de liql\idação na praça de Santos adoptarú. como 
rnmlelo o regulamento das cai"xas de . liquicla1;áo ex1stt!nte!'. na!S 
mu i;; importantes pra1;a~ c3trangciras, como, por exemplo, nas 
:10 Havrc e de Hamburgo. 

Assim, si a faculdac1e a que mo refiro é uma condicão 
juf.rinseca da garantia da.s cab:as ue liquidação, ou si figura 
c1.11no tal no regulamento das mais importantes caixas de li
quidação conhecidas, . segue-se que a que se fundar na :praoa 
1.k Santos, com assistencia official, que lhe é promettida, á. 
vista da autorização que o projecto dá ao Governo .para 
subscrever .iQ .% do · seu capital, conterá essa clausula no seu 
regulamento, porque essa será uma das suas :priDl.eiras 
garantias. . 

No r egulamento da Caixa de Liquidacão do. Havre en~ 
cont.ra-se liroinosamente esta. disposição: . 

«A~L 3." O contractante deve ser domiciliado e matri
::11lado no Havl'e; c1eve, além disso, ser acceito pelo conselho 
uc administração, que, a todo tempo, p6de reconsiderar-lhe a 
admissão, ·suspendendo ou annuUando os seus effeitos.> 

O regulamento da Caixa de Liquidação de Hamburgo ae
:, i1n di:>põe no art. 2º: 

<i.A sociedade registra contractos sómente . para aquellas 
füma.i; sociaes e individuaes que estejam inecriptas no re
gistro da Bolsa, para mercadorias cm geral, ou espeoinlmente 
Jl:Lt'a o ca.f é~ o regulamento da. Caixa de Liquidação de Londres· 
p 1 ·~~8creve no seu art. 2• : 

«O conselho reserva~se o direito de roousar o registro de 
q11alquot· contracto, sem dar c:q>licacõcs do seu acto.> 

Mas, Sr. Presidente, essa clausula tem-se .Podido l~vr~-
1w~ ntc pactuar no regulntnento de todas as caixas de ~1(lU1-

·<ia~'10 conhecidas, por.que nos paU:~ · onde ellas existem; 
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~xi"le111 couw int"til.uil1õe,; livres. O registro 
rio. EsLabclecem-n'a, poii:;, no u:;o e goso 
couL1·act.:.n-. 

não é obrigaw
da libcl"dade de 

Esisc, porém. nãu 1) o uo:;:;o easo. Segundo o isystema. da 
1ci federal não lln 1 .~1111ll:aclol:i d~ comp1•a e venda de mercado
ria~ a t.ermo, ;;inão o~ i·egíst.rados ua Caixa de Liquidação . 
Não ha validade de nenhum acto, nenhum começo de forma
•.ião de contracto dcsd~ que não inLervenba a Caixa de Lí
quidacüo: a. Caixa de Liquidação é quem conti"acta; ella fica 
na posição do veudedo1·, ella fica ~a posic.ão d~ comprador. 

. Entretanto, póde recusar o registro. Si o nao puder, falha 
uma da$ condições mesma:; de ::ma estabilidade. 

8r . }lresidente, não parece, porém, a V . Ex. que esta 
cla.usula o pt'ini;ipio tradicional da libel"dade de commercio, 
viela o principio elementar da_ igualdade perante a lei .? 

A obrigatoriedade do registro ' ::;upprime os negocios di
l'ectos, isto é, os que são íeitos entre c~mprador e ven<ledor. 

Como diss(:, a contra pal'te necessa1•1a nestes contractos é 
. ;;emprc a Caixa de Liquidação. · . 

Supponhamos uma hypotbese. Dous commerc1antes que
rem fm·m:u· uma convenção de compra e venda de mercado
rias á venda de mer·cadorias a tel"mo. O contracto inicia-se na 
Bolsa, pela rnmiia~ão dos conetores, e i.õ, em Sf!8'U.ida levado 
M regist.ro, 

·A Cai:ocu de Lil1uídU.l,)ão. pon~w. l'ecu:>a-.~e a j'aze1· o re~·is
tro. E póde rec:u:::ar. .Er urn direito seu. não póde deixar de 
se1· um direito seu. 

Lo·'o, <•i:: duas pul'Les niio ma.is conL1·aLa1•ãu. Co11Lrat.ar
lhe1:; é 

0
<lcfes() p•H' lei. Coutrau.1· é um privfüig iu das Oaixa,; 

<le Liqnida~!áO. 

Alc!m dis:.w. a :;olil.lez úa:; c.;aix:as de liq,uiduc,;ãu. t'epou sa 
l.ambem 11oul.l'a ordem de segurançais, de i,;aranLias. 

Refiro-me ú c~xigencia <io depo:sit.ú imcial •: das mal'gcns 
::mpplemenial'l!S, a:s quaes as pal'tcs será'! obrigada~. e que 
representam as _perdas nominae::; pelas osc1lla.cões dos p1·c~'OS. 
Nã.o resta duvida, Sr. Pesi<ien.te, que a exigcncin llo dcpu. 
::;ito inicial e das margeus é um dos mais engenhosos pt•oces
i:;oa technico~ que !:ll' empenham no funccionamr.ntu d11s:;e,; 
institutos. 

Em lodo easo. ,: 1w~cii1v consídc1·u.r que ess11 tlXi&,l'11r.i;1, 
admissível, quandn f P.ita. po1· inslitut.os \ivrcR. mlLJ'ElfJ!lll 11. 

quando obl'igu.f.ol'ia, corno ocoon·c no nosso caso, ''"' virtud·~ 
da lei federal, condur. a resultados que contrariam niio só u 
principios dr dir~ito, como tainham á raiiio 1..eonomicn. 

Anl1~s d•' ludo, o~i-;u ~xii;1mcin tollw n libet•dad~ rt" con
tl·:wtar; crn seguida, supprime, de facto, a!'! operaçõo~ a l.t;<t'
mo em Qur s·~ f'mpenh'a o cornmercio legitimo, nmit.a~ \'l''t.1·~ 
Para acompat1har :i t.rndcmcin mesmu das eotac~s. 

FinalmcnlA\, ao cootmrio do que se pretende, eijgjl cxi!l'•!ll
cia dilata o domínio da pura especulação feita com o 'ti1'> de 
JQgo. . 
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'li liberdade d~ contractar l'ica tolhida, porq.ue desappa
rece uma das mais importantes modalidades dis obrigai;~i;. 
que é o termo~ O termo é a dilação concedida para a. e~e
cu.ção da obri.ga<;ão. Dahi . o a,ptigo brooardo de direito : 
cQuem tem prazo não dev~. 

Mas a obrigatoriedade de uma p1·est.ação inicial, para o 
deposito é contradictoria com essa moda.lídade das obriga
~õee, pois a prestação, em vez de ser feita no veneimento do · 
prazo, ao envez, é f~ita logo no começo, no momento d.a for-
.mação · do oontraot.o. ' 

E a Uigªnci& das margens supp!ementares~ Não. parooe 
thema que essa exigeneia tira todas aa vantagens que o l.~1·
mo deve favorecer'? 

As margens repi·esentam perdas nom~'naes, que podem 
d~pparecer. O .brocardo de direito a. que ha ·pouco me n~-
fer1, P.erde neste caso, toda a sua significação . . 

Figuremos uma hypothe~e: as piu:tes contract.am l:4ffiª 
operação de compr~ e .venda de mei·cadorias a . termo, a prazo 
de tres mezes. Primeiramente, tem de ser feita a prestação 
inicial, oondioão, como já disse, antithetica do termo; depois, 
vem a exigencia das margens suppleri:lentares. 

Ora, a obrigai;ão foi contra.bida com o prazo de tres me
ze.s . ~ pó~e perfeitamente succeder que, no meio desse . prazo. 
a oscillaçao do preço do café occasione a uma das partes taes 
prejuizps, que ella não possa continuar a fazer a ent.raÃia das 
diíterenças. 

Resulta: a operação liquida-se de pleno direito. 
Mas, póde acontecer tambem que essas perdas verificai.ias 

no meio do prazo combinado desapparecam depois. em virtude 
de teodencias dos precos em sentido inverso ao que fot•çou a 
liquidação de negocio. 

,Póde mesmo acontecer qu~!, á expiracão do termo, a parte 
Já prejudicada pudesse até realizar os lucros visados no mo
mento da fot'Inação do cootraoto. Esse seria o benefieio do 
prazo. Mas esse . benefi.cio desapparece. Logo, desap,pareoe 
essa modalidade das obrigações . 

O systema das Caixas de Liquidação uonduz ainda a dous 
resultados oppostos, já apontados,que parecem contradiotorios, 
mas não o são. isto é, em primtiiror logar, supprime as opera-
1;5es a tex·mo em que ·o commercio' legitimo muitas vezes se 
empenha, para acompanhar a tenóenoia mesma das oo~ões, 
e, em seguida, dilàta a expansão da jogatina. 

Supprime as operaçõp.s a termo? Os eommerciantes que 
'lUizerem fazer operaoões de compra '·' venda termo !lerão 
serão obrigados a grandes immobilizaçfjes de oapital. nara 
attender ás exigencias do deposito inicial e á eventualidade 
das margens supplementaes. 

Oi-a. como poderá o commercio de café immobilizar esse 
capital, ~em pre.luizo da. applioaÇão que actualmente lhe dá, 
distribuindo-o em auxilios á ~avoura do Estado. repre!en
tedo~ em ~deantamentos de custeio agrieo}a· e em outros ser-
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\'iüOS con;;idei•avei.; e i111p1·e Ler ivéi::; ·1 Como aLLcnder, ao mesmo 
l.crnpo, á n~cessidade de disl-r-ibL1ir os seus capitacs pela. l:i.
,·otu·a, · e i·el.l!l-os p:n·~ atteude!' :1.; chamadas da Caixa de 
J, iquidaoão '! . 

Logo dt!Sappa1'l!l!Cút1H a:; opc1·n1júe,; a lc1·mu, porciuu esse 
commerr.:ío nií.o ·se lJIJ(ler;.í. rcafü:a1·. 

O Sn. i\foa.rns 1:: K\l\l\0:3 -- 1101· cul1>a · de quem "! 

O SH . SAT..l.lls .J'U'NlOH. - E~sas oi>crar.õe:::, não as t•ealizarâ 
o con1me1·uiú 1cgi ~iu10, llUc 1n:mt.éin rclai;ões directas com t~ 
Lavom·a.. N ent po1· i~,;o cc.::1.::1u1·ú a c:->pccul:u:;lo. O::; commer
eiantes que qui~.ei·cm fazer o-pcraçõcs a tei·mo de con.cenlra
cão todos os ~cus í.!apitucs em torno d:.t ex.igr~nt;!a do deposilu 
c das m argeus supJ..)!emenlares . Deixarão de distríi)uir au-
xi lio~ á lavouru. do Estado. .. 

Haver:"~ um cil'culo rcstrido úc operações, verdadefros cs
p eculadore;;, ::.g-iola:; ou jogadore::i,. os quacs dominarão sem 
c:-ontraste o m ercado do lermo, iufluindo cvidentemenLc nas 

· t;Otar;ões do cufl~ e occasionando no.;; centros dessa l:l:sp eculação 
parasilaL'ia uma congcst.ão de num~ral'io. que deixará. de se 
distribuir pdas parlt?s sans do nos~o organüm10 e.conomico .· 

Reduzido o. numero de operndorcs a ~ssc circulo estreilv 
e limitado de agfot.as, comprchendc-se corno a· forca de a1'fi-
11idade que os L'eunf: pódv! :!'at;ihncntc assucial- os na. formacãó 
de for midavcis c0<nwrs, qu.: :;e proponl1am fazer precisamen
te u. inversão dtJ. columnn natural dO!:; pre~osj · á mercê, tão 
sómente, do~ seus c!ircctos interesse::: pessoaes. E esse re
sultado, tanto mais facilmente se· conseguirá, quanto é certo 
que os agiotas ficarão verdadeiramente na. pC>SiCãô de donos 
do mel'cudo, ~em a. possibilidade das Tesistencias que lhes po-
deria or>Por o com.mcrcio legitimo de café.:. -

A sitttacão é esta. A lavoura, o cotntnétc-io legitimo.: 
qu01si não operam a termo. O ter mo é o taboleiro do jogo.1 
A lavoura nlí.o tem gasto nem dinheiro para as operaeões a 
termo . . \ esLns se entregam os jogadores o a especula.cão es
lranseir11. m1midn de capitaes, amparado. pela grandê· orga
nltaolio bancarili externa, no.tadamente a ameriea.na, prepa
rando po1· cambio a baixa, com t\8 vendas a termp, para., 
na bnL"-a. adquirir os prod'Uctos. no caso, o café p·elo preço 
inferior a ('[U1} forçam us cotações; 

o Sn. PAULO oE FnoNnN - O nobre Deputado es~ en
ganado. O mecanismo ihstituido t.em · plôr lfim õustam.ente 
cyitar os abusos . da espeoulaçli.o. · 

o Sn. SALLES .TtJNCOH - s. Ex. deve confrontar esta oon
:>idoracões eomo o~ factos presentes. 

O Sn .. Fnt.Nctsco VAJ.LADAnEs - Os perigos e falhas do
nunciados ou previstos pelo illust.re representante de .S. Pau
lo se nasceram e pedem remedio, o t1ue lá mesmo se 1".000-' 
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nhece: Denuncia_ndo-~s e impre~sionado com os effeitos no
civos da organizai:ão, o ewlu~ute Senaaor l>euua. SaUes, n~ 
sessão de 23 de agooslo apresentou ao Congres::;o l'auiisLa um . 
projecto de lei assim concebido, precedendo-o de ampla. jus
t.ifica1;ão. (Le) : 

Falia o Senador paulista: 
' c:Sr. Presidente, as noLicras que nos chegam ([a 

praça de Santos e da <lo Rio de Janeiro, são cada vez 
mais angustiosas e prementes, fazendo prever um 

, crack, e si as medidas que estão sendo reclamadas por 
Lodos os interessados, não só da pai;-le do governo do 
Estado de S. Paulo. como do Governo da União, não 
forem promptarnentP. attendidas, teremos que assistir 
a um desa5tre, cujas consequencias não podemos ava
liar. 

Os cirurgiões financeiros; que se tesm occupado 
do assumpto, teem suggerido diversos alvHres: uns, 
appellando para. a intervenção <.lo Governo; outros, pe
dindo uma emissão de papel-moeda, J)ara alliviar a 
escassez do nosso numerario; afim <le que, com esse 
recurso, possam os interessados esperai' que a situação 
má do mercado se converta em situação favoravel. 

E' bem de ver que, no facto attinenle á emissão 
de papel-moeda, à s correntes ' se dividem: uns en
tendem Que um dos males do momento actual -provém 
<la emissão do papel-moeda inconversivel; que o papel
moeda, meio cireulante inconversível,· tem o grande in
conveniente de proàuzir crises . periodícas, trazen·do o 
commercio em constanlo sohresalLo e occasionancto o 
mal estar que ·sentimos ·presentemente, e para cuja 
solução, em vez de appellarmos ,para outras medidas, 
appcllamos para ~esse toxico, que é · o grande pertur
bador da nossa vida economica. Outros entendem que 
com a · trans!'orrnacáo do Banco <lo Brasil em banco 
emissor e de redescontas, te1·cmos alcançado uma si· 
tuacão bastante melhor. pois, com os recursos que nos 
forem fornecidos por esse. banco, por meio de .cnucão 
e desconto de titulos de ·primeiro.. ordem, e do solidii 
.rcputaciio commorcial, de bancos e estradas do fc1·1·0, 
apoiices fcdcraes e do Estàdo de S. Paulo, tl'remos nl
cancado os recursos do que carecemos, paro. ntrnvossn1• 
o pc1·iodo angustioso n. quo estamos sujeito~ no pro
MnLc momento. 

O Govprno Federo.\ pnrcce lrnsil.nr entro o lcvnntn
mento de um emprcsllmo r. n emissão do pn.pcl-mocda, 
tanto assim ql!c resol veu transformar o Bnnr.o do Brasil 
em banco emissor, ptira. nüo continuar a série das 
emissões já ·feitas. Pela minha parte, devo dizer que 

e. - Vol. .vr. u> 
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nem podemos em absoluto ooridemna.r o papel-moeda, 
porque fazemos uso desse ·papel na ausencia de outra 
moeda, que ainda não pudemos obter. Me1:1mo a emis
são que está send.o projeclada para o Banco do 
Brasil, vae sei· na razão de 3 sobre .1,._Q_u· na base de 
1 para a emissão de 3, conforme já tivemos em um 
dos prim1JiL"os qtlatriennic..s da Republica, com o mesmo 
!.astro ouro_. 

Esse lastro, devido a acontecimentoR que tanto 
agitaram a vida do paiz, coincidindo com a sublevação 
inLerna de uma parte <las forcas armadas, e devido 
tambem á pouca comprehensão desse systema por 
parte dos banqueiros daquella época, esse lastro des
appareceu e o Congresso Federal votou medidas que 
levaram o Governo a encampar todas as notas ban
carias em circului:ão, dando-lhes o cunho officia.l de 
bilhetes- de curso forcado. . . 

Já vê o Senado que a tentativa daquella época não 
produziu os resultados desejados, regressando nós ao 
i'm;irnen anterior do papel de curso forçado, de ondo 
prctendemoi; navamcnle sahir, desta vez com melho1· 
expcriencia e mo.is cerLeza de exito. · 

Não seria por" ventura o facto de não termos sa
bir.lo br.m manejar o bilhete bancaria que nos col\ocou 
naC]uella situação ? Si nós fossemos forcados a emittir 
o meio circulante. como fizeram todo1;3 os paizes eu

. rüpeus, em virtude das difficuldades oriundas da 
t;rande guerra; si nós emittissemos papel-moecja para 

. fomentar a riqu~ do nosso sólo, para despendei-o 
com a introduccão ·ae colonos para a lavoura -e na ·cul
tura das diver"sas fibrns. de que a Europa tanto pre
cisa, - esse meio circulante não teria o elaslerio ne
cessarío para ser antes um auxiliar da nossa· riqueza, 
do que um elemento de pert\irbacão da nossa. vida 
economica? Sem duvida que sim. ., 

Poderemos nós, agora que não possuímos mais ru
s~rvas mr.tallicas, praticar o CJUe fazia a Inglaterra e ii 
França antes da guerra, êmittindo sobre last.t'o os seus 
grandes bancos, fn;rcndo immedintamente o. conversão 
dos seus bi!h('t(!s o notas, que eram re.}ebidos nos gui-

d'.:hels dos seus bancos ? Poderemos fazer isso, quando 
é certo qUP. o ouro sumiu do mundo inteiro ? Nn pro
pria Fr:mca. quando o correntista ia receber o seu~ 
dinhcit·o nos bancos, pcrgunlavnm-lhc si quoria rece
bei-os cm hí!hclcs ou rm moedn, havondo mesmo wna 
bulançn ao Indo. destinada a nt•sar o ouro. Ho,ic, só c\is
põl'rn de ooro os pai?.c>~ ll\lf!, eomo nos socccdcu o nriuo 
passado. con8Pg'trnm um excesso da })roduc:cúo sob1·1• ~ 
jmportacão. como por exemplo, o~ Esta.dos Unidos, 
que são os fornecedores do mundo. 



Chara dos Oepltados · lm(l'"esso em 24/00/2015 10:06 · Página46 de 121 

SESSÍÍ.O EM 26 DE AGOSTO. DE i 920 

Pm'. emquanto, nós só poderemos lançar mão do 
regimen mixlo: o Gover110. de um lado,· com a sua 
moeda-papel, e o Banco do Brasil, c:!e outro ludo, emit
tindo notas. sobre títulos e effeilos commet·ciaes. 

·sr. Presidente, penso que, no momenlo, as me
didas para solucionar e debcllar as difficuldades das 
praças de Santos e Rio não podem ser · retardadas por 
muito tempo, e, nestas condições, deante dessa situa
aíflictiva, em vei: estar-me alongando om consídera
çõl!s doutrinarias, que, talvez, não tenham outra uti
lidade sinão de ~ncher· tempo. • . (Néí.o apoiado.~ fJc-
Taes.) · . 

O Sr. Ror!tolpho !Jiro.Tlda - V. Ex. está esclare
cendo muito bem o assumpto. (Apoiado.) 

O Sr.. Padua Salles - ... vêmho . pedk permissão 
ao Senado 'para offerece.r á consideracão da Casa, dos 
entendidos, as seguintes medidas, que são o- resultado . 
de pequenos estudos e elocub.racões que bonLem tive 
opportunidade c!e formular no meu gabinete: 

dº, que a Bolsa realize unicamente duas reuniões 
por dia, excepto aos· sabbados, em que retllizará só-
mente uma; .. . 

2•, que não admHto, nas operações a termo, nego
cios :::obre cafés inferiores ao typo 6.~ 

Ficam, assim, os typos ini'eriorP.s em uma sHua-· 
.;rio que os collocn fóra das operações a termo. Por 
outro lado, irinmos prestigiar amda mais a nossa pro
du:cçãó, que. Lem hoje, nos mercados do mundo, uma 
acecitni,:.iio füonjeira, pois é sahido que os cafés de 
Sant.os ~ão tão bons como os melhores cafés do mundo. 
(Len'."i:>): · · 

<3º, que não permiLta o registro· d~ operacões ~o
bre vendas n termo por parle do firmns est.ablecidas 
em pracns estrangeiras em que e:xist.em bolsas de 
café . :i> 

· Silo os .oommet•cinnlcs de pra1:us estrangeiras que. 
11uorcndo, algumas · vczoi:t, produzir a bak'ia na prnça 
do Sanlol'I, - em Santo!l, que ú o me rcado do pr odu
ccüo. mercado do cxporl.acão - fazem grandes vencias 
<le-.c.nfé n lermo, para produzir o. baixa dos prm:os do 
11osso principnl produclo, clw!:'nndo-so muitas vezes á 
t-iiluucit.o absurda dl' nolur tlUO cm Santos hu café po.
:pe\ om tnl Quanlidndc cruo nunca poderá ser coberto 
pelo caril legitimo .. . (Mm'.ta bem.) · 

O Sr. Gabriel da J!a:cm1o - A ·mrdldo. proposta 
por V. Ex. ó lnmbcm uma medida de saneamento 
oommcrcial. 

O 81'. Paàua Saltes - Exactamente, e c!e defesa. 
da nossa producção vcr-dnd~irn, for-talecendo ::i. · praça 
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de Santos e quicá salvando a ríqueza do Estado de São 
Paulo. (Muito bem; muito bem.) · 

Outra medida que proponho é a seguinte: 

<ti.º, que limite .as operacões até ao dobro da safra . 
calculada pelo Governo:.. . 

Si a safra l'ôr avaliada em 4. 000. 000 de saccas, 
que não se possa jogar além de 8. 000. 000, para não 
se dar a: anomalia que se deu o anno passado, de ver
mos, sobre a producção minguada de S. Paulo, redu
zida pela i;eada a li . 000. 000 além do concurso do café 
mineiro, operações de compra e venda sobre 26 .•0,00.000 
·de saccas, ou, em outros termos de jogo <!e mais · de 
20.000.000 de saccas sobre a colheita. 

Sr. Presidente, ao Estado de S. Paulo cabe incontesta
velmente cohlbí1r sinão impedir a desenfreada jogatina que, 
neste momento, pelas operações . de venda a termo forca a 
baixa, evitando-se e imped indo-se Qtrn, ao mesmo tempo, ad
quiram os especuladores, por preço vil o café cuja baixa foi . 
assim conseguida por meio artificial. E si é evidente que a 
situação mundial do cai'é, pela comparação dos stocl•s e pro~ 
ducção com as necessidades do consumo é cie alta, tudo in
dica que, além das providencias tendentes a cohibir o jogo 
u sombra da lei, ou!Jras se impõem ao Estado, á União ~m de-
fesa dos productores. . 

O nobre Deputado por S. Paulo, com a autoridade de sua 
experiencia, de sua capacidade e saber. alliada á ioua condi
ção de · r epresuniante do grande E stado cafeeiro, teria nos 
ajudado a dar o necessa.Tio passo suggerindo desde' logo as 
med_idas que, no seu entender, podem ·solucionar a crise. 

O SR • . SALLES JUNIOl\ - A medida principal está na regu
lamentação das opcraçües a termo, para que se não reprodu
zam csse.s factos de · se jognr sobre vinte. milhões de saccos 
além da proúuccão de café do E stado de. S . Paulo. 

O SR. S:\MP,1.10 V10Ai:. - O nppn.relho tem elementos para 
essa re.:. i$lencia. 

O Sk. SALLES ·JuN1011 - Está ú mcrc~ dos espcculado11es. 
O ~R. SAMPAIO Vm,u, - A ors11ni:.111cllo tem no seu regu

lamer.to elemcnlos para conter a Cl!peculacão. 
O Sn. SALLF.S JONIOR - As caixas só serviram para dilato.r 

-0 dominio dn pura cs:pcculaciio. 
O SR. SAMPAIO VmAI, - A di..rcclot·in. das caixas póde aló 

negar registro áquello.s fkmas, que esUio evidentemente es
peculanuo com grave projuizo pal'a a praça. 

O Sn.· SALLES JUNIOR - E' o que não se faz na praça. de 
~antos. 
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O SR. SAMPAIO VtoAL - Uma das faculdades da.s directo
rias é essa a que acabo de allndir: negar registro ás fiirrnas 
que esiüo evidentemente especulando com prejuizo da praça.. 

O SR~ SALt.ES JUNIOR - E si assim tivessem pro·cedido, 
não teriamas chegado á anomalia apontada pelo nobre ?epu
tado. 

O SR. SAMPAro VroAL - Conseguintemente, essas dire
c.torias das cabras poóem usar de dmis recu{['.sos poderosos: um 
- o augmcnto dos depositos inicfaes e outro - a recu!\a de 
registro ás firnia.s que estejam evidentemente especulando, 
com prejuizo da praça. 

O Sn. SALLES JUNIOR - Como fazem quasi todas as outras 
pra.cas européas. 

O Sn. FRA."-'.CISco VALr,,~OMlES .:..... E tanto mais se imIJõe a 
acção do Gover_no paufüta quanto é carto e da informação 
pre~t.ada pelo nobre Dcp'utado por S. Paulo .se conclue que 
aquellc Governo tem em suas mãos ... 

O Sn. SALLES .Jo!'HOR - O nobre Deputado está apenas 
wmprovando as palavras ~e V. E;::. 

o SR. FRANCISCO VALT..\DARES - • • • meios de impedir a 
,iogntina, ü deve fazel-o. Tslo não quer dizer que lhe negue
mos apoio par~ todas as medidas que reclame, mesmo em em- . 
i>restimo, com emissão, apoio que não pride sc.'t" recusado, para 
1'1Jmediar situação tão grave e prejudicial. 

O Sn. SAMr>Aro VroAL - :salvo se forem apontados outros 
i•ecursos IJara conjurar o perigo. 

o Sn. FRANCISCO V ALLADAP.E8 - Terillmos caminhado 
muito si, S. Ex. houvesse sui::-serido desde logo, ou em um 
projccto de lei consubstanciado a providenéia que deva ser 
tomada, com a indispcnsavel urgencia. 

O Sn. PAm.o DE FnoNTrN - A providencia é uma. valori
:.mção. E'· a unica Q\1!1 rlnrá rrsultados. Quanto ao Jogo, pódn 
i::er limilado, mas núo eliminado. 

O SR .. SAMPAIO VmAL - A. providencia já tive occasíl.i.o 
de apresentar a estn Camnrn: é a organização de um banco de 
•!missuo e rcdcscontos. . 

O Sn. FRANC1sco VAJ.T.ADAnE!'. - Nilo nos termos cm que 
1!~ltl pl'O,iect.ndn para o Bnnco do Brasil, no proindo. dndo á 
pnb!ieirlad(', riuc S(' r'1'~nme í'm snb~tif.uir-~n n bnnrfl no Tho
st1t1!'L1. n Cn<:n da llfoe<ln. n Cni;n de. AmoPtizar,ão. chnmnndo a 
s1 n faculclncle de cmiU ir ptlp<'I inconv('!rsiv0! .. A providencia 
n~•J pôde n~sím consisl ir na ndon1;iio de;i~e prn,if"'c:to. Uma or
µ;an iziu;iio bnncnria não ~e improvisa e ns m~didas qnnnlo ao 
l'~l(1'• l.ccm de ser immediatns, o assumputo niio compo1•ti1. de~ 
1J1oras. · 
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O Sl't. MAURICIO De LACERDA - V. Ex. está fazendo o 
pape! de Polonia entre Minas e S. Paulo. 

O SR. SAMPAIO VIDAL - O projecto depende de modífi
c;ações. Será presente ao Congresso que os fará segundo sua 
sabedoria. ' 

O SR. FRANcrsco VALLADARE8 - O nobre Deputado Fe
deral, Sr. Paulo de Frontin..com a autoridade Que todos lhe 
reconhecemos lembra uma nova valorização. Sem duvida se
ria esta· ::i. providencia immediata a ser tomada, com a respon
sabilidade dos ·Estados proànclores, nomeadamente S. Paulo, 
maior interessado: mas convém observar que si a valorisacão 
nos moldes das anteced(',ntes deu considcravel lucro ao Estado 
e á União, á produccão taes lucros não foram attribuidos na 
proporção que mereceria o criador da riqueza. Para esse aspe~ 
cto do problema é preciso attender. Os lucros da. operacão se 
não devem reservar simt>lesmenle. exclusivamente ao Estado 
da União, mas igualmente de~tribuidos· ao productor. 

O SR. PAlJLo nE FRONTIN - Si não fosse a valorizacão, a 
haixn teria sido maior e o prejuizo seria da União e do pro

, ductor. 

O Sa. FR.l\NCrnc:o V/\t.L.o\Di\RES - Fallando do café, trata-se 
de uma producção de que temos, a bem ··dizer, o monopo
lio. Não sei como se possa justificar no Brasil a attitude ou 
a orientac;ão dos governos só intervindo excepcionalmente e 
isso me~mo para recolher lucros que deviam caber ao pro
ductor. O E~tado Pmitte para comprar e recolhe os lucros da 
operacão. E' simples de tnais., . 

O SR. SAMPAIO VroAI, - Porque até bo,ie não organi
zamos a defesa permanente da produccão nacional. 

O !:!R. SAMPAIO V10AT. - Porque at~ hn,je não orlo)'aniza
mos a defesa pr>rmanPte da prnducção m1r,ion:i.l. A defesa ~slá, 
cm um app:irclhn que garanl.a a assü1ff'nrin financF>.ira, e 
nos arrrmz('ns ~eraes para warrantaaem. Quando tivermos essri 
apparelho completo não incommodaremos mais os poderes da 
União. 

o SR. FRANC1E1co V.ALLADARES - E~sa orgnnizaciio que 
reclamo ;e é e!'!'a defe.:;a permanente a de que coirita o pro
je11t.o de lei onP. f.ivr . a honra de submetter á Gamara, na 
sesssão de 6 de agosto. 

O SR. J>Aut.o or. 'F'RONTJN - Ali operações definitivas ni!o 
~e fazem no~ moi:nentos de crise. 

O . SR. F'n.-\:-<cr~r:o VALT.ADARL:A - MR9 pnrlem sflr o~i ll· 
dadas P. resolvid:is. r:nmn O'UPr rrue lll'!.ill. Sr. PreP.irlPnt~. uma 
providl"ncia imrnedinta se impõl' e ter:l o mru voto. mf't=:rno 
SP.. consistente Il09 processos ant.ariores da valoriz.nrão no cnfó. 
Mn.s i5~o não ~xclue o esl.ttdo. o exame amplo da questão parn 

• 
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·estabelecermos afina! a defesa permanente da produccão na
cional. 

o SR. PAULO DE FRONTIN' - Em theoria ludo isso é muito 
bonito, mas, na prat.ica, ~ muito difficil chegar-se a accOrdo. 

o Sn. Fl\AJ:>JCISCO VALLADARES - Por mais .difficil que se 
apresente, o problema deve ser examinado, estudado. discuti
do, votando-se ns cont:lusões definitivas; não nos limitando 
a providencias de occasião, int.ervençõ.es · esporadicns, sem
pre tardias e incompletas. 

O SR. PÀ.ur,o DE FRON'rIN - Uma cousa é incompatível 
com outra. • . 

O Sn. F1t.\NCisco VALJ,ADAnEs - Verificandó. mais uma 
vez os poderes pul>licos os resultados da política de bracos 
eruzados, do abandono e índiffercnca deante dos que traba
lham neste paiz, urge que organizem, quanto antes, a defesa. 
permanenLe da producç:ão. 

· Es!la defesa não p6dc deixar de ter por base o cre~ito 
afirir.ola, o credito directo, promeLtido ao paiz ha cem annos, 
e nunca organizado. · . 

O Rll. PAULO DE FRONTIN - Isso é reclamado .por todos. 
A questão é a f6rma. 

o Sn. FRANCISCO V.\LLADARE - Ainda agora, sr: Presi
dente, na projectada trans'formar,ão do Banco do Brasil, que 
s~ resume P.m imbstitUir-sP. 0 Banco ao Thesouro, á Caixa 
de Amortizacão, á Casa da Moeda, libertando-sé do Ministro 
da Fazenda ... 

O SR. PAUI.o DE FRONT!N - E. U!f fim, quebrar o Banco 
e (l Governo as~umír o. responsabilidade. · 

O SR. FRAN"c1sco VALI.ADARES - Nesse · projecto, nessa. 
rdorma não ha um artigo, um paragrapho que revogue a 
prohibiçüo des~P. ins~ílulo operar com a agricultura, que é 
a fonte priMipal da riqueza do paiz. 

Esta. - o. grandfl classe agricola, cujo trnh:uilo supporta 
ou alimenta a grande parte da c!cspeza da União e dos Esta
dos - continúa e continuará nbnndonada e desproteg-ida, sem 
crcdil1;, na absoluta dependencia dos intermediarias. 

Pergunto ao illust.re reprcsenlanlc de> Dislricto, pergunto 
á r epresentncúo naeional, si a Republica se recommcnda á es
tima, uo r espeito do povo brasileiro, agindo por esta fór
mn... \ 

O Sn. PAur.o 01' FRONTiN' ......,. Tamhcm houve qucbrn. no 
iempo da monnrchin. Nn !1P.publica nfio houve nropriarncnLe 
quebra; o Governo chamou n s i as responsabilidades d-0 
.Banco. 

O Sn. FMNC1sco VALL.'\PARJ!s - A monnrchia é o pnssn
.\h)_, não lem mais nenhum dever. A Republica ó o presen!R-, 

. 1 
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tem o dever de se fazer estimada e querida do povo brasi
leiro, defendendo, amparando,. protegendo o trabalho nacio
nal. Sr. Presidente, a organização do cred'ito agricola pode...i 
ria ser para comecar tentada pelo Governo da Republica, de
fendendo .o café, agindo como a .Franr,a em determinado mo
mento emprestando ao agricultor mediante garantias do :nro
dueto em d.eposit.o em sua· fazenda. Essa seria urna pr•>Vi
dencia elementar e facil nesle momento, destinando-se a esse 
servico uma parle da emissã.o a ser feita. . · 

O · SR. PAtJLo DE FnoNTIN - A borracha já foi um in
sucesso completo . 

O Sn. FR..\.~CISCo V ALLAD;\.RES - Porque foram deficien
te as medidas. 

· O Sn. PAULO' DE FRo~TIN - E nas fazendas seriam sur
:Cicientes ? 

o Sn. FRANCISCO V ALLADARF."1 - Foram insufficientes as 
medidas, foi desastrosa a intervern;ão do Governo, por incom-
pleta. . · 

Ma8, Sr. Presidente, porque hão d'e recusar recursos aos 
agricultures, c.orn . a garantia do producto, como o café ? Não 
estaria ahi o factor principal da resislencia, que é indispen-· 
savel oppôr aos manejas da especulação. Essa providencia 
dispensaria, talvez, - sem nenhum risco - qualquer outra. 

Porqu~ recusar ao agricnltor o que honlem se fe7. aos in
dusLriaes - por intermP.dio desse mesmo Banco do Brasil -
mP.diante deposito, formula a mais . simple$ e garantida de 
credito, que urge estabelecer 1em favor da lavloura e in-
4'.lustria ? · 

O deposiLo . dos productos nas fazendas e nas . fabricas, 
constituem garantia sufficiente. 

O S'R. PIRES DE CARVALHO· - O auxilio aos industriaes · 
ficou na let.tra da lei. 'Não te.ve realização; não teve pratica. 
Foi um presente de grego; · · · · · 

O SR. PRESIDENTE - ... Adv irto ao orador que está finda a 
11ora do e':'\pediente. · 

O SR. FRA:-<c1sco VALLADAREs - . Não tenho amor a esta. 
ou aquella providencia. 

A :iccão con.i unta da União e dos ERlados, nomeadamente 
de S. Paulo, evitando os dcsnstrados effeit.os da especulação 
na Caixa de Liquidação. impõe-se ... 

o Sn. ALVARO BAM'IS'l'A - Já começou. 
O Sn. FRANCrsco \TALJ.ADAl'\1~s - •• • adoptnndo-se o pro

.icclo do Sr. Senador Padua Salles o oulrns medidas comple
M en tares . 

O Sn . . Er.oY CHAVES - Essas medidas são, em cir~ulo, 
muito restricto. 
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o SR. FRANCISCO VALLADARES - Porém ef.ficlazcs . 

. Tomadas pelo Estado providencias que reprimen sinão 
. impedem o jogo, as collossaes \lendas a termo legalizadas 
pGla baixa. · . 

. O. Sa. ELOY CHAVES - E' um dos motivos, mas nãc1 é· o 
principal. 

O Sn. SALLES JuNion - Neste caso, os ali:,-arismos faliam 
com eloquencia. Fiieraro-se operações sobre .seis milhõris de 
saccas de café para a producção :de quatro m ilhões. 

O SR.. FRANcrsco VALLADARES - Oulras - dependentt!s 
da União devem ser sem demora exomínadas e votadas, para 
uma accão conjunta. rapida e effica-i <ia Federai;.ão e do3 Es
tudos, na defesa do café. 

Nada justiça, neste momento, a política de inacção . 
. não nos Hmitemos senhores a simples reclamações .e pro
testos. Intervenção e acção, antes que se verii'ique o ''3.lll'i
ficio <ia producção nacional. (Muito bem.: mtdto bem. O ora-
dor é vivamente cumprimentado.) · 

O Sr. Presidente - Está finda a hora destinada ao expe
diente. 

· Nomeio os Sr.S. Ildefonso Albano e Tullo Jayme, para 
substituirem, ·na Commissão de Agricutiura, Industria<e Com
mercio, respectivamente, os Srs. Moreira da Rocha e Men-
donca llfartins. · · 

Vae-se passar á ordem do dia. (Pausa.) 
ComparP.cem mais os Srs. Fclix Pacheco, Andrade Be

zerra, Dorval Porto,· Monleiro de Souza, Antonio Nogueira, 
Bento l'tfirancta. Chermont de Miranda, Cunha Machadet, Pires 
Rr?bello, Joãct Cabral, Thomaz Accioly, Ildefonso Albano. José 
Augusto, Alberto Maranhão, Affonso Barata. Solon de Lucena, 
João Elys[o, Eduardo Tavares, Gcrvnsio Fioravante. Arnaldo 
Bastos, Correia de Britto, Estacio Coimbra, Arist.ar cho Lopes, 

· Nnlalicio Camboim, Lt!iz Silveira, Deodato Maia. · Oct:i.vio 
Mnnirabeira. Pires dP. CarvalhO .. Jnão Man,:rnbflira. Alfredo Ruy. 
Arlindo Leone, .Jnsé Mnria, Lrãn V'elloso, Heitor de Souza, Ni
cnnor N::isr.imPnto, Salles Filho. \'ir:Pnte Pirairlhe, A7Pvl'do 
Sor:lr~. 1\focl'rlo i::oarr$, :\fannl'I R~is . .TClão Guimrir1í"s. Themis
tol'!Ps de /\1rn<'i<ln. 'Rnmiro Rrn~n. f:.<'nn'I Fic:ueirl'~O. José· no
nir1cio, J•'r:mr.isr>0 '8rf'ssnnl'. V~7. d~ Ml'llO. M0.lln Frnnro, 
1:-~ll"':l .Tunir· .• .\l11l'rfn R"rm~nto. Barros. Penlt>'1é!n. Pr11rlnnfe ele 
Mnr·n.es Filho. Prilml'ira Rinper. S::iml)n io Virlnl. .n ndri(!tl rs 
Alvrs Filhn, P"dro Gosta. !\fn.ncel Villnhoim, Oletrnrio Pinfo, 
Tullo .fo:vm1~. Srvi>ri:mo MnrquPs, Abdon Bnptisln. Crlso 
Jlnynrn .• Joâo Simplicio. Carlos Pennfirl. Domingos Mascare
nhas, Barbosa Goncalves e Carlos Maximiliano (67) . 
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Deixam d~ comparecer os Sr~.: Juvenal Lnmartine,. An
nibnl de Toledo. Ephi:;enio de Salles, Souza e.astro, Abel 
Chc:wmont, Prar!o Lopes, Herculano Parga, Hermrno Barroso, 
!Moreira <la Rocha, Thomaz Cavalcanti, Balthazar Pereira. 
Antonio Vicente. Alexandrino da Rocha, .Pedro Corrêa. Tu
riano Cnmpello, ·Julio de ~folio, Alfredo de :VIaya, Miguel Pal
rrwira, Mendonça 'l\lartins, Manoel Nobre, P edro La:;o, Lau~o 
Villas Boas, Castro ncbello. Mnrio Hermes, Ubaldino de ASSIS, 
Ar lindo FrngosQ, · ~eabra Filho, 'l'orquato l\iorcira, Itodrigucs 
J,ima, Manoel Mon.iardirn, Ubaldo Ramalhete, Anton io Aguir
re, Oút.avio da Hollha Miranda, Azur1'.m F urtado, At'islidei: 
Cairc. flalll Barroso, Norival úc Frf!íLas, Lengruber Filho. 
José Tolcn Uno, DuarCJµc de NazareU1, Jos6 de Moracs, Verís
simo de Mt?llo, FI'anc1sco Marconi:fos. Haul F cm andes, l\fario 
<lo P:íiiln,. TQixPira Brandão. José Alws; ,TosP. Gonçalves, lfor
culano Cesar, Albert in1) Dt,.ummond, Malta !\!achado, Ribeiro 
Junqucfra. Antonio Carlos, Emilio Jardim, . .Amarico Lopes. 
Gomes Lima, Zoronstrn Alvarenga; Antero Botelho, .Josino de 
Araujo; l;nusto Ferr::lz, Haul Sá Francisco Paoliello, Waido
miro de Magalhães. Honorato Alves, Camillo Prates. Edgardo 
da Cunha, Fl&.ul Cardosc, Cincinaf.o B raga, Cesar Ver~rneiro. 
Marcolino Uanclo, Veiga Miranda, João de Faria, Ramos 
Ca iado, Cosl:i Marcfues, Luiz Bartholomeu, Pereira de Olivei-
1·a, Eugrmio Müller. Gomercindo ,Jtibas, Evaristo Amaral, Au
;;uslo Pc~lana, Alcides Maya, Flores <la Cunha e Joaquim Oso-
rio (83) • . . 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente - A lista de presença actmsa o compa
: ·ocimcnto~ do 12.5 Srs. Deputados. · 

Vae-se proceder ;í votação das malerias que se .acham 
i:.obre a mesa e das constantes da ordem do dia. 

Peco aos nobres Deputados que occup['.':m a s suas çadei
ras. (Pau.sa.) 

Yão ser considerados objecto de deliberação dous pro
jectos. 

. Sã~. succes~ivamente, lidos e constdm-ados objecto de de-
l1beracao os seguintes 

. PROJECTOS 

N. 303 - 1920 

~1ssegura a (1]l llscntadllria,. com todos os vencimentos, ao.~ 
f1mcdonarios do tmfcao dos Correi os, Tcley1·a.phos e E.~
ttada do? Ferro, com 25 annos de se1·viço 

I ' 

O Congresso Nacional r esolve: 

Art. 1 . º Fica as.segurada a aposentadoria com todos os 
vencimentçis aos funccio..Jlari.os . !lo .tra.!ego do Correio, Tele-
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graphos e Estrada de Ferro que ccmta1·em 25 annos de ser
viço. {,~· 

Art. 2 . • Revogam-se a~ disposições em conf.:rario. 

Sala das sessões, 26 de agosto de 1920. - Vicente P.ira
{Jibe. - A' Commissão de Finanças .. 

N . 304-1920 

Ofticfoii:a f1S letras ele cambio e nota.~ promissorias 

O Cong!'i:>sso l\'acional rr.solve: 

.Art. i. • As Jel ras de cambio e notaf! promissor ias . accei
tas ou cmilLidas no territorio da Republica. depois da pro
mulgação da !)rr.~cntc lei, serão levadas a rcgisiro denLro de 
.~8 horas clE' sou ar.ccile ou emissão . 

Ar~. 2. • A não apt'C'.sentação do titulo dentro desse · -prazo 
impoi'l.a na suspensllo do prazo para o seu vencimento, que 
:;!) conwc_:.ará a correr da dala do registro. 

Art. 3. ~ Sómente os titulas registrados poderão ter in
gresso em j u izo . 

Art. li.º O registro será fcilo em oTdcm chronologi(:a 
"Om um !ivro -P.spc-.ci:ll devidament11 aut11ent.icado em que de
terminará: nns letras de cambio - o nome do saccador e do 
~accudo, o dos avalii;tas, data do acceit.e e d":> vencimento, fo
,;ar do saque e do pagamento. e nas promissoria$ - o nome 
do emitt:rnte, a 11uem deve ser pag-a, dnta da emissão e do ~ 
venc.imentn e nomo dos avo.fo:las. lançando-se no verso ~o ti
tulo o numero de ordem e a data. d;; registro. 

Art. 5. • O registro se fará nos carlorios privativos que 
fOl'l!m creado~ e na ausencia delle.s na~ collectorias federaP..:;. 

Art. ó. • A· taxa clci::se registro será de 1$000 (mil réis) 
para 4>S títulos de valor inferior a 500$000 (quinhento<; mil 
réü~) e de 2$000 (dous mil r éis) nos de valor superior a essa 
quant.ia. 

Pnragrapho unico. Metadt'l dessa t.axa constituirá Ml\da 
federal e a outra metade emolumento do funccionario ou of
Iicial en1~rregndo do ·r egistro. 

Art. 7. º Effectuado o pagamento de um titulo anterior
mente registrado porlP.rá o emittente, ou quem int~res~e- n«.>lle 
tiver. apresantal-o ao ofíicial do registro para ser dnua n 
baixa no l'especlivo regi::itro. 

~ 1. • Sempre CfllP. se effcctuar a hnixa do registro, será 
ellc ceriíi i l·n· lo no titulo e do anterior registro f ica eXI)res
snmente prohibido dar-se certidão . . 

~ 2. • Para a h:ih:n SC'rão cobrados pela metade os emolu-
mentos 1 i~ndos nesta . l~i. · 

Ar!.. 8. ~ Fica ore ado um carlorio do Reyistro de Li!fras 
tlc Crrmbfos e Promissoria~ no Rio de .Tan·eíro e um cm cada 
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capital àe Estado, e na cidade de Santos, podendo, opportu
namcnte, a juizo do Governo', serem elles crea:dos. em outraíl 
cidades. 

Art. 9. • Os officiacs do Registro 1e Letras de Cambio e 
Notas Promissor·ias gosarão 'das pt'eroi;ativas e vantagens· dos 
notarias r-ublicos . . . 

Art, fO. Os officiae3 privativos, do Registm de Letras ds 
Cambio e Notas Promissor ias nomearão, quando lhes convier. 
á!t suas expensas. sub-offkiaes que os ·auxiliem e substi

·tuam nos seus impedimentos, suj e itando as nomeações á ap-
provação do Ministro da Fazenda . · 

Art. H. Os officiaes privativos proverão a installa;;ã.o I.! 
manuten!:'ãO de seus cn;rtorioJ. · J 

Art. 12. Revogam-se as disposições em conLrano '. 
. Sala das sessões, 26 de agosto de 1920. - A;;w·éor, F'tu·

tado. - A' Commisl!âo. de Finanças. 

O Sr. Presidente - Passa-se ás· votações constantes da 
ordem do dia. . . 

Continuação da vot.ação do projecto n. 84 A.. de i!J2U, 
fixan<lo a <lespeza do MinioSterio da Justiça e Negocios Tnte
ri·ores. para o cxcrcicio <le 1921; com parecer da Cnmmissão 
de Finanças sob~e as emendas · apresentadas (2" discussão) : 

. o Sr. Presidente - Vou submetter .a votos a seguinte 
emenda cu.ia votação ficou interrompi·da na sessão de hon· 
ten:i: 

Approvada a seguinte 

EMENDA DA COMMISS 

N. 1 

Para pagamento das pcrcenLagens sobre vencill'lent0s, 
de accôrdo com a autoriza.cão legal -i. 000 :000$000. 

Approvadas successivamente as seguintes 

EMENDAS DA COMM!SSÃO 

N. 2 

, - O Governo distribuirá entre as instituições abaixo 
discriminadas no Districto Federal e nos Estados. em Hl21.· a 
rarem com semelhante destino. incluindo-as lambem cm ratoio 
venda proveniente dos impostos que na lei da Rcr.cil~ fig-11-
com .as que actualmente parLicipam do aul:ilio de quotas lo
t.ericns .• 
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- Para a I,iga 7 de Setembro de S. Paulo. 
- Para a .Fa~uldacle de Meuwiua de Uello Horizonte • 
.,..___ .Facuklade dt! Medicina uo l::slauo uo Hio de Jaueiro. 
- J:'acuwuúc de Mcu1cma ue ~cruamlmco. 
- E:oco!a de J:-~ngc1111ana de 1~cruam!Jucu. 
- .h:swlu de IJ1rello tle Uuyaz. 
- lnstitntos Pasteur, nos Eslallos onde já e:tístam. 
-Associar.ão de Chronist.a.s Desportivos, da .Capital Fe-

deral. _ 
- Faculdade de Pharmacia e Odontologia. de Nilheroy. 
- l<' aculdade de Medicina de Porlo Alcg1·e. 

Faculdade ue Engenharia do Paraná. 
- .Faculdade de Direito do .f'aru.uá. 
- Socicdaue N. S. do Bom t.:ou.sclho, com estabelecimen-

tos de ensino e recolhimento tle orphão$, em Alagolas. 
- l111:>tituto Henjamiu Con~lant, tle Manáos. 
- 01·pt1anaLo de ::ianLo Automu, de Bello Horizonte. 
- Santa t:a~a de Miset•icordia de Bello llorizonte (hos-

pital de luberculsos) (malerx:ii<lade) .. 
- Asylo da Piedade, em CaeUté, Minas. 
- Casa de Caridade de Leopoldina. 

Hospital S. Salvador de S. José de Além Patahyba. 
Hospital de Caridade de Cataguazes. 
Hospital de Caridade de Ubá. 
Hospital <le Caridade de Vicosa, Minas. 
Hospital de Carirlade de Santa Luizia de Carangola. 
Hospital de Caridade de S. Paulo de Muria.hé. 
Hospital ~e Caridade de Mar de Hespanha, Minas., 
Hospital de Caridade de S. João Nepomuceno. 
Hospital de Car·idade de Rio Branco. 
Santa Casa de Misericordia, da Bahia. 

- Instituto Geographico e Historico, da Bahia. 
- Instituto de Protecção á Tnfancia, ·da Bahia. 
- Associa1;.ão .das Senhoras de Caridade, da Bahia. 
- Santa Casa de Amargosa. · 
- Santa Casa de tlhéos, Bahia. 
- Santa Casa de Santo Amaro, Bahia. 
- Santa Casa de Cannavieira~ Bahia. 
- Santa Casa de Itabuna, Bahia. 
- Santa :casa de Valenca. Bahia. 

Santa Casa de Nazareth, Bahia. 
Santa Casa de Maragogipe. Bahia. 
Santa ·casa de Cachoeira, Bahia. . 
Santa Casa da cidade de Barra, Bahi11, 
Santa Casa da Bahia. 
Instituto S. J;osé. na Bahia. 

- Academia 1\fanoel Victorino, Bahia. 
- Socieriadc Beneficente Luz Protectora de Santo 

Amaro, Bahia. · 
- Escola PolyLechnica, na Bahia. 
- Fa<mldade de Direito, na Bahia. 
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-- I,yceu de Artes e Officios, na Bahia. 
Collegio dos Orphãos S. Joaquim, na Ba.hia. 

- Lyceu Salesiano, na Raltia. 
- Centro Opcrario, na nahia. 
- Escola S. Vicente de Paula. na Bahia. 
- Asylo do Bom Pastor. na Bahia. 
- i:lollegio Santa Euphrasia, na cidade de Barra, na. 

Bahia.. ~ . 
- Sociedade Beneficente dos Artistas em Itabuna, na 

Bahia. · 
·- Centro de Cat.echcse Pontal do Sul e Colonia S. Jo5é, 

mantidos pelo bispo de Ilhéos, na Bahia. · 
- Abrigo dos Filhos do Povo, em S. Salvaüor, Bahia. 
- Hospital de Caridade de Rio Preto. · 
- Santa Ca-::a de Misericordia de Juiz de Fóra. 
- SanLa Ca:oa da cidade de Penedo. 
- Santa Casa da cidade de S. Miguel de Campos, Alagôas. 
-- Hospital de Caridade de Viçosa, Alagôas. 
-- Santa Casa de Uberaba. 
- Asylo Santo Antonio de Uberaba. 

Hospital de Barbacena. 
~ Hospital de Palmyra. · 
--e' Hospital de Queluz. 
- Hospital d!': Ma.rianna. 
- Hospital de Olivcin. 
- Hospital de Ponte Nova. 
- Hospital de Entre Rios. 
- Hospital de Piranga: 
- Asylo de Orphãos de Barbacena. 
- Santa CMa de Abaeté. 
- Santa Casa de Santa. Rita de Cassia. 
- Santa Casa de Pass~·· 
- Santa Casa de Guaranesia. 
- Santa Ca$a de Guaxupé. 
- Santa Casa de Monte Santo, Mina!!. 
-- Santa Casa de Uberabinha. 
- Santa Casa de S. Sebastião do Paraiso. 
- Pão c'le Santo Antonio de Bello Hori7:onte. 
- Santa Casa de PitanG'UY, Minas. 
-- Santa Casa de Rio Novo. 
-- Santa Casa de J,ima Duarte. 
- Santa Casa dp, Santa Rita de Jacutinga. 
- Asylo de Invalidos de S: Vicente de Paula, de C." 

rangola. 
- Asylo .Toão Emílio, de Juiz de F6ra. 
- Casa de Caridade de Varginha, Minas. 
-- Casa de! Criridade de Turvo, Minas. 
-- Asylo de Mendigos, de Juiz de Fóra. 

Casa de Car-idade da Encruzilhada de Baepend1, 
Minas. 

- Sociedade do S. Vicente de Paula, de Caxambú. 
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Sociedade de S. Vicente de Paula, de Ayuruoca, 
Minas. 

Casa de Caridade de Bih'estre Ferraz, Mi.nas. 
- Casa di:> Caridade <le Bacpendy • 
.::...... Hospital do P iumhY, Minas. 
- Sauta Casa de l:ô. João d'J~l-Rey, 
-'Santa Casa de Caxambú. , 
- Casa de Caridade de Lavras. 
- Casa de Caridade de Ouro 1-'ino. 
- Casa de Caridade de Carmo do Rio Claro. 
- Casa de Mise1 icordia de Sorocaba, S. Paulo. 
- Asylo de Invalidos do Pão de .Sant;> Antonio, em Dia-

mantina. 
- As~·lô de S. Joaquim do Serro, Minas. 
- Collegio Provfdencia, de Marianna. Minas. 
- Casa ne Misericordia da Barra do Pirahy, E. do Rio.· 
- Hospital de Bomsuccesso, Minas. 
- Hospital de Caridade da Parahyba do Sul, Estado ,do 

Rio. . 
- Casa àe Miserieordi.a de Rezende, E. do Rio. 

Hospftal de Dol'es da Boa Esperança, l\iinas. 
- Hospital de Formiga, Minas. 
- Ca~a de Caridade de .Magé, E. do Rio. 
- Ca~a r.le Misericor<lia de Cantagallo, E. do Rio. 
- Casa de .Caridade de MacahP:, E. d.o Rio. 
~- As:i·Io de Invalidos da cidade de Campinas, $. Paulo.: 
- Maternidade de Campír:as, S. Paulo. 
- Hospilaes do Circulo Italiano Amiti, de Campinas, São 

PauJo. · 
- Casa de !\fisericordia de Victoria, Espírito Santo. 
- Casa. de Miseríeordia d e -Cachoeiro do Itapemirim, E., 

Santo. · . 
- Santa Casa de Pel'dões, .Minas. 
- .Maternidade do Cen.rá. 
- Socied&de de Beneficenmia de ILapetininga, São 

Paulo. · 

....:.. Casa· de Co:rida.de do Serro. 
- Santa Casa dci Maranhão. 
- Asylo de Misericordia do Maranhão. 
- Asylo de Misericordia da Pnrahyba. 
- Sanf.a Casa da Capflai da Parahyba. 
- Santa Ca~a de Areia, na ParahylJa, 
-- Santa Casa da Alagon Nova. Parahyba. 
- Snnla Ca11a de Arnrn, Pnrnhyba. 
- S.antn Casn dl' campina Grnnd~. Parahyba. 
- Snnta Cni:n ele Por-inhos. Pnrahyba. 
- Bani.a Casa, da cidado d!! ~fisericordia, Par:ihyba. 
- Orphannto L. Urico. Paruhybn. 
·- Santa Casa de Misericordia de Manáos. 
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· Soc.iedacli:i Prolectora da Instrucção, ·que mantem o 
L:rceu Popular de lnhaúma. 

- Sociedade de Concertos s~-mphonicos do Rio de Ja-
nrdro. · · 

- Assislencia ás ereanças pobres do Instituto Alvaro 
Alvim.' 
~ .\!':ylo Crécha · para a pobreza, de Madame Araujo 

Penna. . . 
- Instítcto de Proteccão á In:i'ancia de Natal; no . Rio 

·Grande do .1\orle. · 
- Associa1,;üo Protectora de Cégos 17 de Setembro, na 

Capital F'r.ueral. 
~ Inslitulo de Protecção á Infancia. de Juiz de Fóra. 
- Patror.ato das crcança~ pobres da Fl'eguezia de São 

João Bapti~ta da J,agoa. · , ·. 
- TmiW.uto de Proteccão e Assístencia á Infancia, na Ca

pital Fedrral. 
- Ambulal.orio do Hospicio S. João Baptista, em Bo-

tafogo. · 
- Ao Instituto de Assistencia á Infancia. do Ceará. 

Instituto da Assislencia á Infancia do Maranhão; 
- Instituto de Proteccão e Assistencia á. Infancia do 

:Recife. 
- Instituto de Assístencia e Proteccão á Infancia, nfl 

Jlarabyba do Norte. 

• A' verba 101 
- Elimine-se a consignação «gratificação 

ao assistent.e do ministerio>. 

A' verba 1t>" - Diminua-se de 14 :400$ o credito do pes
~oal <!a Brigada Policial do Districto Federal pela suppres
são no quadro da mesma corporação do logar de . tenentc
coronel do Est.ndo-Maior · assistente do Ministerio da Jus
tiç.s. 

N.· 5 

A' verba 20• - Colonia de Alienaêas no Engenho dt' 
Dentro - Redi.in-se a consignação <Acquisição' e concerto de 
moveis e utensilios, etc.>, do seguinte modo: . cA.cquisição ·~ 
conccrt.o de movris r. ulensilios. do material para as offici
nns, e do maforinl rodante, inclusive automoveis e ambulan
cias, seus anc:essorios, forragem, remonta de animaes, instru~ 
mentas de lavoura, sementes, arvores e mudasJo . 
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N. 5-A 
A' verba 20• - Colonia de Alienados - Substitua-se. 

com o augmento tle . 233: ~!12$, a disc:riminacão do «mate:riab 
constante da p r oposta, pela seguinte, reduzindo~sc i.~ual 
lJu:m tfa na vt>rba do Hospital 'Nacional de onde vão ser :r"eti-
rados 300 doentes parn a colonia: · 

Alimenl~ção e dietas para 600 dQcntes e 99 
empregados. a 1.$200 .. . .• .• . •. ...... . .. . • 

.Fazendas, calçado. r.hapéos, avi;imentos · e ma
. t eria! para luvagl'm e en1!om mado de· roupa. 

CombusUvcl, estopa, lubrificanlcs para a. lavnn
deria, cozinha, officinas e material r odante 

. Instrumentos íle lavoura, Sl'mcnfos, arvo:res," 
forragens, ri>moula de arreios · e animaes; 
f P.rra,l:?'P.nS, el.C. • • . .. .. . ·· . . , ..•. • . . ; . . . 

Conservação. concertos ~ acquísicão do material 
rodante. . . . . .......... · .. .• ..... .. . ... 

.Mcdi-c:imcnloi::. drogas. "asilll:ime, a.ppa:relhos e 
maf.P.1•i:il para o lubr1mtorin .......... . ... . 

Consumo de luz e P.nP.rgia P--lcctrica. ar:auisicão 
dn matf'rial ele~!rirn e a!u~ucl dP. tr.lr..rhonf',, 

Aequ isiçãn rle moveis, titensilios e do material 
d~ offirinas . .- . . . • . ....•. . ... . .. . ..... 

Fnmos e ar tigo ; para fumant.es .... .. .......... . 
I.impma e cnnsnvncão de rredios .... : • .. ..... 
OhJE'clos de expedir>.r.tP., livros. r evistas scienlifi-

r.as. t.mc~dernacões e. impressões ; • .• . ..... 
Evl"nfnaes . ~ . . . .. .. . ....•.... .......• . .•••. 
t-:ervir.n funera!'io · (a:rt. SS) . • • ..... . .. . .... . . 
Au~ilios de,. at~ul'I de casas para o direcl'lr· 3 :600!\l, 

para o ml'dicn o lienist.a ou inio: istl'.11le ·~: tiOOS, 
para n pharmacN1tic0 1 :200$. e para o 
nclminist.rnn-ni· 1 :20fl$, comtanlo que as casfts 
seJam visinhas da Colonia • • . ...•..• . •... 

N.· 6 

006 : i 62$000 

48:000$000 

36 :000$000 

30:000$000 

i8:000$000 

15:000$000 

12:000$000 

6:0nO!'!ílOO 
6:000$00C 
4:000$00.C 

3 :000~0QI) 
i :OOO~O(l'l 

960$000 

S:400$(i'.)() 

494:522$000 

A' verba 20• Matnrial Gr>ral Attfm!Plnte-~e da 
soo :000$ c~ara conclusão · da Colonin de ~liP.nados em Ja
rarepaguá, mslallaçõcs e t rabalhos complemeolares. > 

N. 7 

A' vP.rha 33º-Admiisfniriio . • Tusticn, dr. no Tcrritorio do 
Acre---/\ugm1mte-se de 30 :000$ para ven~menlos de um desem--

c. - Vol. VI. 9'i 
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bargador P-Osto em disponibilidade por decreto de 15 de j ullw 
de ·1920, á vista . de accórdão do Supremo Tribunal Fedcr nl. 

N. 8 
A' VE)rba .38• 
Consigne-se o credito de 30 :000$, <para continuação dos 

servicos de postos antiophidicos em Goyaz, ~falto <;irosso . e 
· Parahyba, contractados com o Instituto Vital Bra~il. e inicio 
<lo mesmo serviço no Maranhão, por intermedio do Instituto 
Oswaldo Cruz, sendo 5 : 000$ para ínstallação «!o. novo posto~. 

O Sr . Mauricio ·de . Lacerda (pela ()rdem) requer a veri-
ficação da votação . · . 

Proceciezfüo-se á verificação da votação, reconhece-se te-
1·em vot:ido a favor 106 Srs. Deputados e contra 2; total 108. 

1 

Q Sr. Presidente - A emenda foi approvada. 
· Approvadas success.ivamente .as ·seguintes 

EMENDAS. DA COMMISSÃO 

A' verba ~6ª ,.- Brigada Policial - deformado~: 
. Augmeri.teMse de 6 : 460$500, par~ inclusão dos seguintes 
r~formados posteriormente á remessa da proposta.: 

.1..nspeçada. Hàrmenegildo Honorato Pontes, · de
.. creLo de 16 de junho de 1920 ...... • ... ~ . 

anspeçada João Domingos da Silva. decreto de 
7 de abril de 1920 .•..... • .•.. . ...•• . ... 

Soldado José . Alves Cabral, decr·eto de 31 de 
maroo de 1920. · ......• . . .. . .• .. . .. . •• .. .. 

Soldado Arthur de Jesus, decreto de 7 de abril 
... de 1920 .. . ..... .. . ... . ..• , . .. • ." ........ , ., 

Soldado Galdino Martins de Lyra, decreto <ie 7 
de abril. de 1920. , ..................... . 

Soldado Manoel Nicacio Dantas, decreto de 5 de 
ma.io de t 920 ...•.....•••..•••.••.••• ·· .•. 

Soldado José JoaCDlim de Almeida, decreto de 26 
de maio <le 1920 .. . •.• • ..•..... . •........ 

Soldado Roldão Ribeiro, decreto de 2 de junho 
de 1920 .... •. . . . ; ....• .. .• .. ... . •.. • • . . .. 

~old·ado José Marques de Oliveira, decreto do 28 
de julho · de 1920 ...•••.. •. .. • •• ... •• .' •.. 

94.9$000 

730$00ll 

730$000 

730$00U 
; 

4.01$500 

730W0•1 

730$001• 

730$0(1(1 

730$000 

6 :460$500 
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~·l:!ss,\o EM ~l) IJl.i AGOSTO DE i920 

/ N. 10 

A' verba tu• - Brigada Policial - «Reformado!>: 
Diminua-se de 4 :270$500, pela exclusão dos 

reformados que falleceram: · 
Segundo sargento Joaquim ·Fernandes da Silva. 
Cabo de esquadra J eremias .Alexandre de Oli-

. veira. ·. . ...•.. . ... . . . .. . . . .. . ... . . ..... • 
. f::oldado José Caetano de Lima ... ~ ........... . 

Soldado .Manoel .Antonio do Nasci!Ilento ....... . 
Soldado Agenol' Pereira -de l\1oraes • ....••..... 
Soldado Bertboldo Barbosa dos Santos Carmo •. 

N. 1i 

seguintes 

~39$500 

766~500 
730$000 
474$500 
731)$000 
730$QOO 

4:270$5110 

A' verba 32• ~ Corpo de Bombeíros _, ·<Reformados>: 
:Augmente-se de 11 :371$575, para inclusão do~ seguintes 

rl!-formados posteriormente á remessa da proposLa: 
Segundo tenente Ludovico Cor1·êa do Nascimento, 

decreto de.. 12 de maio' de 1920.. . . . .. •. . . • 3:380$995 · 
Segundo tenenLc João BapLista Pessoa, decreto 

de 23 de junho de :1920 ... . .. , ; . • • • . • • • . • 3:076$5~5 
Segundo tenente Fr?derico Cyrillo · <lo Carmo, 

· decreto de 25 de junho de 192G. . . • . . • • • . . • 3 :aSO.f995 
Soldado Josú Ferreira de Souza, decreto de 16 

de junho de 1920...................... .. 401$500 
· Solda.do Alfredo Luiz da. Rocha, decreto de 2 

<le junho de 1920. .......... . ......... .. . 365$000 
Cabo <le esquadra José Falcão, decre.to de .28 de 

julho de 1920 . . ......•.. ..•.••.•.•••.•.• ···:.•·· 766$500 

H:37i$575 

N. 12 

A' verb11 32" - Corpo de l3ombe.iros - «Reformados:> : 
Diminua- se de i :G06$, pela exclusáo dos seguintes re

formados que fallccerarn: 
8cg\indo :;arsento Joaquim Barbosa. dos · San-

tos Furtado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • • • &39$5W 
C;)bo do usqunára Desidcl'io Carneiro da Cunhu 766$500 

1:605~000 
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Vo L<ic.;.fo .da. seguinte emendo. dn Commissão: 

N. i3 

A' veL·ba 16" -- Hl'igad:i. Policial do Districto Federal -
Reforma.dos : 

Augmente-sc ele rn :752$ pará vencimentos do coronel 
.João Auguslo da Costa. reformo.do por dect•eto de 4 de agoslo 
de i '920 . 

O Sr. Nicanor Nascimento (para encamínhar a votacão) · 
St•. Pre~ideulc ·andaram o;: jornaes badalando uma gran

.:lo eeonom'la no Minislerio do · InLerior, ist.o é, que se aca
bava com os venc imento~ do assistente do Ministro, e Que 
l'.Cm isso se fazia a economia f orrnidavel de 13 :000$ por 
anno. · 

O Sn. Ar.BERTO l\JÚ1ANH.iio .__, l?oi badalada? 
O Sn. l\J CA:-<OR .~ASCIMENTO ·-: Por toda a imprensa. 
Asara, V. Ex. vc que, na emen.da i3, se dá a verba de 

10 :752$ para esse mesmi::;s1mo assis Lente, quc a penas se re
formou . 

O SR . 0CTAVJO Roeu.'\ - l\fas a vaga fica aberta e não 
ti preenchida. A economia faz:--se . · 

. O SR·. Nic.A)(OR NASC!).1ENTO - Está V. Ex. enganado; 
não ha tal. Não fc>i. -Oiminuido o numerb de coroneis na 
Brigada . · . · 

Tenho aqui u quadro que mantem o mesmo numero . 
Não houvC", portanto, deminuicão; o que se deu foi. apena~ • 

. . a retirada do rotulo cte assistente de Ministro do Interior. 
Assim, ao envez da diminuição de 13 :000$, ver ifica-se 

:pura e simplesmente um augmento de despeza de 10 :752$000. 
_ O mais é camou(laae ... 

O SR. P:tt;Lo DE FRoNT!N - Eliminou-se a gratificação 
do assislentc. · 

O SR . Nt<:AN'oR NAsc:1.MENTo - Era o que tinha a dizel'., 
(Jltiito bem; m~ito bem . ) 

Approvnda n refarida emenda n. 13 da Commissão. 
At>pt•ovudas ~uccCS$ivamente as seguintes 

EMENDAS D/\ COMMISSÃO 

N. H 

A' verba 32" - Commis:;!!.o de Bombeiros - Reformados. 
Augmcnle-se de 730$ pnra soldo do cabo Luiz Gonzaga 

Rcxlrigues, r eíol·ma.do por decreto <111 4 de a~osto di i920. 



Chara dos Oepltados · lm(l'"esso em 24/00/2015 10:06 · Página 64 de 121 

Sf:Sf'.iio EM 2t• PI> llGOSTO O"E H.l2f} 40$ 

N. 15 

A' verba 15" -- ReparLição da Policia _.: Material ...::.... Re
di.Ja-6e assim a consigna~ão <Conduocão de enfermos, aliena-
dos e cada veres: · . 

cConducç.ifo <i~ cnfc1·mos, alienados e cadaveres>, poüen- · 
do o Governo encampar .o material do serviço actual. den
tro do credit..o votado· 1! trasnre·ril-o á Prefeitura Municipal, 
que ficará ob1·ii;aüa a exccuLar os trabalhos decorrentes, sem 
onus para. a União, mediante as condições cst.ipuladas, man
lP.ndo-ae o credito da proposta de 192 :000$ qu~ não poderá 
ser excedido na encampação e pas!5agem desse servi<;o para 
a Assistencia Municipal, no qual, pensa o Governo, podP.rá 
A!le ser feilo com melhor desenvolvimento ~ efficacia. 

N. i6 

A' vP.rba 30' - Obras - Accrescenle-se o seguinte: 
dnc!u'Õiive 30 ;000$ para as obras externas da Facul

<lade de Direito do Recife, e 30: 000$ para o edificio do Juizo 
Federal da Bahia. 

N. 17 

·A' verba .s~ - Augmente- sc do 101$660, para pagam~nto 
de accrescimo de gratificação addicional. a partir de 5 de 
novembro de 1921., a um tachygrapho de 'p classe, que enlão 
completa 25 anno.;; Je si>rvi:;o, passando por isso a tet 30%. 

Augmrnt.e-M de :iS5$ para pai:amenlo do accrasCJmo de 
grat.!fir.açi,l.·) addicional a ouLro Lachy!?rapho de 1• classe, a 
pnrtir de 1 de ·junho, por i;ompletar 20 annos, passando a 
ler 25%. · 

N. 18 

Fica o Governo aut.orizado a abrir o credito necessario 
'\)ara a execução do disposto no 'art.· 1.8 e paragrap~~s da. 
lei n . 3.67~. de 7 de jane iro de 1919 durante. o exerc1010 de 
1nL 

O Sr. Presidente - .Vou submetter a votos as emendas 
~lo plenario. 

Vctoção da s~guint() nmcnda: 

N. i 

All !!'m1mf<'-SC' a vr.rhti n"r,..ssaria para limpl';r,n. mcibilinrio 
t~ nrnnrnrnl:.11·.ão dn ~"e rei :wia e gabinete do Minislro, para 
~oo :000$0-00. • - Manoel Reis. 

RejP-it.ada. 
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Votação da seguinte P.menda: 

. ~- 2 

A' verba s• - Secretaria da ·camara: 

Ao art. 2•, verba s~ - Secretaria da Camara .dos Depu
tados - consignac:ão «Mnterial:i., augmcntadn de 63 :398$, po.1•a 
attendev._ ao pngnm1mfo do cxce~so de despe7.a de varias sub
consignações, assim discr iminadas: , . 
Para a continuaç5o ela. publicidade de documen-

tos parlarnent.nres . .. . ... .. ~ . .•... . . ... . 
Objectos de expediente ...................... . 
Despezas event.uaes . . ......... . . ... .•...... 
Conservar,ão e limpeza do edificiet e dos mo-

veis. . . . .... ... , . ; ..... ... ..... ...... . 
Para conservacão e custeio co automovcl desti

nado á conducção do Presidente . ·da. Ca-
·mara. . ........................... . 
.4.ndrade Bezerra. 

Approvada 

S:000$'()0íl 
i5:000$00Ü 
32:400$000 

i :9i86000 

6:000$000 

O Sr. Nieanor Nascimento (para encaminhar a votação)' 
Na rapidez da votacã.o não pude fazer comroentario :í 

emenda 18. 
A emenda diz : «Ffoa o Governo autorizado a abrir o cre

dito necessario para a i:-:x:ccução do disi:iosto do ar t. 18, e 
:oaragraphos da lei n. 3. 67 4, etc.~ 

O SR. Pnt!:no~TE - Essa emenda .iá foi vota.<la. 

O Sn. N1r.A~OR NAS CI'.'JIENTO - Sei que a em.end;i ,ia fo i 
votada . Mas quero mostrar á Gamara o que ella approvou. 

O Sn . PRESIDENTE ~ ·v. Ex. não póde fallar sobre ·1 
.ve~cido. · 

O SR. N1C.<\NOR NAscrr.-n::NTO - Se 'V. Ex . quizer, posso 
estabelecer o nc'.'l:o causal ·fazendo uma comparncão. 1\fa;;, 
para não .perder tempo. entrei desde log:o no assumpto. 

o que se vorifica, portanto. é o sei;uinte: iº , que ha um 
credito mimitarlo: 2•, q1.1e npre;:;ent.ou e '1otou a emcndn anf.(•
regimentalmenf.P. porqU() n Rcgimenlo 'JlMhibc a n.prC!;Cni ~
ção de emendas s P m ser indi r-ndo (\ qrn:- nllns r.onf.cem. (lSS !
:;nalando ap<'nn~ nnm,..ros inl'xprcssi" os de modo CJU P. nnm f'll. 
nr.m n Camal'rt !':thf'mO!' 0 q 1.1e volamos, visto que ningnr.m 
conh ('ce ci al'l. 18. da lei 11 3.G7!1. 

Era o q11c linha :\ oh~í'rvnr . (Jtnito l>cm.: muito liern. · 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 24/00/2015 10:06+ Pág ina 66 de 121 

SESSÃO EM 26 l>I:: AGOSTO DE 192!> i07 

O S.r. Alberto Maranhão (pela ordem) - Sr. Presi...; 
.sidente, si V. Ex:. mi 11ermitte, darei uma explfoacão á Ca-
mal'a. -" 
· Toda. a gente sabe, e mais do que ninguem os Srs. Depu
iados, que esta emenda se refere ao auxilio que a União 
<leve á manutenção das escolas · da !ingua nacional nas co
lonias allemãs dos Eslados do sul. 

Penso que com esta. explicação o nobt"e Deputado íicará 
satisfeito. 

o Sn. NrCANOR NASCIMENTO - Satisfeiti.:.simo, porque 
ao menos fiquei sabendo o que votei. 

o 8n. ALBGRTO MARANHÃO - Era o que tinha a dizei· ·' 
(Muito bem,.) 

Vo~aÇão da seguinte emenda. 

~ .• 3 

Ao n. 2. - Verba.St - Secretaria da Camara dos Depu~ 
lndós: 

Augmentalla de 1 :OSOS, para pagamento, a contar de :l 
de ,ianeiro, a um supplente de redactor de debates que: com
pletou :lO annos de serviço. - Andrade Bezerra. 

Approvada. 

Votaoão da f'leguinte emenda 

N. 4 
1 

A' '\•erbo s• - Secretaria da Camara dos Deputado~ -
Consignação <'lPessoab ---.., Para pagamento de .gratificar,ões 
addir.ionaN1 f'.m virt.ndc~ ctc varias leis e deliberações da Cu
n1ara: : ' • -·~· 

Diminuida de 1$080$ de gratificação addicional de um 
1 ·t>nt.im10 fnllecido. · 

An:;ment:ida de 3: 510$ para pagamento de gratificacões 
:1tlrlicinn::ir.s a varios funccionai·ios que completaram 10 annos·· 
di' ser\·içóB e a outros que cnmpletaiiim mais cinco annos com 
direito, portanto, a mais 5 % . 

Approvada. 
Votaç.ão àa seguinte emenda 

N.5 
Ao n. 2 ...,..... Verba s• - Secretaria. da Camara dof; Depu

!ndo8 -- · Con~ignação «Materiah: 
Angmentada de li :800$ para. pagamento. ao porteiro da 

Scm·ctaria da Camara, Eugenia Ca.ctano da Silva, de quantia 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 24/00/2015 10:06+ Pág ina 67 de 121 

408 ANN AES DA CAl>'L\RA 

correspondente aos alugue-js do predio .:de sua rcsidP.ncia, que 
deixnu d~ t'P.r.(·hcr urant.e quatro annos, <'á razão 1e 100$000 
mensaes. - Simcií.o Leal. 

Approvatla. 

Votacão da seguinte emenda 

N. 6 

Ao n~ 2 -: Verba 8" - Sccreta~ia da Camara dos Depu
tados: 

Augme>nf.ada de 1 :260~ para pagamanto da gratificação 
addicional rlc 15 % a um t.achygrapho que completou tO 
annos de ~crviço, a conlar de 1 de janeiro. - And1•at:Je Be
zr.rra. 

Approvada. 

Votação da seguinte emenda 

N. 7 
Verba s•: 
Augmentada de 1 li :.mo.~· para pagamento da differença de 

vencimentos, rm virtude àP. suhstitn ;~õP.::;, a um chefe d?. 
ser.<;ão, um primP.irci offidaJ. 11m SCf!'Undo official e a um 
amanuern;c interino da Secrehria da <:amara. - Costa Rego. 

Approvada. 

Votação eia seguinte emenda 

N. 8 

«Augmentada de 1 :800$ para a gra!ificatão de 50$ men
saes a cada um dos ires cont;r_mOs que servem junto á Mesa.~ 

Justificação 

A gratificacão proposta para os conti~mos da Gamara .iá 
6 dada nos •lllP- P.-x:crcE'm igual funccão no Senado Federal. 
E' medida equilat.iva e de justiça. - Nicanor Nascimento. 

o Sr. Presidente - A Mesa retira da volacão a emenda 
n. 8, · ernenda que não poderia ser acceHa, ex..:vi do que 
dispõe o art. 254, § 7º, do Regimento. 

o ·sr. Nicanor Nascimento . - ~r. Presidente, devo in~ 
formar á Camara que a Mesa acoeitara esta emenda - •: 
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fizera-o mui rcgirncnlalmente, ·porque: o anno pussado, não 
só acceHou como votou a emenda n. 28, que diz: · 

.<Augmcntada <le 600$, para graliricaçuo ao con
tinuo da sala de chapéos. » 

A emenda deste anno diz: 

«Augmentada de 1 :800$, para a gratif1caçáo de; 
50$ mcnsaes a cada um dos lres conLinuos que servem 
junto á Mesa.> · · 

A Mesa teve, portanLo, bem como a Commissão de Fi
nanças, um criterio o anuo pas.>ado, acceilando e approvando 
a emenda e, eslc anno, outro, complelarncnte diverso e op
poslo, retirando a emenda que . j<í linha sido acceila e que 
P.stá. nos termos regimcnlaes; tanto que, o anno passado, foi 
votada nesses termos, acceilando-a como preceder. te. Era o 
que desejava observar á Camara. submettendo-mc á resa.; 
lução de V. Ex.,_ que repulo, entretanto, injusta~ 

o SR. PRESIDENTE - Foi um lapso da Mesa ter :l\1Cei
ta<lo a emenda. A Mesa. recua em tempo retirando-a, deante 
de disposi.cão expressa do Regimento. 

O SR. N1CAN0R NASCIMENTO - A Mesa não pôde retirar 
a emenda· depois do precedente do anno passado. 

-O Sn. PRESIDENTE _,.. O Rcgimenlo foi reformado. 
O Sn. NrCANOR NASCrMENTo - Mas não nesse particular .. 

Rejeitada :i. emenda n. 9. 

Vôtacão da seguinte emenda: 

N. iO 

A'E- !>Ubvenc,:õe:>. a. Institu tos de Ensino Official deverão ser 
dPcompnsfas fim· dm::ppza consolidada e despeza variavr.l com
prehendendo a primeira os \ 'cncimcnlos do pessoa l docen te 
e adm inistrativo e a sc:mnda as c!cspczas com' material e 
cv6ntuaes. - Paulo da F1·on.ti11. 

O Sr. Paul~ d~ Frontin - Sr. Prc.~idente, a emenda n~ 10 
1'P.í1>re-~r. ú cl<:ssificni,:ão nas subvenr.õ1:>s . de insP!nlos do en
sino offici11l . . rn lin hontPm occasirio de .juslificar a razão 
da t'mr1H:ln; mas. cr)Jnc1 pnssn npl't'S<'nl:il-a <'m 3• discu~são. 
\'(l\l ~o lil•ilnr n -;un l'et.iruda. rrmovnndo-a opporlunam1mte e 
0.Spnr·ando qu 0 n honrada Commi~süo de Finunças attonda :ls 
ponc!crnçücs íJUo honlcm fiz. 

O Sr. Presidente 
V. Ex. 

A Mesa defere o requerimento de 
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Yol;ncão ela segu mf.t: emenâa ! 

N •. iO A 

. Á ' rub1·ico. n. 23,. subyenções á. E scola Polytechnica - • 
Accresccrite-se '1. :?.00 :000$ para augmenlo do edifício da Es
cola Polytcchnica do 11.ío de Janeiro e transferencia para ell1\ 
das inslulla~ões .do Ins tituto Electrotechnico annexo á mesma 
~scola, adap f.omlo-se o edificío do referido instituto para :i. 

Secretaria d::t Justiça .e Negocios Interiores, ou sendo ª" 
mesmo dado o destino mais i:onveniente para o service 1rn
blico. - Pa.iLlo de Frontin. 

ô Sr. Paulo de Frontin (para encaminhar a votação) _. 
Sr. l)resictcn!c, cu sol:cifaria do honrado Relator e digno 
1ear.t1cr da maiol'ia que, em logar de ser rejeitada, fosse appro
vada ·a emenda n. 10 A, afim de ser submettida. a novo examf! 
por occasião do tP.rceiro turno. · · 

A Commisão decl ara que a adaptacão proposta ·na emendt• 
não convém. porque a administração pensa. em dar outra so
luc,;.ão ao assumpto, Purece :-azoavel que S. Ex . tenha conhe
cimenlo de (]Uai é essa soluçlío em vista, para. que, apresen
tada :i. Camarn e ao autor da emenda, pudesse o caso ser aqui 

't>studado de'\'idamente. Ora. isso não será possivel, si a emenda. 
for agora retirada ou reje itada, porque, trata!ldo de augmenf.o 
de despcz~. seria vedado rcnoval-a em a~ discussão. 

Esta a razão do pedido que acabo de formular. (Muito 
bem; muito bem.) 

O Sr. Alberto Maranhão (para encaminhar a votação) ---... 
Sr. ·Presidente. autorizado pela Commissão de Financns '' 
pelo lea1frr da maioria, para quem acaba de appcllar o nobre 
Deputado. düvo declarar que a m esma Commissão concordo. 
com o alvitre que S. Ex. sug[;ere. 

· .ri o proprio Relator propuzer :i. na Commissão. verbas 
novas, pa1·a qut· com ellas o Poder Execut.ivo fizesse as ada
ptações necessarias em varias repartições . 

Agora, ~cndo approvadn n emenda, em 3ª discussão, n. 
materia lifr:í. cnse,j() de ser r evista. estabelecendo-se então a 
melhor Iórma ele altender t:. essa necessidade publica. (Mfdfl• 
11em; miiito bem.) 

Approvad~ a referida emenda n ; iO A. 
H.i'..j eitadn a emenda n. to B. 

O Sr. Nicanor Nacimento ,(pela ordem) requer' a verifi
cação da votac;.ão. 

ProcNk-s') ti verificação de ·iotncão, reconhece-se terem 
' 'otado contra 1 :5 Srs. Deputad-cs e a favor nenhum, to-
tal 115. ' . 
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SESSÃO E~t 26 . Dr. ~GOSTO DE i92D 

O Sr. Presidente - A emenda foi rejeitada. 
Rej eitadas successivamente as emendas ns . ·H e 12. 

Votáêão da seguinte emenda 

N. 13 

· Mantenha-se n. suhvcni:iio de 30 :OOO~ no Instituto His
torico e Gcographico Brasileiro, subvE:nc;ão ~cmpre concedida 
pelo Con:;Tei:;so r, que consLa ela lei que fixou u d.espeza ger:.1! 
r..a Repuhliea, par:-. o cxercicio de 1!l2C. - Jos6 Bonifacio. 

Apr.rovada. 

Rejeitadas, successivamente, as emend':ls ns. u ; 15, 16 
e 17 . . 

Votação da seguinte emenda 

N. 18 

Onde convier, acrescente-se: 

§. A' T~i;a Barhaccnense contra o Analphnbeti.smo, Es
faflo de Minas, auxilio a iO escolas primarias, ô :00-0$000. -
Sen.na Fiaueiredo. 

E'. approvada a emenda n. 13 e sãQ. rE!.ieitadas, successi
nm~ntc, ~s d e ns. 1:l a 17. 

O Sr. Vicente Piragibe ("ela ordem) - Pedi a palavra, 
Sr. Presidente, sobre r. emeidn n. i7, afim de ... 

O Sn. P rmsrnEN'l'E - A emenda já foi rejeitada. 
O Sn. V1cÊ:NTE Pmwrni:: - l\fas eu pedi in!-listent.cmentc 

a palavra. no momento opporluno, e o fiz para diier apenas o 
sr.:;tlinte: dn aceôrdo rnrn as informações que me foram prc
sl:idas peln h<1nrado nnlator ·do Ol'çnmcnt.o dn Interior, n Com
niissao· de F inanr;n!' pr0lendc. na terceira disct~!:'são. :imparar 
toclns as snbvenr,õe::: propostas pelos Srs. DepuLados. PO\' isso. 
c1ucria. pedir a V. Ex. a retirada. da emenda. 

Rejeit.:.i.dus successivamcnte ns emendas ns. i8 o 1.9. ' 

Votacão da seguinte emenda 

N. 20 

Ao orçamento do I_nterior: 
Ao n. 38, accresoente-se : 
Ao Insti tuto de Mt1i;ica OE' nl'cifc, 6 :000!!?000. - t1rirlradc 

nc::cr1·a. - r.,. Cori·êa <li.; llrilo. - ,ll1!.l!1mrlri1w Tl.ochcr. -
Sou:.a Castro. - Dion11sio lleutcs. - Gci·vasio Fioravanti. 
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~12 

O Sr. Andrade Bezerra (pela ordem) requer a retirada 
da emencia n. :2ú. 

O Sr. Presidente ~ Defiro o requerimento. 
Votação da seguinte emenda 

N. 21 

Consigne-se a verba de cem contos de réis para au~:iliar 
a im::lallação da Faculdade de Mecicina de Recife.-A. Aus
treuesilo. ...._: Ale:tandrino ·da Roeha. 

O Sr. Austregesilo (pela ordem) requer a retirada da 
emenda n. :?t. 

O Sr. Presidente - Defiro o requeI"imento. 
Rejeitadas succcssivamente as emendas ns. 24, 31, 32. 

36 e 3'1. 

·votação da seg11inte emenda 

N. 38 

Pela rubrica ~1,. - Departamento tia 8aude Publica 
Sejam concerlídos cincocnta contos (50 :000$), para a creação 
de postos regionaes. para a distribuição de medicamentos 
considerados especifkus contra as principaes cndemias exis
tente;; no Estado ele <;oyaz, nomP.adamente impaludiEmo, un
c.inariosc,. locali;;.ados um na região sul e outros na região 
i;orte do referido Estado. - Oleaario Pinto. - F. Aures da 
Silva. 

O Sr. Ayres da Silva (para. enl'aminhar a votação) ~ 
Sr. Pre~idi:-nte. a emenda 38 que V. Ex. 9.caba de submetler 
:i votação da Camara trata óe conceder ao Estado de Goyaz, a 
<1ue tenho a hon.ra de representar nesta Casa, o auxilio de 
~.o contos para distribuir á. pobreza em medi'cemcnlos, consi
derados de utilidade naquella zona. 

V. Ex. sah(\ e a Camara que inneJ;!avelmente o Es!açlo 
ele Goyaz foi 'o Estado que motivou em e.3pccial a grand~ cam
panha do saneamento, ha seguramente oito nnnos. Pois bem, 
de oito annos a ti"~ o prosenle, absolutamente nada foi conce
dido ao E~tnrfo que lenho a honra de repre!Senta1·. 

Aconleco mnis o scirninte: e,;ses mndicamentos considera
tios de ab~oluta necessidade naqnelln zona, quasi desapr)n.re
ceram. de modo que n Qninina é diffieilmcnte encontra.lo no 
J•:slnúo de Goyuz. Nestas condiçües, pediria á Camara a nppro
vnc1ío da emenda. 

O Sr. Alherto Maranhão (para encaminhar a votação) -
o pn.rccer da Cornm issão consh.ie~a simplesmente pre.iudicnda 
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a emenda ; não é r.ontÍ'úio :1 ~m'lnda 11ue ella contén1 porque, 
conroi-n1c informacões rcccbicla:; do Minislerio c!o Interior, a 
adminislracão diz que a providencia já. eslá incluida n:i. re
forma sunitar ia. nul.or izac!a pelo Congresso, e ·que vaB ser 
posta cm exccui:ão. dependendo apenas da rcgulamenlacão . da 
renda >'S(H!cial. cujo;; estudos estão sendo feitos no Minislerio 
dn Fazenda. Por eS LC! moli\'u, a Cc1rnmissão deu o parecer nos 
termos cm que se acha. · 

O Sr. Presidente - A l\fesa annníléíou o parecer contra
rio porque sd piídc .considerar rm?.i11dicada uma emenda pot• 
outra emenclu e ,não por uma lei anterior. 

Reijcitadas · successivamenlc ai:- emendas ns. · 38, 39 
e 40. 

Votattio d:1 ~eguinte emenda.. 

N . .a 
Rubrica 21 - Ao Departamento Nadonal de S:iude Pu

blfra "Pjarn ronredido~ oc:z rmllM - 10 :000$. ao A_sylú São 
Vieenlc rlc Paula, flxi,;tenle na cnpilal . de Goynz inslilui
cão partic-11l:ir dfl carie ade. adslri ;f.a ao cuidado e ampnro 
de indivicluos ac.:omm etlidos do m::il dP. Chagas. modrtlidade 
nervosa, v r.r claclcil'os p ál'ias da vicia. fatalmente conc!emna
dos :i moPt.e si a philanlropin prirlicular I? col!P.cliva lhes 
não amparar o infor tuirio. - Ole{iario Pinto. - F. Auras da 
Silva. 

Rejeitada. 
O Sr. Ayres da Silva (para encaminhar a votação) - Sr. 

Presiden te. esta emenda trata dr. um modP-s lo auxilio a um 
inslifuio que presta enormes scrv1('os. beneficios ao Estado 
de Goyaz. · 

O Sr. Pres1dent~ - Essa emenda já foi, conforme . tive 
occasião de dccla1·ar, 1·cjcilada. · 

O Sr. Ayres da Silva - Pedi a palavra, certo de que 
V . Ex:. nnnunciúru a vutm,:.ão r2a <:menda 11. 41. 

Volac;ão da seguint.:! emenda : 

l'l. 42 

Verba 38" - Subv1~ncões : 

Acrrescr.nt.t?-se : 
A' Soc:ierhl<lr ele Concertos Symphonicos do nio 

de J:mnl!·o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 :000~000 
Vir.ente Pi"l'fUJibc. - A 11(111,q{o rfr lima.•· - Faustn Ferrn:. 

- ,tntonio Nogt:cira. - Alao1· P1·a.ta. - B1mto de Mirando •. 
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ANNAES DA CA~ . . . 

O Sr. Vicente Piragibe ,(pela ordem)'. requer a retirada 
da emenda n . 42. 

o Sr. Presidente - Defiro o requerimento de V. Ex; 

RejeHaaas succ.essivainente as emendas n.s •. 43 e 44. 

Votacão da seguinte emenda: 

N •. 46 

,. E' concedida a subvencão de quinze contos de réis á Lir;:l. 
Pernambucana contr~. o Analphabetisrno. - José .Augusto. -

.·- Turiano CampelLo. · -
E' concedida a subvenção de quinze contos de réis â Liga 

Brasileira contra · o Analphabestiµio . ,..... José Augusto.. -
Turúmo Campello. 

E' concedida a .subvenção de dez contos de réis no Insti
tuto de Protcccão á Infancfa de Natal, Estadô do Rio Grande 
do Norte. - José Augusto. ,..... Turiano Campello. · 

O Sr. J'osê Augustó (pela ordem) requer a retirada das 
tres partes da: emenda u. 4G. 

O Sr. PresideDte - Defiro o requerimento de y. Ex. 

Vot·lCÜ!J da seguinte emenda: 

N •. 55 

Vu·ba 38" - Subvenções ! 

• 
Mantenha-se a de 20:000$, do orçamento vigente, ás As

sociação Proleclora de Cégos 17 de Selembro, mantenedora 
da Escola Profissional e Asylo para Césos Adull.os da Capital 
.Federal .. - Vicente PirO(Jibe. 

O Sr . Vicente Piragille (pel.a ordem) requer a retirada 
da emenda n. 55. _ ' 

O Sr. Presidente - Defiro o requerimento de V. Ex. 
Rejeitadas successivamente as Cll'l;cndas ns . 61 e 66~ 

O Sr, Nicanó~ Nascimento .Uiela ordem), requ~ a yeri
fioação da :v:otaçã.o.; 
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- - SESSÃO EM 26 DE AGOSTO DE 1920-

Procedendo-se á verificacão da votacão. reconhece-se te-
1·em vota do a favor dous Srs. Deputados e contra, i07, to-

1.a l, · 109 · · · 

O Sr. Presidente - A emenda foi rejeitáda. 

Vota<;fü) da scguin~~ emenaa: 

N. 68 

A~ n. 38 - Subven~ões: 

.ACillrcscente-se: 

Ao l)atronato das Crcancas Pobres da freguezia. de Sã.o 
Jvão Baptista da Lagôa, nesta cidade, 20: 000$000. - .4:ndrade 
IJezerra. · 

O Sr. Andrade Bezerra (pela ordem) requer a retirada 
ela em~mda n. 68. . . . 

O Sr. Presidente - Defiro o requerimento de V. E:t. 
Rejeitada a emenda .n. 70. · 
Votação da seguintl~ emenda: 

N.' 7S 
verba :'.IS" - Subvenções~ 

~\o Jnstif.ulo d() l>rotecçâo e Assistencia ~~ Infancia con
•~c> t!1• - s1 ,_ u lo~m da subvcnc;:ão do areamento vigente, mai,; 
li8 :O·OO$, para manter uma succursal, com todas as. sccçõc:>, 
nos ~uburbios da Leopoldina. e outro tanlo para igual · ser
vlro nos suburbios da Central do Brasil. -· Vicente Piragibe. 
~ :111.1.fraà.e Re:;er1·a. - Herculano Ccsar. - Paulo de F1·onti-n. 
- · F 1·cmcisco Valladares. 

O Sr. Vicente Piragibe (pela ordem) requer a retirada 
,~;1 1•1w;nd~ n. 78. . · · 

O Sr. Presidente - Defiro o r equerime+ito de V. Ex. 

Yola r:ão d:i seguinte emenda .. 

N. 79 

\J er ba 38" _.:. Subv_enções: 

Restabeleça-se a. subvencüo de 68:0001!. do oroamento vi
i enLe, para o Instituto de Proteccão e Assiste.noia á Infanci'a. 
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- Vicente Pira(Jihe. - Andrada Bezerra. - Her,culano Ce
~m·. - Pauto de Frontin. - Francisco VaUadares. 

O Sr. Vicente Piragille (pl.'la ordem) requer a retirada 
da emenda 79. 

O Sr. Presidente -·Defiro o requerimento de V. Ex. 
Rejeitada a emenda n. 86. 

Votação ela seguinte emenda 

N. 94 

Accr('sccntc-sc á verba n. 38: 

Dispensaria S. ·vicente de Paulo, dirigido pela 
irmã Paula .........•.......•......... 

Liga contI'a :i Tuberculose do Rio de Janeiro 
I.yceu de Arles ll OfJ'icios do Rio de Janeiro .. 
-'- Paulo de Frontin. · 

120 000$000 
.2-i 000$000 
48 000$000 

O Sr. Presidente - A Bsla emenda a Commissão conclue 
o seu p!u·cc1.:r do seguinte modo : 

«A Commissão é fnvoravel á ·emE>nda, com a rcducção de 
'1 :000$ na seg-undo e de 18: 000$ na terceira das consignações, 
mantendo em -120 :000$ a quantia .da primP.ira consignar,;ão.l) 

Approvada com a sub-emenda da Commissão. 

Votacão da seguinte emend~. 

N. 95 
Rubrica n. 38: 
E' mantida, como nos anl'lj!'l arilcriorcs, a subvcnc;ão de 

20: 000$. para a Ar;sociac;ão ProtccLora dos Cegos 17 de Se-· 
tembro, destinada ú manutP.n~~ão da Escola Profissional e 
Asylo para. cego$ ndullos desta Capital, Nconhecida de uti
lidade publica pC!lo decl'elo n. 3. 7 46, de 6 de agoi.;Lo de 1910. 
- Paulo di: Frontin. 

O Sr. Paulo de Frontin (pela ordem) requer a rcLirada 
da emenda n. 95. 

O Sr. Pr~sidente - Defiro o requerimento de V. Ex. 
Rejeita-das successivamenle as emendas ns. 96, 91, 93, 

101 e 103. 

E' cor.siderada pt·ejudicada a emenda n. iOil, pela ap
p1•ovacão da de n. ?-i. 
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. SES!'IÃO F.M 26. DE AGOSTO OP. '1920 U7 

Vof,ai:;ão da scguinle emqnda: 

N. J07 

VerJ)a 38• - S11bv1moücs - Augmente-se: 
Ao Jnsf.il.u to de Assislencia :i lnfancia do Maranhão, 

10:000~00:0. 
A' Sanfa Casa de Misericordia do Ma.r::mhão pa1·a o hos

pil.'.11 de lutierculosos. ·20: 000$000. - Rod.rigucs iltoc!Lado. 
- A?•thnr Coll.m·e.~ Mo·refrú. - Cunha Mo~h.odn. - Ltii;; 
1Jominau.e s . 

O Sr. Rod,rigues Machado (Vela onlem) - RequP.iro a 
l'~Lírnda da emenda n. 1'07. 

O Sr. Presidente - Defiro o requcrimenlo dr. ·v . Ex. 
Rejeitada a emenda n. rns. 
Votação dn sr!guinLc emenda: 

N. 1.10 

Sul1mc llcmos íl considr.rac;.ão da Camarn n sr.gninfp, 
í'llrnnda na pal"l.c 1·9luliva a «Subvt•nr,õc:>.:.-: 

<tAo Cnstit.u to de AssisLencia r. .Pro lecção ú Tn fane ia d·a 
.Parahyba do Norle, 10 :000$; ao A~y!o dr. i\londicidadc no 
mesmo Estado. W :000$: á Santa Casa de! Miset·it.:ort! ia da ca
pital. HJl:000$: ás Casag dt' Caridado (Jo Ai-êa, Alal?oa Nova. 
Al':írn, Campina Grand e.•, Pnt:i11has t• Misrrir.cwdia. 3 :000$. a 
1:udn. nma. todas lHl E slado da Parahyba. '' ~ :000$ ao Orpha-
11ato D . Ult·ico, no mm:mo F.s!.ado. - Oclttcilio di~ Albu.
'ill<!1•r11rn. - Oscnr So11,.c.~. - C1111/t.11 {Ama. - ~imctio /~errl. 

O Sr. Octacilio de Albuquerque (pefn rmir:m) requer a 
rdirmln <ln emrnda n. 11 O. 

O Sr. Presidente - Dc•firn n rN]llf'l'im,nto. 
Vnt nr.ãn eia segniuf.r rmrml:t: 

Ondr eon\"Í!'t': 

,\utorilm ao Gov<.'rno Federal n. installar nn r.idade tlC' ne
rir" uma filial do Imtituf.o Oswaltln Cn17., podl'ndo despender 
11ara a ins l.al!acão a quanl.ia de 100 :00!0$, a bem assim para 
o (lll ~t.eio annual a qnanf.ia <l1' !iO :OOO)j;OOO. - ,1. .41/gf:re-
111·.~ito. - Ale:~andrino Rncha. Tei:r.eiru. Rrrmrl«ío. />. 
Ri.mi1!r. ~ Dion11sio nrmtcs. 

C. - Vol. VI. ~ 
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O S,r. A. Austregesilo (pela m·dem.) - Requeiro a reti
rada ela emenda. n. 11~. 

O Sr. Presidente - Defiro o i·equerimcnto <Je V. Ex. 

Vut~ção i.la ~egui 11 l t• 1~lll e11da 

N 113 

A" verba - Snhveni:ões - do 01'ramr.nlo (lo Interior. 
ai;cresccnte-sr': «31.J :000$ para auxiliai· - a not.avel canlorá. 
ln:asilL~ira D. IUsol r. la Silil"õcs J~opcs Amaro <la Silva a aper
feiçoar e !~omplclar sua Nlucai;.ãc1 arl .. istil'a 11a .E.uropa:s.. 
Cm·lns Pe?i.ofi.el. - 11l"vm·o Boptis/.11. -- .! oao SimJ)lfoio. 
,, lam· Pro la. - '.llunoet Villol10im. 

O Sr. Carlos Penafiel (1Jala 01·dem) requer a retirada da 
1•menda n. 11:J. 

O Sr. Presidente - Del'lro o requerimento de V. Ex. 
lloj c itadas sueecssivanwnlc as emendas m. 

1lG e H7. 

N. 118 

JH, 11~. 

üontini'.1n r~m vigor n ilisposln no n. :rn do orçnmrnL1.1' do 
Tnl.crior na pal'l<· i•m IJlH' a~sim l)l"l'l'Pilúa: «Para auxilio do;; 
Lrnbnl lrn~ dn SPlimo Con;.:t·P~~n Ht•a,:;ilfdrn d!• Geogt•anhia. no 
Eslnrlr) da Pa 1 · ali~·ha. :w: Oll'O!i:OlHI. --<Jl'/rwilio di: :l/b;111111:1·11111·. 

()g1•111• S1uu·1~"" - Crrr1h11 /.i11111. - · .~i'llH:r"'in J.r.rr( .. 

A ppt·n,·ada. 

ll<'.i Pilada a 1·11wn1 l:i n. 1 ti, 
H;io 1:ut1,;id1 · 1·ada~ prP.iildir~:Hlri~ a~ 1'm<'mln~ ns . :!::?, 2:1, 2:-,, 

!,!(}, '.!.7. :!H. :!H, :lO. ~l~Lt ;i .~. :~r •.. 'i;,, ·'t7 . .• ~. 110. r10, r,1, r.~. :;:1: 
r)·i: fin: r,J. ri~. ;,q, t~o. n~~ o:i. n'i, t;r,~ '~7. l•l.l, ;o~ 7·L 7~. 7~J. 
;.11, ;ri; 'ili: ';I. Híl, ~1. H:.'. ~::1. 8 11. 8:>. 87. ~~. ~\1, 110. \H, \l'.!. 
~1:i. !l!I: 1001; Hk'; IO!í, lnc .. •ftli, 10!), IHl <' 111. 

O Sr: Presidente - O pt'Oj<!Cf.o pn>:sa :"t 3' discussão, indo 
:rnhc>' ú Co11uni!:l~i"to d<! Fi11an~as, p:u·a sc•r· rNli~·ido. 

Volar;ão cio fll'O.il'l'ln 11 •. 'il) A. de rn20, e1·eando a 0t'dL'Jl1 
~lo Cruzo iro; eom l):ll'f'CcJt' favoraval ela Commissüo de Cou
slil.uiç.ií.o !! Jusl.i(:a 1' valo vm sppa1·:.ido do Sr. Mnrçnl de Es
cobar (2ª cliscus~5o): 
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Sr.SSÃO Ei\1 2.(i 01' AGOSTO Of; 1 !J20 

Appr ovado em ,,. discuc>siio o seguinte arLigo do ,j'' 

f>l'IO.TECTO 

.O Cong-1•r!:sn i\'aeional 1·csolve: 

Ar/,. 1 . • Vica ci•cadu a Ôl'rlem. <lo Ci·u::cfro, d c<sl inada á 
r·ncomprnsa d1~ . s1~1·vit~os r elevantes, ou netos de pa r.!'iotismo 
011 de amizadP ao Bras il, sr.m c:u:acle t· -dr nobrei a , e scm ::il
l1•ibnir qtmP.sqncr p t•e t·og-aliva.s. 1·c>:;rt1I ias ou -vanla:;1ins crm
trari as ao a~·L 72, § 2· da ConsULuii;ão F1.~dernl. 

O Sr. Frederico Bo:rges (pefo 01·de m) requer. a verifica-
1:fin da volai;ão. 

Pt·ocNlPn<lo--;;c ;~ wri fic-acão da vot~i:à•). rcc-onliecc:....Se 
l.r:rt•m votado a faYOt' ~o SI'~. Deputados e contra tt1i ; tr>l.al, 

. ~G. 

O Sr . Presídente - Não ha nomr.t'O. 
V:w-sc IH'nc 1~d"r n. chamada. 
O Sr. Costa Rego (wm1lcnte, sci•vindo de 1· Scr.ret.m'io) 

[ll'nccdc a 1: ham::i.da dos Sl's . -De1>utados. 
Feita ú- chamada. Yorifica-s11 Let·cm-sc :i.uscnlado os ·sr:;:. 

f.IHn•monL dr.• Mirand:\; Affonso Barala. Sulon ele Lucena, 
ErluanJo Tav;u~n~. Estado Coimbra. J oão MC'nPzcs. ;roão !\lan
:;abril'a, All're à(I Ru:r. r~lpidio dt.• !Vkgquilu. Sallcs Filho, l\len
dl•:; Ta"Vm·1~:; . Hamiro Hra-ga. Maul'i1.: in dn Lat.:r•rlla. Sih·cirn 
l\rurn. Odi lon <li' Amknde. Lnmonnic1· GuliofrNlo. Sallc$ Ju- · 
11ioi·. T>n1 d'<!ntc do ~'loracs Filho. Eloy Chaves. Pnlmc im Hip
fll'L'. S:Hn1>:üo Villal. PNlro 'Coot.a. Manoel :vrnaho im, Ole~n1· iu 
Pinlo. Sf\vcriann Jlat·<Jpl'i::. Abclon Bapt.is ta. Alvaro l:\apti.,;(a, 
.lol"tn Simplic:in. Murr:a l Escoha1-. l'iahuco d1~ Gou""1n. OC'lnvio 
1:nt•ltn, Bui·bo ~a fint1<,;.,,lv<H e r.arlns l\faximilia110. 

o Sr. Presidente - RCSJ)Ond1~ram á chamada n 1 Sr:;. Dt!-
11 111 arlns. · 

~:lo h a n111)ll'I'11 pa1·::i s1~ p 1·0~ 1'g11lr· 1rn,: vnlai;1irs. 
J>as!'a-!'t' :if: niat1•1•i;1 l'1 ''ln lli~t· n ,:.~ão . · 
:l" di,.1 · u ~~iio iJll pro,jP1:( 0 n. ~ i i. d<' l!l~O. ahl'illd11 11 rrr

•iiln "-~1w1·ial 1h1 :lr) :G'i!!$!)!li. trni·a pagn11wnln a11 Dr. 1·' 1·andsl'o 
dP ,\z1'v1~ 1lo Sn:n·"~ 1fo C::impof' t! L:nf;\l'" t> ""ª nn1llu~r. 

En 1 ~N·rn1.!n o ll(lia<l:t ::i vola~·ií.11. 
:~· di~1' \l \1.s fln do 1)t·1~1!r.lo 11. -180 A. d •' t \l!?O. do St'nado. 

a11!1wizando a apos<'nl ur c<>m _lodos o~ v•~twi ffi t?ntos o Dr. Eva-
1 · i ~1 0 ela V cig::i Gommg-a : í!Ol)) parecer con trario dn Co11Hn i!-'l~ão 
<l•~ .L<'inunça,: ~ voto •?ff1 s1!1)ara1lo 1fos Sr.~. Uall hnzar Pf:' r(!u·a, 
:\ll11!1'lo i\l'nrun hão "-' Celsl'• B!lynrn. 
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AN.NAES OA ('..AMAl'l.\. 

o Sr. Presidente - Acl!a-sc sob1·e a mesa l.lma emenda 
que vae ser lida.· · 

E' lida. apoiada .-. poi;t:t t.'On.innt:1mrmfl) ''ºl di~cussã.o a . 
seguinte · 

No art. 1": 
Em vez de - 1·u111 todos 11g vencim.P.nt.os, 1iiga-~e - co1n 

o orrle11adv do cargo. 
Sala das sessões. 2G dr! ago::to d(• :1920. - 1'homaz .Ro-

tlri(!lWS . . 

Em:errada a :3• di~r.L18siio do ])ro, jcd.o n. ·l SO /\, de 1920. 
f• adbda a vol.ao;iio ai(: q::1e a C.Jtmni~,;:iio •.k Finun1.:-as dê nal'll 
c- r•r c;ohrc a emenda ofkr·r.cida. 

En(·.l'rrada u !:!' dio,;!'11."$ÚO do url.igo unicn (io p1•oj ocLO 
n. ~5H, d1: 1io. ab1·.i111:1to o N.'eui!o •~l"pti1, i:tl de 200 :UOO$, par a a
r·un-1p1·a dr: llHH..'hin m< par:i a CJ.~a d<t l\foNla: i'i cand(I auincln n 
1•ot.acno . · · · · · 

E1werrada a :!" oi is•:u!'l,.fio do :.11·!.igo unico do pi-o,iccto m1-
meco .26/i, rir; ·1~11 . :rnlOl'izandn a 1;011lnr, para os r,ffoilos d <' 
m~l ho1·iu dt• 1·ef(l1•n1u. dl'L<.'rm i nucto tempo no !l" LcneuLe t•c
fo1·.rnudo .'\11(011 io <::11·10:0 clL• ~i1111eirn: com pa1·ecor eon l rn río 
<.la Commi~~no 110 1"i1H111!:ns; fi cando adiada a volação. 

Di::;cui;sfio \mica fü•, pm·~cer dn Commi~são de l"immc;u"' 
,;olJrP us e1111HHlas 1ll'l'l•t't'C!idas na 3• di!:'cns.:sãc1 do pro,iecto nu
nwr1> 1 !H .B, d(! 1 !H !1, 1·1.•ennl uwt•ndo et.llllo fl1·· l':i1·a1·ü·1· ol'fic i:tl 
t•~ d iplc11nas 1.·01i fp1·id0,.; pt•las ··><cnl n~ oe a:;·t'tl!HHll i :l (; de n w 
t1ici11a ,·clcrl 11a1'ia d1~ ::1-. Hen lo. t• tn Ol inda. e dn Ai;i·mwmia. 
d1.~ .Pt·1·11ambuco: 1:0111 p ur1)0r•1· d as •Cnmmi~:;ül!~ d,. l nst1·1w1~ã11 
Í'11)1I ÍC:t t ' do J•'in:..tlll.'Ul', l' Oll(J•:1t'iO!:' Úli " lll!'llll:\s :l(ll' l' Sl'll l ad:is 
(vide p1·ojt•dó n. :!(\:{, dt• l \l~O) . . 

O Sr . Celso l3ayma - :-3r. P1·1!git1cn Lr•, V. l~x. acahn d (• 
:1nnuucia1· a diseussã11 ·Ullil'U dl' purc•c1.•r ~ulH'I! as l'llWmlus un 
lll'O.i!.'clo n. 151 li. que 1·1•tonlwc1! eonw d1\ earncli)I' ol'J'it: itt l 
1i~ diploma~ c;onJcridos pela~ E scolas d1~ J\f!'ronnmi:l P d-e Mr.-
11 idmt VPl.criual'ia t.fp 8 . U1•r:Lo, l' llt Olinda. <h? Pf'r'llllmbuco . 

.Pc~:o, poi~, lit:('llt:-a a Y. J•;:-.: • . pura mn a1)v c)\'t• il.UI' tlu ll ii;
eus~lí.o que o nw::uw ol'f1•1•(!t'•! pnru. ·ro1·111ulur· 1tr11a tii;niru i·e
i!l)O~ta ao <liseul'~u lu1.ie lll'tll'1!1•id11 1m ltlll'\\ tln cx.pcdienu1 
pulo m e u illusLr!! :unigu Si·. Lu i;: Dnmingw~l:\, J)r.•pulado pe.lo 
l\h rn n h a o . 

Devo doslle Já u~~i:;nalar Que o rncu proj 1;i: lo , ha tempos 
a.p1·csenlado1 i.;rcando a Ordem do Cn1:1,eiL·o, nüo insti tuc 
nenhum llrivilct:io ou rc;;ulitt, uem conccclr. p1·crogaLivns d e 
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qualquer · ordem. 'Não conlt·aL'ia.. nem póde oonlraria.t• o a1·
t igo 72, § 2", du. Consfüuír:ão. 

o sn. FREDlmICO BonGB!:) _, o lH'Ojcçto 1j - (.' }'(J(/./ld1) -
ou - ,·estcmrando ? 

O S.11. . CgLso B.wMA - O rn·o.i ccto é conccb:ão 110:; ::ic
guintes termos: 

«Arl.. -L ." F ica. ct·e:i.<la u. 01·dcm. do Cl-ttzcfro, ck:;;li
na<la á recompensa de scr\'Í4}0!: relevantes, ou actos ele 
patriotismo qu de amiwdc ao Brasil, sc·m caraclc1• <lú 
nobreza, o sem uLt.t•ibufr ·qua.csque1• prcrogalivas, re
galias ou vantagem: CO'ntrat·fas uo at'l . 72. & 3", ela 
Constituicão I?ederal. " 

Art .. 3. º As nomfüt~~üt~s serao feitas pclll PrP.sid f:' n lc 
<.la. n.epubl.ica. e referendadas pelo .Miuislro da .Jus
ti~.a e Ne;;ocios lnlel'iorc::;, as dos naciona.f!s; " pelo 
Minis~ro doas Re!ac;ões Es.tel'io1.·cs, ag dos e~trans-eit'O$. 

AC'~. 3 .• O Poder l~xecu~ivo dcLerminar:l. no rc0'1l
JamcnLo a e~pedfr. ~ fórma das insígnia~. as ca~e<:;ol'ias 
e o nutnct·o dos dignilarios.~ 

Esto e o proj ccLo. 
Está claro quo não chl'eW <t cocnprchendel' como possa. 

sufl't·er impugnat;iín por p:wi" 1!l),:. riun l.i·vc1·am en;;c,io de <'XU
nrinar os §~ 2º 1! :.!!) elo al'L. i:.! da Consf.iLuic;ão. 

O § ~" não clú. occa!:'iiío a que se.jn possível <'1H.:onLL·u.r 
nara o seu c:ontcudo o\lLrti illlllt'l)rclMão qun nãl) a r1ue se 
rJ•.í,jc deduzir· doK seus vocubulns. isoladamcnf.e . . o .do seu 4~0'n
iunlu. fln accUl'f.19 com :u: rc)f;ra;; de interpreta1;üo. 

A Constitui1;:\cl no r cfor ido para:;rapho arffrma quu "ª 
Jtpp11hlico. nfü1 mlm,iti<' privil<'gio dl1 nascimr.nl.o, dt:.~con.hecc 

· l"•frus <.!" nol11'C'lm n · (.';r.lit1fJO•~ a~ 111,dnus ·honorificas ..::xi;;f.nnf.Cf;:i> • 
. Não 1! mais rln qu1• um;i 1·eproduc1:ão de uma, ilntig;i fôr-

. mui:\ adoptadà pela convencão frnnce7.n cm ·17!71 . Quandn 
aqt11•lla nsi-;r•mbli'•n iu iciou 1i st rn ohr'tl 1;1woludo1iurin. ·~xt.in
;.:uiu Loúu.:i a:; t'l'i;ali~t~. 1wivil1•i:in:-: 4' \n'.el'O:;u.l.i\':1i- 4_111 an-
1 i:.:11 1·r~i;i 11wn. t'n:r.rml11 tl1•sa111m1•11 1•1•1• 1\1<.l ·u~ U:'\ cund1'<'.lll'ar;õt·~. 
Í ndo~ ll ~ .~i).tfüll'~ l'Xh•l'ln!'l'S fl\14' i 11d i4'l\SS11nl flU!ll([UCI' d iS[ i lllX'ÜO 
1•11l.1·r o.ls 1:id11dt1os <ln lletllll.ili4~ll . · 

Pr>1w11 liPpois. por1'•111, a .pro111·i:1 cnnVt'neão. ~1.·n l.indo a 
i111110:-::-1ihilidnd,, ll1• n1:1:nt1.•1· um 11iv4~lam 1.•11ln i ucomr,nLivcl com 
lllll 1'4'),dJIWll 1)11(' f Í!lh:t lll'(Jp:;sjdad(1 ilü t'~f jl)llJJU!' (),; 1foVO lt\
l1l1•liiOS 0 h1>r·11icnH 4' 41.-: g-1·:wd1•,: sat·1·irlein:; 111iliLun:~. lo\'l• de 
4•1111l 1·amarchat• l10 :'t' ll 1•a1.llca\i~mn. que pOL!c~ria ser nndvo <\O 
l'stirnuln do:> soldados que eon1lm!.inm em [.oda:; a;; dirccçn"c8 
pu1·:i ;:;a\vaguardar a honra e a inlcgddade do. Franon. 

O S11. Jo,\o Pc:nNET'J'A - Náo apoiado. O f:i.cto a !ltlfJ 
V. Ex. allude Leve loga1' na. phasc rclro::;radn. da rl!volucão, 
•Juando cahiu Danion e Robe~pierro dominou. (.iipoil:ulo$,) 
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O Sit. C~t.so 13:1.Y.\L\ - O fat.lo llistm•ic.o a!Ji esl:L A 
i:onv(mc_;ã(} francezu. sentiu o. neccssí·dadc de rc.,,Lau1'al' a l'ÓL'
llla c:d.erio1· d~ t'Deo111pcnsa1·, po1• meio -do iusignias,. os ser
\" i1}os l11~t·o!cos fios q1.w su dedicavam á ::,1·a.nd(~ia e á irnmor
tal idade da g-lul'iosa Lll\'"ão lu.Uua. 

E' ai.nda u cotwCn(:ão que, poueo dl'1WiS, a!at•ga a cx
cupr;ão t:unceditla aus miliLt\L'eS pai·a 1) Llil'ci lo ús cornJceora
<.;lius. 

· Si u.qucllcs deviam l'Ccúbl)l.' os Iircmíos devido~ ao llc- · 
roismo colll que se· condu.:iam rios campo;; de balalha, igual 
1·1~~ompensa di~víu t:abc1' ao::> ciàad'ãos que na potilfoa, na 
,;eicncia. uu. lHlci·atura f' nas ur'Les illuslravam com o ~cu 
e$J'or(:o t) com ~uas vi1·lud1:~~ o 1101111.) da Ft'anta. 

A Jt.cpubliub., ·po1rta.1tfo, i>l!tll e::;l.o.bclcc-ct· .\wnlrnma &k::;
i~u:Lhfo,dc ou J)\'ivile;;iü, pl'ocuruva !us::;im tirar d.o nivi•la
rnenln g-1~t·al. ~.onsrigrundo corn si;;nae.~ 1~xtcriot'üS. ·lodo,; 
aqncllt:•s ·(1ue llralkavam o .Jwroi:::uw 1) o dntotamenlo, re
eompeusando a;,;~im o mcd(o. a,; v frlude::; I! o l<\lenlo eon1 
iguaes LiLulos, in:>ig-11ius e direito~. 

O Sn. F1rnu1m1co Bot\GEs - Es:>as qualidade,; llÜL, !J['('
citiam de aachat:;, 

O S11. CELSO IlAY::O-L\ - E;;Lou moslrnnJo fJUC c111 varia~ 
épor:as ... 

O Sn. G;\llLu~ Pi>~.\.l'11lL - ?\ao é i,:,;u o qur· º" r1•pu!Jli-
1:nn_us impugnam. O que ell1:;; .impu;;m1m 1: o t•l·~mcntu lti~
lora.:o dessas lll'ig·1.>n.:1 (!!H:' ,;fio do pot.11•1· 1' da µTa~:a clivina. 

O Sn. CE1..-u ·n.\Y~JA - P1,•.1•ufío', lfo flua,; ot·L11~n,; n,. di~-
1.intr:,õe.;: ,\..s que nus~1~m ui! podei· divino e a,; que 11a:::1\ CHl 
du poder <lnmorrnlieo, l'l'!::ula1·in1•11l1• inv1·sl id11 da aul1.1ridatl1• 
[};u·a ~unforil-u:; pelo voiu Ul) povv. 

O ~lt, :\f,\'.\ltu B.\PTlS't',\ - O IJl)Uc1· 1.fouweral.icu nií.i 
t"11w1· outra>; di~I im~~:fir,: ~infio a~ qL1c JH'o\·rr111 da.~ ''il'llltll':< ,. 
u1" sahl·r, 

o. 811. t:1;1,,;u B.\,·,,1,1 -·- 1;um tií.u 1·1111~ta11L1•s ittl1.•1'1'u11tt1<•' 
1\l'lll SHfUl~I' pudr!l't'i ut~s1mvolvc1• u lllt'll nwiu1.:i11it1. 

O Sn .. \l,\',lll(J n.1PTIS'r'.1 -- .U::ut.i1o ittH•it·a V. 1•:x. dl'~t· ul
J1a1•-111c •. V. Ex. i11·an1:a 11111a p1·op 1t·~ii;ão q111• .inl;,:1.1 1111•no~ 
\' t' 'l'uadc1ra IHI Uh.!tt l1umil1fo nu>do dt• \'l'l'. 

0. ~n. ~l·:L;.;11 li.\ Y :11.1. -· .\ JH'O[lOt\it;:io !)\li' \', 'l~X. aeaha 
d1.• fo1•mtilat' !°• lll'l'1: i~an11•11l1' Px:ida. Sa!J i11111,.. a111hn~ tio !lll'"
u~u pu11l~ inidal. para l.'11<.';;:tt•rrwi; ;í eunelll,;i10 .111• t[W' u ttt<'
nLu. a v1!'lu1lo u u lahmlu µr1.!i:i:mm d!.! di;;U111!i)ii1~,; L' 1'L'1~01n
tJl!n~as. 

O Sn. l?nEDmuco Bomms - O nrnJee!lo <le V. Ex. ni:ío 
indica isso 
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O Sn. G1,r.sn .lhY.\M - 'J.'<:inu,,; a;;ora dn ·~stuúat· o meu 
pro.i1•c:lu d1) tir;crirr.lo .t:oni '·' pont,o. de vis~a consLi.tudonuJ. 

O § ~" do art. 72 da Con..:tiluicão é muito dat'o . 

Dii': o se:;uintc: 

«'fodo:> ,-:ã(l igu:ics pe1·;rn lc a ! ui. A Hepu)Jlíca llÜO 
adl/Lil.f,: pr·ivi legio dn nti.:;i.:i m•~nlt\ dt:;;coiihci; t: J'-õros de 
JtObt·••J':a 1~ 1·.rti:w1uc as 01.'c'1:ns honot•ifica,; cxistcule::; e 
todas a:; sua~ prm•ug·qtiva:; e r cg-al ius, h<lin como <Js 
tilulu:;: n(i:Ultiarchi1.•os · e l.lro 1;tmsr.J1.1u.» 

,\_ no!>>:a Con!:'lil u iC':in ·1\lleolll.!'nu tlous J'Pgi nwn~ d1• ot·rfon~ 
ll1111u1·l"fica:;.. uma~ c1'c

0

adas pelo ~uvc1·110 mona!!dlico, e ou-
1.m,: cr!'::tdas ,, re1!11n1i1·•eidn::: pr!l11 G11v•!1'110 P1·ovi SOJ.'. iú que 
1ll'nc lan111 11 a 1l1?puhlica. 

Tinhamos, p<ldau1.o. t11n111dn ~ .. promul:,;ou a C•msli~lli1;üo, 
.u1·deJ1s ltunor·ifit'a.~ nrn;n11•t:h i1 :a,.: ,.. ordens liunori.J'il!<ls n~pu
hlicana.~. tl'1~a(l:lS 1wlu didadurn r1·,·olucionaria. · 

( J ·S11 . "i·'1nm1rn11 :11 Hoai; E~ - Ji;sln,.: rrtPs mo · não 1·ct'Oll'hc
,.,~n1n,.:. 

O 811. r:"r.su H.\Y.\IA --- F.~lnu fawndo tl\WLHt S o ldi:Lo
rien. l..'>l' p11 i::: I Íl':\J'l'i _ ª"' 1·111wlt1 Si'í<':'. 

O ~11. l"i:~:mmtt~n H11i:r;E::; - - l':t1 pn::;~.-1 íallar ponwi:: f ui 
1·l•11:-<I il i1i11ll' '' JI"""" Clltll'Ol'l'•'l' pat'a t>lueidar o momento his-
rnr1cr:, , .,. 

O i"n. Cw.i-;n H.\V:\t,\ - \', Ex. lia . 1~ •-' dar l kelll:a de 
i11J1·1·1Jt'l' l:11· n Con,;iilt1kiln a m1!u mndo. . 

flat·:i inll't'JH'<'l a r'. 11üs dc•\º <~moi,; vt·l'. tn::iis nu menos. niio 
~,·, o 1111,. 1w11saY:.i111 º" r:nnstil11i"r1 l<'" <lc• rnUí.o, m::i;; C• l]Uc fa-
1·ian1 1~ll1•s ho.jl', :.:i. p01•,·1•nturn. th·,.~~<'m dr.• cl abot'i:n· n mt•sma 
<:1111,;Wu i1;ifo. 

( ) ::;11 .. <":.\11u1,.: C: .\111 :r.1 - :\ií11 8•1U hnjp u111 :.:rn.nd~ a1w 
J1-,~i:.: l.a do i:1 1ífra:.dn univf'r.~a.J. l~ 111 1•e ( anln , su:>tPnl t•i nal}Ucl!a 
•'pm·a ''""ª d1111 l l'iíla. 

O ~11. r. 1-: 1.~o n.\ Y :\1,\ -·- V. -E~ . ,;alw, po1• cxt•mplo, fJl.IC o 
1 :11di ~o Civil fra11e1•z l•'1l1 mai~ d•• >'1.•r11lo. Tr01 a1·ti;;:os: do ''·0-
1li;:n 1m1li• a a1•1.:rt11 i 11 11•1,·:ulnt•a da ,ju1·h:1wuclPncía. l.t•111 l1ncon
l 1'al111 m1oi11io d 1• Jll.lll ÍI' fadn;; q lll' 1•ri1 111 ('11nsid1•r tulos lici(of: 
d1•11f1·11 '-'" 11 1P<:111ii li·~lo ll';rn l. ~!ii1 ha a1·Lig-1) (Ili <' ll;ío f.enha 
,.11·11 1 • 111·i11111~· ·i··J1' t>Ú 1•m1.c1h1'1'l'i •l11 p•' la ini1•1;p1·p fa1:-iio do~ lri
l:u 11:11 ·:< . dn ~ n1•f,, (Jll•'. d1·nlrn li<> 11rn m1i$mO f1':tfo <lr. lr·i, .a 
"\'olttl.'tin l\ll~a l'!'•' hi!Jit• IJ (jllt' Hll (l' S dC'll'i'lllillU\'ll f' l)Cl'-
111i11 i :\ . 

l~ 110 ent1·1'f.anfo a ll'i ·P a mr~mn. 
A w1·d:1dt' hi;; [1)J'ir;a s~1hid;.i ü 11uc os no:sso:; con:;LiLufatlc~ 

Unli:m1 Mn vi8la '01·dcns hono1•ificas crca<ln$ pclçi governo 
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mmrnt•1:hico e ordPn~ honorifieas rcslabekcicas e c1·ead~s 
p 1?ln govc[·no l'l'\'nlu t'ionar io. 

D1~kl'mina11d0 os i.:onsli luin1fls a f.'.r:linc';'ão <las ord<rn.~ 
d.r istenlcs, niio Pn.1prcg'lll·am ncnhumil cxprcssao por onda se 
\·c1·il'ieassi~ a in·ohibicão fot•mal d t~ se eniarcm sign:ws exterio
res, ins i;;nias (' d·ist.ine<;•11Js pa1·a 1'1!rompcnsa de virl.uder. cí
vicas e S'-'l'Vi(;os milila1·<'S. 

Eram ~firnM lr. a!! nràrms honorificas cxisl.cnlcs ao temrw 
ela promulglll:ii.o do nn~Sl'.I wc.:t.o fundam<!ntal qu~ se mandava 
1!Xl ini; nir. M1:~mo pm·quc sr? não podiam ·~xf.i n;;u ir sínão a:c: 
01'r.l!'rn; .iü 1~1·t•:.i da i'. j :í P.xislcnles. 

E,;l.:i.vamn" .-Joa n lc d<' ot•dcns hono1· il'ica~ r.orn prtvil c:;ios. 
r·r~~a lias n 111·f'1•nµaU ~·n.~ . A Gon!'!Hu i~.:iío mnndn. consid era i-a~ 
0xLi1wf.a:<:. D<>.~pn:11·rceram f'm r.onsequenr.ia . 

Nada. p111·1•111. impr.<fo que "li possa 1~t·ea : · 01·dens hono
l'!fica~ sr·m m·ivi lr)?'ios 1• rf'::;-a lia~ ti~ <1ualque1· ordem . 

O at'(i~o •'.011sr il11 cionnl dfa clarnmcnl.~: A Rnr>Ubl ii:a n;io 
f1d'mitte priviteg-ios d õ nuscimcnto, descon/i.(•ce ff.\ros de no
l•rcza e c:rfinr11w . .. 

o ·~11. C,\!\1,<1!'; G .\llCJ.\ - J.11 1.l' l'lll'dadr.> todo (l~ Ut'!•h:~. 
Asshn dcslacttdo não ~ po!ós i\"el. V. Ex. vcr:'t que uao e l.ao 
facil. .. 

• O SH. Gm.so l3.\Y~r.1 - E' 1n·cds1.1 o:;{udal' 1.• c:rnmi nal' 
ü1n pouco ... 

O S11. D1imM·1'0 ll.\i..1 - O n1i:• lllo1• C'lr.11w11Lo 11at·a a di~-
1:11ssuo <· a fo11t1• hi><l1.wi1·a. 

O Sn. F1rnm:111<:0 ] 3<11w 1·;:,t - i"ão ~" Irai.a da 1· r'N11;iín d:1 
Ord em il11 f: rww iro. ma~ da resla111~a<.;ão. Exist.ia uu niín a 
Ordem dn Cn1:wii·o 'J A ·cnnslituicún 1•:..tinguiu ou nrín f'~:<a 
Ol'dcm ? A is~o não ~e pôde rt'~ponder. 

l(J ~!\. ~;1,1.::.:1) 18.\ Y ~1.1 --- \f. .l~x. não f Pt1 1:11 m af.lt•1tt•ii<.1 n 
ltll.!Ll IH'(•.indo e 11Plll ::;iqui•t' cnmparou us s1~1 1 s. arl. i~os i:orn o~ 
adii;os da::; ]Pi<:\ lfUC' c1•ea\'ani 01· cl1 ~11s lt nüti1·i l'icui: r,u lmjlf! t•io. 

l> SB. F 11 1-:111-:1t11 :0 ltoll•:t·:~ - '.'l:io l•a <'t'P:tt:ílo: lia 1•1.•s f:i 11-
l'l\t'ÚO. 

O P.tL CE1.,.;11 B.1Y~1.1 - ;.\ lkd1•m do 1.:1·11~ ... i1•0 f1111w 1•ial 11 11 •· 
t.raz a nssiimuLul'a rio pa t,rirn·r.ba da nossa Indl'pcmd(rncia . .ln!'<•: 
Hon ifacio <fo ,\ ·11<11·a1.l;i •· Silva. 1•nn .~iir1m ~rand1•s lll' i V i lc· 1,d c • ~. 
regalia!' cspf'r.ii:ll'!': e prl'rogativas df• l.nl or·clnm fl lh' não s l'l·i :1111 
pn~siv1iis no ilosso 1·Pi;inw n. ~f[n p 1•1w111•1•i 1'•'."l.n 1J1•lP:~1~ r rt<'nt111rn 
dos arl.igos da lei que 1·1·1>011 l'sfn. 01·1h•m, Corno. p ~.1is . s1• !rala 
ele 'l'<!stmt1•nç1tn r niio de• ('r1:w·rí.n '! Pnr l'Jll •' t1>n1 a clrn1.11ni
llUl,'·âD dt.! C1•t1zcfro '! :\lnr-1 podc~ria dar nn lra · dt' nomi1rn1::'ío 
ciualf!U l~r ! .Preferi n nonit• Cl í'.. Crn:cil'o: mas niío 1'slalw l1•1:i 
para. os Que tin•ssem d1• .~ct• p 01· e lh! ur;:rariado~ llcm!tum •IM 
nrivilegios. ri:-gàl ias ou prcrogat.iva.s conccdidai; pcfo mitiya. 
Ordem. 
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·Parn amparai: o incu 1·aciocinio, um pouco dci'viado rieloa 
r-onLinuos apartes com qu'e me honram oi:l illusl1·cs Depu
tados, vou ler uma opinião muito elara: 

cr'J.'uclo quo temos dilo sob1•c o::; fúros cl~ nobi·cza 
t:unbcm . se a.pplica aos <l:litulos nobiliarchicos 1:: de 
c.amsclho>. Agora, quandc> ~ Conslitukão declat·a que 
era Republica cxtintJu11 tJs 01·dens hon/n'lfica.~ e:cist'cntas 
e todas as suas p1·croaotiva.s e rc{falias,,, 1icclara com 
re:>Lricçõcs. isto é, ella extingue a1ierws as 0rdens ho
noril'icas f!Xislcnlc~. IHH'quc a>< considera como eivadas 

·de prel'QgaLivas e t•c:;alias. o que é eontrario á esscn
cia do regimt•n. pois. s i cm uma H.epublic~ houvcs~c 
p1·cro ~m1.ivas e regalias, e8sa lle1rnblica deixada do sc1· 
fü\publica e seria oulra cousa qualqüe1·. 

A Consliluição 1·r.slri11giu ns or~Jcn::; hi:lnol'ificns.\) 

E' uma perfoila analys<' cio t.f'xl.u . Fico m!1 ito mais :i 
\'Onf.aclc, invocando uma opiniãu alheia. qL1anc.lo eUa reproclull 
i11ll'gralmenLc o meu modo d~ \'Ct' . 

~ ... Todo pat-Licipio. atljunl.o dl• um oh.iccLo di
l'C'!cto. :;;p1•ve para evitnr a umplíludc desse ob.icdo d i
rP.clo fazendo-o v:ller :11>euus dentro da i·estricção im
posln pot· P!Ic. parlicipio. ~n caso em questão, só fo
'l'IJm 1!.r.lindas as ordens hvn111·ifi<:11s <::rúllmtcs no ado 
da d cct"etação e in·omu-l~açãu d:.\ Constituição . ~ 

O Sn. F1uwen1co Bollm:s - Qumn v t•sse autor '! 
O Sn. Ci,:r.so B-\\ºM .\ - E' c.1 ~r . $ouza Lobo. 

E' uma it1ll•1·p1·r.La~ão uu1 or izudü: vale. não só pelo 11011w 
./11 autor. i:uuw .pr.la f61'111a po1· f!Hl' ~1·u 1wn:rnmento -está euun-
l'iallo : · 

cAs l oi~ . l'~e1•iplas 1•m pol'l ui,;uc•;.: :::ão pa1·a sei· en-
1.l'JH.!ida~ 1.! in!Pt'prl'!allu~ Sl'i;11ndo os \'alm·es loi;:i(·11,; flllp 

IN!lll os LP1'nw~ da PXpr1•ssüo do µt'll:-lUmcnLn l'nl icJiolll:'L 
porf.ug1H"1.. Uuv1•riu comph•la :rnurl'hia o p1•ofu n<ln t •1.111 -
fusãu si 1>s IPtdshu.lrn·e~ · fizps~Pll l ·a nnalysc logic:a cio 
Jll'ri()t(o 1.!l'rtn1 lll1ll.i1•ul d i rf111•1HJI l'lnl'I\ l 1• tio lllnrlo 1'01\Ht 6 
ülinmatic11 tl C',;l:í (~n111p1·t•lwntl icl11 na m11n!alid11dr• da,, 
wnLc>,; parn :tll (fllans são a;; lt•is 1lrc·n•ludn:->. 

Os l'onsl.i 111inf1'~ 1•11·11.~id<:l'"l'IUtt 11u.e 11s ,.rr/1.'11.~ iw-
11or1:/íc11s c:1, fsl<!1tfe.~ <:c;11.((!1'ium tw.~ pos.~11idor1-.1· dl.'lla.t 
l't!f/11li11s 1: J)rcrut111tfoas, po1· ÍSSll as P:tl.ini;uit•am. no 
qu1.• niuilu h!'lll 01Jrnr:11u. por·qut.• não s~ pó<l c eomp1·r.
henclor uma llcpublic:a ~~·im 1wivilngios. l\lai; não !la, 
na Constituii;ão. disposiçúo alguma expressa, e nem 
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ao sysleina dn l'('H'illletl rl'pugnu a crcar:ãn de uma 
ordem lion1wifica. uma \'C~ quo nlla n{io 1x!r1lw fe1·ii· 
âirt:itos. d1.11• i1re1•01111f'i'vas 1: r:1Juccde1· 1·a(Jalitrs , mas 1iw: 
1;em JIW'l' sei• e(mfei·idn. a. todos 1111c u 111.<~>'et,:am .• se111. 
dislinll . ._,,'iío tf.e cta:sse, sem. faze"/' ie:1:c1:1F;iJ.o r.lanuo t/ft 
Jiai·ídnélc. :3i l!sl.a 01·dC'm é para todos, sem raradr.t· 
de rxeepr:iío. l> mna cuusa do Pº''º· isto l-. uma 1•1:s 
pubUeu .» • . 

O Sn. C.\nT.u:,; GAHCL\ - Nem todo o mun<lo púue ~r1.• 
cou<lecoradf), 

O· Sn. C1>r.:::u BAY,\IA - ·E' imtios;;iv1yJ s1!1' mui~ elaro. n~ 
toiislitniult•s nfio poclíam r•:-:linl:(uit· sinão coi!'us ,jti. exis(t'll~""· 
.it\ er1,acla~. '-' ctnl:;a& j;í Pxislf:Ull·~. ,j(1 m·1!aliu,;. qw> cnt:en•avn111 
1·egalias e privile;;:ios í11coinpa livl" is 1•om r• no\'o r'e:;imcn. 
2\lnmlavam 1!xtin;::-urr orduns honorificas .it't exisl1rnl;";;. TJodiau : 
(·XUngt.iir or1k1is ltonorifit:as que ainda 11i:iu lilllH1m s"ifln 
i;readas '! 

O S11. Fn1wim1c:o Bono1>B - Ts . .,;o s1)l'ia n1alu1· anl1.·t'iradu
menLe. 

O Sn. CEr.sn B.\Yl\1.\ - O proprío T1l:l1'ecl1al Deodo1·11. 
r.heie cio Govcl'llf.I .Provlsol'iO, por aeclamacão do E:ü•rcilu '~ 
Armada. em nonw da Nação. scnUU: nccéssid:.Hlc de fll'1~1Y1ia1• 

"com lwnt•as ex1·1>pciotu11's os :>ct·viço~ l'cle·vanti's ([l)s "5t'U>" mi
nistros d vis. insLi l.u-inuo uma anomafü1, eom·edendo-lli•''·· 
honra,; de s-e1iern l d!' brigada. · 

O Sn. :\1,,·,\1:0 H.\l'Tr,;•r.1 - }~· u 111a nnomul ia. eonio 111u il() 
)J1•m di% o llOl1r•r. D<'putudo. unonrnlia pi·alicada pot· un1 di
cladnr. 

O ~n. 1:1~1.so H,\Y.:-.1A - ~fo:-:. Y. Ex. 1·~lnuil1a quP. cn111() 
l/frf.<ldO!', l i ll\at'l.'l:flaJ n1•t1dni'(l [t!l\IH\ iJl'U[ÍrnC[O UI\) [U[ a1•l1 >'! 

O S.n .. \L\'.\l:O H.\f''l'IRT.\ - :\'iio csLmnlrn. Esh·anh\1 l' 1Jll1: 
~•r~ Pl'l :í pa.~~ando a:;o1·a c111 plii11a nm•ma lidacl1?. 

n ~li. C1-:r.:-:1J n,\Y~I.\ - vv. EExs. hiio de Oll\'Ll' as 1·1111-
1; 1 u,.:(>L·~. 

O ~ll. 1:.1111.11:-; 1H: C.1~\Jl'OK - Pi'•u('-~L: dií:(!I' {ll.11! a :w,.;1•11-
eia Ili' unia 11rdP111 lll's,.:a 11tli.L1l'('~.a l; a11n1naln 1.•tn no~s1i pa iz. 
l'H.1 1·1 1 l:11~ii.o a lrn.lni,; m; paizr::,; l'i\'ilizndn,:, 

li ~11. C1>:1.:-:n l:l.\''.:\L\ - X:t auseneia de ol'upn~ lio1w1·iti
cas. dl' i11,.:i1;11ia,.; l'Xl.\'l'in1·1·s p:u•tt t·1~e1m1p1'llSar dr•?ii·a~·õp,.: 1) 
~<!t'\'Í(.;oi-:. o 111t11·1>e li:i I Floriano. l.'1.\111 a up11rnva(!:10 do •:no· 
~l'l'SSll. 1•1·1 11)11 1111sl11.~ 111ilifal'1'S. l'Oftl [)l'i\'Íl1'"iO~ ,, l'P"uli:is. 
l•:m •"Ili'' tli;:p11si(,':'í.i dl' IPi ,.:n fuuuuu n GüVN;1o l.lo 1m~n·1:l1al 
Frn1·i1u10 pnra a~sím procPdl'l"! 

_ :\~o~a. qual ,_; :t dislioc~<1o que JJ<ídc? l1ti.V<'L: e11i1'<' 11;< ~:1-
lé1l'S mi11lal'c>< comedidos u. civis, rnmu :>ignu~s ele ~l)t'1'i•.:O" 
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r1•l1•vanlc.", P. ::is r.onch'COl'U!:.úrs do J.ll'ojc~clo do C1·uzc~ii'0. como 
,,·nil:mlo (~ nl.frsl.adn di.• d<~\'otamcnto:< e ~ sacdficins? 
' l'\iío se re<:ompcnsn1·am cmUiu sct•,·ir~os ú Naçãc.1 com 

11 1.1 ~/ns do l!:xc~rcilú '! 
Niin 1•x h·ibir·a111 divN·sos 1:ivii-:. no~ seus pun lros, :;alõos 1• 

r•:-l rr·llu~ militares como 1't'co mp1.>1H;a · dr~ .sci·vi1:-o.s relevantes'! 
O 811. ,\f, \',\HO l t \l"rtST.\ - V. Ex. 1.:ompara siLun.c;.ões di 

,·,. r~a s . onposta!' . Cil.:t ,;por.;a m1rn·mal e 1·cvolucionat·ia . Uo.ic 
1•sl:11nns ·~m ple na pa:t.. 

O 811. CEr.~o BA Y:Zll.\ - Pi~SSfl f'ado historico Pslou 1.ira n
dn a;: miullas l'OHl:lllsGcs . :"ão l'oi par:i 1·1~cornpcn::mr ~P.t·vi<;.os 
n1ifi/f\1 ·c~s <1w· Deodoro l~ · Br>n.iamin Com;ta1lL crcal'atn o gene-
rnla!o parn os ministros dvis, · 

1.:rma !:jl.';i t'l'OZ, ou uma P~l.J·t'!Ju. 1111 priLo ou ·no punho. 
l1•1·ia1n no e a1'ü a $i:;nifinwiio "" ,.;prv~i;os ,pro-:;tado~ . 

Fo i <·on.,;idemmlo qu1! no p;tlriolismo dos ministros tio 
no,·1•1·110 T)1·ovi,.:111·i o. na qua<lra anormal de J 839. dovi:i a Na
~;in •'xlra or:i:liri:11·in,., 1• r•t•kvan l ('I,.; s erviços - fJU c s: r~ 1:011cedr:n 
:r~ lrnrn·a,., d 1.' :;r'llPt'al dr! fwi~«lua a Ouintinn B'ocayuvu, Cam-
1"'~ Sá llPS. Glycl!t'io. Cl'1-;a1·i n Alv ini t~ n.uy Barbosa.. 

E' o qu.e d i;1, o d·~C·t'clt• dú d ictutlura conferindo honras 
mililarc~ aos miuislr'os ci\'is. 

(} Sn. FH 1m1mu:n Bor:r;t~ - l11:>li!.1t i\;.i,íf)~ como c:>sn ,í ;í. 
1•x1:~ 1 iam t' ainda e:x i:;[ r m. 

() S11. Cr·:L~<t B.\ Y:\T.1 -'- O dr:c:r do 11. -JT'i :F. d<.! '.! d~ rn arc:11 
,;,. l 8!l0. dc1:la1·a abolido;; l <11ln ~ n~ lilulus '' ol'dc11s ho rwl'i t' i-
1·;1." i 11;;1 it u idas 110 a 11 I i f.!.O r'•' g·i mr~tt. mas 1m111 t c 111 1rs ord1111$ t/t: 
.\1·i: ~do C 1·11:;m"1·11. 

E' ·o .p.11· rlb: 11 a1·1. I" do clN·1·eto c i!t1du : 

311'1lto1· ><•·1·~é f1•1· l11<l<'t 11 dc~·rc!o pa1·a vc~· o e"'pi1"il1.1 q111~ 
111·• .. •icl,itt :>tia 1•lalmrui;ão (M) : 

~n,.1·r·1~!n 11. :!i7 F. d•' '.!:? 1"1• nw r.·1.·n d i: lS'!lll -- f>t-.: lil ra 
ah11lifl11s lotlns ris 1 ituln~. 1'1)ros Út' nohr1~:r.a ,. nrdc'tl!i h1.mo1·i
l'fra,.: c·~lnhl' l r~c icl as pel11 :mi i~n rt'gimc-.n, L' l\m <'Xc1~p1;üo da~ 

111·d•0 11>' t.lr• :\\'iz .. do C1·uzrir<1. 

ll rw11·<·1·!1<tl ~fon<wl i11'M!n 1·0 dtt F'on . .;r.'<:n. c·lwr<• Ú11 <~n-
' ' ' ' ' 1111 l'rr•vi .~ot·in tia nrop111' ~:1· :i <lo~ Eslacfos linirlm: do 11rn
'il. 1·n11.~lil 11idn 1wlo F.x 1•reil 11 <' .\rrnarln. l'l!'I nouw da :'tiw.~fiu: 

.\ll <' 1Hl1•1uln a qu,• ,:,i'ín ÍlH'1•1\1p1t1h·,.j ,: t'l) lll l\ indnli• ÓP u111 
~111· · ·r1 1o1 rl1•mo1.,n 11 i1!11 r'li,.;! i111:ci:í1•,.. q11~ ni'ÍI' PX prinmm 1·1•111 11111'-
1·a•: 1i11 d ,. t<P l'\"i1: 0..: ü Pai d:i: · 

. .\ l l t•nd1!n<lt1 a <Jlll' l.:w;; cJi,;t i111:\: r:Í l':" ,..;ó .no<Jcm ;;1•r admi! 
lala.~ como rl1eom1.>•." m;a ele ados <le i.:aracLer exci:?µt:i onal ri 

~r:i n r.l r> rek va nci;1, r1,~,·1~nclt' no~ outro,; cafios cada C'ida cliín 
"''11 h•111 m·-~ com n ;:at isfaeão intiim:t d e Lei' 'rnmpl'Ído o seu 
dc•1·t•1· e eom a con:>itlc1· a~.uo publica que dahj lhe deve advir ; 



AN.N AES DA GAMARA 

Decreta; 

Art. l. º Ficam abolidos lodos os ti!ulos, fóros de no
breza e ordens Iftmorificas estabelecidos pelo ,antigo regímen, 
com excepção das ordens de Av'iz >e do Cruzeiro, as quaes per
manecem •com todas as honras, direitos e isenções indicados 
da legislação que as crcou. · · 

Art. 2. º Na ordem militar de Aviz haverá os fres .gráos 
scg11inte's: cavalheiro, official e grã-cruz. 

Terão direito: 

Os alfereE', tdnentes e capil,'ães que contarem quinze 
·annos de bons serviços, ao gráo de cavalheiro; 

. Os majores, tenen(es-coroneis e coroneis ·. que contarem 
vinte e ,cinco annos de taes/serviços, ao. de officíal; 
. Os officiaes generacs que cont.arem trinta e cinco ànnos, 

ao de grã-cruz. 
Nas mesmas condições os officiaes da 'Armada, obser

vada . a correspondencia dos postos. · 
Art. 3.º Na ordem civil do Cruzeiro continuarão os qua-

tro gráos: oavalleiro, official, dignil,a!'io e grã-cruz. , 
Art. 4. º. As insignias desta ordem serão conforme•· os 

modelos annexos ao presente , decreto. . · 
. Art. 5. º Subslisterü . as condecorações, titnlos nobiliarios 

. e de ·conselho, conferi'dos durante o. fegimen 'monarchico, 
supprimidas no ultimo as palavras __; do imperador. 

Os agraciados com· grúos 'de qualquer das ordens usarão 
das respectivas insígnias. segundo o typ(} então adopta:do. 

Art. 6. º Revogam--se as dis11osições em contrarfo'1 1 

- Sala das sessões do Governo Pro"4isorio, 22 de '.ma~~o de 
1899, 2º d:.t Republi~a. -: Manoel Deodoro d~ Fonsec~.· -
Jose Cesano de Fana Alvirn. _/ - . 1 

A actual medalha milit.ar. com os diversos gráos \dfl: 
bronze, 'para recompensar 15 annos de bons s·ervioo.s; pr~hi, 
para 25 e mrt''O para 3fi, é perfeitamente a: mesma cousa quil 
a ordem de Aviz galardoava, ()Om ós díversos gráos. - . · 
· -. A dictadura revoh~cionaria permHtiu sóment.e a existen
cia das 9rdens do Cruzeiro e de Aviz, as quaes -per~al.'lepiam 
com todas as honras, direitos e isenoões. . . . '\ 

O SR. CARDOS PE~AFIEL - Tudo isso é nnterio1:;"á Con-
stituição. \\ 

. O Sn. gELso Ê.\ YNf-\ -:--- Perfçitament~. E~tol! apen~s ~is-
1 oriando. Nao ,quero p~rtir daqm p.ara o pr1melro' lmper10. 
Quero vir de lá para a 6poca actual. E' por 'iss'c),, qüe estou 
relembrando os acontecimentos desde a creação d'ai, omem do 
Cruzeiro imperial ai.é á sua manutenção pela dictadurà ·revo
lucionaria. . · · ·'. . 1 

Não poderia estar no espírito dos constituintes tepubli
relembrando a creação de medalhas ou de i~signias, de si-
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:MCS exteriores, emfim, para ntlesLar .,1mplmm1ent.o servi
ro.> do ftlla lquN· O!'dl;!lll. Não poderia p~.~~m· f1t:,la ali llU t'''IJU•" 
~litnr!a rlaque!lP.S homens o propo"ilo dt' 1wohll>i r qm• ui< 1,. ~ 
zi'l:?clorcs inslitu.issem o uso (Je ·i osi!5niH 11ur.>· ilc !111on:111·11,.~c 1 1n 
ir.rvic;m; x·clcvantes prP.sf,ados :i patria.. 

: us nossos consti tuinl.cs 11ão pod~riam ima14'i11nr tt µrolli-
hiçãu rmi-~ os nossos sol<'lado~, 11uc combatrr::im 11 1m1111tr1l d1! 
11a11dPir:i.s as~i·angeiras. do u~o das conrlPc·m·~1ç•i1'.~ l'l i g 11 l f i,·u-
1lol'l1~ do devolamen l.o P. do hcr oismo com r1111~ :-11• illw1fl'lll'llJ11 
nn~ l':tmpos da b'ata11rn. . . . 

l~' cll'iY(.'J que n.~ nossof.t eonsLil.ni11l1.1s 1 i\'1•,.;~1·111 1'l1i.:í!n1fo 
111• Pxigi1.• l'\ d~ ímpO l' :HH uoi,;:;o:;; militar·1•,; q11 <"~ · ,.,.,,.v i1•tui1 na~ 
!'il~ira i 1.\Sl.r:ing<'irail es:;o. nh "*'g.'U.í;áo da rcw u ndu du>< i11~ i;: n i a~ 
1111•! 1111.\ foram ~·1HH.!C'<lidn.; !IOC' lHll'\'Í\:O:i l'('t(!\';,lll(•'I' JH'"·~'ª"º"' llU 
~1w1'l'n '! 

1) Sn. :\J ,\'o\110 llAPT!S"rA - :\ão vejo POI' qu1~ ni10 pl·ohíbn. 
o ::;1l. C ;;1.so BAY~\ t.\ - Outro decreto do <~OYP1'1111 l'r'ovi 

,,.,rio fo11dou a Ordem <l<! Colombo . E' de ú d\! ju11hu 1lp ·J N\lO. 
E' ainda do i\larcchal De-0dom o a clo que (~ !'(!ll :i 11nvu 1·011-

,~·1~01·:H;ã.o • 
11' <lc Benjamin Gon:;lant. n dr~cr<'!l o qnu culu :io pl111l1< i •l.i:; 

11tinislros dvi.s as cslrcllns do ;cncralato. 
Si'io ·1fo t:1)~u1·io ,\lvim os d1~c:1·eto:\ flllt..1 c1• t.•n n 01•d1.•1u ri• ~ 

1:11111mbu e r~ital.Jelccc as de J..vji L1 do Crllz~i1·1J ~ 
,\ n g\':rndc i•epublica:no mineiro, ao vr.lho lib1\t'lll, 11ii1> t't) -

11u;:a11u, cm JJlena tliclatlura 1·cvCJ!ucionnt·ia, 1•111 1i11•11tt 1'fl'1•t'
~·!lict•11cia cuttlra todas ns ->rd~ns e~ syslcma~ do uni í.,:c1 r ·(~~i
l!lcll. n iio rr.pugnou. repito, o l'Cs lnbolP(\imrmto, 11 1·1•:11t1·1·1·i-
1;;i11 das Orclrms do C1'll%l' i ro <> dl' Aviz, lnl n>11u> u.-i t111 vilt111 
!tn:i;: inatlo esladisin.s do 1" r <.lo 2" hnpé1·in, 1111 1·a n•1·u111p1msn1 · 
~i t't 11il1's t~iv i1:ns e dcvolamP.utO!; heroico.~ :'t Pnlriu. 

O St\. GMlLOS G,\l\ClA """."'O faclo de Ce.~ut•iu ,\t\· i111 •• 1111l1•11s 
fowi·1·m parte dn. Constituint(\ dcmon:::I m !m \'1 1 1· 1 kl11 n .• .. u 
vql11 rnvo 1·av(·~ ú Ordem de Colombo'! 

O Sn. Cm,so H AY:->U - E' ainda dti t.:csn r·io ..\f\'i111, 1w•11 1 ~ 
. lt·o cl1~ um (ioverno de qu e faz.ia par!c- o cn1i11"11l.1· X1'. Jti1r 
l~irbo!;::i , o .110s,:o grande ronst.itn~ionalisl a. e Vt1i111 i1111 llr>• 
~~Yll\':l. cuja vida intl'ira foi 11m longo dP\ 'n l :1llll' lll11 i'1 f11•p11 · 

· hlit·u. ,·: ainda Cesario Alvim quem manda s11hsi~t i 1·. 1111 11111·11• . 
~ln quc~ nau fO$S e incornput ivcl e nossn r 11f:!'inw11, as li1t11t·11 ~ . 
dirril.os t' · istmcües li;,'!'adO!'; ús 1•.ondccora1:ões 1111~ ( 1'1'11111~ du 
~1·1. ii" do cléct•ülo n. ~i7 l?, de.: ~~ U.c nl:'u'i:o d1• 1 ~lHI . 

E~l.t~ (ire1eet~ mundu.va consicJr~rat· ux:il!l. c:mlc:i wpwlla.~ 
t1l11il1~ 1.'Macõ1•::<, •m.iu m;pirilo não fosse t·o1llrn r fo ao 1wv11 r e 
~11n1•11 ,.,. l.alwl1~i:Mo. 

J~ .TnãL\ Hal'halho, l!tll plcuo 1·cg-inwn eons lil.uei111111l. 1•111·:i-
1a~1<ln o at•I. 7:?. ~ 2", <' lll ffü~P do nrl. 11, §:~"da no~~n t:11m1I i~ 
h111:ã11 niío l<'n! duvilla <:m pci·mitlfr aos milit.tt1'1',; n u~n d<• 
tOtllk-•:01·n1;iil.'!:< tOll('Pd idn" ali\ enlih_1, Ptnqunnl-t\ um ucl.o i11t1•:1· -
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p1•etai.ivo cio Cong-r,~sso ::-.:ucional uão dctcr1úinassc a 1w ohibi
cão absoluta. 

l~' nos termos segoinlc!; as c:onclusõe::; do aviso cm JS!l l 
úil'ig:ida :-io !'.lillisl1·0 da Uuc1•ra: · . 

<:>Avi!:'n dn 23 de nia1·c:o dr: .IS!H , de Jo[io Barbalho
J.)oda1·a · qnn . dcwc• sei· pr.•a•m íl.ticlo o uso de t..il.u l o~ ,, 
1:on<leco1·a\;.i'.í<'s al6 q u.1~ po1· ad.o imperati\'o do ·ood1·1· 
corn1lel4:nt1-i o contrat•io s~.ia úel.ei:minado. · 

.h1 .\!inislro da· <•11ct'1";1. r1~>:po11d1mflo ·:\ t1ma 1:011-
sull.a. 

AIC:•ll). di:;:.~o. p1•o llibírJ11 o lti:'o das camdc~co:t'U~tíP!' r 
f itu lo;;, .füra r11·1.-cis11 nt:':;a r as (lislille<;ú<y.: !lesto g'• '
llN'O tla c:!as n a ltns J'unecinnuríos e~ nof.;1. \'1!i:l ('. idadiio,; d1• 
na(;ul's P!'-t.1·angl~il'as. por s1.>l'\"Í1;11s p t'Pslados ú nn,;~n Pa- · 
lt•in, n que !;Cria uo· pussimn <'l'f'Pil o. 

l\las a Cons~il.u i1· fío mesmo nos .~>:t ú indir:uncln :i 
intc llig-onc ia qne sn clÓV<\ da.r ao i:n· f •• I:! . § 2". . 

l~nl.re os signalat•ios d~S~l' dn<'umcnlo pol itico fi ~ 
gurnm reprc.sr.nlan ll":i:: qnr. se~ n"'iolignaram não por scw: 
nomr.s. mas por seus t it11lo3. 1:n n.~ 1 ? 1·vando -os. assi m. 
i::cm cmbal'go do cli:::pnsl.o <lo arl. ·-; 2 .. § ::?", o CIW! nãc1 
lel'ia h);,rnr e a M"~n do Cong~:c-:;so ufio consentida, :'i 
acaso a suppr,~;;silo dn,.; 1 iLulü:;: ,;n 1:lcvnssr. e11 l1•11o\1•1· 
La mbr.m com rc•lauão nos jü m:ado:;. 

E isto, p{lde -~c t: crn;;idpt·ar inteqwda1:.ão au l.!iPtt-
1 it•:1 - Jus esse iute1·1u·l•l111·1.o ,,.uju.~ est ~oden? l .e{J1J111 • 

.Parl\ce. em · co11elusão. q1 1t:" dPve s1.!:t' perm il.Ud11 o 
nsn \1e 1 itulo:s e condt•1: oraç-i1es. ali\ cin e i>o1· ado i11 lr!1'
prola l.ivo d6 poder eomp1!ll'n l1• o ('Oll l r ario i::eja deter 
minado. - Jorfo ll111•IH1l1111 l'diri11 Cmi1tll! flnf-i., M i ni~f 1•11 
.<lo ·1 nl.N·iol'.». · 

O SH. AL\'M10 f:'-,\T>:rT!>T.\ - V . · E:'\:, devia esperar o :irr:i 
in(el'J')l'ülal.ivn. 

ü S11. Cm.so BAYMA - .Tuf'.l:nnrnte oslou provccanel1l •) 
arlo hol0rp1·ef.alivo da Camura. 

O SH. ,\1.VAno B.\P"l'll"IT .. 1. -- Y. l!:x. poderia fa.zel-o. 
O Sn. Cgr:so BAY'.'11,\ - E ' jn.sl:unento n que desc.jo com o 

l11Nl J) l'O.j ~~r, i 1), . 
/\ (\ c~i)irj!.o . de .Tofio Barhalho niio repllg-nava pe1·mill11' 

aos militm·r!B o m:o elas 0!'<.lem; d1~ A\· iz t' do Gi·uzeiro, nem l.ií11 
.pouco put•ur ia. ifrilo q 11r. aos civi ~ fo~~c- impcclido cr;sc di r(1i l (I, 
cn.iu nmnulenção ei·a gm·nn.!ida P"l<! arl . H § 3• do· lfl)~Fl' 
Puclo .F1mdnmrnl.al. · 

DPrrn1i s o arf.. i'.! § 2" e.la 11os~a Con::;t.it uiçfio é muito cl:H'tl: 

<'<;\ RepulJ!ica m1n 11rlmitl1! pl'ivilcgios dt! n:\~td 
menlo. dú&con lic~i: fúros do:! n{lbreza e cxti1iy11.c n:;: c1·-
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riens hmrnrificai:: existentes. l1em como os ti ~ulos nol1i
I iaréh ícos r. d1J conselho.~ , 

s-.i os nossos r.onst.ituínles livessc~1 escripto: 

q:A Republic:i não admiue privilegios de nasci
rn1mto, ftkm; de nohrn:at e nrdcns tionorificasi>, 

11~rin1110=- uma p1'nhihil;iir. formal. i~dis~ul.ivel, clara .e defini-
1 iv:i. •·. 

Xni;la:; c~ ci111Jir:ões, pez·gunlo: B' dcanfo ele· ar!,, 72 § 2º da 
C:1inslílt.1 il,'iiO, QUt' M illustt•es OPTH);,-:it,orcs do J:it'Oject.o da Or
•lt>Hl do C1·l1wi1·0 eueo11tram e:; elc.•1wmlos necessarios 1Tlira ~<: 
oppr.t•em ;\ :::ua appr(lYUl,;ão pela -Gama1·u? E. dcanf.n cio ar-
1 i~n i:! ~ :.3'' da 11ussa Const,itui1:ão·? 

o Sn . GAn1.cis I'EKA1:1E1. - Não é deanLe de- :irtigo, rna.s 
tl1•:w l.ü rio 0s1lirito da ConsLil u it'ãO. 

O ~n . CEhSO BAYMA . - Mostrei, apoiado cm .Jnrto B:u·
l1a !lio ..• 

O Sn. C,\IU.os PENAl"IRL - V. Ex. discu~iu scphismavcl
nv•nte etn t.orno da exprcs!lüo ~ a:c?'.:;trmtes. 

O Sit . ,Tu,'\o Ptm...:r.rrA - V. Ex. detl um:i interpretação 
llluilo eon~ral'ia. no n10u entender. a. esse autor~ Diz João 
Barbalho q ue, apenas ·1>nr .espir i l o de l.oler:mcia, se ·poderia 
1>1•c·mi1tir o uso dP condccora(.'ócs. ate que ellas se fossem ex::.. 
Ling-uindo por si mesmas. 

O Bn. CEr.so H AYlvl A -: V. Ex. está apenas confirmando 
o q1w 1.•u ,;.·~ d is.se. Os nobros Deputados declaram que .Jc.Uo 
Ha1·0:.ilho apena:> ilermittia que, sómente pOt' to!erancia, po
rl1 •1·in ~1.•1· !)('t'm ittido o uso das conde-cora~~ucs j á (~:r,'i/;t;~i>lcs na 
tl~da clu p1·01nulga\;iÍC do nosso Pacto Fundamental. 

Pois <\ . rwecisam~ntc:\ o que cu digo. 
O Srt. .fo,\o .Pim:-;r·TrTA - Seria, porf.anto, um caso de to

l<•ra t:c ia. como o que se \'erificou cem . os cadetús, a.1.ó .que ~e 
· ''-X l- i u~uissi> rri por si. Dal1í :para V. Ex. concluir que João 
l!a rha lho i'.• faYoraw•I (i crcuçüo de novâs ordens!.. . · 

O S11. C ELi;o .Rw:-.r.\ - .Tá vac V. Ex:. udeantando niuilo 
n nwu p<.m:;amr.nto. 

O qnn acce11l1tc•i lendo o aviso de .J{l:ío .Bart1al110 é que, 
,.:1 '1Hlo t•;;t r.• r:mi1wnto beasil~ i ro i\lini:;t.ro do marcc.lrnl Deo-
1Jt.n·o, que r:rr.:i.Pa. novas O!'dm1s lio~wri fieas rm plN1a· ilicL:.1-
'lt11•a rrv·olucíu11t1ria . .iú sit;niJ'ica.vu. grnndc lolc1·:mcia. de ~un 
parlü l)'!t•mitl.it' o u~o <it• Litulos " co1ulccol'aQõcs cio ordnn~ 
r.•xl im~tas cio ~nligo rc;;imen, cmqu:rnLo o P odCL· Lei;isl:illvo 
llào 1lcl.L•rminat:s·c a ~ua prohibi~ãu J'orm:ll. · 

~em João Barnalfw, llnm Mil ton nem nenhum commcn 
l nclo1• t.la nossa Gonsliluic:ão cncai•ou o prcbl~ma da crcar;üo 
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ele .intiignias e de disLiMLivos para significar scrvíço.1 rele
vantes -e acLos <lc patricLismo, .para considerar -esses dis.l.i11-
11tivos .e insígnias prohibida-s e contrari:ts ú. nossa Consti-
tuição. • 

. E' certo que 11Ilcs declaram cxtinclas, acabadas e de ne
nhum va.l!.lt' as ord.cns honorificas creadas pelos governos mo
narchicos. 

J\gora o que nem Milton, nem João Barbalho, nem ne
nhum ~os commcnLadores conhl!Cidos dos commcnt.adorcs co
nhecidos da nossa Consf if,nir;ílo as,;;cvcram . .. 

O SR. Joii:o PEnNJ:."l'TA - Por cgse argumento que .t.0010 
a libe1>àa.de <le cousi<lcrar sophistico e com o q ual V. Ex. pre
~cndc provaI' que a Const.iluii:.ii.o, pórfo pormlWr no n. ~º do 
art.. 72, .'l creaoão de ordens novas, f.erá de se chegar a se
guinte conch.1süo; como o refel'ido texto apenas exti'tlguiu ::t$ 

prerog.ativas -e regalias. das ordens enl.ãQ existentes, podem 
.regal·las e pr..erogativas ~cr concedida:> ::ios ~1ue forem ng1·n
l'iactos com as novas 01·dcns. 

Q SR. {;i;:Lso B<\. YMA -:- Perfeitamente. Uma vez que n 
Consbituit-ão cxt,inguiu ~ómcntc ás ordens honoríficas exis
Lentes que instituira.m regalias e privilegias e nã.o esiabcle
ceu prohibiciio formal para a c1•r.:1~ü.o de outn1s ordens. sem 
prh•ileglos e regalias ... 

O Sn . .Tqi\o P1>RNf:7L''l'A - Ahi está .. E assim p odcri.amos ir 
de novo .á monarchia, porqufl tudo 6 .Quest.ão de prerogat. iva"' 
e rei;a.Jias. 

O Sn .. C1•r.so BAY!\IA - V. Ex. t1m1 a liberdade <le impu
g"nar o meu projecLo r de fot·muliw a~ r.mendas que julgn t· 
convenicntll. 

Os tr-0s ar.tigoo do JJrojcclo qul' tive a h.onra <lc a1w e,. 
$entar <l considcrar;:.fio da Casa ... 

o Sn. c.~RLOS GAHC!,\ - Gomo inicio 6 nrng-nifico ! 
· Não se rcforma o. ·Const.itui0iío pot· nrndo.' g-r:mde snria 
prcferi:vel, logo de uma Vl:'7.. a rl!visão. · , 

O Sn. Ci;:r..so BAYMA - VV. EEx. com os upart,nf( constan
l.ús já me dcsviat·am do pont.o · es.;;cncial 11uc t inh a cm vit>ta . 

O Sn. CArrLos GAHCL\ .:._ Niío. V. Ex. é qocm ,~,~ desvia 
d::i Constiiuição. · 

O Sn .. To.'i.Q PEnNETTA - P1·erisnmrnt t•. E~lú dando i n
LcrpreLa,;ão monarchica a uma consf.i:.ui(:.ü-0 republicana, qne.,. 
1·oncto rest.ah0l1•e1~r prt>rngntivai,; C' regalias <)Wl cabem na!': 
insLif.uições monarchicas, 

O Sn. Ci;:1.so BAYMA - V. Ex. 11·50 l<!u com a devida 
all.enção, o meu p1·0.iecl.o. ' ' 

O Sn. .foÃo Prm~~:-rA - Como n5o li ? Couhci;o pcrl'cHa-
1nc.H1lll o projcDlo ! 
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U ·~H. Üt;L$O liAYMA - V . .h!x. l>~row, uii" Uh! querer e:>
(;uiar. Ttoux~ o i?:xcmnlo histQl"i-co <la Fraw;a, dessa França rc-
n:iiu ~ionaria. • . · 

iO SR. J'OÃO PERN~'l':I'A - Comu já ficou eJilplic~do, o que 
iV. Ex. apontou foi o exemplo da phase retrograda. do 010-
viJtiento revoluciomi't"io. quando RQbespierrc tomo\1 conta. ~a 
:1'ssemb1én. - ~ 

O SR. CELSO BAYM..\ - VV. EE.x., que està.l) a cada momento 
fazando referencia á época do dominío de <Robespierre, o esquc
~em <IUe, POQCO d~poi::, no Consulado, a França. estabeleceu .a 
Legião de Honra. . 

O Sa. JOÃ.O PERNE<rrA _, A.gQra., V. Ex. comu :.irsuml.\nt•). 
~i.t:i. o tempo do Consulado, o periodo uapoleonico! . 

. \. . 
O Sa. Cl!!Lso :SAYMA - VV. EEx .. ni.fo m~ dd~;1.w fa11a.i·. 

c•Jm interrupções permanentes. 

O SR. Ú'l'I'ONl M;1>.c11::..i:. -- "li. revolu{;ãu fui desvii:lua(h. 

O S11.. Jo,\o J?ERNETrA - Então, V. E:.:. pó!do ir mai~ 
lollge. Muito antes disso, logo que Rohespie1·re substituiu .i 
;oanton, depois àe tor ... feito rolar, no cadafalso a e.aneça ~este 
ultimo, a Assembléa, obedecendo jã á orientação retrograrla, 
·!tlegou a decretar a immortalidade da alma. e a: existenci:i ~fo 
Ber- Supremo! Ahi está a .P'hase retrograda da revolução· 

' 
O Ss.. CEL80 BA~MA - Peco permissão para. concluir I:' 

t11eu pensamento, o que até ·agora rne não foi possível fazer. 

A Legião Jc Honra -f~·1Jada, \{uandô Bouai>arl~ •)l'l/. Gon
fül. .. 

. O Sn. JúÃo PERl.'iI~nt.t:A -, Soli ti L·ei;i~n n;l;P.Gleonico.t :[lor-
'~llllo. . . . 

O SR. CISL:.fü BAYMA - - t.nlorrompidu. •1mbol"a, a C.~1' 
iu~Lante, rlevo ir a:té () fim. 

E' como a'ffirmam as nolm.~1> Depul.aoos. A Lt!.giãú di: 
Honra foi cread(J. no tempo napolconico. Mas ó a ordem n.a
,~ional da velha F1·:i.nc:i.. .:>ohmvivcuclo a. todas as crises 'e a 
Iodas as c;t·andcs convulsões por que Lem passado a glQrios:.i 
:1acão !Mimi. Iustituida por Bona.partie, sob o Consulado. cm~ 
hora, a Legião di> Honra tem a.Lmvessado ·todas as . agitaçÕI.!:> 
narlamr~nl•ares. Do Consula.Jo ao Iraperio, ao !mperio á l\lo
ria'rchia ~ i'.la. l\lonarobia. á Republica, a <.:l·caoão napolconiba 
tr.m vivido int!4Ilgivel em todos os l'egimen~ o sobrevívide> ·~m 
t•Jdns as revolucões o ll. todas as temP.estades. 

ú S11. AL"-1.1\1,l H.\Vf'\tl'l\~ . l'•!rfrit arn enk: tllU:: ·l <1U!:' \'Clti 
~~!:!.) ~ 

C,~Y•l. YJ •>.: 
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O Srt. CEL~ l:11wMA - Serve para. contrarial' a affirmá...
i;ão feita pelo illust~c poputado pru:-ana_ensc Çe _que a. Legião 
ili: lloura é uma inst1tmcão napoleomca un'pcr1ahsta~ 

() l'Sll.,ALYAilO B.Wl'lSTA - Niio prova: cousa. alguma. 

o 8R. Jo;\o ·Pm..-.El"n\. - Não ·prova, mesmo porque <1. 
fü~I!UbliC'a brasileir a foi 'fundada soo as inspirações da pti
:rncira. pbasc da revolução franceza, isto é, da orientação <lan-
tóniaoa, p'hasc adiantada o progrcssist!ll• ·· · . 

·. O SR. CELSO B..\"°Mh - A Republica. brasileira fo1 fu·n~ 
dada pelo mar~hal Deodo~o, com o Exercito \} a Arm'ada, · 4'.!m 
nome da. Nacãol · · · 

-O SR. Jol.o PSRNE'!'l'A ...... Mas ~ob as ill8Piracõo~ da :revo. 
luçã1> fra'nccza~ na. sµa pb-ase progressista. · 

·o Sa. C.mLos IPE~!'1AFlU. - Peç-0 permissão ao orador"para 
- l)Onderar o seguinte: mesm'o que pela aetual Const.ituioão

franccza possa ser mantida a Legião de Honra, ·este argumen
to nfi.o '{)re\·niecc, po\•que a -refe\'id~ Constitui~o Tepresenta 

. ar cn.as uma ti·ansacção cntl'c <0s republicanos o os monar
. r~hist.as, de modo que -neUa. subsistiram :pr econceitos monar

t·hicos. 
~O Slt. CEL~o :BA);MÂ - Não é bem isso; E' •.iue j<â'ma.is ~tu 

J.'unca. se impoz uma constituicão .contraria- á ind.ole, aos 
ce>stumes e ~s tradições ua.cionaes. · 

O· Bn. c ... m.os PENNAFl'EL - O quo houve lá, foi necessidad.•J 
de t-ransisir com monarchis~s. · 

O Sn. CELSO BAY~h ~- Na Franca, a Constituição fo.l •t.lla-· 
iJorada polos partidos . politico~. consulta«a. convenientement\: 
~i. yontado c·sclarecilla do pai.:. 

u Sn. CAIU.os &.rnc.1..-. - B 1w .Brasil, trint.a annos dt:lpoi.~ 
1k estar cm "'ígor a C()nstitui{(ão, é que · se · descobre que a 
<"PiniàQ n3Cion-:i.l Ct"3. ~ontr3.t'fa à ~uppre~são <las ordens ~ d-a-.; 
(:c·mlncndas! · 

O SH. GEL!:!o ±$AVMA - · Não -consigo siqu-cr "Iol'mar uw 
}Hmsaml?nto. Peço aos meus illustrcs co\legas qnt~ im+ deixem 
JJrC>SCS'l..U r. . 

q S!i. l~.-\}U,(J~ vAH{;í.\ ·- - Si ami'rtoamos, ,: ,,. ~ ((! ;)ttenr,a.c· 
o]tt(: \i. 'E~. no~ merc~e . (.1).loiados) . 

0 81t. G<:Lso B,w!\l.\ - Mas · estou assim 1mpo::;:c>1b1liLadt• 
r!•:. f91•mular (J~.ialqu.er 1•aciocinio •. ~ O que queria .dizer, quando 
.! 111 mt.t;rromp1do, e r1uc a Lcõiao ck Honra e uma orde,, , 
u:id onal. Ná<J \l t!L'len<:c- nem ao Consulado, nem. á. Monarchia. 
nem j fü:publiea. E' uma tradic:io da França. E' ce>m clla qui~ 
a ll'r:mr;a Impt:·1·ia.l e '.l F1·anç:i: n.t.•public:ma. tem podido l'C· 
· · ~ 1mpcusa1·. as sran<l0~ \ 'il'tud•:.: d-vica ~ 1.: os h.·~roi.c-O!O <levct.:i.-
mctlto::; militarc:: . 
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,xem atravessado incolume todos os temporaes políticos 
que sacudiram, até aos alicerces, a grande nação latina, e re
sistido aos golpes mais ou menos violentos do radicalismo in
transigente. 

O Sa. ,AI.VARO BAPIISTA - Então, o que · V .. Ex. quer .é 
estabelecer aqui uma especie de I.egiã.o de. Honra, ·não ? 

o SR. FREDERICO BORGES ~ Neste caso seria- melhor dar
llle logo este nome. 

O Sii. CEr.so BAYMA ~Em todos os paizes europeus, com 
c:ccepção da Suissa • . • 
. o SR. ,ALv.<\l\O BA.PTISTA - Sempre ha essa excepção do 
paiz, que é um modelo de organização liberal. 

O Sa. CELsó BAYMA - •.• as orde'D.s honot'ifi<ias existem 
sob aspectos diversos. Nos paizes democraticos uma condeco
raoão vale .como uma insígnia que se concede aos que, n~ 
;;uerra ou na paz, prestam serviços de qualquer ordem. 

E o uso de distmg0ir, pot< meio de signaes ext.edores, 
os serviços civis e militares ·dos cidadãos que se dedicaram á 
e'Tandeza do seu paiz, tem sido em.pregado por quasi todos os 
governes da Europa. 

. Não vejo nenhuma disposição . constitucional que nos im-
11e~a a faculdade de crear, não digo a Legião de Honra pro
priamente dit.à, mas qualqtier ·cousa semelhante, uma vez que 
a insígnia creada não venha estabelecer nenhuma. preroga
tiva cu privilegio contra.rio ao nosso regimen. _ 

o Sn. FRIIDEnlC() BoRGES - Urna v'e.z que v·. Ex. está. 
citando paízes ·estrangeiros perguntarei : . Que noticias. 
V. Ex. nos dá das ordens lionot'ificas nos Estados Unidos. 

O Sa. GELso BAYM..A. - Para não ser novamente interrom
pido deixo de prestar informação com º' cunho da minha 
responsabilidade pessoal. Leió o Día-rio Popular de S. Paulo, 
de iS de junho do corrente, onde se encontra, com applauso...; 
significativos ao meu projecto da Ordem do eruzeiro, umn · 
I\Ota sobre. medalhas dos Estados Unidos. . . · 

Nesse artigo se vê o seguinte: · 

<A Franca imperial de Napoleão, e depois a 
Franca republicana, possuem a condecoração da Legião 
de Honra. com todas as graduações. desde cavalleiro · 
até grande oN'iciat. . . 

Os Estados Unidos teem cerca de 50 medalhas e 
condecorações .para os seus offioiaes de terra e ma\• -
E a.g-ora, por motivo da guerra, receberam· n. Legião df1 
Honra e distinctivos da Cruz Vermelha., numero~os 
americanos e senhoras que prestaram serviços nota.
veis.> 
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.Eís, pois, a informal)ão .•• : -
o SI\. FREDERICO BoRGES ,..... .Isso ~ contrabaniic, mas em

fím •.• 
O SR. CELSO BAYMA ,_ Somos evidentemente um pr:;vo da 

tradições e .de costumes conhecidos. A lei tem de Sel' feita de 
accõrdo com essas tradições e esses costumes, soffrendo o . in
fluxo mais ou menos sensivel dos habitas e costumes de outros 
p~~- . . . 

· ·Todos os velhos governos da. Europa, mooarclucos e repu
blicas, como a franceza e a portugueza, obedecem ás formulas 
estabelecidas de se recompen$ar com signaes exteriores, as 
virtudes, os talentos e os meritos dos que se illustraram no 
serviço da Patria. 

o uso dessas insignias e dess~ signaes exteriores, assi~ 
~malando serviços relevantes, vem desde os tempos antigos . 
Os gregos distinguiam e ·assignalavam os serviços dos .3enii 
cõntempor~neos com corôas. 

o SR. ALv,\RC> BÁPTISTA ,_ corôa de louros ao vencedor, 
como se fazia. em Roma. 

O Sn. CELSO BAYMA - Os poetas, que não .faziam a 
guerra, mas faziam versos, tamhem eram coroados. 

Os romanos procuravam distinguir, com armas especiaes 
e objcclos assignaladcs. ,os servicos re1evantes dos ~idadãos e 
dos ~erreiros. . 

o qué é preciso e se torna necessario e indíSpensavel, é. 
na applicac'ão da lei que institue a recompensa. de servieos por 
meios de insignas e ecndecoracões, não se praticar abusos o 
íDjust.iças. . . , . 

Si se apQlicar eífeetiva e intelligentemente a lei votada, 
de maneira que essas insignias só sejam attribuidas ãqueHes 
que prestaram serviços reaes ao paiz . •. 

O Sn. ALVAll.O ·BAPTISTA' ~ V. Ex. est.á levantando uma 
objecção contra si mesmo. 

O SR. CELso BAYMA - Si V. Ex . , corno o illustr~ SI'. 
Luiz Domingues, começam a · pôr duvidas na execução da 
lei... · · 

O Sn. At.vARo B,\l"I'ISTA - Mas não é licito objectar. 
o Sa. CEr.so BAYMA - •• • devem considerar que a·ttribui~ 

ção muito mais vasta, muito mais complexa, muito mais am
pla e muito mais importante tem o Executivo na distribuiciio 
dos grandes cmprehendimentos, nas promoções dos scneraes e 
almirantes e nas nomeacõM dos ministros do nosso mais allu 
tribuna!. 

O SR- JoÃo PERN~TTA - São attribuicões temporaes e não 
cspirituacs como

1 
a. que V •. Ex. crêa no sem projecto. . 
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O SR.· CELSO BAYMA - Não ha fuoeção eSpiritual mais 
ampla, mais difficil do que a de julgar da capacidade, do me
rito e do saber de um cidadão, para investil-o do alto cargo 
de ministro do Supremo Tribunal Federal. 

O SR. CARLoS GARCIA -- Mas tem~ a sancoão do Senado. • 
O SR. CELSO R.\Y.MA - A nomeação para os altos empre

gos, para as elevadas commissões remuneradas, para os car
gas dê' Ministros de Estado ••• 

O Sh. JoÃo PERNE'I'l'A - Estes são da confiança·do Presi-
dente da Republíca. · 

O Sa. CELSO BAYMA - V. Ex. quer que eu leía trechos 
constitucionaes, apontando attribuições muito mais inportan
tes, conferidils ao Sr. Presidenle da Republica? 

O. SR. CAt!Los GARClA - Conferidas pela Constituição '! 
O SR. CELso BAYMA - Mas as nttribuicxes do Sr. Pre

sidente da •Republica só podem ser conferidas pelas leis e pela 
Constituição. 

O Poder Executivo com attribuições muito mais. vastas 
para entrar na apreciação do mel'ito de cada um, distribuir os 
empregos e as commHrsões rendosas, póde perfeitamente, como 
os chefes de outras nacionalidades, entear na. apreeiacão dos 
mcritos, ' das .virtudes e dos talentos de cada um para recom
pensal-os, sem onus qualquer para o Thesouro. 

Si póde apreciar de merecimento de juízes, coroneis e go
n~raes, pa!.'a eleval~os aos postos e cargos immediatos, como 

. não poderá entl'ar na apreciação doa serviços civicos e milita
res para recompenaal-os de aocõrdo com o meu projeoto? 

O SR. PRE:SiDENTE - Previno ao nobre orador que a hora 
está esgotada. . 

O SR. Cr;:Lso BAYMA- Sr. :i>residenle, vou concluir. lio,io 
~ómente encarei a questão dentro do · § 2" do art. 72 cl1t. 
Constituicão. ' 

Reservo-me para, em outra. opportunidndo . tratar do 
§ 2!1 do art. 7? citado, que lambem devo ser estudado em face 
do meu projeoto. 

O SR· CARt.os GARCJA - Ha pouco V. Ex. perguntava cm 
quo paragrapho qucriamos nós nos fundal' para combater o 
projccto do Crm:ciro. 

O 8n. CELSO B.\YMA - Pergun!.avB, effecUvnmente. 
O SR. CARLOB GARCIA - Pois bem, nós d iremo~ agora ~ 

Combatemos o projecto de accôrdo com os §§ 2º e 29 do ar-
tigo 72 ela Consti~uicão. . 

O Sa. CELSO BA'll'MÀ - Vamos, pois, fazer este estudo e 
v~rificllr si o § 29 autoriza uma interpretação .contraria âs 
<hsposições d~ meu projeclo. 
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Aguardo-me,. portanto, Sr~ Presidente, para:·, em outra 
opportunidade, desenvolver este ponto e çonduzir o meu dls.:. 
curso. 

Tenho dito.· (.Muito bem; muito bem. O orado'l' é cum
-zirimentado. ). 

Encerrada a discussão do par.ecer da Commissão Ge Fi
nancas sobre ns emendas offerecidas na 3• discussão dQ pro
jecto. n. 151 13, de i9t9, reconhecendo corno d[l caraetet· offi
cial os diplomas conferidos pelas escolas de agronomia e dí' 
medicina veterínaria de S. Bento, em Olinda, e de agronomia, 
de .Pernambuco; com parecer das Commissões de Instruccão 
Publica e de Financas, contrarios ás emendas apresentada~ 
(vide projecto n. 263, de 1920), e adiada a votaQão. 

Discussão unica do parecer n. 19, de :1.920, indeferindo 
o requerimento em que Alfredo Lopes c!a Costa Moreira s~ 
propõe a fazer melhol:'amenLos na cidade do Rio de Janeiro. 

Encerrada e adiada a votação. 

O Sr. Presidente - Esgotadas as matel'iàS em discussão. 
vou levantar a sessão designando para amanhã, a seguinte 

Otll>EM no DJA 

Votação do ''projeoto µ: 40 A, de 1.920, creando a Ordem 
".lo Cruzeiro; com parecer favoravel da Commissão de Con
stHuicão e Justir;a e voto cm separado do Sr. Marcai de Es
cobar (2" discus:são); 

Volaciío do projccto n. 217, de f920, abrindo o 'credito 
l:!spocial de 35:672$997, para pagamento ao Dr. Francisco 
tie • .\zevcdo Sottrcs de Campos e Castro e sua mulher (3• dis
cussão); 

Yot:içtío do prnjP.cto n. 259, r.e t920. abrinr!o o credifn 
Mpeciril de 200:000$. parn n r.ompra. de machinas para :i 
Casa da Moeda. (2• discussão) ; 

Votn<;iin do pro.iect.o n. 26·~. de Hl20. · autorizando ;i 

conlnr. pnrn O$ ~ff:!itos de melhoria de l'eforma .. determi
nndn tampo no 2• tenente. reformado Antonia Carlos de Si
QUeirn: com pnrcccr contrario da Commissão de Finanças (~· 
discussão) ; 

Vol.n1;ilo do pro.iecto n. 25t B. de 1919, rP.conhe~enrlo 
Mmn rlo rnr!lrt rr ofricinl os diplom:i.s conferidos pelas E~
colns d~ Agr·onomia e .Je Medicina Vr>terinaria de S. Bento, 
em Olinda. r de Astronomia. de Pernambuco: com pa.recl't' 
das Commi:;:$uos de lnstrucção Publica e de Finanças, 11on
tniríos ás emendas aprcsenladas (vide projecto n. 263, d\) 
f 920) (3• discussão); 
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Votação do parecer n. i9, de i920, indeferindo o reque
rimento em que Alfredo Lopes da Costa Moreira se propõe 
a fazer melhoramentos n~ cidade do Rio de Janeiro (dis
cussa.o unica) ; 

VoLacão do requeril,nenLo n. 28, de 1920, do Sr. Vicente 
J>iragibe, sobre a reforma da Repartição Geral dos Correio::;; 

2• discussão do projecto n. 258, de 1920, a.brinco o cre
dit.O' especial de 7 :004$591, para pagamento ao Dr. Luiz 
.Alvrs Pereira; . 

2• diseussão do projecto n. 260, de i920; abrindo o ere~ 
;iilo snpplemr.nlar de 56: 950$, á verba i'Sª, do orçameuto da 
Jo'a:rnnda do corrente exercício; · 

2• discussão do pl'O'j ecto n . 26i, de 1920, abrindo · o cre
dito especial . de 8 :669$773, para pagamento a D. Maria 
At·isthéa. de Arau,jl) J orge e seus filhos; 

2". discussão do projecto n . 262, d 1920, abrindo o cre
dil.o especial de 2 :183$992, para pagamento a Raymundo Car-
valho de Araujo e Silva. : 

Levanta-t'ié· a sessão ás 16 horas· e i5 minutos. 

ORÇAMENTO DA FAZENDA 

(Projecto n. 193, de 1920 - Segunda· discussão) 

EMSiDAS ACCB1TA9 PELO SR. PRESIDENTE: DA CAMARA 

N. 1 

Verba 17•· - Alfandegas: 

. Na consignação :Alfandega do Marnnh.ão> sub-consigna-
1;ão cCapatazias>. em legar de .:Trabalhadores a 4$ em 365 
ilias - 20 - 2\J :200$>, diga-se «Trabalhadores a 4$ em 365 
· - !10 - 5S :/100$000>. 

Justificar;ão 

:\. lei ct•c.:i.menLaria vigc11te estabelece o seguinte: 
.iAr1.. 67 - Verba Hl - Diminuida de 43 :800$ pela suppres-

. ~ão de 30 trabalhndores 110 Pessoal> da Alfandega do Mara
lthão. sub-consignacão cCapalazias> e de 45 :360$ pela sup
pressão de dous patrões e de 25 remadores no «Pessoal>, sub
l'011;.;ignação «Emb;trcaçõcs> dessa mesma alfandega.~ 
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Tão violenta reduccão no. pessoal dessa alfandega, 'que âe 
50 traballtadores passou a ter 20 somente na sub-consignat;ão 
.. caputazías>, desorganizou e quasi que paralysou o serviço de 
,·!P.scan:rn . · 

n Governo diante dessa · premente situação resolveu 
rr>admittir mais 20 trabalhadores afim de poder ser feito coni 
regularidade o referido serviço. Esta emenda, portanto, vem 
restabelecer o numero :restrictamente indíspensa-vel de tra-

; balhadores. · · 
Sala' das sessões, 16 de agOsto de :1.920. - Rodrigues Ma~. 

ckado. - Arthur Collares J!oreira • . ~ Cun/La Machad().: 

N.2 

Considerando que o decreto do Poder Executivo, nume~ 
ro 14.068, de 19 de 'fevereiro do corrente anno, autorizando 
a revisão dos contractos das linhas federaes, de viação fer.:.. 
rea dos Etados da Bahia, .Minas Geraes {Mde · de Viacão :Ba
hia.na), estipulou a conclusão do prolongamento da. Estrada 
Central da Bahia de Machado Portela a Curralinho, com um 
ra'!nal para Montes Claros, até o ponto têrminal, em Montes 
Claros, da Estrada de Ferro Central do Brasil, autori2ando a 
emissão de quat'enta :mil contos àe apoiices federaes para 
occorrel' á construccão das linhas da mesma rêde de via(lãC!o 
:ferrea, cµjos encargos em ju:.•os annuaes corréSpondem a dous 
mil contos de réis; 

donsiderando que o alludido decreto :14.068, jã. se acha 
registrado pelo Tribunal de Contas; · · 

Accrescente-se á respectiva verba orçamentaria a quantia 
de dous mil contos para oceorrer ao serviço de juros do ca
pital, em apoiices, ou .outros quaesquer títulos que o Governo 
tenha de emittir, nos termos do alludido decreto, U.068, de 
19 de füvereiro de 19lW, para oceorrer ao pagamento da 
construcção da linha em' construccão de Maclu:1o · Portella a 
Montes Claros, na F.strada de Ferro Central do~BrasiJ . 

. Sala das sessões, 6 de agosto de i920. - Elpidw de Mes~ 
quita. - CamiUo Prates. - Matta Machado.: ,,- Raul Alves.: 
- Leo11cio Galrão. 

N. 3 

Considerando que a distribuicio do credito pe10· modo 
por que é feito pa.ra. occorret\ ás desp~as que correm ;pelas 
rgparUcões faz com que se tt>rne difficil a obten'.lão do re
spectivo material, tendo em vista que esgotada uma sub
consignação da verba. destinada á repartição fica o . chefe em 
condiçõe!> dif.fic~is para movimentar1sc, eomo sóe acontecei• 
na Delegacia Fiscal em Per.nambuco, em cujo Estado a ele
vação dos preços chegou a um ponto .ta.l que se multiplicou, 
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variando entre o dU'pdo e meio a. quadruplo dos preços an
tigos; · 

Considerando que nestas condições não ba inconveniente 
e, ao contrario, deve-se apparelhar o chefe da repartição 
com elementos com õs qu.aes possa. agir nos momen.tos op
portunos; tanto mais quanto, 

Consídera·fido que uma tal :providencia não faz ~ugmento 
de despeza; por isso que 

Considerando que . a pl"esente emenda consigna a mesma 
despeza . da proposta do Governo, adaptando, apenas, á boa 
conveniencia do serviço publico : 

Na. verba -~ Delegacia Fiscal: 

·Pernambuco, ~ Material:>.,:.__ Onde diz: 
' 

Expediente : acquisição e encademacão de livros, 
papél' e outros artigos ..•. • .•••• •• ••. ~ •••• 

Moveis: compra e concertos ..•.••....•• ; •.•.. 
Diversas despézas, illuminação, publicações de · 

edila.es, assignatura. do .DiaTio Official, ser
viço teleFaphica, agua, asseio, · etc . , des
pezas jud1ciaes, acondicionamento de re
messas de numerario e sellos .. .• •••••.... 

10:000$000 
2:000$000 

6:000$000 

Total .•.•.•.••.•••• , .•.•••...• • •.•.• :.:· .: :18 :000$000 . 

Substitua~se pelo . seguinte: 

Acquúsição e . encadernação <ie livros, pa.'Jlel e 
outros artigos, compra e concerto de moveis, 
illuminação,· .publicação de editaes. assigna
tura do Diario Of(icial, serviço telegraphico 
e telephonico, agua, asseio, etc., <iespezas 
judiciaes. acondicionamento de remessas de 
numerario .e sellos. • • • • • . . . • • • • • . • • . • • • • • 18 :OU\J$000 

Sala das sessões, 21 de agosto de 1920. - João Elvsio. 
Emendas não acceitas pelo Sr. Presidente da Camara, 

por infringentes. do art. 252, § 2'>, lettra b: · 

~- :1 
Onde co·nvier: 
O Governo a~rendará ou alugará pelo preço, prazo e ciln

(i ições que forem conveMionadas, ao Aiero-Club Brasileiro 
para funccionnmento da escola civil de aviação pelo mesmo 
mantida ou contractnda, a área de terreno a tal fim necessa-
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da na ponta. do Galeão, itlla do Governador, . no D ist.t'icto Fe
deral, terrenos de cu.ia posse precaria se acha· investido, para 
o referido fh:~, o mesmo club. · · 

Sala das sessões, 19 de asosto. de ~ 920. -:- Maurício. de 
Lacf!!l"da. 

N. 2 

Considerando que. os arts. 26 e 27 da lei n . 2. OS:l, de :W 
de julho · de 19'00, explicada pela circular do Mínisterio da 
Fazenda n . 48, de -19 de dezembro de 19Hl', mandava que, 
quando fossem expedidas cm favor dos empregados activos, 
inactivos, reformados ou pensionistas as respectivas guias, 
contivessem estas não só a declaração el:pressa da annullação 
do r:reàito na reparticão que o expedidor, .como tambem a 
tranferencia d'O mesmo credito para a repartição ond~ deva 
~er feito o pagamento, cujas guias seriam presentes ao re
gist.r°' ·d posteriori do Tribunal de Contas para a annullacão 
·e transferencia dos creditos nellas co~signados; 

Considerando que tal disposit ivo trazia consideravel pro
veito não só as repartições ás quaes eram expedidas taes 
guias, como, pl'incipalmente, ~s partes interessadas que. não 
ficavam em difficuldade d'e vida, pox- isso que desde logo 
passavam a receber oo s.eus vencimentos ou pensõr:s; 

. Considerando que pelas ultimas reformas por que passou 
o Tribuna~ de Qintas pelos decretos ns. 13. 257, de 23 de 
outubro ele HliS, art. 122, e 13.868, de 12 <le novembro d(· 
·mm, dentre <is dispositivos que ficam subord'inQ.dos ao re
gistro á -posteriori se não encontra o preceito a.cima ezj>osto, 
resultando da'lli o anterior criterio, que t.raz graves e sei-ios 
inconvenientes; 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. i. "· Fica. estabelecido o preceito constunte dos ar

~igos 2·6 e 2.7 da lei n . 2.083, de 30 de jul~,o dé 19.09. ex:
plicado pela circular do Min.ist.erio da F:v.enàa n . 481 de i 9 
.de deiembro de 1910, com o nccreschno de que, quando forem 

· expedidas as aguias respectivas, sem quP. a repartição que ~P 
expedir · haja, ainda, recebid.o a d'istr1buicão do credito nc
cessario ~í. verba .por conta da qual corra a despeza, fará a 
devida mcnç.ão de tal circumstancia. aver-bani:lo no livro do 
credito para em tempo opportuno fazer a dcducQao . 

Parng-rap'ho unico . Recebidas as guias, à repar ticão com
pel.ente,' depois de as annotar no credito e incluir os interes" 
sados em folha, remettel-as~ha á. Directorfa. da Despeza Pú~ 
·hlica do Thosouro Nacional que providenc-i:l.r:1 quanto ao de-
mais curso pat'a o registro á posteriori . 

Em 21 de agosto1 de Hl20; ·-João El1}sio. 
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N. 3 

Co.nsiderando que pelo a~t. i .7 do. d~creto. ~· .Ú.1~7? de 
5 de maio de 1920. ·<O• funw10.nario pubhco, civil. ou militar, 
qu.e, durante um periodo de vmte annos. · consec~bvos de ser;, 
viço, não tiver gcsado qualquer espec1e de !1cenca, podera 
obtel-a, . pelo prazo de um anno, mesmo .que -nao allegue mo
lest.ia. Igual favor, e pelo .Pl.'azo de seis mezes será.. conce
dido ao funccionatio. que, pul.'a_nt!c3 ~~ p_~riod9 de dez anp.~s 
consecutivos de serviço, I!ªC> tiver mterromp1do ·o exerc1c10 
do seu cargo; e . 

Considerando· que pelo · paragrapho uclco do . ~e·~mo , &r: 
iigo 17 ·«o tempo das licenças eonceddias nos termos deste 
arligo, as quaes são isentas de sello, não serã descontado pa~ 
•) effeito da aposentadoria ou · reforma, nem dará lagar á re:-

. d~cão dos vencimenf.c?s>; · · 
Considerando que pelà ··ultima. parte <li . al~ne·a. a~ art. f21 

l.la lei n. 2 . 924, de 5 âe janeiro de i915, enoorporado. á le
~isl~ção em vigor, pelo art.. 132, da lei .n. 3.089, de 8 de Ja.'
ueiro · de 1016, os funccionarios que se invalidarem no ser
vico da Nação serão. aposentados c<;>m os vencjmentos · inte
graes, · sí eontarem mais de 36 anti.os de seryiço; mas 

· Considerando que, de .acc.ôrdo ~om o · dispositivo cita-do' 
constante do a.rt. :l 7 do . decreto n . 14. 157, desde que em uma 
repaJ'.tição se. encontrem diversos . funccionarios em condi
ções de gosarem do favor concedido por essa lei, e o queiram 
i:imult'aneamente fazer, p.ol.' certo que o serviço p ublico sof
fr(>rá consideravelmente com a ausenoia . de , tantos runccio-

.. nat'ios, muito emoora. sejam permittidas taes licenças ai.é un'l 
:-:cxto do numero dos ftinwionarios do quadro, departamento 
t>u classe, conforme o prescreveu o .'§ 2.0 desse m.esm<> art'igo 
17; entretanto · · 

Considerando que, si outros . íunceionarios os virem sub
sl.ifoir, tal nJ.o s0:cceder~. porque s.erá i:!ividido o serviç0 de 
modo qu,e. nao se.ia nenhum funcc1onar10 sobrecarregado de 
trabalhos excess~vos; mas 

Considerando que para isso necessario se tornava -uma 
medida que .pudesse conciliar o interesse do servif,{o publico 
C(lnlO o âo funccionalismo amparado por aquelle <iisposiLivo 
qoe. em verdade é um estimulo para os servidores àa Nação 
Qtl1J se encontram em condic~es. de poder merecei-o; e a.inda 

Considerando que a abneguciio dos funcciona'rios em não 
i;osa.rcm de taes vantagens no exercício de suas funcçõ-es deve 
merecer uma recon}pensa; tanto rnais quànto 

· · co·~siderando' que ~ recompensa não trará prejuizo 
nem pa.ra oo cofres publicas, porqu~ ~s funccionarios no. goso 
<l:11quel1as vantagens peroebem os seus vencimentos integral
mente, nem para o serviço ·publico, por isso que a. sabida d·e 
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• ANN.-\ES DA CAMAI\A 

um furiceionario import.a. na entrada <ie <>Utro que será no
meado na vaga que .se verificar pela promoi;ão ou promoções 
de out.ros; e, assim, · 

· Considerando que, ao oontrariO, para ó 5erviço publico 
melhor "Vantagem trará a medida proposta porquanto um 
f'unccionario sómente solicitará licença n() càso de não po
der ·Pres<:indiir e por m!>tiv-0 d~ molestia, licença · que lhe é 
descontada quandõ se :tiver de 3presentaT. . 

. O Congresso Nacional resolve : 

_ Art. 1. • p funccioi;iario ·publ'ico civil ou militar que si 
nao bouver locupleta<lo ·d'as vantagens que 1he são assegu
~adas pelo .ar~. 19 .do decrete> legislativo n. 4.061, de 16 da 
janeil'o '(!e 1920, regulamenta® pelo arL. 17 do -decreto nu
mero H .15i, 'd"' 5 <le maio posterior, contará esse tempo 
cerno accr~scid'o. para ~posentadoria ou reforma, · mas só
mente quanto áque1le que se achar nas condíções d-o gosar os 
favores .. prescriptos na -aliena a art. i21, .da ·lei n. 2.924, de 
5 de janeiro de. :l.9t5, incorporado - legislação em vigor pelo 
art. 132, da lei .n . 3.089, de 8 dt. janeiro de 1916. 

· § · 1 . • Subentende-se que os period'os aos ciuaes se re
foi-em os l)if.ados <Mcretos são contados a partir de quafl.Iuer 
época, .seja do inicio . <la car·reira avante, do meio, ou do fim 
paira traz, comtanto que .ea1da periodo de serviço seja oon
sEcutivo sem interrupção por qualquer eepecie de licença. 

§ 2. º ·Deste modo o funcciona.rio publico civil, que con
tar ma.is de 33 annos e meio · de serviço sem ter gosado li
cença durante 30 annos, -e nem se locuplete das. vantagens 
coricedidas pelo art . . f9 do citado deeret.o legislativo n; 4.061, 
e 1·7 do decreto·- n. . 1 oi. 1llil7, ou 34 annos, para o que · nifo a 
houver goslltto durante 2{) annoe, ou, 34, annos e · meio, pai:a 
aquelle que não •1i;ufuir licença dur:anl.e dez annos, terá d1-
nito áQuellac; vantagens ía.s5eguradas ·na aliena a, . art. 121. da 
lei n. 2.924, de 5 <1e janeiro de i9i5. · . 

. . § a.• Proceder-se-ha, quanLo ao milit.ar. 'na mesma eonk 
foi-midade, porém, de accôrdb com a lei militar em vigor O(\ 
tocante á 'reforma. · 

Em 21 de agosto de 1920. - João Elysio. 

N. 4. 

Verba rn~ - Eleve-se de 93:000$, ·para tornar extensivo 
o art. .. 96. da lei n. 2.356, de 31 de dezembro de 1'9-iO, aos 
funccionarios da Delegacia · Fiscal do 'rhesoqro Nacional. ~m 
Bello. Horizonte, que ainda não gosaram. o favor concedido 
pelo artigo referido e ainda não possuem casa em Bello Ho
rizonte. 
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SESSÃO ·EM 26 DE AGQST() DE 1920 . / ii!» 

J ustifil;ru;ão. 
O decreto legislativo n. 2. 768, de 15 de janeiro de 1913, 

autorizou o Presidente da Republica a abrir o credito pre
ciso para dar cumprimento ao art •. 96 . da lei n •. 2. 356, de 
~:l de dezembro de Wto. · . 

O citad.e> art. 96 estabelece que «aos . funceionarios da 
Delegacia Fiscal .em. Bello Horizonte, s~rá ·concedido o favor 
constante do n. i2, do art. 35 da lei u. i-.6!J7, de 30 de 
dezembro de 1906> • • . 

Entretanto, pelo decreto n. i.094, de 26 de fevereiro de 
1913 foi aberto apell3S o credito .de iM :000$,que, àepoi:i de re
gistrado ·pelo Tribunal de Contas foi distribuído áquella de
legacia pela· ordem n. 100, de 3 de julbo seguinte, da· Dire
ctoria da Despeza do Thesouro Nacional: 

A este tempo, havia sido reformada a. dita delegacia, ® 
sorte que o credito aberto não eta. sufficiente para se con
templarem todos os funcciona.rios ahi então exist9ntes. Assim, 
deixaram alguns funccionarios do quadro actual · de gosar 
aquelle favor legal, o que estabeleceu a desigualdade entre 
empregados da mesma repartição e até da mesma categoria. 
F·inalmente esses funccion~rios não beneffoiados lutam com 
a crise de habitação, visto a falta e o excesso de alugueres . 
das casas em Bello Horizonte. .· .~--· 

6 quarlos escriptu:mrios, a 5 :OOÓ$. • • • • . • • • • 30 :00()$000 
3 terceiros escrípturarios, a "51:000$. • • . • • . • •. . i5 :000$000 
t segundo escril)turario, e. 8:000$ •.•••••.• ~ . s:oooiooo 
2 primeiros êscripturarios, a 8:000$ . . ••• •.••. 1!6:000$000 
2 fieis, a 5 :000$ • : • • • • • • • . • • . • • • • • • • • • • • • !():000$000 
i porteiro • • • . ..... · .•••..•.••••• ~ .. ••••• 
t ca.rtorario, ·a 5 :000$ • • • • . . ............. . 
3 serventes, sendo dous do .oolis postaúx, a 

3 :000$ • • • • ••••••• • .••••.••••••••••• 

T.otal .• .. • •• , •••••• . .• ·, •.• • • • • • • • •· • 

5:000$000 

9:()00$000 

93:000.000 

Sala das sessões. is-de agosto de 1920. - A.UUUlto de 
Lima . .- Francisco Vallad<i1-es. . . 

l>MENl>.\S N.i\.O ACCEITAS PELO SR. PP.ESIDEN\'E DA C.\MAR.\, POit 
INFRINGENTES DO ART. 25:2, § 2", LBlTRA D 

~. 5 

A' verba i 7• - Alfandegas - Capital Federal . 
·Substitua-se a tabel!a de quótas e rectifique-se o nu

mero de quartos escripturarios que 6 de 43 e não de i2, fi
cando organizada de acoOrdo com o quadro annexo susbsti· 
tuido. 
. -Rio de Janeiro, 20 de agosto de 1920. - Paulo de Fron~ 

tlm •. 



~ • • • '~ ~ ' ' ~ • - • • 6 ,.,· • ~ • • • • • • • • • 1 ... 

o 
'O 

~ 
.,, 

Total 

ALFA_NDEG.\S 

C.\PITAL FEOERAL 

PeJsoal 

Da adminístraç;t0 

Inspecto1· ......................... , ....... . 
1\judante ...... ..... ,,··- •........ •4, -·· •••••• 

ClleCes de secr/l.O .......................... . 
Conferentes ..•................... , ...... , .. 
Primeiros cscripturarios ...... · ............. : 
Segundos escriptm·;u·io.~ .................... . 

\Terceiros es~ript1m~rfos .....•...•......•..• 
Quartos e>crcpturarws .........••• ,., .•.•..• 
Guarda mól' (scn·iço de barra i: 8008000) •... 
Ajudantes (servíço d.a barra ·i :800,SOO!J) ..•... 
'Ibesoureiro (quebras ! :liGOSOOO) .....•.... ' .. 
Fieis {quebras i :0008000) ................•.• 
Pilf'tC1ro .................................. . 
Ajudante ................................. . 
Contínuos ...•••• , •••.•.••••..••........... 
Courerentes <le descarga de 1° elas.se ....••..• 
Conferentes de d·esciu·ga de'.!' classe ....... .. 

3, {82 quotas na. razão de 1, ~203 º/0 sobre a 

01·dcmado 

---
8:000SIJOO 
•:2oosooo 
0:400SOOv 
4:8008000 
3:GOOSOOO 
2:400SOOO 
8:000SOUO 
6:i00$000 
7:200$000 
:l:OOJ$000 
.í:400$000 
:l:GOOSOUO 
1;4:005000 
·i :872$000 
i :i.íuOSOOO 

rfJ E fil> 
~ (!)"~ 
Q s Q, 
~ :: E 
o % .g 

40 {' 
3ã J 
30 3 
25 30 
20 "" "'~ 

!6 2G 
12 38 
8 ·!:3 

30 f 
20 3 
30 :{ 
1ô o 
12 { 

8 { 

7 rn 
í 21 
5 22 

233 

-• 1/ 

Consolidada Va1·ia.vel 

Papel Papel ConHoH<lada. 

Papel 

-
-

2·!.:0003000 
2rn:ooosooo 
:!40:800$000 
:l.2.\:800$000 
136: 800S0001 J ..... 

103:2.00~000 
. 9:800$000 

21:600$000 
8:700~000 

36:000$000 
4:.\00SOOO 
3:6005.000 

H-:0005000 
39:3!2SOOO 
3·1': 320$000 

920:332$000 

Iota<;~o de 60.056:i-m, calculadas e pagas 
no mínimo sobre o vâTor da lotação ....•... 

'{alor da quota 28i$882 
~..._. .... _. _. I · .··1 1 l . 1. _-::__:_ ~-L ----· . , 

. Variavel 

Papc:l 

t 

9 i G: 040SG!J li. 

. ... ~~-~~,,;·~:., .-..J'.... · Dn _.,;. ~.... · ., .. ·, ."(f ,..1 · :uT· ,_ .. '~ .~Ó,,.,..; ;' L~·f.b,'-:. ~;·~ ~>.i:/~·!:-~·· .. :!J~,~··:-~}~}i\~SL0;..~~~~>~\:J;·i;'.;~~~.!;2~~±lli;hl.(âj~~'.~·~V;it:.ti@~"'.'ll:~hX·-~H:f}. ~;}~~:~·, ... '::·. ~-=;\\ ·• ~~ ,.~., 

~ 
~ 
8 
3 
~ 
~ 
~ 

i 
~ 

o 
g 

~ 
Sl 
o 
~ 

n 

" 



SESSÃO I!lM: 26 DE AGOSTO DE 1920 
' . 

N. 6 
A' verba. 13• : ... 

.. «Augmente-se a verba de 2 :380$, :para fixar em 2 :340$ a 
gratifica4)ão de sete serventes, constaLW.es da tabella expli-
cativa.> >, 

Bali das sesstfes, 20 de agosto de 1920. - Paulo de 
Frontfri. . ,. · 

Verba 11ª: 
·N. ~ 

Augmentada .de 7 :244$, para equiparar as i;ratificacões 
dos serventes, ,em numero 16, que percebem menos que os 
outros 12. . , 

" Sala, das sessões, 19 de agosto de 1920. - AlvaTo Ba-
ptista . . 

N. 8 
A' verJ;>a 8•: 
.Aoéreseente-se onde convitr:· 
· cA porcentagem de 8 %. que ora compete aos cobradores 

cobradores· da Recebedoria -Oo Districto Federal assim se dis
tribuirá: vencimento, annual, 4 :800$; porcentagem, 4 o/o.» . . 

Sal!l das sessões, 20 de agosto de 1920. - Paulo áe 
Frontip. . • 

o 

N. 9 
·A' verba 11ª: 
Aeereseente-se onde c.onvitr: 
<Aos- continups, correios e serventes da Imprensa Na

ciona.l e do Diario Official serão pagos os serviços oxtraordi
narios prestados em domingos e di'às feriados, nos termos do 
reg\ilaínento e regimento interno.» 

Sala das sessoos, 20 de agosto de 1920. - Paulo ~ 
Frontilfl.. 

N. 10 
~ 

A titulo de conducção, será paga mensalment~ ao inspe
ctor d;a Alfandegas de Santos a quantia de 500$·000. 

Alguns kilometros de. extensão occupam os armazens que, 
em ·$ant'Qs, deve o inspe~toi examinar constantemente. 

Os seus diminutos vencimentos em uma cidade de vida 
caríssima justificam esta emenda. -

Sala das sessõ~s, 2i, de agosto de 1920. - Cesar L. de 
verquei'rO. 
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ANNAES DA CAMAM .., . 
N. U. . 

A sub-oonsiS'Ilação da verba ts• cAgencias aduweiras, 
mesas de rendas, postos e regist.ros fiscaeS>, relati~a .á mesa 
de rendas de tereceira ordem, de Aearahú, Ceará •. 

Substitua"°'.se pela seguinte : 
Pessoàl: 
Da administração: 

1 adm~n!st.rador •. • •• .•.• ; •• •• •. ••. .• · • . .. . .. • • 
i escr1vao .• . . • . ......... . .. . .. . . .. . . • .. . · · .· .. . · 

lustif icação 

3:600$000 
2:4.00$000 

Os vencimentos dos funcoionarios da Mesa de Rendas de 
Acarahú, Ceará, fixados pelo decreto n. 2.807, de 31 da ja
neiro de 1898, ha mais de 22 annos, são respectjvamente de 
750$ e 500$ annuaes. Estes excellentes veneimentos, que se 
reduzem a 62$500 e 41$666 por mez, ainda não são liquidos; 
em verdade, taés íUnocionarios ganham menos. Pelo art . i.43 
da Consolidat-ão das Leis das Alfandegas, elles são obrigados 
a fazei.' todas as despezas de exJ.lediente de su-as .repartições, 
inalUsive aluguel de casa, acquis1ção de livros para escriptu
ração, e de moveis para escriptorio é arcbivo, e do mais que 
for necessario. Em 19t9, segundo estamos informados, ·estas 
despezas se elevaram a 399$, o que, por certo, não é demais. 
Deduzida essa quantia da de 1 :250$, somma dos ordenados de. 
administrador e escrivão, verifica-se que esses tunccionarios 
perceberam realmente em tal anno - 851$, sendo que o ad
ministrador recebeu 5i0$600 e o escrivão 340$l00. Divididas 
essas quantias pelos dias <lo arino, o resu!tado é que o admi
nistrador ganhou i$41>0 por dia e o escrivão 938 r éis . E' quasi 
inacreditavel, mas não ha oomo fugfr á. evidencia desses al
garismos . 

E a. es~es . fUncciónarlos, 3ssim tratados pela Nação, se 
exige que prestem fiança e ainda CNe sejam honestos escru
pulosos, incor'.ruptiveis! Mas nem por serem tratados com 
tanta desigualdade e in,justioa, esses . funccionarios são menos 
zelosos no numpri~ento do dever , · 

E' um facto que a Mesa de Rendas de Acarahú tem tido 
um progressivo augmento de rendas, só por si suffieiente para 
ju!!tificar n emenda apresentada. A sua receita, que . era em 
i9f0 dé tres contos e pouco, elevou-se em i9f9 a 36 :438$884. 

Parece-nos que seria justo applicar às mesas de rende, o 
regimen das coilectorias federaes, dando-se porcentagem, em 
vez de vencimentos fixos, aos seus funccionarios. Set"ia tal
v~z um meio indirecto de melhorar a. arreoadação ~as. rendas 
publicas e ao mesmo tempo o de premiar o esforco dos fun
ccionarios 'Z:ClOSO~ e dignos . 
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E' e~tn uma reforma qun ,..,_. impi50, pois quo :tlém rle trar.er 
~.wncficios ao 'Thosonro, virá i·ep:.i.rar :;r:wos in,in~t,i~as, como 
r.~ln de i·ernnnern1· e:rnctn1·0s da Fazen<la r.om dfaria inferior a 
2-~ , acabu.ndn ;finda r.nm n. cst.runh:t anomali;:i, dt> ;;anh:ll' um 
funccion:n•io 1.ant(• ml.!nos qnanln mais trabalha. consequencia 
;i '!lln lnva i'alalmenlf! a injt1s l,ific~v1~J disposiciío regll!nm1m
i.::ir. 1)11c obriga /)fr l\m1:cdoot~1: io;:: da~ mc:-;::is dn r <mda>; a sup
J l~n:1:u as des11c11ai' com t' c'X [K"dienfr~ <!::ili resprctiv:.is rcpar-
hOuP. f:. · . 

~ão a ><l' im inc:.1mt l'!'lav rd.• a .iuslir,::t <! a tn·111:111kncia d1J 
7,ro,jcr.I o. 

S::ila elas sessõ~. 20 d1~ ago::::.o ele i !lio. - T/l.oma;;; llo
clrirJtu:s. - Osor.fo de Pai1;a. ·- 'l.'lt<mw: .4.ccioiy. 

N . 12 
Onde convier : 
o~ funecionarios da~ ;\fosas de Rendes Federaes, e.ão al

faude;;ada:<, de primeira a terceira ordem, perceberão, em vez 
dos vencimentos fixos, constantes da tabella explicativa, as 

· J!O!'•:e1ntagcns que :i.uforcm autualmente os funccionarios das 
c:t•ll t?ctorias f(•deracs e que lhos fo ram arbitx·adas pelo de-
1·1'1' f.o l egislativo n. '1.689. de :!.O de agosto de 1907. 

0;; l'nm:cíonario.o dessas mesas de rendas, que forem em
l•l'i!f:-ado;,; de Fazenda, terão o direito de optar entre os venci-' 
m~nlos do cargo e a porcentagem que lhes couber. 

lustif icat;ãc 

:\pplicar ás l\Iesa;;; de Renda:'\ o regimen das porcentagens, 
,; inlcl'essal' os respectivo!; funcciona:rios no augmento das re-
1:1·il a:< pn l.llka::<, ~stimulando-lhes o zelo e a actividade. Re
i;inwn ,;:cmelhanle achu-sc em vigor nas collectorias e. tem 
r·rodm:ído bon!.'. resultados. Estender ás Mesas de Rendas tal 
l'Y-<lt~ma do remtmeravâO; que é um incentivo e um premio ao 
ll'i1halho e ao esforco exercido~ •}Om intelligenoia e probidade, 
6 concorrei· sem duvida para melhorar a ::irrecadacão, alvo 
!!ll•' o pndrr publico dcvP. t.er sempre P.m vi!"lta . 

. G(lnvêm a.~sigualar ainda . que por esse modo Sf! repara 
1i ma injustiça. qual a de rC1munerar com melhorP-S v.encimen-
1 . o~ aos úrncc:ionarios dns collcct.orias que aos das mesas d11 
i·~11<ia~. (]nandO estes tcem fum··1IÕ<'~ mai!< l"Xf.cmaf; o mais im
prwL:1ntc~. 

Uma outra raziío ainda milita em favor· da. emenda, tor
n:mdo inadiavel nma providencia qna.lquor do Congresso ncflfo 
p:1rt.i1mlnr. Sií.o tão <•xig-uos. Uío miscl'aveis mesmo os vcnci
nwnf os nchmlmentc att.dbuidos a esses funccionarios,'· algun~ 
<ldlf'~ remunerados ap('nas com sessenta e quarenta e poucos 
mil i-(d~ m1m~aes, r1uc não . é dC' ndmirnr dc~!f. o em pouco nãn 

.11aja mais qu"'m queira exercer to.es funcçõ~~· E estamos in-
. e. -Vol •. VI. . . . .. ':.' 2U 
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:formados que o caso já se vae verificando .. Evidentemente, o 
Governo não póde exigir de um :funccionario, que presto 
fiança, e que seja . aínda intelligente, esforçado e ptobidoso. 
para, em recompensa, dar-lhe qualquer cousa que, em alguns 
casos, não <:hega a. ser dous mil réis por dia. 
. . Sala das ses~ões, 20 de agosto· de 1920. ~ Thomad Ro-

11.rt11ues. - OzQria de Paiva. - Thórr!h.~ AccioLy, 

N. i3 

A sulJ-con.si1;11adi1) da verba .l s•. o;cAgenc1a.s aduaneii'as, 
mesas de i·enda~. postos e registro$ fiscaesi>, re.Jativa á Mes:L 
<l'e Rendas de i1rimeü:~ o•dem <lo porto de Camocim, no 
Ceará, seja subsmu·ida pela segui ui.e.: 

Pessoal; 

Da. àdmini,::,~1·11.1,:ã.(•: 

·l administrador ..................... . ...... . 
1 escrivã.o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... · . • · 
5 guardas ............................... · ' . · 

Das cmbai-cacões: 

.Patrão ......................... . .. . ........ . 
Marinheiros (3) ...•........... . ... . ......... 

Material: 

Aluguel do escaler ......................... : .. 

V encim en.~os 
7:200$000 
4:800$000 

l 2 : 000$()00 

1 :800$0()0 
3:.600$000 

240:::000 

Total .......•....•..•. , . . . . • . . . . . . . . . . 29 :640$000 

A .Mesa dM Hendas lll! Gàmocim .:. hoje uma füis mais iro
pod.antes d lhmi&o. A smi arrccada1,;ão am1ual, t!iic era <li:: 
29:000$ ~m l!H·I, atliugiu em 191!) n mais de :!:.:3:000$0()0 .. 

' E essa 1·eparti1;:fo arrecadadora. q\le. (~'m n. zel:.11:· im"9or
ta.ntes inlm·e:::sr~::; tlo Tl\t>1:<ouro Nacional flmccil:ma om (i:t::>a 
a.lugudo. (pelo adrnini,,:! rador), lllío !t'm tm1 nrrnnzcm para 
depósito dll me1•cadt•l"ii!S, não possu.; siquer llm r.scaler p;il't\ 
'.'isiíõ. uo\l n;isi<l$. O sou ·pessoal c.omta. de ui.n 0.UO.jro 01·~ 
0anizado h~~ m:\is de vinte annos, quando ora insigniflcantll 
o movimento desse pMlo cearense. Os sc.us g-uurd:rn sú<l 
apenas tres e teem de exercer vi;ílnncia sobre mais de urna 
legu~ <le coslt\~fim de evitar contrabandos e ao m~sroo 
te~,po zelar pel§r conS1J'!'VllCão dar. mattas, impe.dindo a des-
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l!'Ui!;ão <los maugues, pois a :Yletill de H.enda:; exerr;•J l.amLem 
funcções de Capitania do l:>odo. 

Os vencimentos do pessoal são uinda os de urna tabella 
organizada. ha mais áe 20 annos . Por essa tàbella o admí
nislra<lor deve perceber kes cont.os annuaes, o escrivão dous 
c: on ~os, os guardas 864$ cada. um. J.:ro 'verdade, por~m. não 
~ão estes os seus vencimentos, pois qUo, em .vit'tude de dis
po!:itivo l'egulementar, incumbem a ~-'Sse,; pobres funccionarioS 
tnd:is &s despezas de livros, papel e tint(l para arrecadac;ão 
d0s ixupostos e mais a de aluguel <fo L~asa para a reparliç.ãc .• 
11:\- SP.. assim. com esses funccionarios . <1 anomalia de ga
nl1:\t'l)JJ1 tanf.o menos · quanto maior ~ . a renda da reparLir,;áo, 
"nde exercem a sua actividade, e isto poraw~ augmeutam 
necessari~mente as despezas de expedjent.e com llm maior 
de~cnvolvimento do~ scrvicoi; a. seu cargo. 

E' pntenfo a injustiça e esta ainda SC'· torna mais notavel, 
<'onsiderando-se que os funccionar fos da Mesa de Rendas de · · 

"r.amocim ·~adminístradot• e escrivão). si percebessem porr.en
:.~~ens como O!J <las colJectorias frdP.raeil. teriam ;anho. no 
anno passado. U :600$ e 7 :000$. re~pcr.:tivament.e, em vez doa 
míseros 3 :000$ .e 2 :OO.Oi;:. da ~nbrlla, i:ujf:it.o~ ainda a des-
1;1•1.ns de e"'-pedíente. · 

· Entretanto, ao .Passo que a collectoria rept·esent.a unica
monte a delegacla. fiscal, a Mesa de Rendas. pelos regula
mentos em vigor, exerce funccões de delegacia fi!>cnl, alfan
Or<ra, guarda-mor1a e Capitania. do Porto. 

A acceitaoão <ia · emenda é assim um elemeníHl' <lever de 
,i11~tíça . 

. Sala das sessões, 20 de agost'o de 1920. - Thoma:; Ro
clriaues. - ósorio de PaiVa. - 1· 1ioma,;; Acciolv . 

.... ' 



N. !~ 

· Na ruo:·ka -- Delegacias Pis:aes - parte refe1•ente á despêza de ~.1H0:790S com o pe$soal, de accó do 
com a. pror.osta do G(lve1 no e s0m ~ugmento de de-pei~, seja. feita a. tlistrih· içlo pela -eg1.i11te fórllla: 

Delegacias e c.1tt>goria!f dos 
Cuncefonarios e empre~a.dós 

/ .\LAGOAS 

· t delegado fiscal.. ........... . 
i contador .................. . 
i procurador nsca} ....... . .. . 
IS primeiros escripturario11 a .. . 
7 se:.:undos-' ditos a ..... . ... ~ .. 
l lliésoureiro-pagador. quebra 

·~0$ ....................•. 
i fiol do masmo ..... . .. ..... . 
i part-Oírn-cutorario ........ . 
2 continuoa a . . .............. . 

20 
.llf.llOS.\S 

i delega.do fiscal ..... . ...... . 
f contado1· ......... ... . ... .. . 
1 procurador fiscal .•. . . . .. . . . . 
!i primofros e eriptui·arios a. ••• 
7 seg·uudos ditrE a ... ... .... . 
11 lerce\ro:.; <li to~ :i •••••• •• • ••• 

!.! quat·to~ di.111• :, •. _ .•... .... . 

Yeneimentos de cao!a t'unccitinario 

OrJun:ido 

~:400300-0 
;;80 . ~000 
3:200$000 
.\l : 101)$01)1} 

/;;00 8000 
2:40 ·SJCJO 
2.: !)l}ü$00i"i 
1 :00 sooo 

i:21JUS01Jo 
6:000$000 
4 :80i~80<J0 
+: oosouo 
2:-1-00SOüO 
2~ "·'·1s··1·ltt 

e emprngad11 , 
---

Gra.tific:i.c;ão 

'~ :!SOüSOllll 
2:7(:08000 
2:.í008000 
t :600SOOO 
1 :2oos1100 

2: 1)1)1)~1)1)() 
1 : :.mOSO:JO 
1 : 250$01)\) 

;;or1gooo 

1.~; 'tOú~OOO 
1i;-\008000 
i-:500SOOO 
·i:OãOSOGO 
3:5008000 
2: -iOOIJ•JO!) 
{ ;1!;Ui;(l!)l j 

Total 

'1:5008000 
8: !OOSOOu 
7:200SOOO 
4:800$1100 
:l:f.i00$<JOO , 

o 4:50$009 
:; 1rnosooo 
3 750SOOO 
l !)00$000 

li: .oosooo 
i2 :600SOOO 
to: :i00$000 
8:850~000 . 
7:aOOSOOO 
~: ?i001Jt)i)() 
:l :-:r.oso1_11, 

Total de 
r,ada c!:t<;·e 

-í:5(0~00ll 
8: 100800(• 
7 :200$00t · 

:?.!•:Ol O~QOO 
2~:2oosooo 

6 t~OSOOO 
3 1)00$000 
3 iiíO~OOO 
a ooosooo 

1-t: 100$000 
U:600800<J 
·10: 5005000 
U:2aOSOOO 
52:500SOOO 
2!j ;IJOOSOOO 
:l:\:750Slluo 

Tota.l de 
cada. delegacia. 

85:b00$000 

~ 
l>I 

>" 
~ 

~ 
Ili 
Ol 

C1 
> 
r.-.,.. 
~ 
> 
~ 

~ 
@ 
Q 
o 
~ 

ffi' 

i 
3 
~ 
~ 
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Q o 
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t t l! <Js,~1ff<:ir"• quch :• s ~1·K•Súü•1 o) 71J• 1•) :j1]l)t} !t : I00~1jOO t ·2-: (l\JOSUOll 12 ooosooo ~ 
~ 1 fJet "' ' mc.-m•1 ... . .... ...... :,!:1j(J(l!)1Jt)I) 1 :SOOS'OOO li:~oosooo i\ .i.oosooo ~ ! pl~J.Jut· ...... ......... .... . .3:800StJOO .1,: !)50$ ·'ºº s: 8!íL'300() · 8 SHOSOOO 

J fieis a ... , ...... ... ........ 2: i O .'.S•)OO 2: toosooo 4:5008000 1:J ooosooo 3 

t fi el ele armazem do Cdi; Pot- ~ 
~ 

(11': .i: • ...... . .......... .. .. . 3:ti .•JSOOO 1:800))000 ~ :40flSOOí• ;j;~OOSOOO 
o 

\1 1 cal' tora rio ............. . . .. . .; ; ·~ 008000 2: rnosooo ·i: !SOOSOOO 4,:5008000 ~ 
1 ,.ortch·o .... . .. . .. ... . ..... , .. 3:tiOOSOOO "2:8110$000 6:4.aOSOOO ti: -í-!10$000 

"' § 
3 contínuos a . . .......... . ~ ... {: 2 1()~000 t :2QOSOOO ~ :i:00 8000 7:200$000 li~ i: 3005000 ~ o 

'.r. u, - .,, 
•2 >t õ 

IHllL\ o o O> 

1 delegado !l~cal . .... . ... ..... - 6:ouo~ooo' G: útiúSOou ij;(J()08000 
;) ~ 
M ~ 

i contador • . .•. .. •• •.•.. .••.. i: '!Oti.$00U :J : 600SOOO ·1 o: S00.$000 !0:8003000 ,_..:..-

i procur.1dor fiseal.. . .. ..... ~ . 6:01.!0$000 3:0110$000 1>:ouosooo 9:000$000 =· -o. 
ro 

5 prtmeko : c~cripturarlo> a ... ·i:aoosooo :i:Hiosooo 7 :2008000 3 j :ooosooo ~ ;;:; 
7 segundos ditos a· •••••••••••. i,:OOOSOrJO 2:uoosooo ~:000$000 ~Z:000$00U 

L-':. ,.. 
7 terceiros ditos a .•....... ... 2:.+ool)ouo ! :200$000 3:600$000 25:200SDOO =-· 9 quarti:s dito:; a . . .. . ....... . 2 :00il$00fJ i :OUOS!IOU 3:1)00$0()0 27: IJOO/)t}fJQ o 

:; 
i thesoureiro; <111ei>cas <.11Jo~ooo. ô: OOOSOOO 3:0008000 ~l:Ooosouo 9:000SUOO .::i 
.2 fieis a •.... • . ...•.. . .... ... 2:-í008000 {:2008000 3:6008000 7:200$000 . t;: 
! Pªf.ad0t· . ... ............ .... f.:8008000 2: -1008000 7:200$000 7:200$000 :'1 

l He . ••. •.••.•.•••. •· •.•• •.•• 2:4-0Q$!JOO ! :200$000 3:6\l0$001) 3: 6008000 
{ cartorario ... ...... , . . . ..... • .2: -iOOSllOO i :200SOOll 3:600$000 3: 600$000 r.:: 

i p:i rteiro ......... . ...•...... :i:soosooo 1:soosoou 5:·100$000 :i: i 00$000 =· 
3 cont'nuo;; a ....•.• • . , ••.. , .. f.:2008000 ll!!OSOOO l :!ll}0$000 5:400$000 . J98:300S<JOU 
- --- --

u 
ci:ARA.' 

1 delegado fiscal ..... .. ....... - ~: 500$000 4::li008000 4-: !lOO>)OOO ~ .. 
i contador . . . .• , , , , •.. ... , . , • 6:0005000 3:0008000 9:0008000 9:0008000 ""' w 



flelegacia.~ e categorias dos 
tunccionarios G empregados 

t procurador fiscal .• ••.•.••••• 
-i [Jrirnt-iro3 03Críp~urarios a .•• 
IS segundos ditos a ... ....... .. 
IS terceiros dito3 a .... , ..... .. 
li ·q11artos a .... ... .......... . 
( the3oureiro·pagador (quebras 

600SOOO } •••• ••• • •••••••• ~ •• 
.2 tleis do mesmo a ........... . 
i porteiro ................... . 
t cartorario ................ ;. 

·:! contin uvs a ...•. : ...•••..••• 
\ 

••) 
F'MIUTO SA1'TO 

1 deleg;Ldo fiscal. . . .' ........ .. 
i contador ..... . .. •...•.•...• 
i procurador tiscal. .. .. ..... . 
3 primeiros escripturarios a.· .. . 
6 scgundo3 ditos ...... . . .. .. .. 
i thesourc!iro-pag.1d;ir (quebras 

-i50Sü~JO) .•..••..• •••••••••• • 
i fi el do mesmo .............. . 
i por <eiro-cartorario ..•.. ...•. 
i <:011t i1ú1 \, • • : .•. •• •••••••••• 

Hi 

Venoimentos de cada funcclonario 
ou emiwegado .... 

Ordena lo Grati.tlcação , Total 
ts:•n1}Sül>O ~;100SOOO !!:toosooo 
4::800SOOO 2:•001000 1:2008noo 
i:Goosooo f.:8008000 5:,oosooo 
2:•oos1100 t:ioo5ool> 3:MOSOOO 
:l:OOOSOOO ,I :0008'-000 s:ooogooo 

l>:iOOS'.lOO 2.:100$000 S:100$000 
2:,305000 {;200$'JOO 3:6008000 
-i:ooosooo i:1.i003000 it:SOOSOOO 
a~4oosuoo i: 2.ooi>1100 ·3:1>00$000 
f :ooosooo 5008000 f ::ioosooo 

3~1>00$000 3:\:IOOSOOO 
t:ooosooo · 2:ooosooo ó:OOOS'JOO 

,3:6008:)00 i:aoosooo 5:%008000 
3:0008000 i. :5001)000 i :Mosaoo 
2:000$000 .1 ;000$000 3;000lJOOO 

3:6008000 • :800$0\10 !):8508000 
2:000$:)00 . f :OOOS'.100 3:000$1)00. 
l :800JOOO 9008000 2:7008000 
1. :OIJOSOOIJ 5UO$QOO t:aoosooo 

----------
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õ1 
o. o 
o 
.g 
E-
~ 
3 
~ 
!:l o 

~ 
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~ 

~ 
..;..::- "' ..,,. i5 o 

"' 
Total de Total de ~ 

cada cla:>sG cad& d'1"f&Cla ~ 

8:100~000 "' 
28:800~000 

o. 
rn 

27:0008000 
;::; 

l8: ooosooo 
i.B:ooosooo 

8:100SOOO ~ 7:2009000 z 
.t,:5008000 :>-
3:500$000 "" u. 
a:ooosooo U-0:'4>0f000 \:: 

> - ·-----
~· 

. 3: ·.iOOSOOO 
·~ 
.... 

6:000$000 
· 5:~oosooo 
i3:500$000 
f.8:0008000 

!1:8M$t100 
:i :ooosooo 
2:700$000 
!:!S008000 IS9: HOJOOll 

~-··----



o 

~ 
õ1 
a o 

COU7. o 
.g 

i delcgar!o fi :cal . .•. , . •• • , •• , • a: 1100.)000 3:600~000 3:600$000 
tt - ~ i oon'.a·!Gr .• •• . • , •••••• •••••• 1:000$001) 2:000$000 \\:000$000 l> :DOOSOOO 
3 i procura.do: fi:ical •• . •• . •••• • i :coosooo j : lí00,)000· !i:·i:OOSOOO 5:-iOOSOOO ~ .\. pr!rnoiro; Oi::1·ipturarios a ... 3:·ooo :ooo t :~OO:OOO 4: !iOOSOOO ts:ooosooo !:l 

6 :-:eg0mdo : Jilo3 a •.•• , •••••• • 2:0005000 1:000$000 3:0008000 i8:000SOOO 
o 

~ l tbe;our.iiro-paga·:lor, qaeb:&f ~ 
451).~ .. . . ... .• . •. •• ••••••• • 3;GOOSOOO {: ~00$000 5:850SOOO ,5:850SOOO "}l § :o 

2 fieis do mo•mo a ...... ...... :! :000$000 f:OOOSOOO 3:000$000 6:000,000 'f> o 
·.11 

"' i fi~\ de a.rmaza 1t do Colis Po1. ',:.ot i5 
ta11.x • .••••••••• • •••••• • ••• 2:000$000 f:OOOSOOO 3:0003000 3: ooosooo '\... .:::;, o 

"' f pol'Loiro i:ar~o:ario .. . ....• •. t:80f1SOOO 9003000 2:700$000 "' 2:700$00() 7/ ~ f continuo .............•. . . •• j:ooo;ooo !>OO!JOOO f:lSOOSOOO f :500$000 70:0501000 ..... 

"' 
~ - C> 

i9 "' o. 
rn 

~IA!\A.'IJJÃO ... ;::; 

! deléiado fis·}~l.. ........ .... ·- · t.:aoosooo •: lí003000 4:li0"0SOOO ... 
i cont:~dor . .. ..... .. .. . ..• •. . &;OOOS•lOO 3:00J)QOO 9:0003000 9:000$000 5 

(/J 

l p ·ocu ·i\dor fi.;,~a\ ... . ....... · 5: *'HSl)OI) 2:7005000 8:1005000 8: 1003000 ..; 
-\. p ·imoiros ol '. ·intarar:o; a . . . ·t: )l00SiJOO 2: ·OOSOOO 7: 21):.1$000 28 :800300() 

:> 
';:j ã -:eg1mdo3 fl ito; a .•.. . .• . •. .. 5:G305000 i:lJOOSOOO U:41JO~OOO 27:0003000 ~ 

:; . fo 'Ceí ros d to3 a .... • ; ... . . . :!:~OJSOJà 1~20:>3000 3:600$000 i 8:000~000 ...... 
6 q11a.·:to3 ditos a . .. . ...... ... 2 :QJil3iJOI) 1:(1003000 3:000$000 l8:000$0JO ·.:> 

'·º l the;ourei\·.o -pagador {qu-lb'°a~ o 
·üOOSOOO) •..••.•..•. • ••• • •• 5:1-0J~o)t):) ~: 703~01)!) 8:7008000 8:700$000 

:! tiel.; ·1 ••• • ••• ; ••• • • •••• _._ • • . 2: \1J·H 1JJO +: 200$01}\) 3:f>O:>SOOO 7:200$001) 
{ Cá. '(Ol'ill' ÍO . , •••• • , ••• •• • , , , ?:.\~J:>S 1):)!) +:~oosooa 3:vOOSOOO 3:(}003000 
! porto:ro ..... .. •..•..• • •. ••. J:l):)0~00() i:300SOOO · i :!iO()SOOO i,:3'}08000 
:! •:•mtinuo.; a . '. ......... . . ... 1 :oo) ;ooo 50080JO {:!í00$00D 3:000~000 e ií> 16001000 
-
30 ' 

.:.-.. 



Delegacias e categoria~ dos 
func:c 'onarlo" e em!1re~ado;. 

WAtIO Gl\OSSO 

i delegado .. •. . .•. . .•••... •.• 
l contad-Jr, .•.....••..••..• •• 
i pe1)c1wador fi ·e.a l .......... . 
.\- 111·imei:·os escriptararios a . . • 
5 scg .1ndos ditm . .• ••........• 
i- tcr.:eiros ditos a . ... : .. . . .. . 
6 quarto; dito.; .i • •• .•. •.• . • .• 

i tbe30ureiro-pagador (quebras 
60-0$000) •••.. ••. .•. .. .. ..•• 

3 fieis a. . . .••.•.•. . •... •• .•..• 
1 fiel do armazcm de colis pos-

ta u.i: ........ . . .. .. ..... .. . 
i porteiro ...... ... .. .... . ... . 
i cartora.rio . .... . . . ..... . ... . 
2 continuos a .. .... ... ....... . 

3i 

lll~AS GER.U.~ 

i delega.dQ ......• . •.• • .•. ..• • . 
f contador ..... .. . .... . . . . .. . 
1 procurador fiscal. ....•. •. . • 
' primeiros cscrípturarios a .•. 
li segundos clitcJ! a ... , •......• 
~ (~ri:oíro;; dito$ il • .• . • •.• • . •• 

Veucimentos de ca& funceionario 
e empreg.ido Total ele cada. 

- ~ - clr.sse 
Ordenado füatillração Total 

í-:500$000 í:!i00$000 t,;5008000 
l>:OOOSOOO 3:0008-000 9:000$00-0 9:0008000 
!í: iOO ;00-0 2:7008000 8:100$000 8:1003000 
i- :800$000 2:.rnogooo 7:20DSOOO 28:8008000 
3:6008000 i:BOOSOOO 5:·i00HOOO 27:000SOOO 
2:'4108000 1:200SOOO 2:600SOOO U:·\008000 
2:0008000 1 :000$000 3:0008000 t8:000$000 

5:40-08000 2:100$000 8:700SOOO 8:7008000 
2:.\003000 t :200$000 3:600$000 3:•1008000 

2:4008000 ~ ':.l.00$000 3:6001000 40:800$000 
li:.\OOSOOO ·, 200$000 3:600$000 3:600$000 
3:000~000 l 500$000 ~:5008000 i-: rnosooo 
1 :1}00$000 500SOOO !: 300$000 3:0008000 

~::ioosooo .í-::oosooo <l:ãOO~OOO 
ô ooosooo 3:000$000 6:0008000 9:0005000 
5 ,00$000 :!:7008000 8:4-008QOO 8: .\00$000 
4 soosooo 2:-i008000 7:2008000 :!8 :800$000 
4 000$1}00 2:0008000 ú:OOOSOOO 30:000$000 
':? ~'lú:'WO 1;200SOfJO :l :1300$000 1:8:000$000 
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ffi' 
'§ 

Q 

lil 

3 
~ 
lil o 
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§ 
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'" U< q Total de cada ~ 
o 

dGlegacia "' 
"O .,. 
"' ~· 

õ'. 
Q 

"' ;;; 

~ 
~ 

. ::. 
"1 
U! 
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n 
> 
';! 

:;: 
IU:OOOSOOQ-

')J 
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(") 

~· 
õl 
a 
o 

ll quarto;; dito,; a ..... .. ...... 2:•JutJS•JO•l i:CJOO:)O<J{l :;;QOOSOOO 18:000~(}00 
~ 
~ 

J thc~o11reir(l, quobra-; ~OrJSOOO. t>:GOOSO;JO 3:3005000 to:soosooo f0:800SllOO ~ 
3 lfoi3 a .•....•... .. • . . , .. . . .. 2: ·í0'•$000 t : ~oosooo 3:6005000 l0:800SOOO 

3 l pagador .... ................. 1 :1rnosooo 2:400$000 1: ~00SOOO 7:200$000 ~ 
i fiel, a1·mazom scolis p()!fa ~.-A. 2:-iOOSOOO i :200$000 3: li00$000 3:600$000 ~ 
i cartorai-io .... .... . . ........ 2 : -~0ílSOOO l:200SOOO 3:6008000 :i:MOSOOO ~ 
í porteiro ... . .. . ............ , 3:600$000 1:8005000 :i:4oo.;ooo 5: 100$000 ~ 

2· r.onlint<tJ3 a ... . . ••.. . .. .. . . . í:200SOOO 600$000 í :ll00.$000 3:600$000 'f) ~ - ~ 

3~ li>! : '00$000 'Jl ~ 

'fl o 

G!'atiiicação até 10 °lo sobre ~ >• ~ o 
os re11cílllcnto.J ......... • ... .. . ... ... . . . . ..... . . ···· ····· rn: 1 rnsooo l/7:5t08000 i'1 g 

l'A!l.-l' 
::: ~ 

i úclegado . ..... .•........... 1;:uuO;)l)UU li:OOOSIJUU 6:ooosooo "' ~ .. ~ .. . .. . . Ç> a 

"' 1 coo t.:11lor • . .• ..•.. ...• .. • ..• 1: .'!\Jíl$000 :1:6UíJ$rJOU ill:OOUSllOll Í(J :~00$000 ? .; 

t pt'ilcuradol' fiscal. ........... !j:LJOOSOOO ;J ; Uú<J,ilJtJO ') :uoosvoo ():Onosooo :..:1 

5 p1·1m~iros cseripturario~ a • • • -í-:800~000 '},: *<Jl}:)I}\}\) 'i: :!OO~OúO 3G :000$íl00 s 
7 segundo: ditos a ...• . ......• .í, ;000;)000 2:00i)$0UO v:uaos::iou .l,2 :()00$000 ::J 

~n 

7 t~rceiros '.litm a ..... . .. , . . , 2: rnosooo 1 :200SiJUU 3:Gonsooo 2!.i :200SOOIJ "l 
<j quartos ditos :t .... ..... .... ~:ooosooo l :Ollo$1WG 3:000$000 27 :00:)5000 :i 

f tbornu reiro, q ucbr,1s !JOOS-000. 1i:OGQ$OOO 3:0UOSOüiJ 9:9oOSO!lO 9:!1005000 ~ 
~fieis a;, ....... . ............ ~:-fü();)OOD -í :2U08000 ;r:udOSOOiJ H:400SOOO 
i 11a.ga.clor ... . ....• . . . ....... . !~: 800$000 2: .\'J0$0UO 1:200$\JGO 7:20051300 ·o 

1.:.,• 
1 fiel, armaimm 1:0/ii post11ux .. 2:-íOOSOOO -1 :2008000 :J: ticJ0$000 :1:600$000 o 
1 c:i r tora. do . .... . ... .. .... . . . '..?.:!iilOSOOO :l :21JOSOOO J :600SOOO 3:600SIJ OO 
1 po1·tciro ...... . .......... ... 3:600SOOO ·1 : SíJüS(JO(} 5:400$'\IOO :i:400$000 
;J cou1inuv-; a. ••••.. . •• ••• ••.•• l ::WOSOOO ti1J1}SOO!} ! : 800~000 :; :400$001} 

-
'f.3 20!i : !íuOSüuu 

G1'atifica'fão até 11- % ;Obl'e ..,,. 
os Yt'm:imentos ...••. • .• w •• •• • ' t . . ... .. ,, ... 28 : li!J(J ~úCJU 23t: i 001000 t.:e . ....... , ..,z 
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l:tstiffcao?io 

A. presente emenda é a reprod11cçM da que teve occa.si:'.i.o da 
.qir~entar a.o orçamento da Fv.zonda para o cxercicio de i9i9, o 
Sr. Senador Abdías Neves, :iendo pelo n~osroo justificada nos seguintu 
termos 

«Coroo !e verifica, a. cmotid~ nll.o traz augmo11to ds 
despeza. nem CI'ia. obdg~ções ou onus r><lra o Thesour(). O• 
funcciona.rios n~1la contempl:i.dol! continuam v. perceber o 
que a.ctu:-ilmento percebem. O qiic ella visa ó oormaliza.r-lhe!I 
11. sít1101.çlío, uo tocante a Vl'lncimcnto~, integrando, nesses 
1"encimentos, a gratificaçã.o addichna\ q11n lhc5 cabe por lei. 

Aliás, o Senado, em dous anno~ succ1;issivos, eom parocer 
fa.voravel de sua Coo.1missão rfo Fina.rn;as, 1uanirestou-se j~ 
pela appron.çM dessa medid:i, cuja justiça n:l.o pede euca.
i:ccimento." 

Posto quo om dous :moos :wterioi as Ulll{)Pda a ~stl!. "quívalente 
µor elle apresentada. houvesse obtii"lo p,wecer favoraveI. com pczar 
YtU a manifestaçl!.o c;,:-ntr:lria. á úít<i. emenda, u. 6, no p;1.recer 
n. 3!kS, de f.<J t8, i pl."oposiç:i.o d.i Camara dos D<iputados n. 90,.eruit
t!dn. pelo nobre :{eiator do mesmo orçamm1to, o illustrC! Scrntdoz- pela 
Bahia., Sr. Dr. Seabra, que, conforme publicou ) Diario do Convrcuo 
do 6 de deiem1 iro de f.9i8. á tl. n. i.6!í8, <:olumna :1•, assini 5o ma
nlfestnu : 

ttA pr~nto olD~nda. inco1·p1l1".1. ao.~ voncimentos ft::1:oa 
dos (1mccíon:1.dOJ1 das dolegac;a, ílscac): a gratificação addi
cional quo, poi• lei, lba!;I cab~ o cm cujo g'Oso !!a acham, ou 
~oja aui;menta, respectivarn<lntc, do 50 º/n os s~ns ord~ 
nades e gratificaçõw. Tod:1vfa, como, uo rocanto ao~ cmpra
;;auos om c!Tectivo exe.reicio, ·a irn port:\uci:i. dn rorouncraçl!.<:t 

• a. ser-llles paga coml11 úa a ~1,~r u me~ma, mudaudo 1tpcnas a 
donominaçáo do titulo n que a rccobom, ó claro qt10 a ap
J>rovaç,io da emenda., respnito a os~1's f11 nccionJ.ri1)!i, 11 :to trar3 
nonhum augrnento <lo clc.-;pc~a. 

Mas. si is.->o occor1·0 t··rn r•1ln."ào aos íunccionat•ío~ t$m 
oxcrcici:i, outro tanto .,, t1~rn d:L rel .dfrarne1nto a.o:; qt10 fliL~
s:n·,,m i ~il 11at;:1.o de H<:eiwhdú<. ou :qlo.~olll.<1. :u~. pM1)lliitita 
•umdo n~ \':.\ 11tagüns J:1 !<:1 r1:::1 Oll 1h ap1>sv11t..i..iot•1a •:id~ 
cuta<k1s sobr(1 a 11uport:1:i•·i:1 ilP" \'1•rn·inw1tt·•~ tb.o.;, 11111;1 ftn:: 
l]UC ().")te~ ~1\.ian\ olt~,~~,d0s1 i 1l~Lt- :!':ei)tj 1cr. 'a<.;:to -..io.~ :ttid i~'.!on:H'S, 
,,,qudh~ \':tntil,C:-•~ns, ip.~,; /:t·" ;111:,;nt•}Jli;t1•:\o, d(lt1'!'111i 11 1n.io, 
~·1u c011s·.!•(<l('H<'1;1, tir11 ;"":r.•, :~it1H1 ,l,•·.i , .sp~in ::i. c)tfrct.11:\t'·,;1!. 

l~t 1 pn,;1n, V1.•ritic;1-~1· a i1t1pt'1Jc.•ll •. 1111·i:i. do 1und~v11u11to 
1;iu 1Jit·) ''J Nlrih::i. :i. vnn:1 .h ~ a Ca1nmls~ã·i pen~:i. C'tllC o 
Seit:td(l •hW<'. tiü.;:i.r .. Jha :,,;,:n !• ti1ihmto.,. 

l\1st\1 orn 3• r.li~cus.:;lo o rnll:!'iJo or1;;unonto, t•~H) 1J r,\ferido 
Son:11lo1• Ab~ii1i~ N\w..i3 d0 dofL'nd1·.r <~'Jl!ll !1~ <lltlomb. mi ~ess.'\<• d~ G da 
t\~~mmbro de !013, cuja. d13fos::i. foi ll11tilic:1da 110 Diario do 1:on;rc.i~O 
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de :iO desse me:r. e ann1>, á. II. 4.807 c1>lurnoa ·::i•, pronunciando-:-sc 
desta. maneira : 

c<Sr. Presidente, apresentei uma emenda. ao or~:i.mnnto 
da Faz:enda, determinando que .a verba dtistinadà aos func
ciona1·lo> das delogacias fiscaes fosse dividida de modo que 
dous terço8 lh~ coubessem corno ordenado e um terço conrn 
;;ratificaç5o pro labo ··e; justifiquei-a accrescentando que a 
<'llru'lml.v. {l{lr mim d1•lemlirl.i, j:t r:mr tre;; ~·1~~!.", aTin trui.l em 
ab~oluto, acctescímo de despeza. 

Com etfeíto, Sr. Presidente, apresentei~a, aqui em i\H li, 
e logrei vel-a victoriosa, tanto nesta como _na outra Cas:t <lo 
Congresso. Entretanto, ao que mt~ informaram pos1erior-
1nente, a medida desappareceu da c;;auda do orçamento, 
quando teve de ser· publicad). · 

No <mno ~eg;uinte, perseve1·ando nos motivos que me 
haviam deterrnín.vfo, renovei -a. r~~ta Casa, app1·ovando o 
pàl'Clcer favoravel da Commissà.o lle Finanças, acceitou-a. 
Pa~sei, porém pelo dissabor de vcl-a sahir' ua Cama.ta. do,; 
'Srs. Deputados. De modo 1.pe, dua.s vezes, a Commii;sri.o do 
Finarn;as <le bojo, que é, com pequenas alt.era<;ões, a mesma 
1 :ornmi:::são de ·nH;; e f\Ji6, ~e manifeston, acceitaudo-a. 

01·a., Sr. Presideute, natui:-almente, os Sts. Sena.doro>, 
que a ach;1ram ju~ta, acceitando-a na1.1uellas occasiões, tívo
r:tm motivos pondera.veis para a recus« pn'scnto. Entretant1., 
lnndo com iotercsse ma:ximo os motivos do parec~r contl'al'io, 
nà.O pude Vtlrilicar que ci1·cumstancias ttutras defo1·minaram 
a nova attitude da Commissão de Finan~a.s. Essas circnmsmn
cia.s, :;i exi-::tem, não furam revela.das. Uma. unica. me parCcll 
occorreu; a mudança do Hefator <lo orçamento das outl'a> 
\'ezcs, esse maUogrado companlwi1•oquc foi o saudoso Sena.d•\!" 
Alcindo Guanabal'<L. Agora, relatn.-o esse typn pel"fcito de es
tadistas que é o hOnl'ado reprnsenta.nte da. Bahia. 0-qne me 
pai·ec\\, pah ~ quo na.tnra!mcnte, S. Ex., se collocou em llm 
ponto de vista pe5soal, ent(~ndondo que cumpria melhor oso11 
devel' de repu\ilica.no, nesta hora, que ampa.rnva roelho1· os 
interesso~ da Fu.ion<la Nacional, recusando :i.poio áquillo que, 
por dua~ vezes, fôra j:~ approvado aqui. 

fui, no e11tant:·, apanhado de surpre~a. para esta disctt~
~ão : Becebo o Diu.rio rto Conar11s~o, O•)m .~s horas de ati·azo c
,;(J t.ive o pl'a.<:tlr de ler l) pa.r(~cer da Commi$S:í-o de Finan•;·ª" 
:i.o <·ntrar nosta. Ca8a. Não íôra. iS!>O, trar·ia apontamento>. 
da.do5, jm;tifica~õas que me amparassmo, r.:oin os quaes p11-
,fo,,su leva.r :i. C\rnsciencfa. do Sem.rio bràsileiro as 1·azüc~ ele 
juo;ti•;a. que rnilita.rn em prol dess~s sm·vontuarios huinild•1~ da 
Rcpul>lir.:a.. 

Sr. Presidenta, um a.l'gumento unico encontm uo parecer 
que ac:Lbo de ler neste momet1tc1. e<'.! que,aocontrariodequc 
diz o fundam~nto por mim tJscripto a. emenda. acarr<Jta 
augmento do d<ispoza. 

. Pel.'doe-rne o nobre Sena.dor pela. Bahia., que eu con&t:>te 
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isso. Nilo li,'\, om a.hsoluto, a11g·mento algtun. Aos fuucciona
rios <\ctu:uiN, cuj:i. coudl<;ão cl'itica foi reconliecida pelo Go
vcnio, comliç.'\o •111e alod:L é mais precaria. nos Estados, do 
<rue dt•U o wu tt 1.osto111u11bo, o Governo al'bitL·ou utna gratí
lkaçlo 110 Ih> "/0 .~olwo os seus vencimentos. Essa gracifiealjlo 
olles a pcl'ccbln.m ha. 1tlguns azmos, quando.em elfectivo exel'
cicio. t•r~r& 11 nnbre Hola tor creariamoi; uma sito ação nova, 
am seu fa"<Or', porquanto, uma vei: aposenta.do, ou cm licença. 
o leHu o llddlclo1111.mcnto da gra.tificação, o ordenado seria 
maior. Nilo contesto. Mas, em primeiro logar, é preciso convir . 
que, nm acto como o outro, a licença como a. aposentadoria., 
se revestem tia condições, de formalidades, de exigencías quo· 
acauLola.m os interesses da Far.enda. Nacional. Os funccionarios 
são snbmc\tt[dos a.o oxame de uma commissã.o de medicos . a 
cujo bom non10 se prende eskcita responsa.bilidadc pola do
cisll.o quo darem. 

Nno li n:~tur:d, portanto, 11ilo é logiéo, não e plausivel que 
ha.rateiom a h11111·11 profissional, dando como doentes ou como 
invaUdo" inclivlduos om rigoroso estado de saud0. . . 

AdernniB, Sr. Presidente, qual 6 a. percentagem das li
ccnc;as e daa i.posontadorias por anno? lnsignificantissima.. 
Qual seria, po1·t1u1to, a despeza. resultante da providencia. 
p1'1>potas'l · lni1lgnlllcanie. Accresce, aliás, - e essa. ponde-
1•açno t110 ú po.ro. ó::;quecoL· -:- que a gratificação a que alludo 
foi dado. cum AHS!stoncia. , ai tendendo-se ás conrliçôes preca.
d<LS do runcclonallsmo . t<'oi uma medida para condições pre-

. carias do runcclonu.lismo . Foi uma medida pa.I'a condições 
uo1·mau~. umit medida pa.1•a os funccionarios, quando em es-
1'4-do de su.udu. Nao ú &bsurdo reconhecid~ a sua. necessidade 
11essa ~1(',c1111i1lu, t1uo rcth·e mos no caso de molestia. ou no de 
ínvu.lldo:t., .lnRiamoute quando se torna muis necessatfa '! 1 

Nesta~ cr.111d!çnos, Sr. Presidente, feita a minha defesa., 
confio 1111 &lruldu o soato·me, a.guardando a sua decisão. " 

l\cspundo11do 1\ 0:!11~ minhiL defe:;a. o lllustre Ral;i.tor. o nobre Se
mtdor pala Dabia, ~r. Dl'. SoabL'a , segundo publicou o })iari-0 do Con
~rcs~o de 7 d~ d0&embro tlú l\HB, as lls. ~ . 699, columna. 2", Pol' esta. 
fúrma maulfcstou-IKI : · 

.. Por ultl1110, Sr. Presidente, honrou-me com a soa co'n
tradicm o dliltlncto Sanador pelo Piauhy, a qnem tambom me 
lig•~m l :\çtis do estima, cousideraç3o e extraordioaria admira
ção pelos :1eus t.11lo11to~, pol1is suas vktudes, e pel:l sua· eru~ 
diç10. · . 

Acroditou :-::. Ex. quu com <L su:i. emenda u.ptesentada, 
ruanda.ndo lucorpo1•;u· os ~;o "lo coocedidos aos funccioualios 
das delegacias fllCllCS, Bo ordenado é Qa gratificação que elles 
percebem, un.o l\Ug111011t ava des~~ • 

. S. Ex. ustà ovitlo11tm11onto enganado. Si não augmen
ta.sse, si S. Ex . doruo11str•1ssc o con'.tra1io, eu não teria. ne
nhuma. dU\'ida cm accoital~a.; aconselhado ao Seüado a sua 
c-~.n ~ 
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approva.ção. Si apparentemente a e menda de S. Ex. -não au
gmenta. despeza, realmente, no fundo tra?. um grande au
gmento nesse sentido . 

Supponha.mo que o funccionario tenha. esse5 50 º/o incol'
pora.dos ao seu ordena.do e á sua. gratificação. Si dle peda 
uma. licença, tem direito á. percepção de vencimentos na ra.~ão 
de 50 •/e, ao passo que na.o tendo esse a.ugment.ó eHe só per
ceberá a. gratificação correspondeqte a 40 .•/. O mesmo facto 
se da quando á. aposentadoria ,porpue esse augmento cons
tituiri um todo pue não é possível separar nem ;>.or motivo; 
de licença, nem pelo de a.posenta.dorfo .. 

Eis as razões poi- que não aceeitarei a emenda. do nobre 
Senador.,. 

Na jnstificação á. emenda. ora apresenta.da. e m reproducyiio á <lc 
1. 918, melhor apµ<~relh;i.ndo refutarei os conceitos contra.rios emittidos 
no parecer a.traz transcripto, como tambero os da contraclicta. á dc!
fesa q ue fez o illustro Sena.dor Abdias Neve, sobre a mesma emenda. 

Nã.o logrou parecer fa.voraNf a.qttel!a emenda. pelo fa.cto do diguo 
.Rela.ter decla.raL' ha~·er accrescimo de despeza a 'effectuar-se com em· 
pregados que forem licencia.dos e com os quase aposentarem. 

N:í.o é procedente tal a~rção . 
· Aoorescirno de despeza que mei·eça não ser leva.do em consideL'a.ç<i.o 

ria. vigencia. de um perío~ d~ economia. é aqueUe que se refere á. d~
peza além da orça.montaria. Na hypothese não ha . . · 

O racto do empregados licencia.dos perderem direito à gratificaçã.o 
Que percebiam em effecttvo exorcicio, nã.oimporta em uma diroinuiçf\O 
de despeza et•ça.mcntaria.. - · 
. Existe, é certo, uma diminuição de despeza a elfectua.r-se, como 
o facto de se acharem esses e ;npregados em ple110 e.tercil!io de sua.> 
runcçõss trarâ. augmento ·.o de:>peza, desde qLte se lhes pa.gará. es><1 

· mesma. gt·atificação addi::iona.l. 
A ser procej ente o conceito formulit.do pelo nobre Rel~tol'. do or

çamento da. Fazenda [i menciomida emenda n. 6, entã.o, seria. mai~ 
ra.zoavcl que e Congresso votasse uma. disposição obrigando a todos os 
empregados publicos a gosarem am periodo de licença. annualmeutc , 
porque a gntificaçlío que perderiam viria. r edundarem diminuição de 
de.spe7.a. . . 

· N~o lilogica. ~01·ia. uma. tal medidii, porque, pelo desejo cio Govet'llt>, . 
nenhum empregado gosaria. licença., attendendo á. diminuição do :;er
viço que presta.ri;i. á. Nação, uma vez qoe j á é limitado, em regrager:tl 
o quadro do~ ernprega.llos das rap;,.d.iÇÕ(js publicas, . tanto assim quu, 

. sówonte em caso de comprovaçll pde molestla consta.tu.d& por uma. 
commissão de tres medfcos, é que o .Gove1·no con cede licença. aos sims 
serl'idores. 

Na hypothf!!;i:J constante da segunda p&rto do mencionado parci;e1· 
ha, é certo, uma despez:i. orçada. e não roa.liza.d~ riio cot·re,poudcudo 
isso a u·m a.ugmento de. despeza. orçamentaria, qu~ é a que se tem c 111 

vista e'fitar, no momento pl'esente. 
E' .de relevo salientar "' dístincç:to entre augmm'o de clesp~·~a. 

consider&do, como tal, pelo nobre R~tor Dr. Seabra, a despeza. quo -....,_ . -
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se haj:l"êlémenos ell'ectuado pot• forçíl. de uma. circum!itaucia toda t0~·
t11ita. - licença Qll falta justifica.da., e ·cwurno11to de dcqJr:.ou., que se.1~ 
iu·orminado· de excesso além da oon~i&'1lada u111 <m;a111e11t.o propost ~• 
pelo Poder Executivo ou mesmo do orçamento 'Vota.do, · 

No primeiro caso nã.o temos despez1l e muito 11.cnos a.ugmento 
della, porque o orçamento jtl. visa. a. snA el\'eetividade oom cuja rMli:"" 
d ade se não ít>i alé m do que seja oelle ftxado; emqnanto que na se
gunda bypatbese verifleamos, em vetdaae, um sagmeoto de despeu.
qual .não havia sido prevista nâs respootins verbas orçamentaria· . 

Ainda não existe avcmenio de d~ com a. appr1>1 açã.o da. 
emenda ora ·reproduzda. oesde que se apsente emprega.dos de delega
cias fü.caes .JÍOr isso que a. gratificação que percebem, de 50 '/o, tll'm11.
ram direito, oonta.nto u·jnta e cinco aunos de serviço publico, ten
do-se om coocideração que a aiinea b e seu paragra.pho urtico do§ 3•, 
a!'t. i2&., da l~i oi-çamentaria n. 2 .02i, dé 5 de j aneiro de 1915, in
cotporada â législaçlo em vigor pelo :u·t. l 32, da lej n. 3. 08!i, de 8 
do janeiro de i9tO; re..:01lheceu direito á.s gratificações addlcionaes a. 
l.odos os empregados q~ nessa data se achassem no goeo r:a mosma em 

· virta<la de lei, conf-0rme se vê du seguime preceito da citada letlra b: 
« Para o calculo dos venciment~ do aposenta.do nã:> sei:ão levada.s om 
cao ta as gratlficaçõe6 a.ddiciooaes, nem as aborsa<las •~ titulo de rer>re
sentação. Paragrapho unico. Ffoam rssalvadas quanto a eSSás gra
tifica.ÇõJS a.ddicionaes; os direitos garantidos po1· reis a.n tetii)res ans 
actuaes fuuccionarlos, mas apenas (JUanto áqoelles em cujo g;oso e~ti
verem "· 

Ora, si os emprcgado>i, que se achassem na;i delegacias fiscaos 
qllando l'ôl'a. sanccionada. a. citada lei n. Z:924'. se euconkava.m poh) 
ducreto executivo ·o . 8.92i, de 25 de a.gosto lle i'JU em pleno goso de 
tal grati6ca.ção em virtude de lei que lhe':! a concedeu, coaror111e o l'e
coulleceu o nob1·e Helatot• oa prirneíl'a. pa:rte de Slllt pa.rcce1· atrús trau
St:ripto; do mesmo modo que os nomeados depois dessa. lei, de futu.ro 
não teriam direito a essa gratificaçúo com a.posentadorio., p~1·que a. 
vioram ~osa1• após a. protilbiçã.o imposta. pelo cita.do a.rtigQ i. '.H ; logo,. 

· com approvaçll.o da emenda, a.ind:i. quanto à eS:la. parte, não ha au
gmento de despeza. 

Admitta.-se, mesmo por h)'põtllese, que tal gi·atHicaxã.o não fosse 
incorporada. aos vencimentos de íuactivida.de por uma ot•rouea inter
preta1:ão desse artigo de lei . 

Aind:i., assiin não t:-a.r<i., pt·es1:mtomeote, a.ugrue nto de despeza a 
npf11'0vaçno da .emenda em apreço, :ittcadondo-se ao pri11cipi1> de 11ue 
paril os emprega.dos que i;e aposentarem, súmente , a1lproveitará. &a.l 
beneficio depub do intcrreguu de dous irnnus, e~ta.l.Jclocido pelo :irt, 
121, a.linl:la e,§ 3° da citada lei u. :!.924, de 25 de janeiro do i !li:í . 

bto posto, é cond udente que a emenda <Lpreseota.da.em i!.118 e orá 
reproduzida neut\l\m augrnento de riespcza con-tata. lfüa, a.o con
tl'Mio, vem normalizar.urna situação em que se niio encontra ncnburna. 
outra classo de fum:cional'i<.is e cmprégados publicos, que toem o;; seus 
vonciraentos divididos e1n dous to1·ços como or.Jonado e 111n ter•;o como 
;;t·nti.ficaãilo. Por excopcãô, a.pena.~ . g()Sam grutificaçiío a.-jdicional con
cellitla por lei, cel·tos rt.il1cciona.dos por tempo do serviços pres~ado~, 
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Cae;: como os leutos elas faculdades officiacs da. Republica. que, ·11em 
mesmo licencia.dos, a perdem.· · 

Justifi~da. co!uo Sê acha. a presenta emenda, e confiado nas pa-
1a.vras do honrado Relator do orçamento da Fazenda quando <lissc : 
« Si não augmeatasse (dezpc~a.}. si S . Ex. (o nobre ~!lador A.bdias 
Nev~s) demonsti·asse o contrario, cu niio teria nenhuma. duvida em 
a.e:ce1tal-a, aconselhando ao Senado a sua. a.pprova.ção », espero que 
seJa einittido parecor favoravel sobre a emenda. ora. cm apreço e con
~uente approva.~ da Camara dos Deputados. 

Em 2t de agosto de 1.920. - João El31sio. 

Onde convier: 
N. 15 

<!:Fica i'cvoga<lo o m·l. 3ü da lei n. :! . \íH, oi~ ~ llc j a-
11ciro de l!l12 (01•çamcu lo \.la ue~peza para ú UX\.\l'ddo dl? 
1!H2).». -

Rio de Janeiro, 20 de a;;osto de 1 !>.20. - 1'1wlo ele Fnm
lin. 

(ArL !36. Ficam supprinüclal:l na;,; rcp:.n·J,ieífos sul>or<li
nada5 ao .Mi.ni!Sierio da V ia!;ãO, as graLHicaçõcs addiciona.cc; 
·cm ruzão do lcmpo do serviço, garantidos aoo acLuacs f u1w
cionarios aC]tH!llas em eu.io soso jú estão). 

Emendas não acceit.as· pelo Sr. PresidcnLe da Camara 
por i~ft•inscnl.ies <lo a1·t. 252, ~ 2°, lett1-aG d [} f: 

On<lie convier : 
Ficam crea<los mais ires Jogares de fieis na Alfantlega tlc 

Santos. 
Sala das sessões, 2! de ag-0sl-0 de '1920. Cesm· L. Ve1·

oueiro. 
N. i7 

Considerando Qüc ri.lo liqi.üd:içõcs <l:as élia1·ias <los clornin
:gos e fcriad{IS concedida~. em lei , pfllO Congresso Nacional, 
8ão submW<las aunualmcntc, no Poot 1· r ... ~islativo, ~!:~ 
fórtna esl.aLui,da pelo § 2•, dn \ei n. .mo, de 16 du dezcmbl'(\ 
d~ HJ17; 

f:ousif.le1·andn q1rn pa1·a u. facilkh.l.<ic administra.tiva. u111 
8ó cl·~Ho liq11i;:larfa esses dil'cif.os e evita as dcloni;as :108 
ex~rr.icíos find-0s. 

Fica o GOVC'l'tlO aull)riza'l'io a ahrit• os neccs:;a1·ios cretliL 1)~ 
fi:ll'tt oCt!ot•ret· :10 pagamcHf.o dth~ tliraia~ que fizeram jú.~ M 
{l'ahalha-<lorC'S d:is Oapal.uúns <l:iti _'\lfandeg-as. b em assim o~ 
Uaba1l.1ado1·"~ e 1õr.t."Vr'nlt•i:; <la;; div<!t'.~as i·rparr.i(:õcs da. llcpu
hlic:t, rcfet'Pll lcs ::w1; ·d1>mingos e reriauos -desde o a.nno ,_li; 
19U. 

Sala elas ;;r,:;sücs:, 1 !) <k~ agos(o de 1 020. - Osoi·iu de 
Paiva, 



Chara dos Oepltados · lm(l'"esso em 24/00/2015 10:09 . Página 7 de 48 

ST::SS.:\O E'M 27 D:S AGOS'l'O DB 1920 469 

Emend:ls não acceitas pelo Sr. Prr,sidentc da Camarn. 
por infringentes <lo nrt. 252, § 2•, lettra f: 

N. 18 

Consíder::mdo que pelo nrt. Hi8 a lei <la despeza para o 
t>XN'cicio d<1 1!H8; n. 3.li54. de 6 de jn.neiro de 19}8 ;prescre
\'1m que o Governo -abrisse desde lQgo, á verba :>• dn or~..a
mcnl.o d:t <l!'spez::i. do i~fünisterio da Fazenda os creditos que 
;:11 to1·nasAAm · -rlcr.e~MT'io~ pan1 dar: cumprimont.o ao dispostA> 
im § f>• do nrL 3·· do llegulamcnlo annexo ao decreto ni1-
rnero H ./1.17, de :::o de jancil·o d~ HH5. approvado p~lo ur
U::m 13~. n. VJ. (fU lei n. 3 . 081>, de S de .ianeirci de! HH 6: 

· Considcnrncto s1ue .o § Gº {}if.ado prescreve qoe ao fm~
c1.,ionaria. uma vez assrgnaclo o decreto de i;ua aposenl:.D.dor1a 
ou ,iubilação, SC\rão pagos, <le!:!de logo oo; vencimentos r. qne 
tive1· direito noi; t-0rmos do mesm1J decreto: mas 

Considet·ando que não obst:inte :Ser o 'dispositivo citado 
(] () caract-cr .permanente. vcz.es ha cruc o Podcl' Executivo in
ierpi·ot..:l f'm casos analog-os como trnnsiLorio pelo facto de set' 
enntnmplado em le i orçamentaria; . 

Accl'csccnt~-se onde convier: 
Art. . .. Ficam incorporados á legisla.cão em vigor os 

disposit.ivos · const.antes cios arts. i6S e 205, da lei n. 3. 4lH, 
rle fi de janeiro de HH8 e art~. 7'l e ili. d-a ~ni n. :3.9\11, de 
::; ri(' janeiro dn 192-0. · 

Em 2-1 de agosto de Hl20. - João E'ly.çío. 
Disposições citadas da l~i n. 3. ·15(1. de ü de janeiro de 

1 !lt8: 

Arf .. 1138. O Governo abrirá desde logo, á verba{)• do or-
1;.nmcn~Q_d.!} despeza deste tuinist.et'io, os crediWs que se t.or
l':!l'Cm neccssarios parn. dar cu.mpriment.o a·o disposto no ~ 6° 
<lo nl' t. 3º. elo Regulamento a.miexo ao dr.cr0to n. H.-ln: <l<l 
::·o <fo ,irmeiro de 19Hí, approvado pelo art. i32, n. :v-r. ela lei 
ll . 3. osn, de 8 de .ianeiro de rn 10. 

Art. 205. O registro á voxte1·iori, de {lualqucr despoza 
~ll.ícif .n. n Nl~r. re.r;imcn pOd!lt'á ser foilo pelo '.L'l'ihunnl de Con
lni; ai.é :~o <fo Sl'tembro do anno scquint.e ao que d:í nome ao 
CX<Yre icio 'fi narn.•eiro respectivo. · 

Dísposiç.ões citadas, da lei n. 3.9!H, de 5 de janeiro dn 
1!1?0: 

. , ~rt. i1 .. O fun_çcionario ou cmpref(o.do publico. ,inl i,rndo 
ll\\alido ~lor mspeci;:uo de saude, ou aposentado. continunrú a 
1· 1·~·~bN' metnde dos. vencimentos do respc1:t.ivo cargo aLé qut~
o J._lu~som·o dotcl'mm0 o quant() a ubonnt· no mm~mo f11nccio
n:w10 mi C'mpr~gado. 

PnrngrnL)ho uniro. O abono primeiro düVC'rú correr pefa. 
\'111·hn 5". tio orçamento rla despe~::t do i\linist.el'i(l da Fazenda. 
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Arl.. 7G. O Tribunal ~h~ Conta!\ ao fa7,er. no. comeco do 
cxer·cicin. a distrilruicão ao Thcsouro f\ {1s Delegacias Fisc;ie~ 
ele c1•edilos oI'çmncntarios do l\Jinisterío da Fazenda incluii·;i 
na tabclla dos mesmos os conC-el'nenLes ús verbas «Eventuacs» 
'~ «Ajuda ele cu.~l:o». seErundo as ímport::incia:': indicadas comn 
necessarias pela Directoría da Despeza .Publica.· Os dispcn
dios, pol'ém, 1101' conta de faes creditos sô poderáa ser aufo
ri:mdos pelo ~linistel'io da Fazenda, quando· i:>ara isso es~iver 
lt'galmente autorizado .. 

ORÇAMENTO DA MARINHA 

(Pro.íecto n. 202 de _1920 - Segunda diseussão) 

EMF...ND.~ .-\CCElTA PELO SR. PRESIDENTE DA CA.MARA 

N. i 
A' vet'ba 9ª: 
Combustível: 
«Accrescente-se: inclu::;ive C?Xperiencia. para o emprego 

rlo carvão nacional, e a.ugmente-sc a verba para 5.000:000$00{b 
Rio de .foueÜ'o, ::20 de agosto de 1920. -'- Pauk; de'. 

Prontin. 

EMENDAS N.;;;_O ACCEITAS PELO SR. PRES!OENTE DA CAMAR.A POR 
JNFH!NGENTBS DO ART. 252, § 2°, LETTM d, DO REGIMENTO 
lN~"lfüKO. 

Verba :3' - 11.ubl'ica -i:Divct•sas quotas:>: 

2• parte.; Para pagamento da quota addicional, de •que 
fralnm o art . . i.~ e § 2q, do ar~. 28, dn lei n. 2. 290, de i3 de 
iif.•;:ernbro de HltO. 

f,cr.1•csr.,mtc-1<c: «110mprehr.ndido o Estado do Maranhiio, 
11P'4h~ e:xP1•ríein e 110 do i019>. 

:\ l 1d i1. 1. 1 i:l de \) de janeiro do '1906 equiparou os posLos 
'' o:;. Yencinwnt.os dos officiR<'iõ do Exercito e da Armada, em 
uliedit1rn1ia u1\ ur!. 85 da Consti~uicüt> Federal. 

llhidi !'icuníh1 us tabellas de vencimentos dos oíficia.es o 
pracu.~ do E:a~t't.ito e (ln Arrnadu. decretadas nesta lei, a de 
n. !! . :!!)U, de t :l d<' d1~z.r:mhro de Hll:J, nos arts. ftº tl 28, § 2·, 
r•,;j 11u1.'ll'e~u urna w10l.a addkionlll de 2.0 o/o para os officiaes 
•'m ,.;m'\'i1:0 1111.~ gs1.:ido.~ ·do Amar.onuf;~ ~)arú e Matt.o Grosso. 
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A l~i n. 3.991., df! 5 de .ianeiro de 1.920, que fixa a despe
.:i:a geral du Repub'lica para, o corrente exercício, art. 11, n. 8, 
mnndon incluir na .eonsignação «Diversos Servicos:r>, do Exer
l'ito. o Estado do Maranl1ão entre os de gi.1ar1iicã.o, cu.los -0ffi
eiaes percP.hem 20 % de addicion:ies. E na proposta do 'Orça
mento da Gut>rra para -0 exercicio de 1921 está o Estado do 
•lo Maranhão incorporado na rubrica «Diversos Serv:i<;os;i. da 
yr>rb:i. s•. " . 

A emenda visa resf.abelecer a equiparação legal, uma vez 
qnr. no Orçamento da Marinha para este exercicio e na pro
posf.a para !921 não foi attendicJa a verba para o pagamento 
dos addiclonaes aos officfaes da Armada, que seI'Vem no l\fa-
~h~ ' 

Sala das .sessões, de agosto ôe 1920. - Cunha Machado'. 

83" SESS.:\.O, ·EM 27 DE AOOSTQ DE i 920 

PRESW'ENClA DO 'sn. BUENO BRANDÃO, PRESlDENTE 

A's 13 horas compal'.'ecem os S:rs.' Bueno .Brandão, Oct.a._:·' 
cilio de AlbUqlielXTUe. Costa Rego, Dorval Porto, Monteiro de 
Sour.a

1
. Díonysio Bentes, Prado Lopes. Luiz Domingues, José 

Bai't'ew, Armando Burlamaqui, Marinho de Andrade, Thomaz 
Rodrigues. Vicente Sa.boya, Thomaz Accioly, Osorio de Paiva, 
Fr-ederico Borges, Alberto Maranhão, Cunha J_,imn, Qgcar Soa
t'l'S. Simeão Leal,Gonzaga. Maranhão, Luiz Silveira, .João l\fene
~ns. Hodrigues Dorja. Leonr.io Gn.lrão, ·Paoheco Mendes, Seabr-a. 
Filho. Raul Alves. 1R'odrigues Lima, Eugenio Tonrinho, Leão 
Vclloso, Sampaio Corrêa. Paulo Frontin, Menr.le$ Tn~ares, João 
('.;uimnrifos, 'flamiro Braga, Manricfo de Lacerda, José Gori
{',al\·~s. HP.rculano Cesar, ,\ugusto do Lima, Francisco V::i.Ua
àn!'es, Se~na Figueiredo. Gomes. Lima, Lanclulr1ho ~e Maga
!hae>=. Op1lon de Andrade. Fran<11si:.o Bref:snne, Moreira B'ran
rlfio, ,faymei Gomes. Alaor .Prnta. l\fan(lel Fnl~~ncio, Rnul Car
<lo~o, ·Carlos Gnrcia, FeI':reira Braga, Cincinnlo Brngu, .Tnsé 
'Roherto. Alberto •Sarm<'nl.o. Palmeir:i. R.ipper, José Lobo, Car
Jn~ de Qampos,_ Ayr:es <la :'.:!ilva., Luiz Xavier, ."folio PN·nP~tn, 
~0lsn Ba.nna. Alvaro Ba:pt1st.a, Carlos Pr.na,f1el. l\1nri,:n l de 
,·,sMhar. Ocfawio R<whn. e Bri.t'ho~a Gonçalves (68). 

O Sr. Presidente - A lista de presença acausn. o compa
l'r'd m en to dr GS Srs . nl}pu t :i <loi1. 

Abre-l<e a sessão. 

O S:r. Costa Rego (supplcnte, servindo ae !),• Secretario)! 
l>l'!le1,dc- :'1 leifllra da, acta dn sessão antecedente a qnul .S 
'"'''ª em àiscussiio'. 
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O Sr. Paulo de Frontin ( •) (sobra n acta) - Sr. Pr~si
denll'. pedi a p a lawa para submeo.Lter ao . esclarecido criterio 
de V. Ex . ·bl'ev<!s poncler:u;.ões, referentes a emendas que 
ni'fereci ao or.1:am1mro da .Pazenda, e que nüo f9-ra.m o.cceitas ·: 

Sot1 o primeiro, ali:í.s, a reconhecer que algu_mas nã.o .Pº
dl'riam ser adrnitticlas. clcnt1'<1 dos termo.,; restr1ct.os ~ r1go-
1·o:;os do 11ovo Regimento. 

E ' o caso. pm· exemplo. da de n. :1.5, que apresentei ao or
(;amenlo da Fn~l'mla, baseando-me na lei anterior. ma~ qu" 
VP.,jo 1.IH' cabimento ap1mns no da Re(\eita, de modo que me 
e;onfôrmo p crfoil.am eute com o facto de não ter sido recebida •. 

O mesmo quanto à emenda n. li, dent.re as reéusada&, e que 
Unha por- ob,icclivo modi fiear a grubficacão de serventes. 

Na P.mencla n. 8. pretendia. eu que, em vez· da porcent.a
~em do S .Y,,, que orá percebem os c(lbradores da. Recebedor· ia 
do Dii:;flricf.o Federal. tivessem elles como remuneração uma 
pari.e f ixn n onl.nl proporcionaL Afigm·ou-se-me de grande 
eonvrrnil'nt'ia n medida; mas V. Ex. entendeu que a providen
cia não podia set· inserta na lei orçamentaria, -pe}tl circum
:-;t:mc.ia de alterar o ·modo de pagamento desses se.l'ventual'ios, 
·~ tamhem 1111' submcHo a essa decisão. 

Passo, porém. ús emenda:;; de ns . 5 e 9. 
A primeira tem por objectivo principal reJCtificar um en

µano ela tnbnllt\ (':.tplical.iva que falia cm ·~2 qunrtos escriptu-
1·nrios. quando são realmente 43. · 

E' exar.l.o que n ern!'.lnda modifica as quotas. mas como es
ta!'1 não . consti l.twm propriamente vencimentos, nem gratifica
<;.ôm:, 1~ Leem no orçamento uma s i;nificacão diversa, prureccu
me c1u l' o nrl .. ~5.:.l do Regimento não era (!lpplicavel a essa 
Pmendo . . 

Relativament.e á mnenda n. 9, creio c:ue não póde bavCL· 
duvida quanto · n dever ser acceita. · Referindo-se á verba '.11. 
a ppssoal amovível. dcclai'a que a irnpo1·tu.n:Cia de dous mil 
4"0nto f1 i;r.:-;;;P.nla conf.os e. fraccão é destinada. entre outi·os 
:tíns, no pa~am(~nto do se1·viço e:xfraordinario de todo o pes
soal n. que :.illnde. rr.vi.s<>r·es, conforentes, etc •. mils a.hi h.ouvo 
•'Squeciment-0 de incluir os contínuos. os correios e servenlcs 
da Tmp1·eosa Nar.ional e do Di.m-io Of(iciul que pi•estnm servi
ços l'Xtrnordim1rios. ªº" domin~os 1~ dia~ feriados. 

Allcgando-f:r. tlUL~ 1~ssas c}!asscs não estão in:cluidas enlr!' 
a:; <IO!; funrcionnria.~. nu empregados. ou dial'istas, qu~ dev(!ll1 
·•''r pa:.:o.~ P•~ln vt>rha l.'n1 questão. Cal paA'tllnenlo, de fnoto, nlio 
lhPS lnm sirlo l'Hi(o, f' íoi pu}'a ucabnt• com es::;n nnomulin q1111 
proriuz. a f'trn~nrln. 

Po1i('P:'1 n mí"sm:i 11onler 11m !fofc~ ilo de rcdacção: mas 
V. Rx .. ~alw, :::;.. . Pn~.-;i rJpnte. qi.11' nm11 das fm1cc1:>es dn Corn
m!~~n0 df' Ji'i11n111;ni:: 1·1msis l<:> p1·1?1·. isum~nt.P ~'m ap1·osent.:1r· :; nli~ 
M ri.t il 1vo a 01rntq111•1· di ,;po::: ir;fío qur não r.'.~f .ejn b r.rn ..;·cdigid:1. 

(') J•::-;tl' di,;e n1·so nií<J foi l'CV ÍS!O'. p<•lo Ol':tàor. 
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Espero que V. Ex. :iltenda .a estas considerações, e ao 
fn1~1.o Cle qLlC uma das emendas rectifíca engano ~ t.abella e 
1:inl.1·a pifo fim n uma in,iui:ti(11\, e, pois, agururdo confiante a 
flecd,;;.1o • ... ( ~lhtilo bem..: muito bom.) 

O Sr. Presidente - Qunnto â emenda n. 5, penso que o 
nohrn ])('ptll.ado não tr.m razão. poL·quc o Regimento veda a 
:i,i•rcilnt~ã.o-, em orçamen to, de omcndas que, de qualquP.r fór
ma. nugm'!nl.l'm v1mc·imenlos. ordenndos ··c graLi1'ic3-0ões, ou 
mod ifíctucm o li l.ull) on ll:üureza pot• que são percebidos. 

A rmwn<l::t. rrfot·indo-sc á~ ;.1uotas a que fa;icm ,ius os 
fllnrr.íonrur io~. incide. a~sim. nn. p t·ohibil/ão contida na. letflra d 
tio :11~t. 252. 

Qunnl.o ;í ~mrmda n. 9, n ~resa deixDu de recebei-a por
a111•, 11n real irlndt). o sf'n nu 1.0r ~i rndigin cte modo a formar um 
pnr·ngrapho novn. dízendo: «Actwesccnte-se, onde convier .'l> 
l'o.ído 11 llu, r.nlt•et:rnf:o, ~r.r a<.lrn i l.t.ida na disposiçflt> que se refere 
:11. pr.~$oal umovivnl. . 

N<'str.;, ll~rmofr. a M~~n O.úcl'il.n n emeuda ·n. 9 ; relat.iva
llil'n lf• :l d!' n. 5. s6rn~nll' :'! C:im·ara competirá resolver, si 
;-;: . Ex. Í llf;í i;lí1· na l'r•ela.mal\iíO . · 

O Sn. P.mr.o ng l'110NT1"' ·- Apenas peço que a Commissão 
<lfl Fín::rnr.n~ 1:01111• conlwdmento do ('!lg:ioo .havido na tabella. 
<• oppor1tmnm"111.1~. pn1· ,:i, fn1·rnnl" a no1~reccito; não insisto na 
l'l'd:1m:t1; íio. 

O Sr. Ayrês da Silva ( .rnl1rr. 11. r1ct.n) -'- Sr. Presidente, 
11 ~r. lJt>pulado O/t•gnrio Pinto ncd1J- In•l para 1:ommunicar a 
V. Ex. 1' :i Cnmarn qu" J.1 ~111 · dl'ixa'1o cte comparecer . {i;s 
~.·.:.'-:õrs 1)()1' mot.ívo dt• mol<!~f.in. 

14 o Sr. Dn1mLudo llu1110 . .;; f:n i:l<lo pedP.-me tambem paro. 
1·11111nrnniN\r qul), i;en!lo · fort,;ndo a nusentar-~P temporaria
a1Pll! 11 rl1•i;ln <:apifnf, d1•ixar;l rir. compat•ecer poi' alguns dias 
\Jt.11-\ lrnhnlht11' . · 

O Sr. Presidente - A «:amara l'ir.n inteirada. 
E111 St'!'.lllltln. 1; :wpi·nvnda. a uel a <lo. M1ssão anterior. 

O Sr. Presidente - Pa,;:~n-~1~ :'1 l1~il um do axrerlienlc. 

O Sr. Ootaoilio de Albuquerque · (.~" Sccretrli'io, ..servindo 
111• I") prn1•ttde ú leitura do .:t'i.tllilll.1'. 

EX!>.EDrENTE 
Orrtcios : 
l)n 81·. 1 • ~r.cr0l.a1'io do Scnn.fll). do 2G do r.orrente. com

mnn in:1ndo tine aqw' llu. Cn~a do Cong rP->;so N:wionut adopt.on 
" 111 ' ~( n. ti ala 1'11\'ion no Sr . ProRideni e da Republica. J)at'l\ ::.. 
rn1·m:i li1ladn dn publ ica~·rio . a prnposii,;ílo clc-sl.ll Cnmarn pro-
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rogando a aciual sesl-lão Icgislntiva nt.~ o <Jia 3 <.!e outubro do 
corrente anno; - Inteirada. 

Do mesmo senhor e '1c igun! d:ita. commnnfoantio QLH'l o 
Srmado não manteve a c~menda offor~cid:i. á proposição dest.a 
Gamara, mandando constituir · uma. secção a cadeira. <ie chi
mica analytica. do. Faculdade do Medicina. da Bahia e enviou 
;í aanecão a referida pro.poi::ic;ão. - Inteirada. 

Requerimento de José Lopes Sobreiro Caldas, i • o!íicial 
aduaneiro, pedindo contagem de tempo para a.posenfadorfa.: 
- A' Commissão de Fin:mç.:ls. 

E' lida e enviada ás Commíssões de Polícia e de F i ... 
nanças a. seguinte 

INDICAÇÃO 

N, 6 .- 1920 

. · Indico (Jue a Mesa <ia Cama.ra fique autorizada a mandar 
1 proceder, immediaLament.e, ao <ialculo necessarfo, afim de que 

os empregados d~ suà secrol.arfa tenham as mesmas van
tagens que obtiveram os fünceionarios da União :pelo decref.o 
n. 3.990. dr. Z de .ianr.iro de 1920. Fica ent.endi<lo que. em 
hypothcsn :i.li;uma, os beneficios concedidos ·pe!o referido de
crct.o !'!e csl.endnm a outros empregado:- da secretaria qruo 
não estiverem n:ts condi.cõcs a que se ri~fcre o mencionado, 
isto -é, só podem ser beneficiados os empregados cujos ven
cimentos não e:rner.!am <le !) :000$ annuacs. 

Procedido o r:alculo, a Mesa 'organizará o pro.iccto de 
rrcdito parn ter o devido nndamento. · 

Sala dns sessões. 25 do ng-osLo de 1920. - Pi•ancisco Val-
l~dare1. · 

São .c:ucessivnmt>nf.e lidos e ficam sobre a mesa até ul
f.Prioi· <h•libcr a1;.ãn. t r1~s p1·0,jcd os <los Si·s . Macrdo Soares, 
Vil'f'llll' P irn~ibl' " ~enna F igueiredo . 

Sfío ~ll ct'l'$.S Í\'amcnl.<:'. l idn~ e vão a imprimir n& ·segu intes 

R'eDACÇÕE!i! . 

N. 17 B - rn20 

1/1'ilor1:.'ío fúio.' fro 111·oir.cto 11. 17_, do rn:w. till t:: 1i1.nndo con:.~i-
1/tJrm' Tfr1·r.s ili' 1Urcit ns ,.,,,_. con.~u·111.n (! <fr 1':i'pP.dic11fc d.o .~ 
11<.·111.·rn.1· '1'.·1,·1•1 ·~· 1/i! <iir<!itos 011 ac,•opl!mo.~. h11lf·r1}p /m10.1·. h 11-
d1•11·-•11: 1•1•1ilunnN e 11111mi·o!ho.1: ,,·e111 f! 1li11nll>.~ 

O Congresso Nacionnl dl!c rcta: 

Ai·~. 1 . n Serão lincs de direi Los de eonsomo r. do CX(l•~
tiif'nte do,: ge ncrM J i vl' r.• ~ do d it•e itM. os aero'planM, hydro-
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planos, l1yclr o-ae1·oplanos 1~ ap11a1·elho>; semelllantcs; os seus 
~nhrP.salen1.e!\ e acce8sorios .: ltan(1a1·s e matet'iaes do aviação, 
ini-Jnsive nppa1•elhamentn r.i1.'11rgico e macas im[)ot'lados pelo 
Ar>ru (;l ul> Hrusilt!iro, cõnr ~l\de nesl.a Capital. e pal'a seu uso. 

Ar!. 2." Rerngam-;:e us dispo;;i(;õe.s em contrario. 

Sal:i da~ Commissõcs, 2i de agosto de 1920 . . - Daruai 
P.01·10. - D·~odato !llaw. - Prado Lopes. 

N .. 48 B - 1920 

llr.dnr.çúo ffoal do projecto n. 4S, ae -1920, que melhora os 
uen.cim•mtos do mM'inhcil'o im:alido Manoel GonçN.ves de 
.Sou.;;a 

O Congresso Nacional decreta : 

.<\rtigo unir.o. Ao marinheiro invalido Manoel Gonçalves 
dr: Souim. fira cont:.edida a perccpr,iio dos vencimentos dos 
n111~iro~. ele primril'a cJ.ai:-sc. peln tnhella em ·vigor; revogarln;; 
n~ cii:•PO!lições em contrario. ' 

Snln dns Commü;sões, 2i de agosl.o de 1920. - l>on·at" 
hirto. -'-- · Dcodato Maia. - Pr·ado Lopes. 

~- 206 A - 1920 

lkrlo.cçáo fhw.l âo 1)rojecto n. 'M6, de 4920, qu.e abre •"> cre
dito de /0.7GG:Gii5$90'(), sttpplementai- á '1Jerba 6• 1lo m·
çam.cnto viuente do Minfsterio da V'iar,iío e O!n·ns J>u
blicas 

O Congt·esso :Nacional <iecr1~ t;i: 

ArL 1." Fica o G1wcrno au tol'ir.ndo a abt'Íl'. p t'lo ~l inis
l 1~l'io da Viação e Obras Publicas, o crellit,o de :10.766:655$000. 
:::upplcmcnun· ao or<.;nmC"nt0 1h1 v i;;rcnl.11 excrcicio d~ Hl20, 
Y1•1·ba fi•. E$!r111fa de F e1·1·11 CP11t1·aJ dn Brasil,. para !\l:i.1.t'rial 
- CombusLivrl. l11l.J1•ifiennl.1l ,. <.•i-:t11ra (a1!q11 isi1;ão de lenha, 
1·1•1'1' l1imcnto, l.rnnsportl'. i;trnrda ,, ::u 11 p1·i11w111.o ú:> hw0mot.i
\':l~: 1:arviio; ol!'o r.omlmflt 1\'1•1. N>k•'. 1ll4'n, !uhl'iflc111\I.<' ,, r.~
l11pa . 

:\d, :!." fü~vo:;am-si.> a:> tlhp11::ic;ifo;; !'JÚ contrario. 

Snlu dus Commissões, ~.; tle agosto de Hl~O. 
l'ur fi.'. - ·· D eodato ]!faia , - J>rado Lopes. 

Don:oi 
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'N. :307 A - 1920 

nr.d11P.çr'io finnl r/'() ·)Yro.ic•;to 11.. 20i. rle 1.9,ZQ, (/llr. alJrf} o .i:l'f!
dilo fJs~Jrr:i.nl. rle :1 :1)0iJ!f;, w1rn. pagamento a l ose Mifru.1!l 
A /:nr.'!, [Jrmt?dirlo f.!JittJ du Cm1hn Mrrtlos e /.nurlelfrw .Jnf1-
fJ11im. dn Siha 

O Conirrrss::o ~acional resolve: 
Art. 1." E' n Pod0r Execu livo :iutorizado :l nbrir. p())O 

:\l1nis1f'l'io da GuP.rra, o credil.n espc.ciul de 3:0{10$, para oc
r~m·t'<'r ao pai:;amrnlo aos i:;argcnlos a.iudanles reformado>; dn 
ExN·ei lo .Tosé '.\rig.uf'i Alves ,, Boneditilo Lnite da Cunha Mat
tos n h<'m assim uu :;" ;;urg-cnl.o tamb0m 1·d'ormaclo Lautlelino 
.Tnaquim ria $il\'a, dn quanlilutivo de 1 :OOO!j:, a [)ada um. 
a (]Uí' 1.rrm <li!·f'iln. em fare do art. HI rla lei n. 3.$r\{i, rl1• 
!!li <lc s1•I f"mhr•o ele 1 Soi ·". 

At•f.. '.!." Jll'\'Ogam-se as (\i&posiCõP-s r:m con1rario. 
Sala das Commissões. ~7 ele agoE":to de H1·20. Drw1Jal 

Pm•to. - Pralio J~opes. - Deodato Maia. 

;\!'. 3J8 - rn.20 

f.crlacrí'in ffoo1. rln p}·oje~to n . .'N~'f. dr. ·l!NS, qu.e nlirr. o Cl'c
'füo ~ fí:~3\Ç200. s·ir.ppie7lwntcn- . â. ·1;e}•bà. ·l ·J· do nt'1~11.
m.eur.o da Ji'nzenda a'r: .f.C)f S, pin·a ptiaamento ao opcrfÍ1'i11 
Alf1·edo Lui:; de S1rn:;a Tai:tcÍJ'a 

O Congresso Nacional resolve: 
ArL J .• Fica o Presidente da Republica autorizado n. 

nhrir, pelo i\Iinisl.orio da Fa:r.enda. o credito de 633$200, si.lp
plemenlut' à verba 11 • - Casa da Moeda - Pessoal - 01'.l'i
cina de gravura - para pagamento no operaria Alfredo Lui:r. 
<.le · Sou:r.a Tci:x:C'irn, no::; mC'zes de seLemht>o n dezembro dt• 
Hl17. 

ArL. ~." He\'Ogam-sc as disposições cm contra.rio. 
Saio. elas Commissúc~. 37 de úgosto de i!l120. - D01•11al 

Porlo. - J>rodo Lopes. - Dcodato ?tlaia. 

N. :.lHI - 1920 

Jlr•dru•ç1.i() tinnl do 1wojact.o n. 612, de ·1919, que dispõe !lOIH'I: 1: 
1'.rf'r.11~·r1o d11 lei 11 •. 1. f .'1.'l, ri(} 2 de a(lo.~to d& 19.W 

O Congresso Nacional decref.a: 
A r1.. 'L • A lei n. 3 .1 :!\), de 2 de agosto de :19iCí, serí1 

f'Xr>l'ulad:i. ti<~ c'(1n1'01:r:nid:Hl1~ eom o disposl.o nesta lei. 
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A1·t,. 2." li'.ica clevatlu a !)O l.lia:; o prazo uc 80 dias ú. (!llú 
~e l'vfor·c o § ·1 • <lo urL. J" da 1•1.Jfodda. lei. 

At't. ::;.• Uada grnpo de 30 Clcilores, pelo menos, tio mu
uicipio L\lm direito a um fiscal do alistamento elcítol'al. n.o-
11wa<lo por orncio euJei·cçado ao .iuiz do ali::>tament.o, com as 
1'írmas rcconheddas I! prova tle lJUe são eleitores. 

§ 1. • A recusa de fi:;cal, por parte do juiz, deve ser íun
llamcutuda e do despacho haverú recurso e~-Officio para a 
junta de recm·sos. ; 

§ 2.º O despacho de acceita<;ào ou reousa de fisca.es deve 
ser proferido dentro de .18 h~was, contadas da ho1·a. do dia da 
cnLi·e:;a da nomeação ao juiz, que passará. recibo ao apt·escn-
hmLe, com esses esclal'ecimcntos. . 

§ 3.º Ao fiscal se dará \'isW. em cartorio dos livros e mai~ 
documentos do alistamento, !lendo-lhe facultado acompanhai· 
us alisLandos nos acto$ de inseripção, na entrega de títulos e 
assignatu ra. dos respecLivos l'ecibos e reclama.i-, por escript.o, 
tfUC se juntal'á aos autos, contra as irregularidades que ob-
~crvat'. · · 

§ ti .º Ao escrivão do alístarncuto que ombat•açat· ou impe
dir a fiscalização, imporú. o juiz a pena de 100$, mediante re
clamação documentada do fiscal. 

A1·t. "1.º Quando o fiscal. em rec!amacão fundamentada, 
i·cpreserttar oontra a prova feita perante o escrivão do alista
mento de saber o alistando ler e escrever, o juiz, despachando 
al')nlro de ·'.18 horas, mandará fa.ze1· novo l:equerimento e nova 
inscripção em sua pt·esença, em dia o hora, que designará, 
dcuti·o dos dez pl"imeiros diaf>, fazendo intimar o alistando, 
pelo official de justiça t•especti vo, sob pena de confesso. Sj 
mLimado não comparecer, ou, comparecendo, não demonstrar 
.saber ler ·e escrever, terá o alistando indeferido seu pedido de 
inclusão. . 

§ 1.º Quando a reclama.cão do fiscal versar sobre o ana.l-
1>llabetismo de eleitor já. alistado, essa diligencia servirá. para · 
documentaçíí.o do recurso. 

§ 2.• Quando a lettra do alistando Otl nlis Lauo J>l'CSeUl.c não 
fOI' a mesma do pl'imeir-0 rcquel'i·m·ento ou insn-ip~;ão ou 
qu:mdo houver motivo pal'il acredí~tH' quo não 6 clle a inesrna 
JH!ssoa que ~mtes l'equ creu e se insc1·cveu, o juiz cxcluil-0-11::1. 
do alist.amcuto ou fornecerá ao recorrente ú do1mmento desse 
foclo. para instruir o ·11ecu1·sc . 

~ ·3," Ao:o: scrrvent..u:n·ios dL• .irn:1.irn ilUO 1~oncon·1..•1'<!1H Ll i t·c
darn1~uLc pal'a u irniH:l'ipção dP algum :rn:.üp l1ab<lto. ou fk u111 
i11tlh'iduo pot· otüro llOS lhTO~ tl1! a!it;tl1ü1m\lo. t~ au orrit~fal de 
Just.i\:a quo sem cnu:·m justa 11~0 fizct· :i. :inLim:J~!ãO, i111p<11~i 
o ,iui<: n pcria disr:ipliuat• 1.!t.' J 00$ de n1ult:1 ou r o dias l.!e 
lH'it:ão , . 

§ !t.u Quando hOUVl!l' in1possihilidadt~ ai.lSOIUta de ÍJLLÍtnU
r;:io l'C.!SSlHtl justifkad;t e <'.e.t·Ufica·cta nclo orfic.iul ~lo ,ill:.-:Liça. 
'·' .i t1 iz 01·denan't no vl'rnl'ivão UCI alb;t,;imnnlo. sol.> :t;,; nwsrnas 
Pl!llUS, que dentro üc i8 ltor~u; a.ffix~ orliLal de in~ima1;5.o corn 
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u 11t·azo Ju 10 dias e 1·cwetl:.1, so)J reg-ü;!.i·o do .Gon"cio, 11111:.t 
~ií1rn1 do mesmo eúital ao ali:;Laudo ou aliS l<.luo a. i11 Uma1· e au 
Jiscal ou reco1·1·ente. 

§ lí.' .Ao fiscal que fiiler rcprcsenLai;ão cvii.le ut i;mente du
k•Sll. será, I)elo juiz,· imposto. a pena de rnuUa até 100$, ha
\''cudo recurso susp1ms.ivo para a junta de recursos .intcrp1Jsll) 
deut1·0 de i() dia.s. 

Art. 5." O pt•azo de residencia do alistando st.lrá ele qualm 
meicl\ inintenupto::>. · .. · 

.. Paragrapho unil:o. No D.ist1·foto Ft.lclcl'a! o t en.lpo de rc-
sicicncia continuará a. set· de dois me:z:es. · ' 

Art. o.• Os requisitos exigidos pelo ar t. 5", seus para.
;;rnphos e let(.1·as da lei n. 3. 139, de 19).U, serão provados co111 
os docuntcnlós ucllc mencfonudos, l'cvogadas a"S disposições da 
lei Ol'Camcutaria n . 3 .11-í!:I, de 2 de janeiro de 1918, art . -3•1 e 
;:seu:i p;.i:·~1·aphos . 

Arl. 7 .• A trausrerencia, por · mudança li~ domicil io, só 
será concudidu. ·á·· vi;:sta de prova úe rnsidencia no novo muni
cípio o de exclusão tio alist:imento do cm que resid ia o clcfü>t' 
tJtte ~ reque1·er .. · 

c\.rt. s.• Qu·ando o juiz do alist..amento ou · a juuLa de l'e
cnrsos. eucon~l"Ut', no .-0.ecul·so <10 processo d'e um alistando, ou 
no do recurso, qualquel' prova de 1"alsidudc de <lec!arações, ou 
da :falsificação de documentos, imporá~ e;i;-officio, ao seu a'ulor 
ou ~ignatario à pena de pl'isão até W dias, sem prejuizo do 
prncesso criminal, que deverá ser intentado no j uízo eom·-

"pctente. 
ParagraIJho unico. •l)e::>.:;a. pena disciplinar havcr:i. r'ecu1·so 

suspensivo para· a instaucia 1:1uperio1·, interposto dentro d ':l tO 
dias, perante à autoridade <1ue a decretar, sendo jul.g-ado denLrn 
de •.fü <lias . impro1·ogavei:;, pena de responsabilidade, ficandu 
extincto o cffeito .penal do despacho. · 

Art . 9.• Ond"e houver ·mais de um escrivao, o juiz de úi
l"eito tia. comar ca: ou o Min is tro do .Interio1", 'C()nforme o c:isti, 
organizarà. uma relação delles, por · ordem de antiguidade, o 
nessa o-rdem servirá cada um durante um anno ci,...iJ. 

Art. iO . Toda vez que o .iuiz do a listamento tiver de 
sa.hit' da · séde, cm . diligencia, acompanhado pelo i·espccti\·o 
escrivão, lcYará elite o livro de inscripção e receberá, ondo 
estiver, os docum'ento~ para alistamento eleitoral, sob as vis U1s 
<.lo juiz. 

Al'L. H .• Quando 1'óra do caso 1fo artigo antecedente, e111 
processo summurissimo ou administrativo, por d'enuncia <lo 
Ministerio Publico, ou de <1ualquor pessoa, l'icar prQl\/ado que 
o escrivão do ·allslamcnto t·etirou ou deixou ret.irar do resp;~
L!~ivo carl.orio o lino · di.! inscripcão do~ alistandos. o .i t1i1. 
:;uspendcl-o-ha de sua::! i'unccüc~ por 30 dia"s, e, na rcin1: i~ 
<:lenda, destituil-u-ha des.\las fun~ções. 

ParagraP.'h<> unico. Da. absolvição havera recurso. c .. r.
officio, para a. Junta de Recursos, e esta roultaná o juiz ·oui 
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l Oü$ a ::i00$, si reformai· a cter.1isão absolutoda l'econida. por 
co;Lal' urn ucsaccui'dú com as prova:,; dos autos. 

"~rl. {:!. Quando o LnlJcllião i·ecusar o L'ecouhccitnenfo de 
ldka e :l'il'ma de um ali1:1Lando, que escreve1· na sua prescllCa 
e deixat• a t'irm·a t•cgistrada em cartorio, sel'<i pa::;síveL da pena 
d'e multu até 500$, salvo si :fica1· provado não_ ser o alistando 
a propl'ia pessoa, cujo nome pretendeu usar, porque, nest1) 
ca.::::o, ao alistando será im1Josta a pena de prisão até oito dias. 

Al't. 13. Quanuo o labelliút} fizer o reconhecimento do'· 
leLtra e i'irma de outra. pessou. i:::o1no sendo do alistando ou do 
signatario de qualquc1• doc.mneuto para ~ilistameiito eleitoraL 
sor-Jhe-ba e:r.-o/'fici<J instaurado o ·processo de responsabilidade 
JJOL' PL'evul'icação, incorrendo cm igual crime o juiz que deixa.l' 
do J}!'Omovcr esse processo, 

Al't. H. sempre que ho~vci· 1·eulamação do fiscal, ou 
tjuando entunder 11c1~essario para· obtel' esclarecimento sobre 
as qualidade:> legaes do ah!:itaudo, converterá. o juiz do alista
mento o Julgamento em diligencia, marcando pata. isso, em 
despacho devldarnenlr~ publicado, o prazo íropro1·o;;::wcl de oíto 
dias, durante o qual ser•(t Hcito aos interessados up1·esenta.r 
novo;; documentos -para :;et·em juntos aos autos. 

ArL. 15. No edita.l <lo qu1) trat.a o §' ·i~ do ad. Sº da . lei 
11. 3 .139, de :Hrifj, devení. o escrivão do alista'.mento à&1;larar 
ospecificadamente quaes ós documentos que serviram para 
p!'ovar os requi:íito~ legaes do alistaµdo incluido no alistamenoo 
\lleHot•al, sob pena d'e .100$ a 30()$ de multa. imposta ex-offit::io 
p{.l!o juiz • 

. Parugr:a'pho unico. Igual :pena soffrer4 o eacl'iNão se re
tat·dar a publicação do mesmo edital por mais de .\8 horas. 

Art. Hi. O escr~vão que, <lepois de multado, <l~ixar de 
l'uzer essa publieacão na fórma da lei, sm·<i. dcstnuido das 
i'unc1.~ões ·e prnce~r:sado coroo !Jt'ev-at·icador. 

Ai·t. 17. · Sempt'e que houwr rclncl.derwia na prati!Ja. de 
um <liliiclo ou falta 1Hmivl!l ,po1· cs~a ou outras ·leis eleitoracs, 
a pena. $Cl"'

0

1 em dobro. 
Are. 18. Fica rcvogaJo o§ 3" uo al'L. 12 Lia. lei n. ;J.130, 

d1~ Hl:tG. 
Ar (.. H>. A iufraccão Jo qualquüt' t.!u.~ disposiçÕl!S do ar

!i:,;-o 13 e ~eus pat·ag1·aphos, du lei n. 3 .1:.H>, de 19H>, aean·etllr~ 
pa1·a o juiz ou cscrivào a p<!1!a. discl1)linar d;o multa de iOO~ a 
:111()$, Íllll)ü~lll pt~lu. ,foaLa de Recut·:>~. mudíanto reclama1;áo, 
(!•:vid~mc11lc itt,.;l rt1 illti, npre~eoluda pOl' 11ua!CillCt' dos in-
1 .. • 1·e~::1ados. 

A.l't.. ::'O. O ll::>i!l'h'[1u Jo alí~Lameuto aioif.ol'~tl dev'tirá ~Oi' 
d1•s!fü!id() pwlu autorida.ul')-,{Jnc e• <lesígnou, depois de con
tiemnado duns vezes por iofracçõcs da lei, comm()ttida:s no 
exol'cicio do seu cargo. 
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"··L. 21. As nova;; vim; de titulos ::Hll'â.O .expedidas á visLa 
tio r~.:.;pacho do juiil, em requerim'ento t1o prop1·iu punho dv 
cleiLor com lettt'ti e firma reconhecidas po1· Labcllião. 

At·L. U. Em cac;o de eet:urso, dca.ntc ele novo8 doc;unHmLus 
offreddos pelo recunente, poderá o ,ii,1iz àD dil'eito refotmar ;~ 
decisão recor1·ida, dentro do ·PI.'aw {.(e 'W <.lias, contados de seu 
recebimento, fazendo se~uir o processo para a Junta d'e ne
uursos. dentro um dois dias, quando a confit·mar. 

Ar~. 23'. Da úeeisão dar Junta de Recursos, i:iuamlo uãu 
'f1k proferida. por unanimidade de voLos, h:!'verá .1·ecuri:;o vo
luntario pUI'a o Supremo Tribunal Fedêrnl, intet·posto pelu 
membro da junta que fõr vencido . 

.Paragra:pho unico. A inlerposi<1ão dcsr:ie recul'so s'e fal'-<L 
poi· termo 110 .processo. devendo sCÍ' em ti~<YUida remcLtido au 
Supremo 'l'ribuual Federal. 

Art. 24. Cow::oncr de qutdqucr mouo pa1·;,f a falsidadu <le 
uru doeumenw destinado a fins cleito1•aes, quei· fabricando~o 
no Lodo ou em parle, quer abonando ou t·econhecendo corno 
:verdadeit·a:; a firma ou firmas que nell'es se encontrem de 
pu·n•ho divel'SOS do da pessoa. OU pe:;soas a quem sejam atil'i-
buidas: · 

r(llena - Pdsão cellula·t· pot· seis rriezes a um anuo 1.: 
suspensão dos dil·citoi; politicos POl' dois a, quatro :ninos. 

Ad. 25. Usar de doc:.umenlo falso, ou de documento ver
. dadeiro f'alsifil!ado ou alterado, .para. alistar-se como cleítOL·; 
ou para cxcluh· aigu'eU1 do -alistame11t.o: 

Pena - ·Prisão ce1lular po1· dois a seis mezes e suspensão 
<los direitos politico::; por um a dois annos. 

§ 1.º Qs crim'es ora. definidos, bem eomo os de que cogita 
a. lei n. 3. 208, de 27 de dezembro de .Wi6, n<> capitulo <t Dispo~ 
sicões penaes ~. e os de igual natureza de Codigo ·.Penal, secão 
de accão publil!a, cabendo ao procura.dor seccional dat a dr
uuncia perante o juiz da secção, que poderá: ordenar ao 1::eu 
subst.ituto, na Capital Federal e na séde dos Esta.dos, e &os 
supplentes, nos outros municipios, as dillgencias do summario, 
ficando· t·esei·vada como attribuir,ão pro-pria a pronuncia (l 

demais actos do julgamento. 
§ 2! ·Sempre qUc deixar de ser incluido ou i'ô1· oxcluido 

n candidato na lista de ekitores, por so Ler verificado qualquer 
das infruccões mencionadas, o juiz ue direito remctterá. os 
1>a-peis e documentos ao p1·ocuradot· seccional .'.()ara qui.:: est.e 
p1•omova. o t'cspeeLivo pl'ocesso, 

Art. 20. Os <:lclictos pm· ]n'fracção das leis de alistam'enl1.i 
só prescrevem cm cinco annos. 

A1·L. 27. Revogam-se as di1mosições (;m contrario. 
Sala das Commissões, 27 de agosto de 19-20. - 'lJon.ml 

l>m·la. -1 Deadato Maia. ,:_ Ptadl.) Lopr:s. 
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SESSÃO EM 27 DE AGOSTO Df; 1920 ~81 

E' lido e vae a imprimir o seguinte 

PARECE!\ 

N. 22 - 1020 

J111Jefere o 1' (111uerim~nto ·m~ que José Lo1ies d.e Sou:.tt Ju.nio1• 
· pede conto.ue1n de tempo de servi~:o 

.lt'1€é Lope!? 1..h:i ::;ouú JuniO L'. fiel de arrnazetu da . Alfan
dt·;;a de~ta Capil.a!. pede que o Gongl'esso lhe mande eoutar, 
r1Hno de serviço fe<lernl, ú l.t:mpo que exerceu o cargo de 
t'.n!lí.inuo da Prefeitura do Disf.l'ir;f,o Pederal, no periodo de 
l~!l:; a 1896. 

De confot•mída,do . com divet·..:;o.s !)arcc.:et'C::i JU emiLtidos 
pOI' r.sta. Commissão, pensa ella <leve sei· indeferido o . pre
:;enk requel'imeu.to. 

Sala das Commí-s~ões. 26 de agoi;io de 1920. - Cunh.a 
Jl11chu.do, Presidente. - Jos<J B<.wreto, Relator. - José Boni
f 11r.io. - ilfa1•çat de escobar. - Arlindo Leone. - ArnoLph.o 
.\ZC:lJedo. · 

São succe:>.!iiva.mentc lidos t.> vão -a imprimir os seguíntes 

PROJECTOS 

· N. 212 A - 1920 

fü?dacção pa1•a 3" discu~siio do j)'l'Ojecto da Gamara, n. U~. de 
· -f!J20, que f lJ:a a { Ol'Ça na·val para I !J21 

O Congre56o Nacional decreta: 

Art . .1 .º A forç.a. naval, pa1•a o anno de 1921, constará : 

s 1 . • Dos officiaes do Corpo da Armada e Classes Anne
xa~ constanLes dos quadros esLabcleoidos pelas le is vigentes. 

~ 2. º Dos sub-officiaes e assemelhados const.ante?ô dos 
l'~~ pecLivos quadros. 

~ :; . • De 100 alumnos, aspirantes, para a Escola Nava.!. s :\ . • D~ 5. 00-0 praças para· o Corpo de Mar inheiros Na-
c:o11ac.s. · 

§ 5. " Do 1. :300 foguistas, marinheiros do Corpo de Mari-
nlH'il'DS Nacionaes. 

~ ti.º De t. 200 foguistas contractados. 
~ 7. • De 800 praças do Batalhão Naval. . 
~ S." De 300 alumnos da J~st1ol o. do Grumetes. 
C.-Vo\. VJ. 81 
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§ 9. º De 1. SOO alunuws <las E,;cQ!as 'de '.Aprendizes Ma
L'inheit'os. 

Art. 2. • Em tempo de guerra a farca 11aval compor-se-a 
dr• pes·soal que for necessariQ. 

Art. 3." O tempo d serviço <lo,; marinheiros procedt.mtcs 
cla.s E soo la~ de· Aprendizes Marinhoiros será <le i 5 o.nnos, a 
contar da d(!.ta da iuc.lusão na respectiva E~c<Jla, e o dos v0-
lu:ntarios será de tres annos. 

Art. 4. • Os claro.s. que se abrirem no pessoal oo Arma-Oa 
serão prcenchict-0s pela. J!;scola Naval, ipelas .Escolas d'e Apren
dizes, pelo voluntario sem premio e pelo sorteio, regulu
mentado na fórma <la Constituicão. 

Paragrapho unico. Na .insufficíencia dos meios declara
dos neste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a. recru
tar o pessoal por meio· de oont!.'acoo. 

Art. 5. • As praca:s <lo Co1·po dê MaL·iuheit•-0s Nacfona(;5 e 
d(' Batalhão Naval que completarem tres tr.nnos de se1·viço, 
com c:s:emplar compoi·tamento, teirão uma gratificação igua.l 
à. metade do sol<lo simples, da. classe em qu~ estive~·em ~cm 
J>tejuizo das demais gratificações a que tiverem dkeito. 

Art. 6. • As pracas <lo Corpo <:l'e MarinheiMs Naci<l'11àC3, 
d(• Batalhão :'l:aval que, findo o tempo de, servíc,:.o, se en.,,"<lja
rem por We6 annos, .receberão soldo e meio, e aqueUa.s que, 

>o· coooluidu esle .IJrazo, se reengajar~m, por .m~ Lres, quntro 
ou cinco annos receberão soldo dobrado, supprimidas as g-rn
tifica.cõés d'e 125 e 230 réis. ant.edormente abonad"as. 
· Ar~. 7. º As pN1(,{3s do ·Corpo de Mal'inheiros Na.ciomws 
e do Batalhão Naval que se engajare-m ou reengajarem. terão 
direitos em cada. engajamento ao valor em dinheiro das peça$ 
do fardamento g:mtui~amente <iistribuicla~ poL· occasfüo <lc 
verificarem a. pi·imeira praça. 

ArL. 8. º ·c\:s praças do.s corpos a.cima citados approrndus 
no concurso de especialist.as e ª" que exercerem os ..:ut'g?S 
-definidos noo (iec.reLo n. 7 .399; de H de maio de HlOD, Lcr;tr• 
<lireilo (~s grat.li'ica1:Õüs cspe~iacs estabelecidas na. Labclla :1n
nexa ao me1iciom1do <kcl'c~o. além ·das deim\is vant;agc.ns 11.11c 
ll.Jes compciin:-m, conian<lo que :as rcla~ívas as incumb1~1w1:is 
não excedam ao limite maximo fixa(fo no .i:guia~ para o abo11u 
<lfl \'encimcnto :ls praç.as . 

.ArL. !>. º Serão considerados da reser-va naval: 

§ ~-. • Todo.s os individuo:> vatidoil que Livc1•em servido na 
Mat'iniH\ de- Guc.t·ra por mais de kes- annos, como offici:l~», 
iSUb-officiacs 011 Pl'a\.'HI>, sem no~a que affcc~c ~ sua rcputar;al1, 

~xccpt.ua<lús os :;cncrncs e os que l}OnLarcm mais de 50 ann•.t~ 
<IE"" ida<le. · · 

§ 2. • Todo~ ():> in<livi4luos pert.e11cenlc.s á marlnha 111.t~;:
ea.11Lc ou ·:t profissão marit.ima qne apresenLarem o cert.1l1-
cado d'c liahilifal(.)ão pa1·:i o serviço da Aormndoa, c~pcdido pelo 
~cspectivo Eslado~~faior. 
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§ 3. 0 O Poder E;.;;ecuti:vo proporcionará a insl.rucç;ão le
dmica e pratica adequ~da a. obtencilo do oerLifícado a que 
~r! rc.fere o § 2". 

Art. 10. CottLinu::i. cm vigor a autorização contida no ar
t;go 13 -Oo decreto n. 4.015, <lc 9 <le janeiro de :1920. 

Art. 11. Aos officiacs do Corpo de Sau•dc da Armads. que. 
foram enviados <i. Europa na missão .milibar creada, por força 
OI) estado <le guerra, pelo decreto n. 13. 092, de 10 de .iulho 
de 1918, será contado como de embarque, para. todos os effei
tos, o tempo desoo. commi.ssão. 

Art. 12. R~vogam-sc as disposicões em contrario. 

Sala das. Gommissõc:3\ <lc agosto de 1920. - Simeão 
Leal, Pre.~idente. - Antonio Nouw::ira. - Osorio de Paiva.
Salles Filho. - Oitoni Maciel. 

N. 252 A- Hl20 

Trccfmlu:t•c d1: utiUdacle .publfoa a Associação Central Brasi
leira de Cirnrgiõr:s. Dentistas; com parecei' favoravcl n1a 
Commissão de Constitttii;a.o e Justiça 

(Do Senado) 

O Senado appro\'óu o pt·ojecfo n. 197, de 1920, qua con
~i1kr:i. de ut.ílidacle publica a Associaçfw Central Brasifoir-a de 
Gi ri1rgiões DrmUstas, c,'m séde nestn cnpitnl. · 

lll,slilulo ~ic personalidaclc jurüfün, fundado em rnu. 
i·om os seus estatutos insc1·ipto~ no L'lcgisLro de Titulos e 
J)or.umentos, a Associacão Ccntrnt dos Cirurgiões DHntisia~ 
1 rm funccionado normalmente '" sem i ntcrr.upçiio. Publ ic1~ 
<lP~do Hl.f 3, :t ~ua r-nslu, o Boletim Orl1mt0Lo17ico,; inantcm t·e-
1:11:6•.•s rom a~ stws congcncrc~ da. Arncrica e rln Europa, fa?. 
pai.· re da Fcdr.raçüo Odontologica LaUno-Atnc!'icana, tmn tido 
r:uM:ibm·ai;.li-0 :tcliva cm Lodos os -cons-t'essos dent.arios na
eiomH•s o rsl range iras e vac o reenchendo oi,:; alevantados fins 
rmrn (j\.10 foi creadn, como nssig11ala n juslific.acão· que acom
tJUnha <l projrd.o, por- cuja approvar;ão · pela Camara é de 
parce~r n Crilmmissão do Constituição ·e Justiça. 

Sala da 'Commissão ele Constituição e Justic;a, 26 de 
ngosto de 1920. - Cunfw. Machado, Presidente. - Arlindo 
Lconi, Relator. - Arnolphà .·1.:;cvedo. - José Banifado ._ 
J<Jsé Barreto. - .Marçal etc Escobar, vencido. 
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1 ANNAES l>A CA.MAM ( 

PR'OJECTO N . 252, DE 1920 

O Congresso Nacional dccrel;t: 

Artigo unico. E' consider:ttd3 cÍe uf.ilida.de publica a. As
.so~iação Centt·al Brasilei·ra 'dos 'Gil'Urgiôes Dentistas, :com 
sêde nesta Capital; revoi:;adas <tS disposil;úcs em contrario. 

Senado Fede1·al, t7 de ag·osl.o de 1920. - Antonio Fm11~ 
ci.~co o!c .4zercdo, Vir.e-'I~rcsidente. __, Manoel de .1.lencaJ" 
G1dm.a1·ii.c$,- i • Secretario. - Pedro dQ Cunha Pcdlrosa, 2º Se~ 
c.rctario. 

N • ::itu - rn:w 

l'i.xu u su./Jsidio e "· a;iuda. de ciuto d.os :imiacúJrcs e IJepll tudtls 
p<11'a a lt:aislntu.nt de ·19U a ·19.23 

J.l(llel'lllÜH.tndQ o Ul'L ~:3 dtl Constituição Federal rrue o 
Conj,;'t'csso Nmdonal fixe, nu fim de. cada legislatura, o s11ll
sidio e a ajuda dr. r.ustu, que deverão perceber os Senador~.~ 
•l Deputado~. mt leg·islaturn. sr.guinLc. e estando a lerminar a 
:IO" leg-i~Ialura, a. Uornmil'3são do Constituição e JustiQa vem 
~ubmcttcr <í cousidcração ua Camara, o seguinte projeclo: 

Artigo unico. l\a legislatura de 1 D~l a :l.!123. será de. iUOS 
o subsidio diario de cada Stmadot• ou Deputado, durante a~ 
sessõ.es, e de 1 :000$ a. aj u<la ele cusl.o; revogadas as dispo,;i
rões cm conlrario. 

Sala das Commissóe::;, :!G de agosto de 1 r120. - Cunlw . 
. M11dwdo, Prl!~idcntc. - Arnolpho Azevedo. - Josú Bonifa
.ifW. - .frli11do LeOni. - .fosé Barreto. - .l!m·çal de.: Es-

<.:obar. 

O Sr. Presidente - Está. finda a leitura do expediente. 
Achn-~r~ sobrl.! a mesa um requerim.onto que vae ser lido. 
E' lido, a11oiado e po1:1Lo cm dis&ssii.o o seguinte 

llEQU'ErUM!:."NTO 

N. 20 

11.<.'lJlH·h·u >11~jam i·nquii:•itados, lJOl' iul.e1•medio da me;;~L da 
Carnara., ao Poder l!~xecut.ivo - i\linislcrio da Fll.wnda - as 
~cguinlcs inforrna!:·ÜP.S urgentes: , 

1 - Qunes as companhias de segut·o;; de vida - nacin
nccs e estrangeiras - q,iJ.e fu.ncciouam no Brasil· 

n - Qual o capilal inicial de cada uma -'_,rio Hrasil; 
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In ...... Qual o cn'pital sodal .cfo c:ida uma - a()tualmente 
n ,-, Brn.sil; . · 

IV - Qual a responsabilidade - por SP.guros ou a ~ven-
1•nr -- do ~nda uma; - . 

V - A quanto monf.am a~ re:>orva.,q t.echnfoa..q <li' r.arla 
nmn. - no Brasil ; · . 

VI - Qu'acs os dividendos. lucros, bonificações, ·on ou
f,ras quaesqucr vantagens distribuidas nos annos -de 1.9 L5 a. 
t9l9 nos aooionistas, directores, ou quaesqucl' outros interes
~ados - cm cada. uma dellas; 

VII ......, O actua·J rcg\lJ:trncnto dn Inspcctorio. Nacional d11 
~:'eguros; · · · 

VUI - O quanto r endeu a totalidade dos im'postos e i:.n::a .~ 
i:J,~ seguro rf~ ·vida. terro'!t.re E:' marítimo - dufa'nto · oo n:nno:-: 
r.•fr::-idos . 

. Tust.ifü:o este réquorirnento com à scguinto necessidaào: 
t~ndo-me s.ido entrC'guo o pro.iccto do Sr. Deputado Nabuc.o 
,1e C.ouvt:\, sobre o Banco Nacional dn Seguro, não me é PQS
;iivcl produzir parecer fund::tmcnt.'\do sem estas ínform3QÕC!' 
nffir.i!J.CS QUé .iunf..'\rei O. -0Utt'3S por mim {»O}hi-03~ pesso:ümnntc· . 

A urgcn~ia de tacs informe8 de.corro <lo que a Sü~ão <la 
·.Logisla'cão do Trabalho, relut.iv::i no Seguro Socio.l incluo o 
pt•ojedo do_ Deputado Nubuco e n 8 àni·s trabalhos m,, fo
ram distribuídos pt'Misamcnt-0 pn.ra 'f:lz~r obrn. syskmaiicn. 
Os d!'ldos r>edidos necessarmmrnto j:í se .cnr.ontram promptM 
na oporos:i. Inspootoria ele Seguros, e. som nlln~ qun.lqu<:>r · pn
~,..~~r i;er.i inc.omplcto e m:il .docum~nto.do. 

Safa das &essúe~. 26 do ngc.M.o rt" t \'l'ZO. ,. __ Vil'(l.nm· .'r'ngri .• 
!rílCllfO. - . 

Rnr.ormd~ •' n.<ilada n. votação. 

O Sr. 1osé Lobo - Sr. f>rúsidcntr., i;citipro acolhi :i.t.t.c1n 
rio:>:\mcntn as ohsel'Vat;oos da imprensa, a propositv <1~ ncgn
~.io3 . publicos SUjeitos ao meu estudo e deliberação: o mcsm1) 
riu';\n<lo ·eUas onvolverri, dil'oot.a ou indiroctamentc, censurai-. 
lomn-as na devida oonsi<icra.cão. si .iusta·s, para ipa.utar o meu 
rl'occdimento por ellas, modificando attitudes erra.das; si in · 

~ :iust.as, poróm, para dcrn·onstr:i:r que o sito, pondo cm fóco :i 

: rnrdado, . tant3s v11zcs e, na i:naior p-art~ dcllns, obscnr"c.in:o 
por uma deficiente informaclf.o sobre casos ~oncreto;;. 

Um facto dessa: nnturcza. Sr . Prcsiunntc. ·,s <1uo mr t.r:i?. 
;'1 t.ribuna e me faz oocupar a attenção da Camara. na quali
d:u:l" de IProsidenU- da Commi!\são <lo Lt-gisl:i..ção Sicin.I, para 
rcJ)nr:u· injustíQa feita aos trabalhos realizados pelos diversos 
membros dessa Com'missão, jó rcdi'gindo I'elatorios, parooercs 
" n·nte-projectos, · sobr~ as diversas materias que constituem 
<i riurc:tâo -do trabalho, Já acompanhando a' discussão -e vow.:.. 
F;ão dellas; em successiva>i reuoi6eg effectuadas pela mesma 
~onun~. 
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. Procurarei,· 81', Pru~id<>nle, ser brllve ,lanfo qua11to ·as·,, 
P•'l'mitta a clareza reclamada pelo as!'lumpto. 

O Poi~ dt' hont.E'm, om um «suelto:o. cuja. leitura ,in~:il 
YOU . fazer. porque é indi!>ppngavcl à çomplet:>. dur.iàaçã<• rin 
raso. djz o ~P.f!llint1>: · 

' . 
;\l>OSF.J\'TADORU P.\lL\ :r<mNAl.J!'\'rA!"i 

Nestes L111npos 1fo reivi ndicncõ.es· t.ent:ida~ t)OL' tu~ 
1üis as cio.si.os l7<Ítl deixa rfe s(!I' si1111ular a situ.ar:~1i1; 
<los jornnlistas quo traba1111am pl'los lnlet'i;~ses de to
dos. :>í'!m ,i[ím;{i;: n1idarorn ·do~ seus proprios. E 1•m 
m.alcria de m·1rrog<tt.fras i:· 1·et10Ua.~ o.ç .iorna.l.fatas l1;•a-
1dleiTM fi(l!U'".m, .~l'm dm•frla alaumu, e11tr1J o.~ m•lÍ!. 
desf i:rnorccidos• lfo mimclo. · 

E t! ·un~a notiôa vinda da Arg1mli1M. rr1w .::n~•·it.: ~ 
l':':"lt molanenlir.::i. ,.1)l'iffoa~1ão •.. 

,1 • Camarv. dos Deputados da Reiimbf.iw . visi1iha ~ 
amiga, acaba de sel' apvescntndo um t1ro,iecto insti
t.llíndo, sob os auspícios directn~ dn g-1wcrno. •n nposr.n .. 
tndoria dos jornalistas. 

Se~mndo as dj!>pGsiçõe~ d:csse pro,jeclo, já as~i
;;nndo por membrol(' de ct.iversa.s b:mcadas, na m1ixa 1.k 
aposontadoria~.,o governo nrearií. u.ma sooção esper,iaL 
11un desde logô dofJ.Ir{1 de uma quantia equivalentP.. r:>ni 
lllo<'d:.i brasileira. a 961., contos. 

As cmpr!';ms· jornrtlisticas 1.1oncorrN·ao pa1'IL r,,,,,, 
fundi.> com de;r. por cento .do f}Ul.l pagam aos se\1$ ~Tll·· 
in•cgado::::. " l'sl.í•s r.nm cinco por cr"nfo 'dm• sPtl!". nwl"
n:idos. 

Fira. a~~im. a m•a'nutrmcüo d~1 .l.' r1ü11~õ1~>; de' ap1)~r>11-
. l:.idorias perfeitnnú:•ntc :isscgur:ida:. 

Esso cx~mplo ar111mtino é imi)ressiouank. Ptll"~"r 
11 iie aimla c.çtam'os lont1n de coitsa.~ llf!1ltelhrn).t.e.~ 111) 

Brasil. Entretanto fl n:spt1ra vida do!; rirofissionM,.: ;]IL 

. imprensa sc>rfa bem mllis su:w.--. si, em rroY,..ilC1 prn1•l'io. 
:i.i:;issem el!cl'l como 1~ostnmain, trabalhar por cn11~11~l 
alheias, arrastando toàa. a especic d1~ inconvcni~ntr.>. 
dos Qllllü~ o menor não 1;. decerto, o rle ,,nfr,..nl.~r1>111 ~' 

'-r>~riui~it.fo~f: d~ [:(rnfüiií.o lmmn.na.. , , 

Gom.:J V. :Ex.·. Lerá v isl.:i, ::-r, Presiderl.Le, pola i~üttu·a 
r1t1.~ ven.lw dt) faz1>1'. osso artig·o. (!nvolvri uma censura -- m~
lJOa'da consum! ~· ~os lei;isladüres da .Republica Bras:teirri. ~ 
!'Stabelnce entre a Camam dos Deputade>s da Republica' visí· 
nlha e a Carnnrll dos . D11putodos do Brasil, um: confronto deli· 
favora\·el· :l •'Sl..'l ulf.inia'. F.nfret.q.n!1\ si o autor dCJ .suc'tr> li· 
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ibertando-se das impressões causadas pelos :a.conteoimen.tos 
parlamentares que se passam na casa do v1zínho que, na es
peci.e, ~ a Republica Argentina, se preoccupa.sse mais oom 
aqu1Ilo que tem Jogar, e dedicasse uma attenção mais cuida
dosa, mais real ao estudo de t.udo quanto tem sido feito n.1> 
~cntido dê uma solu~ão favol.'avel js justas reivindicações do 
:pessoal da imprensa, estou certo, Sr. Presidente, de que 
aquene tom de melancolia que resalt.a. do sui:Uo em questão, 
1 i·ansforma-se-ia cm tintas de côr alegre, que c:cprimiriam 
justo jubilo, por verificar não só que os interesses da classe 
não· .L'icaram, não estão ao de~amparo, e, ainda mais, que os 
J'PprP.nt.antP.s elo pod('r lcgislafh"o nncional, encarregados d1~ 
4'laborar a reforma trabalhista, delles. se occuparam com 
úmcto ca<inho. e con::;r'gniram inserir no projeeto Lle lei .me
"didas rpie 1·ealisam as n.spirrições dos profissionaos da im~ 
J)t'P.nsa, e í,;so l.ndo sem .que fosse nee;essario rcrorrm· a cx
"itnn f.es extrahidos da acção parlamentar esfrnngeira. (M11.ito 
br!m.: m~rito bem;) 

O ~n. DonvAr, PonTD - E' que. conforme n elernn Nm
~:~o. ningl!l~i11 I! pr0plwta f'm sua Le<r::t. · 

O Sn . .los1~ r~oBo -· O gu('Uo não encerra 11ma (',ritica in
.iuda ú nci:iio dos ncisso~ parlamenlarPs, ott - paro. melhM 
intr.rpr<'hr o pensi.nnemo do articuiista. á :msencia <le aCQiin 
parlnment:lr no snnticlri rle :impnrur ri ar.f.iviàade .i~1rnflliS·· 
t ica, poi-; nue ..• 

o Sn. AuGllS'l'o ni:: L1!1L\ --· V.· F.~. pcrmiHe-mc um 
nparte ? 

O s~ . .TosF. Lono -- Pois r.iín. 
O Sn. J\tJílU!'l1'0 DE T,n,u - A As,;nci:1r.ão df! Tmprl"nsa dn 

fü':H.:il tanto f.<.~ve c-onhccimcnt.D dos ad.os tf!nàcnks a prnli:
f:•.'l' a e)n,.;<-~1 dos ,jornalisln!: qu1! mnndon .insci•ir em acta 
ri<· !'<nas ~Ps~\if'S 11111 '\"<i"l" !11' tn11vor !)"la infririt.iva 1ln com. 
mi~:.::ão_ • 

O SH . .To,:;1~ T,ooo -- Es!ahc>kc~n<io :-1que\lo confronto corn 
~1 iniriali vn dr> Deputa<lo~ · argf!nlino~. aggrnvou a. in,iust.iça 
on vol\'1'n<lo nf'.'ll~· t~e:-itirnos mrlindrc:;. narionae!'i . 

• S<'nwlh:mte aU.itud~,"da piwle de um jornal d1~ tunla vu
lia. forca- m•~. Sr. Prl'~irli'!nle. a vir most.rnr deLalhadainen fn 
quuc,; :ú~ Yanlagcn~, garantias (! direif.Cls, consagr::i-dos a favor 
1fo lral.Jalho d11 jornali~tus 1• 1~mprcp:ndos c~mmerçrnes, n1) pro
.i"rto votado· prla Commis<:ão dc- Le!:'isla<;ao Socrnl. 

O Sn. l\Lu:mr.10 DE L.\1:1mn,\ - V. Ex. µ~rmitt.P.? Fni rll 
qu e- propuz a nwclida e n ·fiz a seu peclidi). . 

O S°,1l- A t lGUi>.Tó nK L1:-.rA - Alihs já esínYn inc:lnidri im
plki l.1t\l•'llte :t i1t'i~eeção :i ilnpnmsa. 

O f;1t- ~hun1010 1H:: LACEnuA - Não fir.o nus m~ias vcr.
fin{les. E propm pelo seguin! e, pcrrque. não hu trnha!ho ma1s 
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·~xplorado do que o dos empregados de ,iorna.l, pelos proprir.
t.arios das folhas (apoiados), que muitas vezes, vc:ndem n 
jcrnal, a sua opinião, embolsando o dinheiro e não pagand1) 
cm dia os seus -empregados. 

O SR. Josi: Lono - Uma breve exposição historica sobre 
a <leliberacão - favoravel aos trabalhadores de imprensa, 
poril bem clara a in.iu>;t.i.ca de que agora me oocupo. 

Logo após á distribuição, para estudo dos membros da 
Commissão e cios interessados. do avulso contendo o parecer 
o ante-projecto do Sr. Augusto de. f, jma, sobre a. these Pro
tect;ão ao · trabalho commercial, varios dos rapazes que traba
lham na imprensa, junta á Camara, e fóra della, ·chamaram 
minha attenção para a deploravel situacão desses trabalhado
res 'indicando a necessidade índP.elinavel de, no momento em 
que se liberalizam garantias á todas as fórmas de actividade 
!!cita e productiva, não de.ixar f6ra da lei nova o trabalho dos 
redactores, reporters e mais auxiliares de jornaes. 

O quadro descripto por mais de um desses rapazes, era 
profundamente contristador, pela nota característica da in
seg:uranca dei trabalho dessa gente ; insegurança: Sr. Pi·t~si
dente. ·uão s(t de. ordem matHiat. no tocantP. ao periodo · <l1) 

trahalho., a cont.inuidacle e effP.ctividade ' dcstr» mcdiaut•.' 
contracto . . aos salarios. f6rma. f:\ooca e garanl-ias dP. Sf!ll paga
mento. mas de ordem tambP.m int~llectual e moral-. Do qun
dro contristador resaltava~ com maior A'r:avidade a insegu
ranca que att. i o~P. não só a propria liberdade individual comt• 
até a intc-gridadc de con!lciencia dos profissionaf!s da im
prensa. De modo que as rciv indic11cões pedidas pelos traba
lhadores de jornal niío envolvem tão somente ns comlir,ii0~ 
materines da vida. mas gare.nuns ti seguranças . . . 

O SR. MAtm1c10 DE LACF.RDA - A dignidade do pensa
mento . 

. O SR. Jost Loeo ....:.. . . . . para · liberdade e · intc!;'ridad·· 
de consr.ienc:ia. 

O Sn. MAtTR1c10 DE LAcr.MA - Um redactor não pódc r>!~ 
digir um suelto contra seo modo d e pensar . 

· O ~n. Jo!lt Loso - Pres te i, l':r. Presidentl'!. toda attc11 n 
'~l'iô n estn sf'lrk de:: oxposiçÕP.!4 que m e foram feitas. empre
hendi por minhn propria rontn. P. sr.m parecei· que o faiia, 
um inquí't·il.(' aP.nrcn rlc Dllei:ncr1cs cl~ tanmnha 1;rnvir.lnde. C1 
<levo cC1nfo~!lar aun o i·r.~1.11lado do mnu inquerito foi fa\'ora
vcl ús r~clamncõPi>. 

!'l!Eío conh<'ço fcil'mn do nctlvíd:vle mais c:cpostn. ás inius-
1.icas oril\ndas dn anst>ncín bem t'nracteríz:ida dt~ _1:arnntiu~ 
legaes. 

· O Sn. i\IAVl\Ir.ro DE LAOEl\UA - N:to r)J'eeisa mui to B:i3ln 
ci tar dous clcis mai!o fmport:mte~ jornaes dnquí e de S.Paulo :(1 
J o·rnal do C.omm.ei·cio !~ o l!:stado rle S . Pmtlo. r P.cordar n.i:: 
g-rP.vos .cm ambos par~ concluir quf! ,,: ur.<:t~ssario int e1"vit· 
pelo lei. 
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O SR. JoSÉ LoBo - Chegado ~· esta verificação, Sr. Pre-
5itlente, transmitti as reclamações do pessoal de imprensa e 
o resultado do meu estudo ao nobre. representante <lo Estado 
do Rio de Janeiro, meu .digno companheiro de Commissã.o, 
Sr. Mauricio de Lacerda. Solicitei de S. Ex . a fineza de 
se encarregar da indicação de medidas ou remedias para 
estes males, por me .parecei: que, na qualidade d!': Presidente 
da Commissão de Legislação Social; não deveria tomar ini
ciativa desta natureza . O nobre representante do Estado <io 
Rio de .Janeiro f P.z tambem o seu inquerito, complétou os es
tudos que jú. ti1d1a em ret::i.cão a esta 1'órma de actividade e 
o resultado a que chegou coincidiu co.m aq-uelle ·a que eu j:i 
t inha chegado. Ficou entáo combinado, entre nós, que por 
oecasião de se estudar, · discutir e votar o projecto ·sobre a 
)>roteci;>ão do · trabalho commercial, seriam attendidas as justas 
reclamações dos trabalhadores de jornal. E , de facto, assim 
se fez . Logo que foi subme~tido á di.scussáo e votação o ar
tigo do a.nte-projecto do Sr. Augusto de Lima. o Sr. Mau
riClio de Laceràa, tiatendo-se pelas · reivindicacões dos em
i])regados em jornaes, pediu á Commissão que modificasse a · 
redaccão dada ao artigo em questão, e que o rcdigisEe de modo 
a comprehender clara a expressamente os redactores, répor
tars, vendedore~ e demais empregados <los jornaes. Respondeu 
a S . Ex . o Relator, Sr. Augusto de Lima, dec!arimdo que 
pela redacoão que havia dado, essa fórma. de activídade es
lava -protegida e incluida na mesma disposição . O sr. Mau~ 
l·icio de Lacerda insistiu no seu alvitre, ponderando que em 
reforma tão importante, e tratando-se ide legislação nova 
impunha-se dispositivo claro, preciso e insophismavel. A 
Commissão, unanimemente, acceitou o alvitre proposto e o 
art . iº foi modificado no sentido de serem attendiiias as 
.iustas aspiracões co pessoal de . imprensa . 

Isso se deu, Sr. Presidente, na reuniiio de 26 dP. julho 
do corrente anno e, na reunião de 28, completou . a Com
missiio os estudos dos demais artigos do ante-'Pro.iecto do Sr. 
Augusto de Lima: · 

O Imrwrcial e. o Jornal do Brasil deram dessas reuniÕP.l'I, 
<las discussões e votações nellns effeotuadas. noticin minu
ciosa. detalhada. e, o Diario O((icial publicou ns acta8 rf!-
~pectivas. tambem claras ~ minuciosas. . 

Fôra dP. esperar, :\ vista disso. Sr. Presidente, que oi; 
1.rabalhos dessas duns reuniões ! ivcssem merP.r.ido. o qu11 
hnbil\lalmente se chama umn )ma imprensa, o•~. pelo menos, 
n 1mblioidt1.de reclamada pela imporLancia d1. ma~erio., que 
tüo intima. tão directa o tão profundamente interessav:i {~ 
.Propria classe dos jornalistas () empregados de jornaes. 

Assim não se dPn, entretanto, . e a maioria dos interes
_i;::r.dos continuou a ignorar a conquista que se t.ínha feito a 
~eu favor. a extensão dos direitos e garanlfas que r.aracteri
:.:avam :is justas reivindicações <te clas!>e. De modo que, em 
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àefcõ:a da Commissão, cont1·a o suelto de um jornalista, e\1 
sou forçado a vir detalhar essas medidas, tirai-as das vota.
r:.ões realizadas pela Commissão sobte. o trabalho Commerciat 
e jornalistico, c. mostrar que, não s.io ellas tão d'espresivcis 
para que .merecessem o silencio da. maioria da imprensa. e 
ao oont.ra1·io - siio d'e consequcncia t>ro:fundas e valiosas e, 
posso a.fffrmar riue -- no momento aclual e no Brasil, re

.Presentam o maxiino que se poderia conceder, sem · per igo 
r1arn o justo e indispensavel equilibrio entre os int.er csses <las 
partP.s cont.ractant.l1S. · · 

Tive o cuidado. Si· . Presidente, · de, recoddendo ás duàs 
netas, resumir a série de direitos e garant.ias, e até .privi
,·Uegios, concedidos a cssn classe, que :passo a ler' (lé) : 

11:Da. inclusão des.sa cspecie de trabaltladores entre o.s em,. 
1•rnt;ados commcr~ia~s, para. ' os fins e effeitos da lei lt'esaltam 
n favor dcllcs os segiiin tcs direitos, garantias e vantageos: 

:1°, o patrão respectivo fornecerá, á sua c~La; assignadn 
pelas partes, rl'gist.rndo em Junta Commercial, e na fali.a 
<lcsLa, no ca:rtorio de paz ou e_quiva.lent.e, isento. de sello e qual
quer emolumenlo, um termo de contracto, de que constem a 
nnturczn do scrvi~.o a !<Cr prestado, o pra~o de duração do con
tracto, e a l'l'mnncrncãn à.it1.;f.ada. E nesse lermo de contra
cto Iançrurá 1.1 patrão.. annualmente, ou por occasi5.o de expirar, 
ser prorognclo ou reno\•ado o contracto, o tempo de ·servíco 
prestado.~ 

. A acliYidade jornalistica se integra assim, Sr' .- "Presidente, 
no instiluto dé eontrncto de trabãlho, individual .ou collectivo. 
para todas ns g:i;rantfas deeorrente.s delle, quer em relação íL 
continuidade e cffectividade do trabalho, quer pnra os effei
tos da remuneração, época. fórma e garantias do seu. paga
·m1>nto. CfUPr pnrn os elementos dl' defesn decorrenf.es da Ol'
i;ani7.ação llc associação dé cla~se rom o ~on-espondente appn
r elhameo t.o doo institu tos de concillnc!io e arbítrngem, appa-
1·1?lhament,o qu" p~mitie, por um reglmen de re!list:enoia 1) 

compensncãn. 1·cali7.nr n harmonia dos interesses em jogo. 
«2º. limitnr,ão de lloras de trabalho, repouso hebdomrl

un\'if.>. 15 dias do férias nm cnda nnno; 
:lº, .p, !)' e Gº, as ~nrantias 11un res'uuam dns, limitucõl's 

impo!-:ta!< Mio sexo e pela idade (t.rabnlho dos menores o d11~ 
m:ulhcrc.~. 'Jt1e po.;;..~volrnen!.a entrem com .~un. nctividado nos 
fllncrõcs .iornalisticns) : as qur. resultam do titul<:> sobro hy
l'itrnr. do trabalho. m: do risco profisi;ionnl, o mo.i.o. provfqm1-
cias do t.iLulo s.obro nccidontcs no trabalho e moleslina profi~
siona.~s. bürn r.orno da fi.~cnli:r.a')ilo po~ l'nt'te do Dcpa.rta.ml'ntC1 
do Trabalho: . 

7", privi ll'gio cm caso de fallcncin. e de accôrdo com :i.s 
ici;; desl:i , nifo só par-a os ordonados ntra:r.:idos, como para urna 
indümnizaç.ão correspondP.ttle n tantos meze.s de ordenado 
quantos tenham sido os annos de serviço prestados na. em
prczn .ou estobclccimcnto fallido, para que esses ~abalhado-
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res não víe~sem a ser sacríficados pela incuria ou pela má 
gestão dos seu.s. palrões; 

8°, ser mantido no logat', em çaso de serviço mílitat', per
cebendo o 01·denado respectivo du:rante o período da. incorpo-
1ação; 

9º, cffee_tividadc e continuidade do tiraba:Iho garantidas 
i::cla. disposicão que diz: quando dispensados, fóra doG casos 
âo art. 10, roccbcrão trcs mezcs do ordenado no minimor e ttm 
mcz de ordenado. por cada. anno, ou fracção de anoo, ae scs·
vico :prestado, e tr.rão ainda dir11ito a uma indemniz3-0ão cor..:. 
Tespondentc a um mez do ordenado, si, expirado o pr;izo do 
contracto, não for .ene renovado ou prorogado: 

'10, finalmente, participação nos lucrM, no mínimo de 
10 %, partilhados l'>ffi corre$pomleneia com os ordenados que 
pt)rceberem.)'' " 

Como vô :i Cnmara. a Commissão de Legislacão Social, 
~ CUniu: COUJll!-lúU e harmonizou a Sél'ie Se providen(Jias que, 
como diSS(), füm1 prejuizo do equilíbrio de interc~ses cons{itue 
r. maximo a concedei• no momcnl1). · 

Assim fazendo, de anle mão a Commisslio respondeu á 
injustiça do suelto. 

E' poBsivel. onlretnnlo. SI'. Pi·csidente, que o autor del'le 
ob,iccle: sim, foi inserida no pro,íocto rlc lei uma série de me
didas imporlnnf.es; não constituem, porém, a.poscntadorria. do 
jornalista. nem C'sln foi inr.luidn entre as regalias ou vant:i.
;.:;·cns concedidas. , 

Rcs1,ondendo, conrm~so l•~nl e fr::mcamente que na. 
Ym'dadA n Comm issün cl1• I~oi;-illlncilo Rooíal niio incluiu ent.re 
a~ garantiu.~. clirl'ito~ u vunlui:f'n~ :a uposrntadoria nos mal
.Ir~ Ufll'<.·~1.•r1ludn)I 1111 Jlnl'llim1•111.t1 111·gmll.ino. Ella 1:Hl limitou a 
lndi1~a1• t\ volneiío do C.011,1:1•1'~1'HI mNJidni; dl' ulilidnrfo e alcunco 
p~ulico, o lk• po~ill vrl 1~x!'r:udi11. !\!to lio.dín, nu rr~nlidnd~: pro
llt•[' rara o 1 rnb1ilhn nom1111•r<•lnl, lnc u ido nelle. o dOll .101•nn
li~tn~. ~1mwlhunl.1• a1n1son!lldnrl11 por ol!n conlrnri1u· rundu
!1wntnlmont1.! n 11n1-1~n 1'1•µl1n11n 11 f) sy!ÜC'ma dns no.~sns leis 
Hi'l'l't•o. d1~ mnti•rlu. 

A' clli'l.ll dn di11l11iirn 1.1!1 T:1f'~nnrn. 1ot.al ou. parrinlmcnte, 
Hí ó dm.111 inl'tltuil· n11nt1r•11Lndnrh\ p111·a funccionarios publi
rn>M, pnru f'J1t\)r1•µ-udu11 do 1·:~1.arto fl\H' s<' inv;11idom no~ s1:n·vi-
r:n~ (11'~1 (.', · 

l'or emiricnto 11uc .~l!ja o kalmlilo dos joi-nalistus. o o ú 
irieonL1•sl.nvr>l111nn1.P 1' sn J'í!\'r 1 ~l 1_1 dn um carnctur do pro
ftrndo inil'r<:'l!Stl publico, núo 1-<r lhes póde attribuit• cntt-e
tnnt,o as quulidados P prrclicados dos funccionarios publicos, 
para que ~fovesi:w o Logi~lativn liberalizar em seu favor a 
aposcnlauol'ia po1· conl a do c~rnl'io publico. Prestam elles s~r
vic;:o~ a cmprezas particulares. nos. donos de jornaes e ahi se 
invalidam, não caliendo á •Xavão soccorrcl-os por. osta fórma. 

O Sn. PAU!.o og FrtoNT!N - Ahi se poderia estabelecer 
um ccrLo t'l."gime11, fazendo l.arnhcm int.er\'ir o elemento par
Licu lul'. 
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O SR. JoSÉ Loao - Poder-se-hia cogitar do nssumpto 
não sob a fórma de aposentadoria ... 

O SR. PAVLo DE FáoNTIN - Sim, pensão ou qualquer ou
tra fórma. 

O SR. Jost LoBo - ... mas de qualquer outro instituto 
de -previdencia e assistencia, e será esta a solucão final do 
caso si forem tomadas na devida consideracão as necessi
dades decorrentes da somma apavorante que os inactivos, ci-
vis e militares, consomem. · 

O SR. PAULO DE FRONTlN - sã·o apavorantes estas som
mas porque não ha a instituicão que devia evitar esse pavor. 

O Montepio Municipal por eocemplo não se ~presenta sob 
este aspecto de dar prejmzo. 

O s~: Jos:Ei LoBo - Esta é a. verdade. Não nos era dado 
attender pela i'órma indicada a situação de invalidez dos jor
nalistas. 

Ainda que o systema legal permitÜsse, no momento não 
seria aconselhavel, dada, em primeiro togar .. a fallencia en
tre nós dos intitutos de aposentadoria. montepio civil, e, em 
segundo Jogar, a sítuaQão de deficits constantes que oppri
mem as finanças nacionaes. 

O Sl'I..' l\iAURlClo ns LACRl\DA Ahi havia um terceiro 
modo de encarar a questão; nem o mntepio nem à .segul'(J. 
mas uma espcc.,ic de pensionato. 

o SR. PAULO DE FRONTTN - E' questão que ha <ie ser fa
talmente resolvidn. nllo só a favor dos jornalistas mas <lo 
operariado todo. como se dá na Inglaterra. · 

O Sn. JosE Loao - Parece. que a solução para o caso 
do montepio, da ponsão, da aposentadoria e de lodas as ou
t.rns fórmnr,i do providencia u assislcnoia . ost.t no seguro de 
l':stado, .in~tituido com ~m npP.~r~lhnmento ao tono.mo. sem~ o 
t•nruotf'r1stwc d!" l'l'pnrtiçlto otf1r:ml. mas com u mtervençao 
do poc.ler publh:o. r.m rnziío <lns confrilmii;.ões com que fl'ri 
rh' r:onr.orrer pnr11 t•sse t1ervlco. . . 

O 81\, l\1Alill!r.IO nm LAO!tl\J)A - R üevl' 1'sl.nr de prefr.1•(),ll
ria a Koluc,;!\o na llmitno!io tios lurwos dn !'apitai. n1.1.riln1idos 
antes li UHRhit.enoia go1•1ll. 

O Rn, .Jr>s1:: Loec1 -· Po.~· ei.sa l'órma, e ~6mente po1· oro.sa 
J"'trma, Rr·. Pr .. >iid,•nte. poderemos r,orrigir lodos os errog; to
dos os dr•fr.it.n~. que sr nb!:lü1'\·nm fül a~sisLm1cia representada 
11~~1u apo~(•n!nd(lria, pelo montepio e apparelhos analogos. 

o SR. i\lAURICJO DI~ LAG'f:RDA - o faolo e este: o capítal 
i.ira. l'Omn lur.ríl liquido, massa cnormP, de dividendos, e não 
nl f :·ihtll' qualqner parcell:t dN1sa massa ao servic;o de assis
f,enl.'ia ao oprrarín. rtm'. com o seu esforço, cont,ribuc para 
to<Io r.s;;e resultado. 
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. . O Sn. l'AULo l)E FnON'l'l.N - E nos jo1·nacs, que tcem ptc-
Jtllzo, como fazer ? . . 

o SR. MAUH!ClO oi:: LACERDA ~ A fórniu a que acabo de 
al.ludir !! ;i.lé a mais sympathica, a menos ' erpropriat.iva de 
tornar de ltLilidadc collectiv:i. a exploração ela pro1)riedade. 

O Sn . t>.wc.o 1m l~RO!' 'l'lN - V. Ex. teria razão, si íos~t: 
uma f,',rnHl prnLicu.. No caso dos ,jornnes, digo do novo, ha
vrmcio. rlelicit,. como p1•01.:edEo'.t' '? E esse defict existe, para a. 
.i:.Ja!o1·1a dG!lc::;, dfc1,;livo . . e ll~o cakulado pelo proccs::;o de in
l"luir ·entre . dcspezas orc!Jnar1as. 

O Sn . MAt.:m cro ui,; LACE1mA - Os jol'naes teem wua cs
(wipta <.le fuc t.o, ,, leem muita cousa que não é cscript.nrada . 
A p1·irn1\il'a diz .respeito al)S jumalistài;, que trabalham, que 
111ourPjam. u. mo.i::;, ao!> 1·edaclon!~-chcfcs e outros: e são as 
J D~n:,;ar;eu;;. an oampauhas· tfo governo, etc. · 

· O S11. Jo::;.0 J,oBo - Acredito, . Si·t. PresidcnLc, haver dc
mon~lrado cabalmente a injust.íça feita á Commissão pal'la
llll'nuu· a que a Gamara dos Dcput.ados do Brasil delegou a ta
mfu de t•st11dar o peoblcma tt·aballtista e indical' a solução le-
i;~\ ! que ellc exige. · 

Na g-cmcralidade dos nnsos, aqui como cm ouL1•ai; lcrrat;;, 
lacs injusLic:as, bem como as da~ confianoas 1~ manifestacões 
hosti~ cittc cercam o acompanham a cvolucão <ias r eformas 
sociae;:. originam-si! p1·incipa.lmentP. do incompleto conheci
mento <las .mesmas reforma::;, medidas que a compõe, sua e:"t
' ''ll:>ào e effci tos, e, finalmente do csl.ado ou situação da so
ciedade :t q~to vac ser applicada. 

l!:m laes cfrcumslancias 0 devei· que occone ao legislador 
nãv é sú o d-e e laborar a lei rP.l'ormadora, é tambem proparaL· 
l • espit•ito n sentimento da sociedade que vae soffrer sua ap
plicaoão. lru.nsi'otma.ndo a dcsconfian-ça. ou hoLHida.d.e resul
tàn tc daquellc incompleto conhecimento em ambiente pt'ô
pi1:io· ri·uc só uma o.pini.ão esclarecida fornece . 

O S1u:ll1J d'O Pai:, t•eclamand'o esta minha bem s imple"' 
t:'ra1;lío, deu-me ensejo parn cumprir um duplo ·dever - con-
1:orrcndo com c)sdarecimentos J)Ositivol:i e seguro~ ~obre a si
l.11;u:fto de d•uas importantes clas:.:cs de Lrabalhndoref1. os da 
imprensa e os do · commercio. reparando ao mesmo tempo 
aquella injustica. 

Embora p·i·e~iàente dn Comrnissü.o .de Legislação :::>ociul, 
nenhumu. suspci~iio llXPerimento ito realiiar essa C>bra rf'pi1-

ratiorn, p<>is que o cxito do seus trabalhOl:i é filho da cu!Lura. 
inl.o!lig:enci:i. pat.t'iotismo " actividade, manifestado~ .po1· :;cus 
membros t.anto nos relatoi·ios e pro.iectos parciaes, como cm . 
;1 di::;oussão e votação d.cllcs. Eu tenho sido no seio da Com
missão um mero coor<ienaõor cl6 idéas. sentimentos, forças 
llara uma acção harmonica <le que resulte, como estou certo 
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que ha dn í·~sult::1.r, uma reforma qigna do' Bra.'sil. . (Muito 
bem.: muito bem. O orado1· é mnito cumprimcntaáo.) 

O Sr. Francisco Vallarleres {•) - SI". Presidente, conti
nuando o rnen discurso de hontem, deSí:'jo pedir a attenção do 
Governo para al1,.'Uns indicc~ ou symptoma.s ·que denunciam 
profunda depressão da economia, signaes frrecusaveis de uma. 
crise,· tornartdo-~c cada dia mais afflícitiva a, situacão do 
paiz. Ha. um anno, ao t.erminar sua interinidaae, o saudoso 
Vice-Presidente Deli'ím Moreira, depois de · poucos meies de 
governo, era esta a situação: Apolices da divida publica in
terna. ao par·: cambio sc>m oscilacões; titulas da divida externa 
em alta; Thcsouro dP.safogado. eom os pagamentos em dia, 
tendo o illustre Ministro da Fazenda, de então, agindo em 
pessoa, directamente junto :ws bancos, conseguido collocar ao 
pai• leh:as do 'fhesouro, na importancia de 30 mil contos, que 
resgatou. · 

O Sn. ARMANoo BunLAMAQur Foram resgatadas de-
pois. 

0 Sn. FM!'CISCO VALLADARES 
recul'sos para esse resgate. 

Ficaram no Thcsouro 

I>agn.mcn~os em día, Sr. Presidente, situação de equili
brio, de confianç:i., de credito. 

. . 
O Sn. MAUIUCIO DE LACE!U>A - Actualmente, Si V. E::;:. 

tiver 30 contos a recebei· no Thesouro, terá que esperar tres 
mezes. 

O Sn. FnANCrsco VALLADARES - Qual a situacã.o um anno 
depois da interinidade governamental do saudoso mineiro, 
tão cedo arrebatado aos trabalho e injustiças da existencia? 

Titulo<; da dividas publica externa em baixa de 30 pon
tos. Apoliees ela divida publica, que chegaram a ser cotadas 
acima do par e que o Governo deixára ao par, cotadas .. :~ 
8AO$; collor.ação diffir.il de l<!lras do Thesouro; tendo, segundo 
r.onsia, nm ínstiluto bancario pedido para descontai-as o cn
clossn !lo Bnnco do Brasil. Pagamentos do Thesouro em 
atrairn, ali} quanl.o a f11rças militares. 

O Sn: 1\f,\Umcro m;; L,,cmmA - O Thcsouro Nacional de
clarou· que· km que PªG'ªL' em dia o pessoal, para evitai: a pa
rnliza(:ão dos scrvicos :.idm.ini~lrativos. Os credores que espe
rem. Não lia dinheiro. 

O Srt. FM!'crsco VALLAJ>ARES - O café, :i. base Pt·incipal 
dit l'iqurza pu1'1 ica, o snstciltacttlo do cambio, em bah:a nccon
t.llndn; que caú.t dia so · avoluma n so aggrav:irá, si providen
cia~ immodintas n5o forem tomada[';, qnc o defendam, soccor
rcndo. defendendo a ccononii<'.l nacional; r-ambio com oscilla-

.(~) Esle discurso nã.IJ !-0i revisto pelo omdor. 
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r.ões bruscas, em baixa. Situn~ã.o de desconfin.nca, ele desiqui-
Íibrio. de descredit.o. , · 

E quaes as providencias t1t1e os poderes publicas, Oi\ rc
sponsaveis pela administraçifo e p~la ori1mtar,ão. das co:r1*nte<s 
parlamentares anmmciam C•U pl'Opõem para restal;Jelo{for o 
._.quilibrio e a confiani;:.a, sem a qual não ha credito possível, 
e os governos vivem do crcdilo. . / 

O Sn. MAURICro DE L,\cEHDA - V. Ex. não conhece o Sr. 
Presidenl<! ·da Republic:o. __ . .l :í e.sLão tomadas, .iá tirou o jo_C
lho de uma. rua e var. arrazar o morro do Casl.ello. -

O S•~. Ftu:-;;c1sco VALLAOAfü·:S - As pl'Ovidencias con
sistem no aug-mcnlo do.> impostos existentes e na creacão de 
novos, sem qu_e nenliuma se proponha. que restaure, que for,. 
tnlcca a cs!'ia economia. · 

Augmenf.o e creacão de impostos para conseguir um equi-
1 ibrio irr'calizuvel, si ao mesmo tempo, concomitantémente 
não se tomem medidas que fomentem e valorizem a producção, 
ajudando o organismo nacional a supportar novos tributos e 
-i1ovas sangrias. 

Inicialmente lw. que condemn~r • . em ab~oluto, novos t.ri~ 
huf.os e aui;mr.nLos de ünposto:i l! desacompanhados de pro
videncial; outras qHe forlale1:am a ·economia da nação. 

· Não se justifica, nem consegue seus fins n. politiea fi
nimccirn que pretende i·cstab()leccr o equilib1·io orc.amenta
rio. nunca attingido, sauirando cohtinuamente o paiz,sem dar
l hc os meios de reslaura1·-s1! para. resislil· aos fact.orcs do 
cnfraquccimenl.o, nu sucção do fisuo que o anemisa e destroe. 

Ao mesmo passo, assim. Si·. · Pre!:lidenl.e, comu reclamava 
na sessão dn honlcm, que o governo de S . Paulo deve, e cs-
f nmos certos de que lia de combatei· os ma11e,ios da espccula-
1;ão lcgalisarfo. 1m Caixa cfo Li,1uida._:ões, cm Sanlos, forçando 
a baixa do cnró, para sua acquisi(;úo poz· prc<:.o vil; no incsmo 
fompo que as manohnY!! ifa '-'·'IJCcnlar::ão eslrang1\it·n. consor
l"iada com ~L cspcculai:lio nacionul, legalizada ))eJ11. adminis-
1 l':u:ão m;hlica; devem St)l ' c1:m1o:üidns e jli. o csl.arão sendo. 
1;ongrcssô e <3óverno tJcvcm dnl lbcrnt' outras rrnovidooc-.t..t..-: 
'JtlC do um modo tr'nnsilorio. mesmo S{lb a fórma já cxpct·i
rnrmlada ela valorfaac~cl, i·cnwvttnt os males do presente; e 
0nt1·as definitivas, que, de modo permanente. rcsgu::u·dem, de
fendem, amparem o prot.egem a i)t'oduc!;ão irncional . Só pelo, 
><r!u au~etiln, avoluma•ndo-s~ a c :q:\_a'rt.acão e offcrcccndo 
~aluo;; 0111 favor do paiz, poderemos conseguir a res taurarão 
tias finan~·as. a asct'nçfio do cambio, sonho d~ lodos os no.s~os 
"~lndisl.as- n olopiu de todo~. cmquanlo a pr.ovidenciu elcmwn
fat• qu'' a i::'~n pôde conduzi!', núo for f.omada. com. dccisao ~c
;.:·u1·a11c:a. energia ·-e lnrgucza d!'! vistas lla org-anizaç:.ão da' 1! 0-
j "~ª pcrmanenlc da produc<·:io, purtt seu inc;rcmento e valo---
b~ação. • . 

Ai;:indr> como nc1 p!lssaclo e no presente, os nossos csta
uh;t~s, O~ UO~SOE ~ovemos, OS llOSS~S horncns publicos, OS no5_;,_ 
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sos parlamenlos, sempre com os olhos fitas na miragem cada . 
\'~:1.: ma!i; se disLanciam, por seus actos e orientação - 'objtl
dlVo visado - o sjincament.o do meio circulante, poder;í. sm· 
att.i.~ido pelos saldos de exportação, por saldoi; reaes, em 
favor,: .. do paiz, o que só se póde con,;eguir com o inc1·emenlo e 
augmenlo da producção . 

_ O SR. S,\LLJ;;S JUNIOl'I. - V. Ex. se esquece do quairicn
nio <.:ampos S~lles e. Murtinho cm que muilo se trabalhou pelo 
saneamento do mci<l circulante. 

O Sn. l"l\iu'IC1SCO VALf .... '\DARES - Todos os ouLros meios 
anais ou menos imagina.rios, maii; ou menos fantasistas, qui! 
tenham sido proposlos ou possam ainda i:;cr cDgendrados, a 
começar pela incineraçilo, não conduiem, · não podem condu
zir a esse objec!,ivo; antes dcllc cada vtJ:r. mais di.stanciam a 
Nação, na desordem da:; suas iinan<:a.s, no desequi.librio do:; 
seu~ orçamenios, no desauimo,· uu prejuiio, no abandono do;:; 
suui; productores, no saorificio dos que trabalham, na sua re
"olta e no seu desespero, constai.ando a inutilidade do seu 
esforço, o seu empobreoimenlo, a sua ruina. 

Não d1s0uto a c:-.:cc!lcncia ou os m aleficím; <lo cur~o fo1·.: 
cacJo em que vivemos; esse é o nos;;;o meio circulantu - n 
papel de ctirso forçado; e dêllo só poderemos sahir com a 
política de equilíbrio 1'inancciro, !>Uppressão de despezai; 
sumptuarias, ucmnpanha.da de um ::;ystema legal de defesa, do 
auxilio, o · protecc-âo ao~ que Lrabalham e produzem1 prepa
rando a grandeza ·do paiz. Não te.mos instituicõ.es garantidoras 
do umu. justa compens~ paca os que trabalham e qua.si em 
geral se p6de affirmar, que só não lhes são hostis a natureza 
e a terra, dadivosa e fertil. InsLíLulos que amparem e pro
lajam o trabalho não 01:1 posuimos. Inicialmente, não conse
guimos neste paiz eminentemente agrico!a ver orgaizado, ao 
menos a credito a,gricola, credito agrícola e industrial. liber-

. tatrdo-~e por elle lavoura e industria, .da pressão dos inter
meuiarios. 

O Sr~. ALV.\RO BAP'flS'rA - Extranho que V. Ex . tudo 
11e1;:l :10 Govcl'llo e nnda á inicialiva privada. 

O Sa. JfRANCISCO VAr.t:.A1M1u::s - A iniciu~iva particullu· 
üovl! ':I~ ~xerci\.ar; com o apoio n nmpuro do poder publico, o 
•JlW tem faltado. 

O Sn. P1ms1DT>N'l'l! - LemiJr& uo nobt•e Doput.ado <1uo 
c~lit rinda a hora do espcõiento. · 

O Sn. FRANcisco VAl1LADAn.:s - Vou lurminu1'. 
A iniciativa particular não póde por si s6 resolver o 

problema ào credito agI'icoln .. . 
O Sn. .ALVAM BAPTtSTA - Podemos fundai-ai; indepen-

1.)cntcmente da acção do Governo. 
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B.li\SSÃO EM 27 DE AGOSTO DE 1920-

O ~- .lhll\.o."i!CISCO ''.ALLAUAR1i:.,,; - • •• nas coudi<,iões aoLuac:; 
<lo pa.iz, a intervenr;ão, o awpar-0 dos poderes :publivos é in
úüipensavel . 

O l:;1t. ALVAlto HAP'l'IS'l'.A -- l)úclu :;c1· di::;pensavul em dai: 
au.xiliÓ; é um erl'O. · 

O B1t . .FRANCisc.v V...u.LAuAt'.rJ::i - Eut1·e nús, só e.xisl.e e 
csLe mesmo iuperíeito, 0 uredito commercial; o Banco do 
fü•ai:.il, cntJ:c outros, por seus estatutos está prObi.bido de 
operat· com a lavoura.. · 

Esse banco, vei·dadeira iust.itu i((ãC> do ~si.ado, de ouja 
u·ansrorma~ã0 se cogita nesw momento, com favores novo~ 
tem essa pronibição expressa, ab~urda em um P.aiz essencial
rneut.e agrieola. · 

U Banco dó .}jras.i;l;-.po1· seus ~!:11.aLutOa, est.á p1·ohibido àe 
01~e1·ar· com a lavoura; com :i agricultura . - . . · 
. o SR. ALY.ARO BAPTISTA - V. Ex. sabe que se trata de 
·um ante-projecto 'l 

o Sn. ]'nANc1sco v..u.r..Wws - Não me ret.iro ao IllOVO 
11rojeeto publicado, reiil'o-me apenas á sit.uâção actual do 
Banco do Brasil, prohibido, ;po1· seus estat.u,tos, de operar OODl 
a lavoura.... · . ' 

o SR • .ALVARÓ BAPTISTA - E' as-ora a oocasi&o ae V. Ex. 
collaborar -nas ruodifica.cõ1::s desses est!ltutos. . 

1() SR. FllANClSCO VALLADARES ~ •• • dando-se aillda que o 
.Banco do Brasil tendo espalhadas pelo paiz muitas agencias, 

· nenhuma dellas i'àz credit.o aos lavradores. . • ' 
O SI\ . ALVARO BAP'l'ISTA - V . Ex. mesmo declarou que 

11 L'egulam.ento inhibe de opei·ar ._ · 
O SR. F1Wllc1sco V~ - E' essa justai:nanLe a 

anomalia que apon!A>, especialmente ao Congresso .. 
ô Banco do Brasil, recheo.do ue íavores e prebenõ&li, 

lendo todos os aUiilios e :favol'es, e pretendendo oul.ro.a, 
uc1tbum concurso presta á ag.rlcultu1·a . 

O SR. AI.VARO .BAPT1sT1. - A lavoura póde soccorrer-ae 
a si mesma, nio precisa do Governo. 

O SI\, 1''RANc1sco VALLADA.1\&S - Está V •. F.x. eDpnado. 
Devido a. .Lhe~rias como essa, tão ratlicaes, é que Dos enoon
lrnmos na situo.cão de ;passar o café a mãos estranhas, não 
doi:tando aos que criam a i•iqu~a o menor lucro . 

O t:llL ALVARO BAPTlB'l'A - Qwwdo me refiro á lavoura 
1 ol'iro-me ao sul. 

0 SI\. PRESll>l!lNTl> 
hvra el;t.â fiDda. 

c.-vo1. ~. 

Lemtm.1 ao uobr c DepuLado que a 
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'O Sn.. PM·Ncrsco VALJ,.\U.'\Ht;S - ::5i· .. Presidente, cm obc
<lrnnc;ia a V. Ex. 1i ao Regimento, deixo a. tribuna, para con
Linuar OJ;>pol'tunamente. (Muito bem; m,uito bem. O orado1· é 
cumprimentado. ) · 

o Sr. Presidente - Está . finda a leitura do e::ic.pediente. 

Vae-se passar á ordem do dia. (Pausa.) 
Comparecem mais os Sr.s. Arthur Collares Moreil'a, ]'elix 

Pacheco, Andrade Bezerra, Aptonio . Nogueira; Bent() Miranda. 
Chermont de Mil'anda, . Cunha ;Machado, Agrippino Aze
vedo, Rodri9ues Macha.do, Pir·ts Rebello, Ildei~onso Al
bano. José Augusto, Solon de . Lucena, · João EJysio, 
Eduardo '.l'ava1•es, Gel·vasio l<'im·avante. A1·naldo Bastos, 
Col'reia c!c BrilLo. Alexandrino dt ll.ocha, Pereira . de 

. Ly1·a, Estaeio Ccimbra, Austregesifo, Natalicio Camboim Pi-
res de Carvalho, João ~langabeira, Alfredo F..uy, '.Ax!lindo 

Leone, .J.o~é Maria, Heitor ·de Souza, .NiCànor Nascimento, 
Salles Filho, Vicente Pil'agibc, Azevedo Sodré • .Manoel Reis, 
José de Mo1·acl5, Francisco Marcondes, Matta Machado, Anto
nio Carlos, Jo1;é Bonifacio, Lamounier Godofredo, Valdomfro 
de !'\-Iagalháe.:;, Vaz de Mel!o, .Mello Franco, Salles Junior, Pru
dente de Moraes Filho, Eloy Chaves, Sampaio Vical, Rodl'i
g-ues .Alves .Filho. Pedro Costa,· i\lanCJel Villaboim, Tullo 
Jaymc, SevcrianO Marques, Pereira Leite, Ottoni Maciel, LUi:.\ 
Barlholomen, .João Simplicio, Nabuco de Gouvêa, Domingos 
!\fascarenhas ú Carlos Maximiliano (59). · 

Deixam u~ compa1:e1.:e1· o.s Sri:i. .fuve11ul Lumal'Line, Au
nibal Toledo. Ephigenio de Salles, Souza Castro. Abel Chcr
mont, He1·culauo Pari;a, Joã.o· Cabral, · Hcrniino Barroso, Mo
reira ds Rocha, Thomaz Cavnlcanti. Affonso Barala. Ball.tia
zar Pereira_. Antonio Vicente, Pedro Corrêu, Turinno Cam
peUo •. AJ:ü1tu1·cho Lopes, .Tu.tio <le MeUo, Alfredo ue :Mayu, Mi
guel · l>almcira. iMendorn;a J\farf.íns, Manoel Nobre. DeotluLtJ 
Maia, Pedro Lago, Oclavio Mnngnbeira, t..auro Villal-l Boas, 
Casl.ro Rcbi!llo, Mal'io Hermes. Ubaldino de At0sis, Arlindo 
l!~r~'\OSO; Torqunlo .!.\to1·oira, EIP(idio de :Mosquil'a, . .l\flu11~1·t· 
Monjardim. ()baldo Hnmalhete, Ant.oríio Aguirl'C, 'Octavio da 
Rocha flffranda . Azur6m li'urtado, A1•istides Cairc. Raul Hm·~ 
roso. Noz·ival cio Fi•cil.a1:< Longruber Filho. Jodó 'fülcnl.i1111. 
Macedo 8m11"<1~. Thcmhdoclcs de Almeida, Buarqu,o dr N:t
zarclh. Verl~simo de l\follo, Raul l"ct•nund~'l. l\I1u•io do Paula. 
'l'i:iixefra H1·1111 (liio .• los•; AIVC!'!, ,\Jbertino Drummond, IlibPir11 
.Tunqueirn. :5ilve.irn Tirnm. Emilfo .,arrlim. Amcrir.u f.11p1·~. 
Zoroa~t.ro Alvnr<:>ni;m . Ant.ero Botelho .. Josino dl1 Araujo, 1"1111~
lo F et•r11z. Raul Sii. Ft•unciseo Paoliello, Honornt.o Alvi1~. ca
millc '1pratei;, J~dgardo da Cunha, Bai'ros 1PC'uteado, Ge~1u· 
'Veriroeir.o, l\larcolíno Barr~l.o, Vcí!)a Miranda .• Toiio d(! Faria. 
Arnôlpho J\zevr.do. Ramos Cniado. Olegario Pirlto, Co:ita J\Cu~·
ques, ~don Baptisia, P.ereira de: 9livei~, Eugenio Müller, 
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Gumercindo ltíbas. I<:val'isto Ama1·u1 . Au;usto Pestana, Alci
de~ Maya .. Flores da Cunha e Joaquim Osorio (81). 

ORDEi\l DO DIA 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o compa
l'L'Cimcnto de f27 Srs . Deputa.dos . 

Vac-::c pL·occde1· á votação das matedas que se acham 
. wbt'c a mesa e <!ai:; constantes da ordem do dia. 

· Pec;-0 aos nobre Deputados que oceupem as suas cadeiras. 
(Pausa.) · 

Vão sel' considerados ob.iecto de deliberação tres proje-
. d.os. · · .~ 

São s ucccssivamei1te lidos e cousideradoi; objecto de de
li!Jcrac;ão . os segujntes 

PROJEcTOS 

N. J:H - 1920 

:llailda 1•r:v~1·t.c1· ao .~1:1·viço <id.i·vo tlu Ul'ir1iuJa. l'ol.frial o 
t• tewmt~ Do.niP.l ele RoZlami'a Cavalt:tmti 

O Congresso Nacional decreta: r 
. Art. 1 • • Revcl'tel'â ao serviço activo da Brigada Poli

l'ial, no posto cm que foi compulsoriamente rei'ormad.o antes 
cfo completar a idade estabelecida na lei para a reforma com-
1iulsoria do Exercito, o l" tenente Daniel de Hollanda Caval
canti. sendo os :-;eu~ n~scutnmentos militares rnodifioados, de 
ac1!u1·uo com a cortidií.o que acotnpll'llha .. o presente p!"ojec.to .; 

Arl.. 2. • Hnvógam-se as disposicõcs em contr~rio. 
~aln dali llcssões, :.li do agost.o de 1920. - Vicente Pi

raoibe, 

.\fouscnhot· .Fl':mcisco JoaQuim da Silva, prelado domes-
lico !lo Sua Santidade f} Yii;u1·io collado na freguezia de santo 

.• \utonio do Recife, Cf.c ., ele. - Certifico que revendo o livro 
11int .. ~ e l.t'c!!, do:> bupLizudos desta frcguezia, as folhas oitentu. 
'~ dnl.'o, r.ncontrci o u:;scnto do lcor ~cguinte; cAos vinte e 
11ov1~ de Junho de mil oitocentos setenta. e cinco, na igreja de 
t:;. Pí~dro, desta. frnguczia de Santo Antonie> do Recife, d& mi
nha licuni;a () padro Antonio d1~ l\fello Albuquerque baptizou 
~~t~mnemcnto 11 Daniel, bi·anco, do quatro mezes de idade. 
f1llw legitimo de Arnuu do Hollanda. Cavalcante de Al.bu-· 
11ur1·quo e tle Roza Moreira de Hollanda Cavalcanto de Albu-
1merouc, desta frcguezi:l, sendo padrinho.s Ricardo Josó Gomes 
tl:t Luz e sua mulher Maria Fclicia da Cunhai Gomes; do que 
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fiz csle assento que a.ssiguei. - Conego vigurio Antonia Mar
ques de Castilho> . . Nada mais se continha em dito assento que 
fielmente mandei copiar do proprio ol'igio11l e vae .srun coy.sa 

.que duvida faça lta in (ide Paroc1'i. 
. 'Freguezia d~ Santo Antonio do l\ecito, 30 de janeiro i!e 

i!U.7. - Vigario monsenhor Fraricüico Joaqutm da Silva. 
Reconheço a firma supra. do vlg11rlo monsenhor Francisco 

Joaquim da Silva. Recife, 30-de janeiro de 19t7. Em teste
munho (signal publico) da verdade. - O tabellião publico 
interino, Octaviano Cordeiro da C"11ha. ' 

Reconhece a firma original do labollião Octaviano Cor
deü·o dt Cunha. Rio .• ~i de maio de t9t8. __, KucuCCU' Gui. 
marães. · 

Registra Marítimo Brasileiro - Rio de Janeiro - Caixa • 
postal · n. i36 - End·. lelegraphico cColumbue~ - Telephone 
norte n. 6. 98i. 

E:x:mo. Sr . - 'l'emos o prazer de communicar a V. Ex. 
que o Registro Marit.imo Brasileiro reconhecido pelo Governo 
da Republica por decreto u. 3.2ll7, do :n de maio de ill17, 
acha-se installado nesta Capital, li rua da Canc!-elaría · n. 74, 
,1;obra:do. 

· Por · seus estatutos, que temos a .honra de offerecer a 
V. Ex.. o 1\egistro Maritimo BrneUoiro e&t.á apparelbado á 
execu9ão de todos os serviços de vit1lorJae marítimas em ge- · 
ral, quer as re!ereliLes aos cascos, maoblllas e mercadorias, 
quer á regulação nos casos de avaria tt'Oillà. · 

O Registro Maritimo Brasileiro di1:1prle de agentes 'ou re
presentantes em todos os portos do Brasil e terá oorrespon
üent.es idoneos · nos · demais paizea calrnngelroe, regulando to-
dos os seus acto~ pelas regras internaolonae1. · -· . Registro Maritimo Brasileiro - Recoubecidb · pelo Go
v~rno do Brasil por d.eoreto n. 3.247, de 31 de lllaio de· t9i7: 

Directoria : 
Severia.no Antonio de Castilho, presidente, almirante re· 

formado, engenheiro naval, ex-dit'eotor . da Dlreotoria do Ar· 
tnamento: 

G. :íC R. Totton, vice-prcsidontr., representante geral 
no BrasU da .Atlas Assurance Company, cllreetor gerente d~ 
Companhia Americana de Seguros; 

Paulo Gomes de Mattos, secretarlo, commel'éiante e ca· 
pitalist3, agente geral da Companhi11 Americana. de Segurods: 

Firmino de Carvalho Santos, the11oureiro, capitãa e 
corveta. da marinha. nacional, ex-membro dR commissão navn\ 
de oonst.ruccão na Eul'opa, professor da Eaoola de Pilotos; . 

Conrado Miller de Campos, superintendente. engenhet1'(1 
rnilitar, ex-di:rector da Companhia Nacional de Nave1rnc.ât.on 
Costeira, presidente c!a Companhia Predial do Esplrito San • 
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pre:>id:3nte da Companhia Minas de Maquinê, presidente da 
Cooperativa Predial ·Limitada. do Rio de Janeiro. · 

r.:onsellio technico : · 

Presidente, almirante Antonio Coutinho Gomes Pereira, · 
ex-Ministro da Marinha e lllebrv do 'Supremo Tribunal Mi-
litar; . 

Secretario, capitão de fragata Paulo.. Pires de Sã, enge- 1 
nheil'o naval, e:x.-membro da comroissão naval de a.onstrum;ão 
na Europa, ex-director do Arsenal de Marinha do Pará; 

Almirante reforrn:tdú José da Cunha Ribeiro Espinola, 
r.ngenheil'o naval, ex-director da Directoria do Armamento, 
ex-membro da commiss:io naval na Europa; · 

Almirante reformado Francisco Fernandes Panema, e:c
dii·ector. do Depositl'.I Naval do Rio de Janeiro, ete.; 

Almirante reformado Bartholomeu Francisco de Souza 
e Silva. engenheiro naval e civil, eub-inspector de Enge
nharia Naval, a-director das o!Ucinas de machinas do Ar
senal de Marinha do Rio de Jalléiro e e:s::-director do Lloyd 
Brasileir·o; 

Capitão de mar e guerra Vidal Brandão Cavalcanti, en
genheiro ~val, director. das of1ieinas de Electiicidade do /il
sênal ó.e Marinha do Rio de Janeiro, ex-membro da commis-
são 'naval na Europa; . 

Capitão da mar e gueri·a Godo!redo Silva, engenheiro na
val. <"-X-director .das offiofaas de construecão naval, ex-mem
bro da commissão naval na Europa; 

Club de Engenharia, representado por seu presidente Dr. 
P:iulo de Frontin. ex-Prefeito do :Óistricto Federal, ex-dire
ctor da :Estrada de .Ferro Central do Brasil, Senador Federal. 
!ente cathedratico de I'Dflcbinas da. Escola Polyteehnica do Rio 
de .Taneiro e membro d!l varias nssociaoões scientiffoas; 

Gen'i'tal reformado A. Ximeno de Villeroy, engenheiro 
militar, ~x-chefe da commisslto dé compras de material bel
Jico na America do Norte. ex-prcfessor de mechanica appli;,, 
~ada na Escola Po1ytr.chnica de $. Paulo, ex-chefe da com
mlssfio constructora do Forte de Itaipúe (-porto de Santos), 
ex~Gov(1rnador do Amazo~2>2; · 

í.larlot;: Schmidt. commercia.nte e il::dU:Strial no Rfo de 
Janeiro: 

Dz·. , Homero Baptista, advogado, ex-director do Banco 
do Brasil, presidente da Companhia de S~~ros de vida «Sul-
America>: • 

. Henry Waite, director-gerente dn Companhia de Seguros ' 
MarHimos e Terrestres Anglo-Sul Americana; 

. Contra-almirante Antonio .Julio do ôlfveira Sampaio, ex
~dd1do naval brasileiro no . .Tapão, membro do · Con~elho do 
.\lrni1·antado Brasileiro • 

• 
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Perito officinl : 

Dr. Alvaro Gomes de l1.IaLlos, engenheiro, membro <!o 
Club de Engenharia do Rio de ·hneiro e do Instituto de Eu
genheiros Civis de Londres, perito representante da British 
Côrporation for the Survey an<t Registry of Sbipping, do 
Ameriean Bureau of Shipping, ·do Registro Naval Italiano P. 
e:t-direcfür cas offirinas do Lloyd Brasileiro. 

N. 322 - 1920 

/Jâ f I. juridiea M::; Mtos teclim.icos emllnados áo Registro iHn
. ritim-0. Brasileiro 

Considerando : 

1 ~, que o R.egislro Maritimo Brasileiro, fundado em 12 
4.le outubro de 1915, foi .i:i reconhecido como de utilidad~ 
pttbJica por decreto n. 3.2~7. de 31 de maío de 19~7; 

2", que essa instituição acaba de ser remodelada em 
linhas semelhantes ás -Oas grandes instituições a.nalogas d.e 
t~utros paizes ~ariLimos, taes como o Lloyd's Register British 
Corporo.tion, Bureau Verita.s, American Bureau of Shipping, 
RegisLro Naval Itai!ano, o 'fcikoku-ka.ijikiokaí, etc.; 

3º, que nestas condiç1tes, o Registro l\faritimo Brazileiro, 
como essas :iuas congeneres, está destinado a prestar os mai:. 
assignalados serviços á marinha mercante nacional pelo exer
('icio de riscalização . imparcial· e severa; 

4º, que os ·nomes que ·figuram na directoria e no con
selho technico do Registro l'tlaritimo Brasileiro são -de znold~ 
a garanti!"' a impnrcia.lidade e a severidade dessa fiscalização: 

5", que é <le toda :i vantagem ~para um paiz dispondo de 
·uma marinha mercanf;e· de tonelagem j(L consideravel como a 
nossa, a existencia dt> uma instit,uição naeapaz de exercP-r 
:rquelle fiseali.zacão, e, ·finalmente. 

6º, quo é anaohronico, -deficiente e incapaz de fiJ::ar 
responsnbilidadcf'. o processo actual <le vistorü\s maritima>;; 

l>ROJ'ECTO 

Art. 1." As vistorias e o;; netos technicos que ensinarem 
<lo Rcgislro Marfümo Brasileiro tem l'é publica :r1m'ant1~ º" 
DOOeres da Nação ~ tleranlP. os parLiculares. 

Art. :.l." Os serviços prestados ·Pelo Regist;:-,) l\1:11•iLímo 
Brasileiro i;5.o devidos pelas partes a. essa instituição e lJUgos 
de accôrdt'i com :.l tabella abaixo, devendo ce~sar assim o pa-
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gamerito das la:x:as ate aqoi pagas. á's ca:pitanias dos portos 
por identicos servi~os: 

TABELI,A DE PnEÇOS DOS SERVIÇOS 

Classificação t! úisc.rip1;iin nn livro de 1•egist1·0 

r.asco e equipam~nto: . 
.Por tonelada 

Por navio abaixo de 200 toMladas brutas .. . . . · .. . . 
J>or navio d~ 2-00 a 500 l-0neladas brut.as ..... . 
l)or navio <le 2-00 a 1 . 006 toneladas brutas .•. . • . 
for navio <lA L 000 para (lima .. ... . ...•........ .... 

Machin:ls: 

. $·~00 
$356' 
$300 
$250 

Pol' cavallo 

Por machina atia.i3'.o de .200 !lav:\llos· n.ominaes. . . . . . $500 
Por maehi:na d e 200 a 500 cavàllos nomina.es. $400 
.Pol' machina de 500 a 1. 000 cavallos nominacs . ~300 
.Por machinii de i. 000 cavallos para dma .. . . ..... '. $200 

Caldeiras: 
.Por caldeira ou caldeírinha . ......... .. .. , . . . . . . . . 50$000 

. Nessas t.3Ji.:as de .. classificação, fica comprehendido. a taxa 
de inscl'.iP<:ão. a qual tendo de ser feita em n a.vfos não clas
~iffoados :pelo Registro Maritimo :Brasileiro 1!er:'t paga na 
razão de 100$ -por unidade a ser inscripta. · 

II . 

Vist01'i.as especiaes e perinrlir.a.~· 

Casco e equipamento: . 
. Por tonel:tdas brutas : 

N. ~. N. 2 N. 3 
Abai':to de ::;oo. a 550 120$000 140$000 :170$<>00 
Abaixo dl' !í5I a 600 130$000 tG0$000 190$000 
Abai~o <li' 601 a 700 1 -'iíl~OOO 180'$000 210$000 
:\hni:s:o dn iOl a 750 150$000 !?,00.$000 220$0011 
J\baixo d~ 7:>! a 800 rno."Rooo 210$000 ~30$000 
Abai:tf.l d(• 801 ;1.· 85(1 165$00() 2'15$000 2-10$000 
AI.mixo de !)01 a fl50 Li0$000 220$000 2508000 
:\baixo de 951 a l .000 l75:il000 225$'000 260$000 
Ab11ixo df' ·1.001 a 1 . r:iOO tSO~OOO 230$0'00 270~1}()0 

Abaixo dl1 'i .50'1 n 3:000 185$000 235$000 280$0U•) 
Abaixo de 2 .001 a 2. 500 !90$000 240$'000 290$000 
Abai:to de 2 . 501 a. 3 .000 ~OO!iíOO'O 250$000 310$000 
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De 3. 000 para. cima terá um accrescimo de i0$ :por 100 
toneladas. 
Cert!iicado ...... · ......................•........ '. . 5$000 

Macbinas: 
-:V. n. 1 V. n. 2V. n. 3 

Por machina de 100 eavallos :nominaes 
ou menos....................... 100$ 120$ 

Por machina de 200 cavallos nominaes 120$ U0$ 
Por machina. de 300 cavallos nomínaes 140$ 160$ 
Por maehina do 300 cavallos nominães 1608 180$ 
Certificado ............................. ,_ ....... . 

Vistorias de caldeiras: 

140$ 
160$ 
fSOS 
200~ 

5$000 

Por caldeira ou caldeirinha ..... : ........ : . ·. . . . . 100$000 
Certificado . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .. . . . . . . . . . . 5$000 

UI 

Fiscalização de obras do casco, m,achinas e c.aldeiras em navios 
. classificados no Re{lf8tro Marítimo d'rasileiro 

t • visita ........•................... ; . . . . . . • . . · 100$000 
Visitas subsequentes ........................ ; . . 50$000 

Fiacalizaçiio de obras do casco, macki~ e c"akleirrJ.s cm navios 
não classificaaos no Registr<i Ma.ritimo Brasileiro 

t•, visita .............................•. · ....... . 
Visitas subsequentes ........ .' ................. . 

~ -

Víatorlas nas in8talla.ções friuOrificas 
Navioi!i 

i25~ll00 
75$000 

Classif. Não classif. 
Installai;ão abaixo de 1.. i.30 metros 

· oub!cos ...............•....... 
Instaltação de 1.1.30 a 1.700 ...... . 
rnstallacão dei J • 700 a 2. 250 ...... . 
Installação de 2. 260 a 2. 830 ...... . 
Installacão ele 2.830 a 3.:390 ...... . 
rnst.allação de 3. 390 a 3. 960 ...... . 
Iostallaç.iio de 3.960 a -í.530 ...... . 

SQ$000 
100$000 
12()$000 
i4(}$000 

·160$000 
18'0$000 
200$000. 

100$0~0 
1.20$00(} 
H0$000 
i60l!lUOO 
18U$00Q 
200$0ÜQ 
220$000 

. Re(listro de borda liVrc "-... 

Navio:.l 
Cla~sif. Não claseif. 

!\"aviog de 300 a 700 toneladas brutas. 100$000 l20S00t> 
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Navios de 700 a 900 toneladas brutas 120$000 uowou 
Navios de 900 a. 1.200 toneladas brutas 140$000. 160$0llG 
Navios de i.200 a 1.500 tonelad:ls brutas t60SóOO i8<.1$CJOO 
Navios de i.!500 a 2.000 toneladas brutas 200$000 . 22oiooo 
Navios de 3.000 para cima.. . . . . ...... .220$-000 25ó$000 

As visitas sendo executadas i'óra da séde, al6m · das 
quotas das tabellas acima e passagens de ida e ~olta, serão 
cobradas uma ·ctiaria de 25$ à 50${)00 .. 

Todos os certificados levarão o ~ello d~ taOOO . 
Nenhuma outra remuneração, àlém dM estipuladas· nas 

t.abellas será. exigida. · 
· Sala das sessões, 26 de agosto de !920. - 1 . E. de :Ma-· 

cedo Soate8 . - A' Commissão de Constituição e · Justiça. . ' , 
. Cria o serv"iro fUY.restal. nas margens das estradas de (erro 

Central do Brasil e Oeste de Minas, para o fornecimento 
de dormentes. · 

O . Congresso · ·N-aeionát decreta : 
Art . t.• Fica creadô · na Estrada de Ferro Central do 

Brasil e na Estrada. de Fet'l'o Oéeste de .Minas, o serviço fio.,
restal parf$ o fornecimento de ·dormentes, madeiras de oon
strucção e l~nha das referidai:; P.stradas. · · · · 

Art . 2 ... . _para a execuc;.;io dos servivos de que cogita o 
art. {º fica o Presidl<nte da R•epublfoa autoridado a adquirir, 

. nns· margens da Estrada de Ferro Central do ~rasil, até cinco 
mil hectares de terrenos apropr;iados · á · gylvieultura·11ara 
nelles promover o plantio de eucalyptus e de outras madeiras 
~dequadas. ·· 

Art. · 3. • Fica igualmente autorizado o Presidente da Re
publica a adquirir nas margens da Estrada de Ferro ()éste 
de Mina~ .. no pont.o que julg-al." mais conveniente; a~ doulll 
mil e quinhentos hectares de terrencis apropriados ao mesmo 
fim que 09 do art. 2•. · 

Art. i ~. • Ffoa aberto, a0 l\finisterio da Viacllo e Obras 
Publicas. o r.redit.o de 600':000$ (~eiscentos r.ontos de .réis), 
sendo 400 :000$. destinado$ i execucão desta lei na parte re
lativa á Elltradn do Ft?rro Cenf.ral do Brasil n 200 :(1()03 á 
OéstC! de· ·Minas . 

At't. 5.• R('lvogam-sc as disposicõcs em eontra'l"io. 
Sala das se.isões, 27 de :·iMto de 1920 . - Stmna. 

<le Fi()ur.iredo. - A's Commissões de Obras Publicas e de 
Finanças ~ 

O Sr. Presidente - Pasea-sc ás votao3es constantes da 
ilrdem do dia. 
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Yofacão do proiiccto n. 4.0 A. de 1920, creando· a Ordem 
do Cruzeiro;· com parecer favoravcl da Commissão· de Gon
stituiQúo e Justiç:> e \'oto em scpal'ado do Sr. Marçal de Ef\-
cobar (2" discuss~o) . · 

O St. M;turicio de Lácerda e•) (par.a encilminhar a :vo
t.açeio) ~ Sr. Presidente, coni'csso :i V • . Ex. que tremo d?. 
fazer n declaração quo me f.rai' :~ t.ribuna. Elia, porém. (, 
muito . simples, c1 na ingcnu~dadG de sua e:i;:pressão, a Ca
mara certo me aeseulpnrá nuo voto bobagens! . 

. Sr. Prcsid'cnte, csWlr o parlamento a perder horas, em
pregando o esforço das suas melhores intelligencio.s, durantr. 
~s sessões, no esLudo de um p-ro.ícct.o de condecorações :repu
blicanas. é c'stal', positivamente. bobageando! E, como n~n 
\'o to bobagens. peço liconç~ a V. E~., na f61'.'ma do Regi
mento, para. durante a Yotacão, me ausentar do recinto. 

Não tenho nisso o melhor escrupulo republica.no, mesmo 
porque muitos dos republicanos que vão impugnando o pre
sente projecf.o tem engulido Vf'rdadeiras barbaridades em 
mesma. sessão da legislatura. . 

Nã·o preciso mais que reportar-me a projectos que vio
lam a libevdadr. de pensamento~ a projeotos que · inírigem 
a neutralid'ade lei~a do "Estado ern materia de culto, e a 
outros tantos que 1•epresentam. para a secularizacão, como 
para o livre ·p-ensamento, uma conquista. não republicana, si
não ·humana. rcalizàda por \lma revolução que todos nós cul-
1.uamos, pelos nossos m~iorcs. pelos nossos · antepassados, peln 
t:rabalho <ln. cul\.u-ra phil.osophica de um seculo que nos edu- · 
eou no amor da liberdn:de para serviço da mesma. · 

Assistir o parlamento republicano. neste instante. pre
oceuva<lo, com a restauração <la Ordem do Cruzeiro, ó' da ~e 
perguntar: para que e porque? 

E' um desses espectaeulos, Sr . P-residente, a que o Con
gresso se deve furtar de dar ft opinião, para que a · tão co
nhccidn irreverencia -O.essa opinião a respeito da nossa clm
.mada inutilidade de poder parasitarío, no quc qos LemO::J 
tornado justamente por nã'o exercel-o, apassivados como vi
vemos -Oeantc do Cesar parahybano, - para que ella não nos 
11ubl'a de baldões e rid1culo. como nos vamos cobrindo pela 
<'ôntínua omissão no cumprimento do nosso d'ever. 

i:\"cssas condições, Sr. Presidente, · .iulgo que projccf.oi1 
dessa ordem demonstram em todos os regimenR aquela pre.
occu:pgção com que Byzanr..io sepultou ~' forco ~ o explenàor 
do fmperio Romano. . 

Quando as soc.iedadfls estão para mo1·rer, em geral. 11 
energfa do seu organismo já não dá para desdobramentos 
snndavcis. mnnifest.ados N'n funcc:.ões normaes da sun. yida 

· C'jnotidi::ma. ,·eget.nm sobre :i . sua ~p·iderme verdadeiros po~ 
b·pos, qu,, . s6 SI' pndl'm Pnr.astnnr. porq•tl' o sangue não nprra 

~ · ;, Este di~ur$o núo foi i•eyisto pelo orador. 
\ 
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s reácoão' tiecessaria. para impedir que elles parasitem so
bre a natureza sadia. Pois bem, este regimen, envelhecido 
precocemehte pelas desillusões e pela senectude mental. com 
que a pr~ssa progressiva, verdad'eíramente phantastiea, da 
evolucãq do pensamento contemporaneo poz velho e sen~to, 
vae dando destas oxplosüesh como esta, que entristecem, como 
a quem visse no velho ro le da floresta, deitado por terra, 
os uJtimos recursos da seiv~. que garantiam .o madeiro sadio; 
na i·esina. restante de -0ada uma <le suas fibras, prejudicado 
pelo aparecimento, pela humidade, brotando em polYJ?OS e 
1)rn oreJbas de páo. como esta Ordem do Cl'uzeiro. (Apoiados.) 

Falla-se, Sr. Presidente, que esse p.rojecto nã'o é nociV(I 
n. igunlda".le republicana. 

Pouco se me dá. que se.ia. ou nilo nocivo. 
. O que acho rid1culo, desfructavel, futilaria indigna df' 
ser discutida em uma sal::t. de sessões do Parlamento, e muito 
(!igna de estar entre as tescmras e costuras das sen'boras e 
<las midinettes, quando so teem <le entender a respeito de la
()OS e, rnais ou menos, papelotes p:ira o seu caõello. 

Não .creio; Sr. Presidente, que a. geração republicnna es
tefa · tão ema.sculada. que esta bob11g1?m, esta futilidade, esses 
laçarotes, esses papelotes, com que o· Governo quer enfeitar 
algumas cabeças de l10mons, que as tem muís 'ou menoi:; va-
sia.s, possam fazer épe>ca. em noso tempo_ · 

Não me revolto em nome dc~ nenhum principio republi
cano. O que m~ faz levant.ar :tqtli t> o senso da medida de de
Pt>ncia. da linha ... 

Que diabo! Homens maiores, pP!o menos; ciuasi todos dr. 
:JO anno~. repl'csentant.cs da opinião nacional, prcoccupado~ 
púlos mais graves problemas de todas as crises, a finnnceiru. 
n cconomica. a moml, a polilic::t, a social, a internacional~ e 
:it.é n religioso., a. perderem o nosso tempo em díscutil', :;i ac
\'cmos pendurar no· pN:icoço de outro lado de fito. que nada 
i1nrr dizer. como :iffirmn o propdo autor <lo p1·ojecto! 

Pois; . l'nti'io, i:1i niio qncr dizer nnda, varrnmos do nosoo 
«nminho esse bagaço. 

E' um doil pl'Oducto~ mais l.1·ist.cR da nossa época, cm pn
t'f'C!'I' ! 

Emctutmlo a Cnmar:i pr.rde sessões em discut.ir a.· Ordem 
{ln <:ruir.iro. n Scntufo ~e •l ivcrlc em 1liscutir o dia de render 
:.:1'n()as n Deu~. 

Oru. Sr. 1flrMidcnlr, positivomcnta, quando uma n~ão 
l'l1r.gn a esRa~ preoc<mpacõ~s. vcrdadeirnmcntf! ridiculM. dP-s
l!'lrntavcis. na su~ vida publica e encaminha dous or.gíi.os d~ 
Súl!~ podarc!' rep1·es1~nto.livos du opinião nacion:i.l :~ p1.'l'dn. de 
11m fompo precioso, nn di~cussão de inuf.ilidndos. !'lem obje
··ffro polit t~o. o Qtl<' s0 lem de concluir é qun esse regímen. 
Ol1 .iú rm:o!Ycn t.oi1os os prOblemal'. P está s1.~ divl'l'Lindo com 
•'ssa;; P~flll(>nns brincadl'ira~. ou não !'esoh'E'!ll nenhum, 1:1 ate-
11101·i::.ado. ncovardadn d:i.,,: solt1çõcs a dar a estes ouf.ro~. finge 
•'f.:iar dando soluçõ~::i M momento. " empl'nha a s\la activi
dad1> fingindo trnb:tlhn.r em solu(~Õrt1 d•'ssa nat.nre:i:a, rm 1nS-
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1>~mptos que abs~Jutamente não se .impõem A· attencãlo de 
n1nguem. .. . · . . 

· Inventaram-se ·assim uma Ordem do Cruzeiro 'e o dia de 
GPaças a Deus . . · · . 

. ·Sabe_ Y. ·EX. para que, Sr. · Presidente'? Para disfarçar 
o mcond1~1?nalismo politico, a· :vacu idede moral e mental da 
nossa P.Ohtlca contemporanea. . 

i>e .um lado, ha · o incondicionalismo; el'a . preciso estabe• 
lecer um dP.sses terrenos neutros em que é possivel votar 
contra · o Governo, ou fingir que se vota. Dahi os projectos 
da Ordem do Crt:!zeiro e do dia de Graças a Deus. · Tudo 
quanto foi republicano · se assan~ou na sua cova e sahiu para . 
votar contra a .Ordem do Cruzeiro e contra o dia de graças a 
Deus. Porque o proj ecto não en catholieo, ou porque era 
catholico? Porque não era nobiliarchico. ou porque era nobi
liarchieo? 'Absolutamente não . Estamos em fins de legisla
tura, época de elegancia eleitoral, de plataforma civiea e um 
projecto desses é um prcBente do céo. Vamos fazer opposição. 
O resultado é que ha dous projectos, um na Camara e outro 
no. Senado. para . a g-cnte fingir que, tendo durante tres annos 
apoiado o Governo, afinal se teve um gesto de indepêndencia 
e ·de prote~to a esse mesmo Governo por amor á Republica.. 

Ahi está. Sr. Preai<lente. sem querer dãr aos meus col
legas essa· intencão, um project.o que só deu a !!Ul'preza de 
ter um g't'ande acompanhamento de voto, porque esse é um 
dos terrenos em que a gente vota e não fica mal com o Go
verno. Puzesi1e o Go,•etno o seu empenho. como no caso dn 
lei de reprP.ssão do pensamento e da expulsão de estrangei
ros. para a suR. approvacão. P. bflncadas cujo voto tem r'lido 
systematfoamentc consoça.do por doutrina e por philosophia, 
e os Srs . Deputados. ig\lalmente. nessa orientação contraria 
da lei de repreesão rio pensamento e expulsão de i?strangeiros. 
f.eriam !eft.o o que fizeram com essas lei: teriam votado !'!l'!m 
<far uma palavra. 

o Sn. CARLOS DE CAMPOS ....:.. Não apoiado . V. Ex. não 
tem rnzão. A Camara tem a coMciencia da su~ soberania. 

O Sk. MAURTCTô l>l!l J,ACEl\DA - Como aqui o Governo niío 
se encont.rn. o resultado é qué n Camara reeupeJ:'.OU à suo 
consoirmefa o n soberanitl n que se reitere o nobre Deputado, 
e m::mlfe!lta-se oom e!trondo contra esse proJeoto. 

o ª". CAro..ois Ol'l CA:r.ri>os - Niio apoiado . A V. Ex. 
ineeino a Camaru jli proporcionou opportunidade de verlfi~ 
que não tpm i:iido r.~te !!lrm 'Proceder. 

O Sn. MAuRtc10 oi:: LACirnDA - Vamos deixar em materia 
de conYersa finda l'!lSA. projecto . 

Apenas, Sr. ·presidente, a verdade é essa, que a Camara 
se encontra em um terr-eno magnifico ·para fazer uma l!ttt.ra . 

. a vle fazei-a : -..-ae re,ieitar o projeoto. 
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.Faz a fila e rica eleg-.i.ulemeníe como deíeudencki a Re
publica, como i;i a ti~i'esa da l\epublica depeude$se dei-;:;a bo
bagem de Ordem do Cruzeiro, a não da orJentacão .grave que 
tem de dar r elativamente aos seus interesses. 

· Eis abi, Sr. PNisidente, o que eu penso relativamente ao 
projeclo. Não o emendo perigoso, damnoso, nem cousa ne
nhuma: é apenas uma futiliiiade. · 

E si me fosse passivei, j á que V. Ex., Sr. Presidente, 
:me .fa\: signal para concluii· - propor um su.bstitutivo, pl'O
poria creasemos a Ordem da Bola. 

Sabe .V. Ex. por que? 
Pol'que ella já ealá· até em nossa .bandeira. Quando o 

almirante Ta.mandaré recusava-se a embat'oar em lan~ha co
berta. pela baudeira da llepu.blica, di:;se que não tJtnbarcava á 
sombra. da bandeira da. bola: O nosso pu.ii esLii i;e distinguindo 
por ser o pa.a do foot..-ball. jogo que já foi até eleyado a sys
t.ema de lutas pa.1:lamerital'eS; lia. team,.s, captains, defoSali o 
cmfi.Dl. todos estes termos mais ou ·menos barbaros.. . Não 
llntcndo do $Oprt da bola. 

Em legar, portanto, da cruz, ao menos se puzesse uma 
bola, porque embaixo da cvw:. que está á mão áe Deus todo 
poderoso, encontra-se uma bola que -representa o universo. 

Assim creio que o honrado Relator devia acoeitar minha 
bola abaixo da sua Odem do C('.uzeiro . (Muito bem; mtJito 
bem.) · 

O Sr ~ Qelso Bayma (par11 eneaminhal' a . vo~) - Sr . 
. Presí<lenle, tive .a honra de apresentar esse projecto â oonsi
deraçü.o da. Camara, e creio que o meu obscuro modo de v&- . 
não representa neillh uma inocuidade. 

Ós povos civilisados d~ terra, todos, um por um. pro
~uram, por todas as formas a. seu alcance, recompensar os eer
Yiços i·elevantes que os cidadãos e militares de todos ô& t.em
})Os t enham prestado á grandeza, á integridade de seu paiz.. 

A. Ordem do Cruzeiro, nos lermos em que foi a proposíção 
submettidA ao estudo da Casa, tem por fitÇt, simplesmente.. re
compensar os trabalhos relevantes doa brasileiros que por
ventura tenham de prestar serviços heroicos ou cumprir de
\'ot'es em tempos diUiceis, . 

Houtem tive occo..sliío de hit>t<>riar o modo por que na 
He,publica Fran.ceza foram est.abelaciàas· diversas ord.en~, ten
dcnt.es a premiar o valor, o devotamento, daquelles quo se 
dedicl\ram ao scrvico da patria . 

Mostrei elitiio como a Convençiío franceza, logo · dePoilf, 
01·ocurou conlra.mat·char. 1·econ.hecendo O!! ~ervices, e pre
miando po1• todas ns fó tmas a seu alcance, com ordens hono
rificas. t.odos quantos se dedicavam e viviam pela grandeza 
da l"ranea .- . . · 

o meu proj ccto, .sr. P1·es1dente. não ~ep~esent~ oomo 
disse, nenhuma inoc.u1dade. Passou na :or1me.ira diso\1881o. 
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passo? tamb~m na segunda. 1>cm i·eccbcr d.e quem quer que· foi'lt:e 
a m~1~ lc\'e suggeslão. VM nalUl'almcnte, si a. Gamara. con
::;ent-1r, entrai· cm. t.crccim e será o momento dos Srs. Depu
tados sur;gc1'ircm a!S medidas que porventura occor1·am aü 
~eu espirit-0, no s.entido de modificai-o ou transformai-o·. 

O $P. . CAnt:os G.>t.HCI:\ - Ou 1·ej~ital-o mesmo. 
O Sn. CEi.so BAY7>1A - Podet•<i ter a ~arte que a conscic11-

(1ía dos Srs. Deputado::; <liclar. · · 

.F;ra o que tinha a dí~c1· . (Mnifo b1:m.: nwito' br:m. ) 

Approvados :rncccssivamentc cm 2ª discnssãQ os seguin..., 
tes artigos . do 

PROJECTO 

:N • ~O A. - f 920 

O Congresso Nacional resolve : 

Art. 1.• Fica' creàda a Ordem do Cru:;eira, destinada ã 
recompensa ele serviços relevantes, ou aétos de patriotismo 
ou de amizade' ao Brasil, sem caracte,r de nobreza. e sem att:ri
buir quaesquer p1•erogatlvas1 regalias ou vantagens contrarias 
ao art. 72, § 2º da Constitu1ção Fed.eral. · . . 

. ArL 2. º As · nomeacões . $erão feitas pelo Presidente da 
"Republica e rcf~1rendadas pelo· Ministro da Jmitiça e Nego
cios Interiores • . as dos naciooaes; e pelo Ministro das Rela-
1;ões Exteriores, as dos estrangeiros. · 

Art . 3.0 O Poder Executivo determinará, no l'egulamento 
a expedir, a fórma das itls iS'Ilias, as categorias e o numero d.Q:; 
· <lignit.arios. · · 

Art .. -i.• ncvogam-se as disposições em contrario. 

o Sr. ,residente - O ptojeot-0 passa á 3• discussão. 

Vem á Mesa o é lida a set,'1linte 

OELlLA'RAÇÃO bE VOTO 

· Declaro qnc votei contra o projecto n. 40 A. do 1920, 
ereando , a ·Ordem do Cl'uzeiro, inst.ituicão que considero in
constitucional. 

Camara. do~ . bepuwdo~. 27 de agosto de 1920. - Pircit 
âc Carvalho. 

Votação do projecto n. 217, de 1920, abrindo o crc~ 
dito especial de 36 :672$997, para pagamento ao Dr. Franciscc. 
de Azevedo Soares de c~mpos e Costa e sua mulher {3ª dis .. 
cussão). , ... 
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SESS,\O E?-t 28 DE AGOSTO DE 19~0 

Approvado e enviado ;í Cc•mmi!lsão de nedacção o se
guinte 

l>llOJ EC'l"O 

N. 2t7 - i920 

O, Congt·esso Nacional decreta.: 

Art. 1." Fic<t o l'oder Executivo autorízado a abrir, pelo 
~linisterio tia Fazenda. o credito de 35 :527$997, para paga
mcnl-0 ao Sl'. Ji'ram,í:;1;0 de Azevedo Soares de Campos e Costa 
e :;na mulher, cm virtude de sentença judicíaria. 

Art. 2. • O · Ministr:o <la Fazenda. providenciará na fórma 
110 disposto t)O . arL 2º 110 deci•etr, n. 2. 945, de 9 de ,janeiro 
de 1915, afim de ser flt·opo$la acc;ão regressiva contra a au
toridade qu~ deu causa :.'t condemnação da União. 

Art . 3.0 R•!voi;am-s•~ as disposições em contra'rio. • 

· .votação •lo pt'ujecto lt. . 259. de 1920, ~brindo o cre
dito especial úc 200 :000$, para a compra de machinal:I para 
a Ca-sa dn M~da (2• disc.ussão). 

Approvados :,;t1cc1·ssivlunentc cm 2• discus~ão o:; seguin
tes artigos do 

PRO.Jl~C'I'O 

N. 259 - 19.20 

O Conb'l'cs:>o Xacional •focreta: 

· Arl. t:· I•'ica n J>1·~.'<idc11te da 1\qmblica autorizado a 
11bd1· pelo i\fil\isterio tia F:mm.da o i:.rodilo especial de réi:; 
:'.!00:000$ d<>::>linado á compra do oito machinas Pbenix n. 5. 
trc~ clí> fra:.:11m•t.a. tuna d<? c:i;lindro de pontui:'a <! umà Kt•aust~ 
d11 cot·tar nuprl. afim <k ntt.endür, na Casa tla Moeda, ás ne
cc8sidnd1~s do )\e1·vit:ü tlr fot·rnulas do imposlo de consumo . 

. \rt. ~: · fl··vo~11m-~·· a >; dis~síC}õ~s 1~m cont.rat'io. 

o Sr . And:-ade Bqzerra ( JJCl<t ordem) reQUGl' e o ui.cm 
c}j~l)Cnsn tio inl.<!t'!ll.ÍCÍO para O f, oljeciO ti . 25t; dP. 1920 figurar 
na ordem do dln da i'ICS~5o !!cguinh~. · 

Votar; ih> do pmjedt) 11. :!ô·'i, . ele t920 · autot'izaudo . a 
i:on!ul'. pu.1·n o~ cffoilos tle lnt~lhor1a de refol'ma, doterml-
1\adu tempo ao 2• tenente reformado Antonio Carlos de Si
queira; com parecer contrario da Commissão de Finan1;.as (2ª 
di~cussão). 
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!U2 ANNAES DA CAMARA 

O Sr. Antonio Nogueira .(para encaminhar a votação) -
::;1·. Presidente, o projecto ii. 264, de i 920, transitou pela~ 
Commissões de Marinha e Guerra e de Financas. 

Na p1·imeíra coube a tartli'a de refatal-o ao humilde ora
dor e o par.ecer Jlão podia deixar de ser favoravel; desde que 
ontrei nesta Casa até hoje, ir:interruptamente, teem sido at
t~ndidos todos os pedidos de melhoria de reforma, pela con
tagem do tempo de aprendizes aos actuaes machinistas da Ar-
mada.' · 

A Commissão de Finança<;- entendeu agora «i.:i.e preferivel 
:;eria fazer um projecto geral. · ' 

0l'a, V. E:i.;-. comprende a difficuldade que haveria em 
transitar pelas duas Casas do Congresso semelhante projecto; 
mais do que isto, muitos machinistas actualmente se refor
mam. sem ter necessidade de contar esse tempo, :porque, seus 
meios .de suõsistencia podem dispeosal-o perfeitamente. Ou
tros teem lancado mão deste· 'recurso, porque precisam de 
u1ais uma quota, ou duas, a addicionar á sua remuneração 
d<: reforma; e então, veem solicitar ao Congresso este favor 
do qual, entretanto, ficarão todos gosando, desde que se taca 
uma lei geral. 

. Como prova do que se tem feito anteriormente, cito, por 
exemplo, a lei de 28 de dezembro de 1908, mandando contar 
a.o engenhei~o machinis!,a capitão-tenente Candido Joaquim 
de Alrneida, para. melhoria de sua reforma., o tempo que ser
viu nos arsenaes da Republica, como opera.rio. 

Esta lei foi sancciona.da pelo Presidente da Republica e 
o .mesmo succedeu com diversas outras, cujos projectos fo-
ram até relatados por mim. . 

Chega, porém, determinado momento e a um requerenLe 
o Congresso res,Ponde que não deve ser feito o beneficio. 

Não me parece de bôa justiça republicana e, por is:-io. 
appallo para a Commissão de Finanças . . 

Cumpre-me assignalar <tue nem conhec'o o peticionario, 
o qual não me fallou a respeito <la sua pretencão; mas achu 
QU~ seria ·verdadeh·a iniquidade, depois de decorridos annoJ 
e annos em que se manteve a. D.órina de mandar contar eomo 
de sel'Vico, o tempo de aprendiz para os officiaes macbinis
tas, em· nm caso ·particular, abandonar esta regra. 

Por estas rnzões pedirei á. Camara que approve o proje-. 
cto tal como veiu da Gommissão de Má.tinha e Gue1·ra. (Muito' 
bem; muito. bem.) 

· Rejeitado em 2• discussão o seguinte 

PROJBOl'O 

N. 264 - 1920 
o Congresso N-acional dooreta; 
Art. · 1 . " Ffoa o P;residente da RepubHoo. autorizado •~ 

mandat- contar, para os etfeit.os da melhoria do. sua· ~&formo., 
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SESSÃO Jt:l\1 28 1m AGOS'l'O I?E 1920 

ao 2" Leneuie cngoulleu·o muohiu.i<>ta, i•eíorm.ado, .A.nLouío ca.i.·
Jos <le Siqueira, o per iodo -0.ecorr ido <le outubr-0 de rn71l a de
:t.r!f!tb1·0 -de 187.1, coa.Lados de.a.tL'O delle os d~a~ em que effe-

. ct1vamente LL'.aba.lhou como aprendíz das ofi:1cmas do Arsenal 
Je Marillha. do H.io de Janefro. 

Art. 2. ~ Hevogani-se as disposicões em co11kario. 
Vota.cão {!o projecto n . 151 B, de 1919, reconhecendo 

como ·de caracter ofricial os ·diplomas con.foridos pelas escolas 
Je agt"qaomia ·e de medicina. vc.te:rinaria. de S. Bento, em 
Olinda, e de Agrouomi~, ue .Pel'Jlambuco; com pat·ecer das 
Gommis.sões de instruccão Publica · e de Finanças, c.ontrai·ios 
~ emenda.:> api·esenta.das (vidl:l projecto .n . .2ô3, de 1920) .(3"' 
i..liscussão)., 

O &-.. Pi:esidente - A este project.o íoram otrerecidas as 
:;~g!linte.s . 

BK&NnAB 

l 

Supprima-se o arl .. 1•. <l.o eµbst.itutivo .. _: J_~im. 
füo.,W. 

n 

Supprima-se o a.i" u. 

Osa:rie. 
2• do subst.it:utivo .; ,_ J~ím 

UI 

\ · Supprirua.-se o .art. 
Osv1·w. 

3• do substitutivo. - loo.quim. 

IV 

lnstTuci;õ.o Publica 

Art. :l . • i\1mllum privilegfo -Oacori·~ dos diplomas expc
u;do.;; pelas escola.-; <le agrvnomia e veterinaria m:mtid.as pela 
linii"to, EsLado;;, municipio;; ou part.icula1•es. 

,\ r l. 2. • E' uonccdid:i. ise111,;ão do direitos aduaneiros, 1n-
1tlu~ivc lle expediente, aos ::ippn1·clhos e instrurueulos impo1·-
1.udos pulas c.si.:ola~ de agronomia o veLei·inaJ'ia, d es tin::idO'l aos 
st ns labot·a.tol'ios e gabinetes . 

.\.1·~. :J. • Hexu:;·ain-sc ª" di ~posi.;ões em oont"l'al'io. - Joa 
r(tâm. Osorio. 

Y•HJ o>ubmdJ .. i· ~ ,;~ a nilo,; a,; t)m1n11:W.c;. 

l.tejciLa.Uas .fül.)i:!.'t:IBÍValllcni,e l\O. l'!lfet•ida::i Ctnett<i<IB ns. I, 
ll, III e IV do St>. Joaquim Osorio. 

e. -Vol. :vz. 
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.\Z\:\AES !).\ CAMAIU . 

• ·\p1:ir1)v11dl• 1m1 ;;• ili::t:u~áo e cuvia.tlo ú Gomnli.;são tfo 
llcàacc;ão .o sei;uinLc.; . 

PROJ'ECTI> 

N. i51 B - -191.9 

O Coug-l·e~so Naeional resolve: 

Art. :1. v A.;; csuoJa.s -de. Ag.ricuJtura e .i\foufoiua. VeLc1·i -
111a1·ia que pl'c~end·erem que ·os !diplomas po1· elm:$ t:on.l'e1·ido~ 
~ejam ~·egistra-do.; .illlas repa·l'tiçõe-s federa:es, afim de produ

. zil'em -0s ·cffcit.os previstos nas l~ii; vigentes, l'Cquer.erão ali 
iM.inisterio l(]qi. Agricultura. o -deposito <ia. quota de fi'sc3ilfaaçüu 
11.1a delcgucia fiscal d·o Estado; cm que funcci'(marezn. . 

AT.t. 2. º O funccion~me-n.t.o , progra..n~ima. ~ condi~ões <li
Uactica:s da.> ·L'eferidas e;;cola:s ·deverão ser idenLicos aos da 
Escola Supel'ior <le .·\.gricultura e Me4;icina Veterina1•ia .mau
ti-da. pela União. · 

Al:t. 3. º O Poder Execuiivo, uo i·cgula.men{.ü t1ue ex
pedir, àet;e-1·minu1"d. a::; condições -Ou fiscalizacão . de que trata 
() aTt. iº. 

V-0tacão <lo parecer .u. :1 !), de '1920, indefe1·~ndo o requ~
u.·im~,nto em que Alf.I"edo Lop.es da. Costa. More1ra se propm: 
a ·fa.11er melhm:a.mentos n:a cidade do Ri-O <ie Janeiro ·(dis
cc.ssã-0 unica) • 

O Sr. Mendes Tavares (pa1·a encaminhar a votaçã.of ~ 
~r _ President!:!. tive ha dias op.portunidadc de fater ligeira 
crüica a o!:lsc parecei· (ln Commi~são de Obr~s Publicas, e. (le 
declara1'. {)Ue ai;-01·u dava à. occasiao de se deliberar u. rcspc1Ll•· 
I>al'a apre:;cubar mais amplas considerMões, q:ue justii'iqu•~m 
meu modo d!.! \'er, quanto ·ao plano do arrazamentó do m0tTo 
do Castello. . . . · 

O pa.reeet· ·veiga Mfra~id"-, nu. .Pat'le i·el;i.tiva a';) •wra1:u
tnento do mono do Cust.cllo; exorbita da compete11c·1a da f.a
lnara. 

Cont cffcilo, os utt.ribu.tos · du. compet.encia do Coi1g1'l'l:'l'ill 
l\'acionaI uão são out;i·os senão os especificados nos ark;. :.W 
e 34' e seu:> ikt~, da Com;tilui~üo Fcàel'al, nüo havendo cnfr., 

·estes nenhum (JW? confina o direito uc .iut·isdicção sob1·c l'" 
Sl'rvi~:os -ui·bunos lirnit.u<.lo.s ú úreu r.lo bistrictt1 :Fcdêra!. 

Não 1;e podendo in·esu1ui1· e111 matt:ria de ct11nvctc11ü1 
<1uc e Wo só u Ullil:mncnll~ ll que a lei conl"t:1•t! e~.lt'Cl'SUl1l<'lll 1'. 
•:otfü> cn:;inum eis ~1i!1·mcncu~u!:', ~ ol.Y\'io que nilo wudo a Gt.111 -
i;Utuicão .Fclicrul iucluido nas at.t.ril>uiç;J1):; do J.iollcl' J.cg i>'la .. · 
th'o .l.'cderal a dl' provc1· sobre t.ae:s sc1•vicos, 'cxduc ~ss~~ 
lnf)Sll10S St!l'VÜ.)OS u l'bttuOS da alca«la do l 'Cforido f'Otfol', :;ul.Jido 
tamlJem como ü ljUc - c:cc.l'll.l>io 1miu,s, ea:clt~iu ulter·i:tts. 

Além di:sso. !:li) llLH' inversão -Oe .attdbuicõtcs, · podori.un111s 
admH~~p competcllQia µ. PªIll\.ll'a d.QS DppQ~ .. dp~ l~-ªtª la~cr i.llt 
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nc;;;ur con!>c11limc11L.o pa1:;1 . •J ;n·1·nz;uncnlo do 1uvr1:0 d~1 Ca~
tcllo. á.rca de propriedade rnunidpal, sobt'c! a qual a B!Ulll-:
cipaüdudu t~m ~omini (). diL'ecto derivado ~a douoão fo1la ~~ 
<:iâa<le pot· J•.stat10 de ~a. l'Om 1-1ode1·es de Governador, elll 16 
de junho de 1565, i.:onfirmadu ·por .Meru . <le Stí:, em ló de 
as-osto de -15ti•i e ain<la pela Ou1'lc füígia do l'ri1u;1pe ·ltei;ente 
c1n nome da. Hainha 'D. iUar'ia J. ', de 8 de janeiro de .17~''- . 

Com s1.·r do mauifei>f..a nillm·er.a !ceai. csto se1"vl1;0 esbt 
compi'chendido na!; «-Ob1•as de roconbecida necessidade> para 
cuja realiza(!áo a Lei Organicu. n. 85, <le 20 de setembro ~e 
:1-892, art. 15, § 10, confct•c conmctew..:ia ao Comellto •1'fom
liipal • 
. · Tendo assim :~ com1)Ülctwia do Conselho :\lun ici),lal 1tc!;s1: 
caso a8scnio clnro e positivo ua alludida disposição dessa lei 
·r~de1·a1, 1)a·recc 1:vidcnLe qu1~ tJUalqucr pro,jecto ou pat•e1,;~r 
conccrncnl.c ao arrazameu.to daqucllc mono ümidc uo a.ri.1:3 ::! 
do Itc;;imento a1\ti.tal <.la Cama1·a do:,; .[)leputaclo::;, e:t:-vi <lo qual 
.. -111.m/1.u..iú p1•0:icdo .~e ad:mitti·l'á ?W Cam.m·a, se uáo · ti-ve1· por 
{i11t o c3Jei·cicio tia (lly1trna da..'I af.trtb·uiçóeó· (la mes11w. Otml'1·a 
c;vp1·cssada$ füt Constituiçáo. > · . . 

.As l'!Ja::; ~~ Iogt'adouros ::ião cio. domínio p1,1blico municip_!l_l, 
o que cl()1xa 1u1·a de quulquer duv1c.Ja que o .Ghverno da Umao, 
iuclusiYe o Poucr Ll!.:;islativo, não Lcm competcnciá para 
prover sobre a reali:t.ação de ob.ras nesse:,; log1·adouros • 

. D1:pois, não :ha q.uem hesite no momento em reconhecer 
que se trata de um ;;crYI<:o muuicipal claramente tlefinido na 
lei de J <lc outubl'O Qc -1828 e :>Ub:;equentcs e no at't. 2• dtl tlc 
u. 2 . 791, t.lc ~o lle ou l.ub1·0 de 1 Si7, conwctencia q_ue uãu foi 
alLct·ada. pel~- Constituição da n~s;iublic~; qu.e ma.utevc o::; J)O
d~1·cs da Umuo sob a resvousab1hcfadc unmmenlc de Lodos os 
!icrviços que inler cssam o D'ist.i:icto Federal, pela fàculdatle 
tlc lcglslar t;Olil'<' a !5lla. orc;anizadí.o e lambem acerca das 
'lçousw.· trivi«cs:. do 111unicipio. • · 

En1qua1.1lo, J'Oh;. o qon:;L·c,;so por nos:>us leis orgauica.:;, ou 
POi' determrnac,:a.o espl!Ctal, con10 succedeu com as obra:; an-
1wxas do Portu. não 1·cskini;ii· us dl;;posi\!ÕCS tio al't. 1:.!. ila
rn;graphos 10, :.rn l' 27 e urt. '".!.'/, pa1•at.Taphos g• 11. e ·H, do 
(kcreto f>.H>o, de 8 de niar~o d1~ 1!11-1-, q11c con~olidou as leis 
feucracs sol.H'H a orgauizn.(.:i'íó municipal do Di!:!triclo Fe1.foral. · 
nenhuma conce:::1'iiio para o at'l'Uzamcnto tio morro do Ca~tellu 
JMler~ :::e1· fl'iltt si11lio pelo Conselho l'lluuicir>ul. 

fü·am m;ta~ :)8 ullci;uções que tiuha a J'a:r.c r , pura jusLifi
<:a1· o l>O,n~o de Y1sta cm q1m lllc c:ollut1uei J)Ot' l)ccasiãu tln Ja
i:er •.1 cnt1ca do pa1·i•cc1· da ·t,,;onuni~siío de Obras PlllJlic:is. 
l,1/ur.tu /Ji.:111; llW·ltv lJew .. ) · 

, ,\pprov;l(to o J)Ul't!CL'l' 11. HJ, <k HJ~O, indefol'illl)O O l'eque
l'l!~)ClllO e111 ([llC Alft·cuo Lopc::; du Costa l\forei:ra. &:J PL'Opõe 
a J1tze1• molhot·tuncuto:; im· chiado do ltio do Janeiro (di~cussão 
unwa). . · . · · . 

. V:otaçã<1 <lo requerimento n . 28, de 19.20 llv 81'. Vicente 
l!11•agd.1c, !:'Ub1·c a i·cfo~·ma da Rcpror~ioãQ Q~r!:iX dQ~ (;Qfl'~_ios •. 
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REQUERIMENTO 

N •. 28 

Requeiro que, por · intermedio da Mesa, sejam solicitadas 
ao. Governo as seguintes informacões: . 

a) . si tem em elabOração a reforma da Flepartioão Geral 
- dos Correios a que se referiu na sua men:sagem de 3 de maio 

do anno corrente; 
b) si no caso affirroativo, de que tempo carece ainda para 

t:nviair essa l'eforma. ao Congresso Nacíonàl. 
Approvado. 

Votacão dú requerimento n. 29, de 1920, do Sr. Nicanor 
:Nascimento, .s<Jbre companhias de seguros de vida, nacionaeli 
e estrangeiras. ' · 

REQUERl'MENTa 

N. 29 

H.equefro sejam l'equisi.tadas, por intermedip da Mesa da 
Gamara.,. ao Podei· Exerntivo .- Ministerio da Fazenda - as 
se~ntes jnformaeões urgentes: :-

1, quaes as companhias de seguros de vida .:.,... nàcionaes e 
estrangeiras - que funccionarn no Brasil; . 

. II, qual o capital inicial de cada uma, no Brasil; 
· · III, qual o .ca11ital social de 0ada uma, actualmente, no 

Bl~âsil; · . 
IV, crual '.l r~ponsabilidad~ - por seguros vencidos ou a 

vencer· - àe cada uma; . . . . 
· V,. a quanto montam . as 1·eservas technicas da cada uma, 

110' Brasil; _ 
-VI, qua.es os dividendos, luc['os, bonificações, ou outras 

quaesquer vantageU.S distribuióas nos annos de i91õ a 19i9 
aos accionisias, directores, ou quaesquer out.ros interessados, 
em cada uma dellas; 

VII, o actual rngulamento da Iuspootoria Nacional de Se~ 
g-w·M; 

VIU, o qnanto rendeu a totalidada dos impostos e taxa.s 
oc seguros de vida lerresure e mal'iLimo, durante os a.nnos re-· 
feridos. 

,T uiil.iíico l~:;l .. J 1'1!i111er iment.o- com a .seguinte ueeessldadc: 
l.cr1do-mo sido .::nti·egou<\ o pro.iect.o do Sr. Deputado Nabuco dr. 
Gou•·<1a sobre o Banco Nacional de· Seguro, nlio rne é possivcl 
prodµzir pareueit· fun.damentado sem estas informações ofü
ciacs, que junta.rei .a outras por mim colhidas pe!JtSoalment.e. 
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SESSÃO f:M 28 DE AGO.STCI DE 1920 

· A urgenóia de taes informe~ decor1•e de que a secção da 
Le&"íSlacífo do 'l"rabalho relat.ivo ao Seguro Social. inclue 0 Jjll'o
.i •~cto do· Dcputtido N11bt1co e os dQus trabalhos ·me 'foI"am distri
hnido.s precis;amente p:.1.ra fa7.c1· obra ·· ~stematiea. Os dados 
p1!dido~ neccssadamnnto ,já se encontram promptos na operosa. 
inspecl.oría de Seguros ·e, sem clles, .c:ualquer par.ecer será in
completo e mal i:locumentado. 

Approvado: · · ·-' ·· . 

. o Sr . · Preside~te - Estão findas ae vo~es. 

Pas!.>á.-sê ás · mak;ria.ç em disêusSão . . . . 
Encerrada .a 2' discussão dos arta. 1º e 2°· do project;o 

n. 2G8, d.e 1920. nbri-ndo o credito especial de 7 :004.$69f, para 
pagament.o ao Dr. Luiz Alves Pereira. e n.nnunciada a vo
i acão. 

· · App1·ovados successivamec.te em. 2• discussão oo .seguintes 
nrtigos do · ,. ··~i.<;.J 

PROJ'EO'l'O 
. ·. ·1, 

~- 258 - t920 

O Congresso Naciona.l decreta·: . 
. Art . 1. º Fica o Presidente dà Republica autorizado a 
abl"ir,, pelo . Mínisterio , da Fazenda, o credito espec:ial de. réis 
7 :00~$.691, . \ftlO se -destina ao pagamento dt> Dr. Luiz Alyes 
Pel"êira. reintegrado, pnr ~foc is ão judiciaria, no Jogar de medi-:
c<> do-.Collegio ."E>edro U. do qual foi derpittido, sem causa;.a i6 
de ,julho .de .mo;. Faltaram aos seus vencimentos, pagos até 
30 <le setembro de HH 3. <lata d:i. :;entenca, os mezes de ou
t1.ibro <fosse an:oo a :l.{l de de?.em.bro de i914. da.ta. de .sua volta 
:io l)mprogo. O Thcsonr-0 <lcsc.ont.'\rá dartuella somma as con
trihuir,õ~s de mont.epi;) 0 o~ impostos sobre vencimenoos_ 

.·\:rt . 2. • Revogam-se as dl~rposicõe·s em contrario. 
O Sr. Presidente - O prô,íecto passa "!\' 3• disousaão: 
Encerrada a 2• discu1>sfio <los artS. i º e . 2° do projecto 

n. 260, 1920, abrindo o crc~mo impplemen.tar de 5ti :9505. á de 
vcrbn 18ª do or()amento <h Fnr.enda d o cotrenf.e ~:--cer~ir.fo e 
:mnu.nciadn ~ votacií.o. 

Approvados sucr.e1<~ivamente em 2• 'discuSsão OE! seguinte~ 
:n·tigos do 

Pl\O.TECTo 

N. 260- 1920 

O Congresso Nacion:ol decreta: 
_i\rr.f,, i. ~ Fiea. o Pl"e~identc · d:i Flcpublict1. ... autorizado a 

nbrit, pelO · Minist.erio dia Fazenda . o el'edito· de . 5G :~50$, sup-
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p!cmenfar a vertia ts• . «Alfandega.~. eoosigiíãç"ãõ 'd5e8pez:i~ 
imprevistas~, do ·orçamento -em vigor, credito destinado aos 
reparoe .inadiaveí!\ de ·que neMt.Sit-am ~s ·lanchas Robe'rto, 1'ra~ 
cerM., Pim.enta, D1·. Bulhões e Itapema, do servico de ·fiscali-
zri<:·Ü.-O da. alfand-ega ite- Santo~. · . 

Art.. 2 . º Rcvogam.,.sn -a:s .d.i.spooições r.m contrario. , . · . 

O Sr. Presidente - O pro.iecto passa á a• discussão~ 
O Sr.· Andrade Bezerra' :(pela ordem) requer e obtem 

di~penro de intersticio pa.ra o pMjacto n. 260, de 1920, figu
rar .na ord:em ~ú dia da sessão· segUi.nt.e. 

Ene~1"1'300 o. 2ª diiscussão <io9 arCigos 1º -e 2º do project.o 
n. 26:1, <le 1!>20, abirindo o credito especial <l'C 8:669$773, 
pora pag:unento a D. Maria. A·ri-sthéa de Araujo Jor~ e seul'I 
filhos ·"C ·anuncia.da n. vot,aoüo. 

A:pprovados ~ucce3!!i"V'nmente .em 2• rlisou5sfi·o o,:; soguinf.e~ 
artig.os -do 

/ 
JóR()JEqt'o 

N. 26i' - t920 

, o Gon!!'t'ci'-Sr> Nacionn.l deereta: 
Art.. 1. D Fir.a o Pvesidente da Republica s.uwri7lado a 

abrir • . pelo Minist.erio da Fazenda, o crooito especial de r@; 
8 :669$773. destinado ao .pagamento, em virtlido d'e deeisãio ju
.Picia.rin, dM f.lif"feren~a;s de montepio deD. Maria A't'isthéa<lf' 
'Arou.jo .Torgo · (1 !':eus fühO's menr>res, l\fan-oel Fern:md:e!; e Nice, 
vmva e filhos do descmbaT."ga:dor da Cô't't.e de Appel-la.ção dn 
Territ.<>rio do Acre, Manoel Adriano de A'l"a.u.io .T-orge. O .ThP.-

. ::;ouro desconta~·:\ '1aquelln. Mmmn as oonkfbuiçõe! ~ impo~-
f-Og <IP-vida:>. 

Al"t.. 2:" n evogam-so as disposições ~ll\ conk:n·io. 
O Sr. Presidente - O . projecto passa :i a• discussão. 
Enc.crrnda a 2.• di~oussrio dos arts. 1.D e 2°, do projectn 

n. 262, de 1920, abrindo o credito especial ne 2: 183$99!!, 
para pagnmento a Raymundo Carvalho do Araujo f.l Silva l'I 

:mnuneiadn. n vol.acão. 
Approvarlos succn~~ivamente, em 2~ <liscussãq, os seguin~ 

t.l'~ nrt il!OS do 

PROJECTO 

N. 262 ,..._. i.920 

O CnngrP.Sso N::icional dccref.á: 
ArL i . ~ Fica o Pr~!'lidentP. dn 

n.hr ir , :p<'.lo Ministerio · f\a. Pnzend:<, 
Republica ::mtoriUldo n 
ri cr·efüto especial de 
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~ ::rn3$!'l!l2. que ~e desliua. no pugamnnlo · da ~l'aUficação adrJi-· 
r.ional aos vencimentos do funccionario da Delegacia Fiscal 
i!c .M'at,to Grosso, Raymundo Carvalho de Araujo e Silva, no 
pcri odo de 1!J (Je ahril a 3t de dezembro de 19iS, e nao rece
hi<la po1.· fn.Ha dn verhn. O 1~hesotn·o descotará àaquclla im
port:mcia ris íJUOl.ns do imposto de vrmcimctitos. 

:\!'I . 2-." Ill'.lvoi;mm-s.~ n>: disposi0aõs "em contrario . 

O Sr-. P~esidente - O projeoto passa. á 3ª discussão. 
Nada. mais havendo a tratar, vou levant.a.1' n ses~ão, desi

p;cmndo p:wn amanhã, a seguinte 

01\DEM: DO DIA 

3• discussão do pro.iecto n. 259, de 1920. abrinao o cre-
11if.o especial de 200 :OOO!i\, para a compra de machinas parn. 
a CnM da l\foedn : · 

:-i• discussãü do projecfo n. 26'0. da 1920. abrindo o cre..: 
r!U.o ~upplC'mentar de 56 :9!)0$, :\. verhil 18•, do Orvaménto da 
Fazenda do corrente e:xeroicio; 

Dii;cussão unicn do pro,ied.o n. !>S, de 1920 . . r1 eclaranrlô 
'Jlll' et immediato ao candicnt-0 em riue recnhír n nomen(}ão. 
110~ ronr.tirsos rP..alir.n.dos na!:' faculdades sunerioros de en~ 
~ino 1\ no CollC!i;io Pedro TI, fl?'m d irelt.o no proviment.o no 
ca1·ç;o dn substit.nt.n a que coneO!'reu ; r. om parecer da. Com
mi~f:ãn ele:> Tn ;;trncçlío .Publica, <'Onf.l'ar.io ao p1•ojN:.to e fnvo -
1·avl'l no 1~ 1:10 rio Sr . Presidenk da Republica. 

I.~vnnt:t-!H' :\ l' P. ~i':ÍO IÍS .1 fi hOl':lr;. C! 50 minutos . 

ôíl'IJAMENTO PA FAZEND.'\ 

J(,mend:i acci:>.Ha pelo Sr . t>rnsidentA' da Canrnra, depoll'-1 
<li' 1'1'l'lamncfio rio autor: 

N.· 9 
A' verba u•: 
.l\r.rre!lcent.e-!le onrle convii'!.':· 
«Ao_q eontim100:, corwdo.~ <' sc>rvenLe~ r!a .rmrirrnsn Na

ri•mnl 1i <lo Dim·i'o Of(fri'.aT. s1~1·ito pag-M os servu;os f':\'.traordi-
11:rrios pre~t.arloi: r.m domingos e cli a~ forinào.$, no!'- !P.r1m1!.'I ela 
"·~~11lamrnf.o r rr~ime,ol-0 intcrno:1> . 

S3ln dni;: .~esl"Õf">s . 20 d11 ngni:ito rfo 1920 . - · Pnulo 'a'P. 
}·' 1•011tin. 
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\ 
' gq• SESSÃO, EM 28 DE AGOSTO DE 1920 

PRES.TDI:NCtA no SR. _BUENO ""BRANDÃO, PRESll>l;;NTE 

A's 13 horas comparecem os Srs. Bueno Brandão, A'rtbur 
Coltarcs Moreira, Felb:: Pacheco, Ephigenio de SalI&'l, Cosfn 
Rego, Dion-rsio Bentes, Rento Miranda. Cunha Machado, Ro
drigues llfachado. Atmaudo Bnrfamaqui. Ma.rrlnho de Andrnrl1" 
'l'homaz Rodrigues, Vicente Snhoya, Thoma7. Accioly. Oso1·i::1 
:de Paiva, Frederico Borges. Affonso Barata, Cunha Lima, Si~ 
meão Leal, Gom::.ui::i.' l\faranhão. Eduat>do Tavares,. Perei<r:.i. dt> 
Lyra, .Tulio de Melln, Luiz Silveira, .Toão Menezes, Rodrigues 
Dor.ia. Pire~ de Carvalho. Joã.o Mangabeir_a, Raul Alveis- Eu~ 
genio · '.rourínho, Leão Vclloso, Sampaio Corirêa, Paulo Fron
tin, Mend~!" T:wares. Rnul Bnrroso. Mauricio de IJacerda, Au
gosfo de JJimn, Matta Machado. Sil'veira Brum, Senna Figuei
redo, Odilon de Andrack FrauCisco Bressane, Lamounie~· Go
do!"r~do, !\foreira Brandão. Jaymé Gomes, AlaOT Prata, 1\fa
noel Fulgencio. Raul Ca.Tdo,;o, Ferreira Braga, José Roberto. 
Palmeira Ripper, José Lobo. Carlos àe Campos, AyrP.s da Silva. 
~everinno Marques. Ottoni Maciel, Luiz Xavier, João Pernetta .. 
.:~lvaro Bapt.ista. Carlos Penafiel e Marcal Escoba!l' (6i). 

O Sr. Presidente - A lista de presenca aeeusa o com
parecimento di:: ôi Srs. Deput,ados. 

Abre-se a Mssão. 

O S:r. Costa Rego (mpp7.P.11te, .<;er-virl.do de 2• Secretario)' 
procerle a leitura da. acta da sess1to antecedente, a qual é. sém 
observações, approvada. 

O Sr, Presidente - 'Passa-se á leitura dei expediente. 

O Sr. E:phigenio de Salles {supplente, atrvindo ae t• S11-
cretario) procede i :eitura do seguinte 

EXPEDIENTE 
Officios: 
Dous do St•. i• Secr(\htTio r:lo Scnaâo. de 27 do corrrm!e. 

comrnnnicando rrtic aquelln. ~asa do Congresso Nacion?I 
udopfon e ne~"ª <lnf.a 0nvio11 :\ ,,;arn'!ç:í.o :u; sPguintes pro-po~1-
i;.ões dest.:i Cnniarn: 

Revoa-ando os arh;. :t.• e 2• do ó~el'eto n. 78 A, de 21 d~ 
<lcr.rmh~·o· dC' 1SSfl. 0 uuf:oriZ:i. n Governo a trasladar p~rn () 
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Brasil os aespojos mortaes do ex-Imperador D. Pedro II e 
os de sua esposa D. Tbereza Christina.; · 

Facmltando aos filhos menores do Dr. Astolpbo .Dut.ra. a 
matricula gratuita nos . esfabelecimentos de ensíno, neoessa-
rios ã sua educação e instrucciio; e . · · 

Approvando o contracto de 18 de janeiro de 1912, cele
brado entre o Gove'rno Federal e a Companhia Cessionãria das 
Docas do Port.o da Bahia. 

Inteirada. 
. Do mesmo senhor e de ip:ual data, r·emettendo. o p.>tojooto 
no Senado crcando. na Escola. Navâl de Guerra, o cargo de 
desenhista-carto:;rapbo. com o~ vencimentos de 4 :800$ an-
.nuaes. - A' Commissão de Finanças. ' 

Do Minist~rio da .Tust.ii;.a ·~ Negocios InLeriores. de 26 do 
'corr ente. enviando cópia do :wjso do Minister io era F·azern.fa, 
r •. 60, de H de ngosto <:(;rrent.c. e outra da repw<Seu tv.<:ão <~·i
rig-ida pelo dircr.t.or ;::-em! da Imprensa N:wion:i.I. C'm . officio 
n. 840, de !) <le .iulho :findo, ao Sr. MinistTo dn. Frtr.énd:a . . eo::n 
rr,.spei to ao au;nne1tf.o .iul,:rai:Jo imprese1indível da dot.acão or
.ç.nmenfaria clestinnda. ás despezns de impreGsão i:.i rmbli'Jaclio 
dos debatês do Congresso Nacional. -.:.. A Cnmmis~ão de- Fi
nnncas, 

. D o Minislicri.o dos N('g-Ocio.~ da Faz~nrln . dl:· ~7 iiio r.orr"11t1i. 
eminndo a .seguinte · 

MENSAGlt:M'. 

Srs. m embros do · Con!n'esso Nacional-Remettendo-vos n 
inclusa exposit-ão do minisf.rn da Fn7.tmdn. sohre a nec1>.ssí
dade de. um crr.dito d<' 80 :000$, sunpJemcnt.nr á Yerba 3.\ª 
dnspeccão da:; Renat'f.i<:.Õc$' de Fr11.f'nda e outros servi<:os cx
traordinat'ios.1> tio vii;rent(! orr,amr.nto do ·mesmo ministerio. 
lenho n honra de vni> solir.it.nr n cnmpeLr.nte aut.orfaação .para 
a abertura do a Iludido credito . 

'Rio de Janeiro. 26 de a;;osto dr. i 920. 99P <J:i, Tndepend en
uin e il2º rla R"tmblina . -·- E1iUndo Pess(la. 

E~o. Sr . 'Pre~idente da Repnblica - O viFente orca
mnnf.o deste minisl.erio dotou a VE'rba 3.;• «Tnspecc!'lo das Re-
11articões de Par.enda E' outro~ !'<ervir,.ns e:d.raordinnrio~. com n 
import:mcia de 244 :000$000. 

Poi F: bem, at~ 3i •:!e maio deste Rnno. as despezas ciue 
r.nrreram por cont.a da me~m11. verbn se elevaram n r éis 
2.43 :530!3. deL~ando um saldo demafliado insuf!iciente para 
aU.1rnder :i~ quo ,iá se aehnm autorir.adas -para ser. effectuadM 
rluranf.c o l'e!'<f.o do cx:<?rcicin . 

E. segundo OR i:alculos foit.-0i::. as despezai:: presu.mivei~ até 
o cncerrámcnto do dito e:1::ercicio orçam cm 80 :!,70$000. 

Aproveitando o saldo e:"ii;t.cnf,e. a Vl'T'hn :ficn rrnrccenrln rte 
nina ~upplem~ntaçfi•) de 80 :OOO$C\OO. 
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Jlo~ essa '\ierba sã.o oust.eado!' sei•vic.os os mais impO\'t.nn-
11)8, _cuJa cxer.uç~o não deve: ~cr prejudicada com n. J'nlla. (lO 
crP.dil.o. para E;attsfar.er l!S re$pcr.l.ivas deapczas. 

'l':.ws !ii.'ip o~ mo~ivos que 1nc animam a soliciLar de V. E:(. 
ns nor.es<larrns prov1<fonr.ias'\ no s~ntido de stii- oht.ida auiori~ 
~ar, ão 1:lo· Congr_l'!sso !\'aci~nnl para a nb~rt ura do crP.d i[.o si 1p~ 
pl1'rnonl:i.r ntl llOpClrf.anr.lfl iwccisa. . 

íl,io de .T~nc1ro, 2G do ag;osto d" Hl~O. -llomrro . Rflpli.aa . 
- A Commi-si:::w de Frnan1;ns. 

Do Mini;;l l'.' rin da nn~rrn. <lc ;?i .• 10 r.01'1•i:-n!I', envianrlo 
as i::e,cT1inll'i-: · , 

Sr. 1 º Sec1·cl~·rio da Ca.mnra <lo;:;. Dopuk<io;; - Sobt-c o 
p1·ojcclo da. Camara dos Dcputudo<l mand:md·O a;rra.sat- Oo 
presidio;; miliLarr.•s i! providenciando sobre os condcmnnclo~ 
1ior sentença <lc jusl-iça. mili!ar, projccl-0 cujo avulso envjns
tP..:- a estl! :IJ:ni(.:l.crio. par.:i emiltir patl'oe1· r.om ·vosso ofrírio 
n. 125, de 10 úe julho findo, cm virlndP. de r~q~1isic:.ii.o rfa 
Commii;sií.o {lc Constituic:.ão <1 Ju$t.ir:a . . cabo-me communlcar. 

O projccto <le que se trata mercc<l ~ sympat.hia do Go~ 
\'('\'no. porquanLo c.-m parle resolve a siLu-a.i;ão dcsolnd-Or(l l'tn 'I''" nó~ nos nehamo~ <~lll m::r1c1•in (ln pcnit(mcaria milit:n·. 

De accf\Nlo i:om o art.. .~·2 dü Codigo Penal !\lil it.tlr, · :\ 
pc.na dc 1wi.,;ão r·o1n ll'aballio ,;:~r{L n1mprid1t Jcnko do r"· 
cint.o da prisão ou' f<Íra. cm cslabclcc.imcnt.o;; nn\'UI'!':, pr,.~i. 
<lim;. pracal'>, d~ guerra ou cm obras milil.m•e;;. . 

l\las. nr.ntmma. das nossas fot·!aleza·s · .;1' p 1-.c.:;t.:i. CP)lll•l 
acontece :i I"ortnlmm de ~tmt.a Cruz. :i 1~xigr.nein lri;al. 

Conviria. .i>.xaminar ~i o pi·r>jeclo 1·e1'olv" pPt'frH.nnwut,, o 
r.:tso. attendl:'ndo ao disriosto no arL. :'!": 4(0 Governo :iht·ii·:'L 

· o~ credH.og 11ec~ssari'os para r<>l16t.ruc<:âo d~ nm 1invilhão na 
Cr..s:i de Corrr.cc:fio <lo Rio de .TnnC'írn. (.• en~rará ém nrc1)1 dn 
com os · .zover110:1 <'sl.àduaes p..·u·a · oht.01• ílU<' o f!lçam mn ~1•11l\ 
"~tabcle('.imcnt.os penues, afim de nes.>c~ pnvilhõc~ sr1·r.m col· 
locadns os presi diario~ ou c<mdrmnn<ln!'> por :'<'n l l'n!:tl d r .in~~ 
i.irn militar.>. 

• Proc.ecl11 a duvida, r1a!'f'('r.ndo. qu" ~oi·:í t•oriiiidl'rn.vl'I .'l 
rinant.ia .a dc.<:pC>r1dcr->:e com a t'on~l.rnc«:ºo de pn.vi.Jhürõl 11<)4 
divr.rAo!>. p,~t.abcl·eeim1mtos qtrn SN'vem d" prisão nos l~st.arlo.~. 

At.t.cn<lendo lambem a C'(ll<'. não ~ão muitas, aindn h11j<'. 
a 'i penitcncia:rin;; do Brasil. r.m coudti1:õcs ctf' ,: :it.i~fa;:0r :i,:; 
.-xigenciai:: rP.q11erida::: (' n<'c~;;;;ari{ls a nm r i'-µi nwa tll' 1•dlll·!l
.não' -e de l.rahalho pa.rn <l dct.ent.o. S<'l'irt. mais pratfoo tal.wz. 
pi.·ocuttil' l\O& E~l.:i.do~ vl:"t f:'11d-r>rnc;iín r:-:t.rihi>lf'<' i m r-nt o~ rl<'\'J•fa
mrn!-r. apparnlhados. 

Ent.t·r oul.ro~ d-iminnindo a 1i1'.-przn r. 1<ati:;f:t7.í!ndo o l'f' 
g"!ffil'l\ exi~i<lo P"la lei. mr.rN~l'm i::~r rí t.:vhs a p1'níf.Pnf'i:11·í:L 
'11' P<'..rnambnco, n dn. Capil,'\l Fe1tcrnl r a cfo S. Pnn líl. n nw
lhor da .'\mr.rica do Sul. 
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SESSÃO Ei.t 2~ DE AGOSTO OF.: 19211 

Ar.;sim os que foram condcmnados. '(;SLa.ndo na~ rc..,.iõ€:o: 
r1•, 6" !! 7•, seriam mandadm> para :i penit,cnciarin d<! 'Per
nr·.mbuco: os que nas mesmas condicõ~ estiver~m nas regii)€s 
1 • r.. 4" ficariam ·na Ca."-"' º" Correcção do Rio do .Ta.nciro e º" 
rr1nrl>?mna.dos das re~Hícs 2• () 3" eomo dai:; circumscrip('.i'.i'es 
'milílnrr.s 1" <! 2• i;l'ri.am m:mda.do~ pn:r:i. n. p(}nit.encfaria .n~ · 
R. Paulo. Al<\tn 'Cio mai;; pa.r<"ca-tne {!ispensavcl . a cri>ação do 
p:i.vi.lhfi:o dP. que t,rala. o pr()jN~t.o, pois· os detcnf,o~ -em qi.13l
r1nrr <la~ m:.níl.'flncinrins citadas. lloderi:un ficar ~cpa.mdos. , 
rabPndo :-~ n,c!ministra~úo provid~neinr 3- 1'nspcif.o por ordem 
nr. CTovP.rnn rio Esl.n<lo. -0-0 ar.côitto com o Govrrno Federal • 

Q1miit.o :te; d<>m:i.is pri>sõcs (lUe <?.xistem com o nomP. di> 
r:vlr.ia-s ~spallm<las pelos out.ro;; E;;t:i.dos do Brnsil. ou são 
rlcma-sía.damcnie pequenas -0u não ~t.isfa:r.em As condições ~ 
~rirne ia pronnl moderna. <fo!'d<'- <lUC $ 1' .f.cnham ~m vista, nã,() 
,,~ rnrer.rl's hoje <'onde,mnn'Clog mns 3. p~iníteneiaria de Nova 
York, a ôa nP.publica Ar::r1mt.ina (Buenos AirM) com uma 
:lrf':l de 122.000 mel.r<1s Qtladrndo;;, e n. de Rogina Creli, nn 
Iln.\in rom /170 r.~Jlnlai!, nbri::rnndo r.m r.dificio ileparntlo h~-
nll'n,s r. mulhm-es. . 

De mo elo CflH', ·rllformando a (l\le l":dsf.A clr . ·nnt.igo - ver
dn1IP.iroi:: n.nt.Tos. ;;~m Jm:, Sf'rn ~r " .~i>m hyiriene. - -~" t.erti. 
dnrlo um l?'!'ltn<fn pnss() f}n1':i a rrent.(' <!m m:i.t.nria de t:mt.a rP.
lrvnnr.in. além ÕC' riU.endrr ao l:lrlo moral, que é o nfastamP.nto 
rins nrlminoso~ rln mrio milil.ir. r11.i:t. pl'l'Ol1r.11pacão nnir:t dnvo 
..:1'1' n prrp::iro <lo ;:.n!rl::ic!(). cios homi--ns li'\·r"s r nreí! .~Sn·rios no 
y1niz. 

~nndP r frnf C1rn i<latil'. - '~"'º""·>·ni:. - A .1111f'm f1>z. a rP_.. 
q11i<: i1.:ão. 

H1>fl\\l'rim l'nlo~: 
no rn.pi!.ão do n• r1>i:-imcmlo rlP inf.nn1.nt•!n. Actolpho J.o

"'':o: rJa r.os t.n. pC!dindo oonfag-Pm ~" ll)f1lpo. --- A· ~ Cnmmi"· 
.~in>.~ \li' ~fn:rính:t <' .éitH'~r.:i. 1• ,1" Fino.ur. :i.~. . 

F,' lido " fira i;ohl'(' n mi';:..'\ :d(> nltN'inr ITP\ihr>ra~ão nm 
f,Tl•,Í 1•rln 110 :::1•, nmJ-1•i;.!'lll',.; l) 11 •:3, 

~fín .~11rr"!:!<Í\'nmrnl1> li(lo.::" viío n Imprimir M ~P,!:11 intM 

l'l'VIJ'i~C:T01" 

N' iH f) - iMo 

J'1'r•o1n1 .·~. crmfm'ml! me/.h01• cm1d .• ~r. " (·m1w1cnwraçii.o do 
('l')ll(!llíl.rin dn. ·irulcp1inrlr.ndn. do nrn.~il: com plll'""el' rln. 
('1)111:mi1isfio rlf! F'fmm r:11s .~n h1•1• ns 1•m1i'fldn.~ r•m :J• rlig~. 
ru.~.çcio 

Ao pro,jccto n . :Hl C. de 1920, em terceira discussão, 
ro1·am apr1~sentndas pelo illustre D eput:fldl) DL'. Paulo de 
l"rl\lll.in. ::is omendas ns. L 2 e :J . 

O Í\!:!!'.11mpfo, :impl:unl'nlR di!-tc\11.ido 'no Congrosso . e 11ª 
i111p1'l'ns1i, roi, afinal, reduzido :i es:;:c proj(.•cto de aut.orizaçao 
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ao E::ceC';ltÍVO J?ara promover, desde .iá, ·ª .'i:ommenioracãu dn 
centena1·10 .da, independencfa poI~tíca . do :\3rasil, auxiliado pnr 
emprc~!rnnd1mentos que representem ·utilidade . Jlermanentc dr~ 
.necesl'>tda{le pnbli~n! ·ex~mip:md-'.l; .. p;irn: tal fim, os. p~o.!cclo~ 
do- · Congresso, ~mimsterws . . Pre~e~~ura , ·E stados, municipali-
dadefl, ' assoc1a~oes · ou · ·.Pnrt.1cuares7>. · · . . · ... .. 

· A~· emendas ·do illtÚLré 'Deputa-do :Paulo de FronÚn' lem~ 
bram. e ·com razão, ·a id~â de· uma. ·exp_osicão. ~acicinal, . substi
tuem a ·palavra· ·«Congresso:» pelas .palavras 4:membros. e Corn
tnissões do 'Congressol> e suggerem a necessidade de .se tornar 
exprei'lsa. no IJroJecLo, a decr:fraóão · de que ·O .credito de rr!i~ 
15. 000 :0'00$ póde ser ultrapassado pelo Poder Exccul,h:o u~ 
organização do programma'. •· · · · . . '. . · . . . · . . . 

Nl\; di~cussão ·havi'<la ·no '-plenario sobre o.s emendas 1~m 
segundo i.urno, o ineõmo eminente Deputado Dr. .Paulo d<> 
Froniin, ~rcceitandO' ' 'o vol.o · da Cam·a't'::i, de ser. cominettida :i.o 
Poder -Executivo ' a àtlribuiç1io para a organização do pl'o
gramma·: accenLUou que e!tte podcrin' SCt' ' destinado. em su:t 
ex:ecucão, a uma· simples commemoração festiva .do grand~ 
feito dos nossos maiores, ou :i. um· t.rabalho ·de 'maior vulto. 
'denfro do· cyual. ent.ão, deveri:i· ser . inchii43-, como .demons
tração mais ~olemne· de nossa · ex:isf,ençia _pplitfoa, socinl e 
e~on·omic:i, uma grande . exposição ·nacional. · · . . " 
· · Accrescentou o illust.re reprc.~eritante' do Pistrieto Fe·· 
(ieral. nn 'op-por.tuna. inf.ervencão qtle teve na materin. com 
seu!t · °<~xpre~i;ivos discursos .. no plenario, qüe, na pi'imeira 11~-
pothcse; ~ra exceRsivo 1) credito de 15.000:0008 e,. na se
gunda .. or::i indispensnvcl amplinr-se este, · até a um ma:-;:im<· 
de 100.000:000S para que o Governo cxecut.c, dignamen1'" 
um vasto proSTammn commemorativo. . 

o nC'!:-itor. confo1·man<lo-s<:-. '"ºm r~ln opiniiio tio i Uu~r~·,, 
:rntiw d:t,:; eml'ndas. ·<ttH\ (!; nl~m ·dC'.l mais,. mn dos r.hf.!f l)!' i11-
l·ont.!'st:lvl' i!-l da polyterhnicn · b r as ilc lrn. pP.n~a. , que ·acwl'm'tl~ 
n'H'ldificar. t:í'm n ncceitaç5o d~~ ~mi'nda~ n. t P. n. ~. o. u l
t.im:i pnrf r- cl(l 'flro.iPd.o. com \lma f'ffif'!Hln ~uhst.i!.u tiva 1i:r 
C0mmii-~fin .. rom :l. qonl ::m devo considernr prc,iurlir-nd:i a 
omcnda n . 3 . 

O pnt' t'l: •~r . porlnnto. é L~ ~egninfc: 

Eml'nrin n. 1 . 
'A Commissüo · f. fnvor:wel. 
EmPndn n. 2. 
A Commissão é fayoravol. 
Emendn n. ? . 
~nhs1.il.ua-!'e pcln ,ol':;uintc: 

. Art. 2. • Rt!!di.ja-sc assim: 
«0 Gn,v()~·no 0r:;arii1,::rr ú o :r:rrogrnminn da commcmor:w;lo, 

submcU.~ndo-o no c.011hcrimcnto do Congrf:'.'!SO. com. o pc1.l1df\ 
rJo cr0d if.o . ncee!'srtri~1 ·12nra _exrr.11cão cln. . presente Jr.1 .:> • ·l . 

· Sal a das .. Cormmsso<'s, 27 d ~! . ~gosto lJC i 920. - C111 " " 
de. Campo -s . -- Alberto" Mnrnnhão, Refator. - Antonio Carl11.~ · 
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SESSÃO EM 28 l>E A~S'l'O Dlt 1920 525 ' 

- Pa.ch:eco Mendes. - Carlos Ma:eimiliano, vencido. - Ra
miro Braaa. Celso Ba.vma . - Oscar Soares. - Sampaw 
Corr~a. 

·PRo.r8C'ro' N. 19 e, D:S: · f920 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. i. • Fica o Poder Executivo autorizado a. promover, 
d1Jsl.le ·já., . e conforme melhor convie!' aos interesses nacionaes, . 
a com.memoração do Centenario da Iadependencia Politiea do · 
füasil, acceitando :i. eoosieracão ou concµr.so de todas . as clas
ses sociaes, observada$·. as .seguintes condicões·: 

1 •, constituicão de uma commissã.o idónea, que f icará 
diL'~ctamente subordinada ao Pl·csidente da Republica, para 
organizar e executar o programma que resultar_ do exame e 
coordenação dos pI'ojectos que forem formulados pelo Con
gresso, ministerios, 'Prefeitura do Districto· Federal, Estados. 
municipalidades, associações, ou particulares; · 

·2•, observaoã-0 do criterio de prefetencia para os empre
hendimentos que representem utilidade permanente, ou atten
dam a reconhecidas necessidades public:i.s, tudo para melhor 
aproveitameato de loda e qualQuer contribuicão . 

Art. 2'.a O Governo realizará as operacões de credito ®e 
$ejam necessarias para a execução da presente lei, podendo 
despender at.é a quanf,ia de H>. 000 :000$000. 

Ar!.. 3. • RevOgan)....,.<;e; as cl i.::posi1;õP.i!i nm contrario. 

Sala dai; Commissõcs, i3 de agosto dn 1920. ~ Albert<> 
.\lu.ranhü.o. Pru::;idel'lt.ú. - B11/.l/tu:.u1· l' c,.,.ira. - - Sampai11 1:111·t 1ia. 
- Octat'io Mauaaúefra. - - Gitw l11a l• • JJraya. - 8 1111:;11 t) ll .\" / 1'0, 
- Octavio Rócha. - Carlos illa:r, i.111.ili1wu. 

N. f 

,\o a1·t. iº, 2•: 

IJ1>.po i~ (\:i. pala\'l't1 : <tl.Í(\ prt.!f1~l'•m'r!it11•, ac(:rcsuentc-sr\: 
"ll'•rn a e•mlizatii.0 dP 1mm Jt;xpn;;icfí.fl !\ar\íonal. na Capital da 
[\1\publica> . 

llio. i::?- de agos to dt' i 9~u. - I'1m/..J de P1'onl-in. 
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5.1!6 ANN.-1.ES Dâ CllMAM 

N. 2 
Ao art. 1•, J•: 
F~m vez. d~ do1·muiadosl) pelo Cong1·e$Sú~, di,s'a-se: <for

mulados pelos membros e Commissões do Congresso». 
Rio, 12 àc ago~to de 1920. - Paulo de Fronfüt. 

N .. 3 
Ao art. j•: 
Dépoi.s das palavL·a::: ~podendo dc&pcnder», accrcscenlc

:;e : .i:infoialmentc:i.. 

1: iti: I:.l tlc agosto de 19:.!0 . .:.__ Pmtlu de Fronli-ti. 



N~ 8l B - t82et 

ntdaci;iéo paras~ dímmão do projecto n. 84, de 19!0, q1te fi:ta. a despeza do Ministel'Ío da Justiça e N~[IM•os 
· lntffiores para o txercicio 1fo 1921 

O Congr~ Nacional resolve: 
Art. i.0 O Presidente da Republíea é autorizado a despender pelo Ministerio da Justiça e Negocios lute~ 

riores, com oo serYiço:t designados nas seguintes verbas, a quantia de 2!}:736S, 011ro 1 e a de 65. 966:681$4-27, 
rapei: . 

'1 • Subsidio do Presidenta da Republica .. .. ... . 
2. Subsidio do Vice Presidente da Republica ... . 
3. Gabinete do Presidente da Re~ublica •.... .. 
4'. Despeza com o palacio da Ptes1dencia da Re-

t>~blica •. : ..•. ... .••••...• •. ....•. . .. . • 
5. Subsidio dos Senadores •...•.....•.•.....•.• 
6. Secretaria do Senado .. .............. ... .. . 
7. Subsidio dos De1>Utados ............... . ..... . 
8. Secretaria da Camara dos Deputados - Ali· 

gmenta de 63 :3788, no «!lateriala (V.), 
com a seguinte discriminação. pelas sno
consignaçi)es: 

Para a continuação da publica~ 
çao de doeamenlos parla· 
mentare.; ... ••. .• •••••.• , .... B:(){)0$000 

U>:OOOJOOO 
32;iOOSOOO 

Objeetos de expediente •• , •••• .• 
Dcspezas eventuaes .••••••.•• •• 

-Conserv&~lo ~limpeza do editicio 
e dos movei!, ••••••••• ,.,. f: 978$000 

Consolidada 
Ouro Papel 

t20 :000SOOO 
36:0005000 
36:0008000 

774:ll00$000 
672:780$000 

2.607: 600SOOO 

VarJavel 
Ouro Papel 

43:801)$000 

2&!S :001)8000 

324:62UOOO 
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Para consenaçll) e cosi.elo do 
.automov~l desUoado á con· 
ducçao do Ptmldcnte da Ca· . 

. mar1.:·.. . •. . • . • . . . . . • . . . . . 6:000$000 
Augmontada do f.HOOS (C .) para pagamento 

de llillerenças de Ycocfmeotol, em vir· 
tudc de substitui~, a QID Chefe do 
secção, um fº offiéial, um · 2' official e a 
um amánuonse interino. 

Augmcntada. de .i::860S (V.} pata pagamento 
ao porteiro da Secretaria de quantia cor

. respondente a alu~ueis do piedlo do sua 
residencia que deixou do receber durania 

. ·quatro annos. . . . 
Augmanfadà. de 3:5iOS (C. ) para pagamento 

de gratifica<;õcs a<ic!lcl.onaes.a nrioi fUno
cionarios que completaram to annos de 
serviços e a outros que completaram maia 
cinco a.unos, com direito, portanto a mais 
5 Ofo. . 

A.ugmentada do {:0808 (C ) para pagamento, 
a contar de i de j aneiro, a um 1m_pplente 
de redactor de debatas, que'Cl-011lpleton to · 
annos do serviço. · · 

Augmentada de i : 260S (C. ) para pagamento 
da gratiftcaç!o addlclonal de 1!5 "/• a nm 
tachygrapbo que completou ~O annO!I de 
servic;a, a contar da t• de janeiro . 

A ugmcntada lia 101 S660 (C. ) para pagamento 
de accr<.?:;eimo do gra.lilicaçào addic ionai, 

Gomo lidada 
Onro Papel 

·. 

Variavel 
Ouro Papel 
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a pal'fir de li do novembro, & ttm tachy· 
grapho do i~ classe. · 

Augmentada de 380$ (C ) para pa<gamento d~ 
accre3eimo de gra.tificação addicional a 
outro taehygrapho dai• c~asse, a partir 

. dei de junho. · · · 
Diminuida de i :080& (C.} pela suppressio d:l 

gratificação addici&nal a um coiitinuo fal· 
lecido. · 

9. Ajudas de custo aos membros do Congl'csso 
Nacional ............. ,,. ··· ~ .. J ......... ·, , ... 

iO. Secretaria de Estado ........ ." ............ . 
Diminuída de 3:600.S (V.} pela illiminação da 
. gt•.i tiftcação ao assistente do mlniaterio .. 

H. Gabinete do consultor Geral da Republica ••. 
f2. Jmitiça Federal. .......... .. ... ........ .. . . 
f3, Justiça do Dlstricto federal •.. , •••..• ,, • . •. 
H. Ajudas de custb ,. magistradrn .... .. : ...... . 
Hí. POiícia do Disfrlcto Federal ·, .•.••. , • , .... . 

Redigin.:Jo-:>e assim a con.sign~ão (<Conducção 
de eo'erroos, allonados o cadaveres: 

11Conducção de enfermos, alienados e cada
veres,., podendo o Governo encampar o 
material do servi~ actual, dentro do era.
dilo votado e trallllíeril-o á Prnfeitura 
Municipal, qae ficará obrigada a executar 
os trabalhos deco-mmtes, som onus para · 
a União, mediant11 as condições estipn· 
ladas, mantendo-se o credito da proposta 
de i92:000S, que não poforá ser excedido 
na encampação e passagem desse se1•viço 
para. a Assi.Sttncla Municipal, na qual, 

.... 

993:322$260 
275:0005000 

17 6005000 
t 81!3 520SOOO 
{.489 875$000 

H!í :200S618 
Ul :3~6$H8 

1H:34-6SH8 
tl:OOO~OOO 

80i:· .. HSH8 
7G:a60$H8 

7:01JOSOOO 
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pensa o Governo, l,)Oderá .ena ser fel to oom 
melhor desanvólv1mento e elfloacia, .•.•. 

!6. Brigada Policial. 
Augmentada de l0:71Stl (C.) par& veoclment-0s 

do coronel João Augu~to da Costa, refor
mado por decreto de i de agosto de 
i\120. . 

Augmentada. d.e 6:.\601500 (C.) ~ta lnolueão 
dm1 seguintes- reformados: · 

. Anspeçada llermeneglhlo Hono-
rato Pontes, doe-reto de i6 

• d'.! junho de t920. ... .. .... · 9iOSOOO 
.Anspeçada ~Toão Domingos da 

Silva, decreto de 7 de abril 
de rn:w .... .. :. .. .... .. . 730SOOO 

Soldado José Ah·es Cabral, de-
creto de 3t de março de 
i \l'lO . • .. .. , . .. .. .. .. . 1305000 

Soldado Arihur de Jegt1s, de-
creto de 7 de a brll de i'il20 • 130~000 

Soldado Galdino Martins da Lyra,. 
decret'l de i d:i abril de 
{92(} .••. •. • . ~.. .. • .... 

Soldldo Manoel Nfcacio Da.ntl.s, 
· decreto de 5 do maio de 

. i\t20 ........ . . ....... . .. 
Soldado . José Joaquiril · de Al

meidi\, decreto de 26 de mai<l · 
de l920 .......... . .. .. . . . . 

Sóltlado Roldlo Hibeiro,. decl'eto 

40t~OOO 

130$000 

730SOOO 

GonsoJírfa.da Variavel 
Ouro Pt1.pal Ouro Papal 

õ. 213: 378$500 . 2.632:2 .. 05!)90 
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da 2 de junb.o de rno ..... 
Soldado José J\Jarques de ílli

veira, decroto de 28 dejulho 
de !920 ................ . 

730$000 

730SOOO 

. 6:460$500 
Diminuída. f'e .t:2iOS!iOO (C.) pela exclusão 

dQB seguintes reformados QU0 íaJ]eceram: 
:Segu11do sargento· Joaquim Fer~ 

nandcs da Silva ........... . 
Cabo do esquadra Jeremias Ale

xandre de Oliveira ..•....•• 
Sol ado José Caetano de Lima .. 
Soldado Manoe~ Antonio do Nas-

ciroen•o •.••...••••••.•.... 
Soldado Agcnor Percfra de Mn-

raes . .....• : ............ . 
Soldado Bertholdo Barbosa dos 

Santo~ Carmo ....• 
~ 

8398500 

766S500 
730$000 

47'$500 

73ogooo 

730SOOO 

4:270S5oo 

Diminuida ,/e H:-'OOS (C. J no «Pessoa ln, pela 
suppl'es:!lo do logar do tonente-wronel 
do Estado Maior, .assistente do ~finlsterio 
da Justica .......•...•.•.•..•....•..•. 

i7. Casa de Detenção .......... , .............. . 
f8. Casa de Correcção ........................ . 
·rn. Archivo Nacional ........ . ...... . ...... .. 
20. Assisteacia a Alirnadrui . 

. Redigida. a consignação «Acquisição e con
certos d~ moveis e utensi!ios, etc.,,, do 

lS .6li- 338Saío 
f36 2005000 
ct 52 !I03S·rns 
!7!:830$000 

:i.M6:511so25 
7(}7:8L7S71í7 
~O't:6:í2Sl 18 
:!7:746$118 
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seguiut~ mo.io: Acquisição e con.:arto de 
mo\·eis o utensílio~ •. do material para :is. 
oíli.iuas e do material rodante, inclusiva 
aulom~rcis e amhulandas, seus accesso
rio;, forragem, remonta de aniruaos, in- . 
struu1ento~ de la rnur a, sementes, arvo
res e mudas., . 

Sub~tituida, com o augmenw de_ 233:61'2S (V.), 
a di:>eriminação do matct ial•• oonstantc 

~ da proposta , pela seguinte, rodu?.indo-se 
igual quanlia na \"t!rua do llospicio Na
cíonal de onde ,-ão ser retirados 300 
doentes piira a colonia: 

Alimentação e dieta; para 600 
doente.:, o QO empregados, 
a IS200: ... •.. . ....• ....• 30tU62$000 

Fazenda, cali;ado, chapfo;;, a\·i
amcntos e material para la
vagem e engcm1mad0 da 
i·oupa . ..•. , ••.•••.••..•• , 48:000-SUOU 

Combusfücl, c11topa, lubrificantes 
para a lá.Yandcria, cozinha, . 

omcinas e material rodante. 36:0008009 
IMlrumenk•3 ào la,·oura, semcn- · 

tes , anore;, forragens, re· 
. monta de arreios e animaes, 
rerragcn.;, ele ........... . ..... ao: ooosooiJ 

Coruenacão, concertos e acquisi-
ção do material rodante. . . t8:000SOOO 

Consolidada. 

Om·o Papel 

V<\riarcl 

O oro Papol 
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- .2t. 

'-kli .:am~nlo ·. , tlrocias, Ya>i -
lhHnc, apparelhos o mace-
1·ial para o lit.boratorio .•..• 1!i:000$00U 

· CorrSHmo c.Je luz e energ:a olc-
ctr!ca, acquisição do mate-
ríal electrioo e aluguel do 
tolephone ................. t2:000SOOO . 

Acquisii:ão de mo\'cis, utensílios 
e do material de oficinas . . • 6:000SOOO 

f'umos ·ºartigos para fumantes. 6:000$000 
Limpeza o conser\'açào de pre-

dios ••• . .. . ...•••.. . ..••• • 4:000$000 ' 
Ot1et tos de cx11edieute, livl'os, 

revistas scientiôcas, cnca-
dcrnaçõo; e impressõ~s ..... 3:\JOOSOOO 

E ventuaes .• , •.•. .. • , .... , ••. _ . 1:0005000 
Scrvi•;o runerario (art. 88) ••. . • (); 0$000 
Auxílios de aluguel do casas para 

o directo1· 3 :600S, p:tra o 
medico alienista ou a~-
tente 2:4-00S, para o phav-
maceulico í :2008, e para a 
administrador ! :200S, com-
lanto qae as ca~às sejam vi-
si11bas da Colonfa •...• . .. . • 8:i00$000 

v:n:522sooo 
A ugmentada de 800:0005 (V) . para .conclusão 

da Co'.onia de Alienados em Jararépaguá, 
insmllaçõos e trabalhos complementares. 

Departamento Narional de Saude Publica •.• , 

. 

687: 3 i!7S800 
728:459S835 

3 . .t22:233gi21 
6. 369: { 90$4.00 
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22. Secretaria. .do Cooselho Superior do Ensino . . 
23. Subvénção a Institutos ds EDsinO' .•• ..• ...•• 

Áugmcntatia de L~OO:OOOS (V). \lara aug· 
manto do edificio da Escola. Polytecbn(ca 
do Rio de Janeiro e t1;ansferencia para 
elle das io!tallações do Instituto Electro. 
i,ccbnico aonexo á · mesru& escola, ada- · 
ptaudo se o ediffoio do referido instituto 
para. a Sec1·~ta.ria. da h s\iça. e Neg'Qcios 
Interiores, ou sendo a.o mesmo dado o 
tlestioo mais con1enie11te para o serviço 

2\ . F.sooÍa11~~~~1;ãi d.'e• Bêti~~ ;:;:t~;: :: : : : : : : : : : : . 
25 . Jnstitu!o Nacional de Musica •. •.... ..••.••.• 
2ó. ln ,tit~1to Benjamin Constaot . ........ . . : •. .. 
27. lnstitulv ~aciopal de S:1rdos-~odos .. ..•. •• .• 
28. Bibliotheca ~aciootl ...... ~ ...... ~ ....... . . 
29. Soei:or1•o;; Poblioo; • • • ••••••• •. • • • • ...•.• • •• 
30. Obras .......... . ............ ..... ........ . 

" 1 oclu.si ve 30: 0001 para obras ei:rernas da Fa
culdades de O!reito do Rectfe, e 30:0005 
para o edi:icio do Ju.izo Federal <la. BaMa 

31. SerAíç.o ell'litoral. ..................... • .• ;. ( 
32. Corpo de Bombeiros .......... : ............ ( 

Augmeotada. de ll : 31l$S75 {C.) pela. i.nclu:>ão 
cios seguintes rerormados: · . 

8eg1imfo tenente J.udovfoo Cor-

Consolid ad.1 
Ouro 1'ap0l 

.... 

J 

7t-:toosooo 

-

.:!lS2:9:S5$833 
380:iOOSOOO 
323:6i;5$908 
95:9408000 

.u;:o12s500 

üi:MOOSOOO 

Va1·iavG! 
Ouro 

29:131)~000 

Papel 
3: !>78SOOO 

6; 3H·: lJ70~:2ôO 
{ ":11:762$236 
til :1-0í-88::i3 

18:.l':675Si19 
78·:276SH8 

!0:>:512$18{ 
!iO: OOOSOOO 

300.: 0008000 
200:000SOOO 
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1·êa do :.'1ascimen_t<), dccre<o 
de í2 de maio de i920.... •. 3:3801995 

Segundo tene.1t.e João Bapti1t& 
. Pe -sóa, dooreeo de 23 de ju-

nbo de t 920 •••••••••.••• ; . 3:07&$ã85 
Segundo tenente Frederieo Cy-

riUo rlo Carmo, decreto de 
25 de junho de i920 . . . . • . • · 8:3805995 

Soldado José "Ferreira de Souza, 
tlcéreto;-de f& de junho de 
(9.20.......... . ...... . .... 401$500 

Sóldado Alíredo Loit: da Rooha, 
decret.o de 2 de ju~bo de 
t9ZO •• ••• -..... , .... ....... .- 3&tsSOOO 

Ca'ho de esquadra José Falcão, 
decreto de 2~ d~ julho da 
1920 • .•••••••••• ~ •• ••• •••• 761i$500 

U~371Sti75 

Augmcnta la do no; (C) para. soJdo do ca.bO 
r.uiz Gonzaga . Rodrigues, reCormado . por 
decreto· de 4- ·de agogt.o da l 9.20. i 

Diminuída de J :6-061 (C) pel& e1clW!ão 'dos 
!eguintes reforma.d08 que falleceram: 

Segundo sargento Joaqul:n Bar
bo:a dos Sautos Furtado ••• • · 

Cabo de esquadra Desidcrio Car-
neiro 1i a Cunha. ..... . , ••• . • 

'f 

83118500 

7663500 
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33. Administração, jtistiç;i: e outras (:espezas no 
Te1'l·itorio do Acre: 

Atigmcnt~.da de 30:0008 (C) pa1·a vencimentos 
de um desembargador, posto em disponi
bilidade por decreto de 15 de julllo de 
l9:ZO •••••••••••••••••••••••• • •. • • • • • • • 

34-. Instituto Oswaldo Crus •••••• •••• • ••. •.• • •• { 
35. Scrventoario do cullo catholico .•.•• . ••••.• ( 
36. Magistrado3 em di!J>Onibilidadc .•••••••••••• { 
37 . . Sntistitr Íl:õeS., •• ••••• , •••••••••• • .• •••. •• l 
38. Subtenções ••••• • ••••••••••• ••••••• •• ••••• ( 

..\ugmentada de 30:0001 (V) npara. cootinoa
t;ão dos serviços de postos antiophidico;, 
em Goyaz, M&tto Gro:iso e Parahyba, C{)ll

tractados com o Instituto Vital Brasil, e 
inicio do mesmo serviço no Ma.ranhã.o, 
por intcrrnedi<> do Instituto Oswaldo c··uz 
sendo 

0

5:0008 para in~tallação do novo 
·posto"• 

Augmentada de 30:0008 (V) para. subvenção 
ao Instituto Historico e Geographico Bra-
eileiro. · . 

A_ugmentada de 30 :0008 (V) para auxilio dos 
trabalhos do Setimo Congresso Brasilei.ro 
de Geograpbia, no Estado da Parahyba, 

Consolidada 

Ouro Papel 

\ 

I.963:633Sô77 
4-98:6005000 
~1 : 001.)$000 
80:000SOOO 
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39. 
.íO. 

. .\ ngmen!ada do :1. 70 :OOOS (V) para as seguin
subyenções: Dis;:ensario S. Vicente de 
Panlo, dirigido pela irmã. Paula, 120:000$ 
Liga contra a Tuberculose ~o Rio de Ja
neiro, 20 :0008; Lyceu de ArteJ ·o Officios 
do Rio de Janeiro, 30:00050-00,, ••••• ,.: 

EV'entuaes •••••.••.•• ,., •••••• . -....•• , •.. : • 
Percentagens sobre vencimcQtOs'; ••.•••••••• 
De arcórdo com a. autorização legal pal'a pa-

gan:cnto .. . .. .. .. . . .. . .... . . .. . ....... . 
,' 

Total .. ·, ....... ~., . •... ..... 
~ 

· 1. 

. . " ...... . ••••• t • • • • • • • • • .... ' •• ·~ •• ...... '........ . ........ ' . 
• t ••••• '.. .. .. • • ' •• 1 • • . •• 

687:000$000 
:1.oo:ooosooo 

4.000:000$000 

32.651:78~$761 29:7365000 33,3ii:896S666 
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'.Art. 2.0 O Governo dislribuir:í. entre as instituições abaixo 
di·.;-.criminudas no Disf.rict.o Federal e nos Estados, em 1921. a 
rarem 'Côm sern~lhante dest.ino, incluindo-as tarnbem em rat.eio 
n rcn<la iwovcnienle .rios impost.OA que na lei da R.cceíta figu
rarem com' sernclh:rn1 e d<'sUno. incluindo-as tamhem cm i·atcio 
com M que acf.ualmente part.icipam do auxilio de quotas lo-
t,ericas. · 

. - Para a Liga 7 de Setembro de S. Paulo. . 
- Para a F::wuldade de Medicina de Bello Horizonte . 

. - Faculdade de Medicina ao Estado do Rio de Janeiro. 
- ]'acuidade de Medicina de Pernambuco. 
- Escola de Engenharia de Pernambuco. 
- Espola de Direito àe Goyaz. 

· - Institutos Pasteur, nos Estados onde já existam. 
-Associn.çiio de Cl1roni~tn.s 'Desportivos da Ciipitii.1 Fe-

deral. 
- Faculdade de Pharmacia e Odontologia de Nither"oy, 
- Faculdade de Medicina de Porto Aiegl'e. 
- Faculdade de Engenharia do Paraná. 
- Faculdade de Direito do Paraná. 

. - Sociedade N. S. do Bom Conselho, com estabelecimen-
tos de ensino e recrolhimento de orphãos, em Alagoas. 

· - Instituto Benjamin Constant, de Manáos. . 
- Orplmnato de Santo Antonio, de Bello Rorizonte. 
- Santa Ca~a de Misericordia de Bello liorizonte (hos-

pHal de tuberculsos) (maternidade) . 
- Asylo da Piedade, em Caethé, Minas. 
- Casa de ~Caridade de Leopoldina. 
- Hospital S. Salvador de s."José de Além Parahyba. 
- Hospital de Caridade de Catag.~mzes. 
- Hospital de Caridade de Ubá. 

/ - Hospital de Cd'fdade de Viç'osa, Minas. 
- Hospital dr Caridade de Santa J~uzia d'11 :Carangola. 

Hospital de Caridade de S. Paulo de Muriahé .. 
Hospital de Caridade de Mar de Hespanha, Minas. 
Hospital de Caridade de S . .Toão Nepomuoeno. 
Hospital de r.aridade de Rio Branco. 
Santa Casa de Misericordia, da Bahia. 
Tristit.uto Geographico e Historico, · da Bahi~. 
Tnstituto de Proteccíi.o ó. Infancia, da Bahia. 

- AS'socinc:üo das Senhoras d.e Caridade, da Bahia. 
- Santa Casn de .Amatgosa. 

Sant.n Casa de Ilhéos, Bahia. 
Sanl:J. Casa de Santo Amaro, Bahia, 
Snnta r..usa de Cannavieiras. Bahia. 
Santa Casn de Itabuna, Bahia. 
Santa ICn!';a <le Valcnca. Bahia. 

, - Santa Casa de Nazurcth, Bahia. 
S11nln Casa "ele. Maragogipr. Bahia. 
S:mfa Casa de Cachoeira, Bahia. 
Santa Casa da cidade de Barra, Bahia, 
Santa Casa da Bahia. 
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Instituto S. ·.Jlosé.' na Bahia. 
- Academia Manoel Víctorino, Bahia. 
- Sociedade Beneficente Luz Protectora de Santo 

Amaro, Bahia. . 
- Escola Polytechnica, na Bahia. 
- Faculdade de Direito, na Bahia. 
·- Lyccu de Artes e Officios, ·na Bahia. 
- Collegio dos Or,Phãos S. Joaquim, . na Bahia. 
- Lyceu Salesiano, na Bahia. . 
- Centro Operaria, na Bahia. 
·;.._ Escola 5. Vicente .de Paula, na Bahill. 
r-- Asy10 do Bom Pastor, na Bahia. 
- Collegio Santa Euphrasia, na cidade de Barra, na 

"Bahia. 
- Sociedade Beneficente dos Artistas em Itabuna, na 

Bahia. 
- Centro de Catechese Pontal do Sul e Colonin S. José, 

mantidos pelo bispo de Ilhéos, na Bahia. 
Abrigo dos Filhos do Povo. em S. Salvador, Bahia. 

- Hospital de Caridade de Rio Preto. 
- Santa Casa de "Misericordia de Juiz de Fóra. 
- Santa Casa da cidade de Penedo. 
- Santa Casa da cidade de S. l\liguel de Campos, Alagôas. 
-· Hospital de Caridade de Viçosa, Alagôas. 
-- Santa Casa de Ubernba. 
- Asylo Santo Antonio de Uberaba.. 
- Hospital de Barbacena. 
- Hospital de Palmyra . 
- HospiLal de Queluz. 

Hospital de Marianna. 
- Hospital de Oliveira. 
- Hospital de Ponte Nova. 
- F{ospital de .En.Lrc .Rios. 
- Hospital dl'l Piranga. 
- Asyio d1J Orphãos de B:n·bucena. 
- Santa Cas~.-dc Abaeté . 
......_ Snnta Casa da Santa Rita de Cassia. 
- Santa c·asa de Passos. 
- Santà Ca!la de Guaranesin. 
-· Snnta Casa de Guaxupé. 
- Santa Casa de Monte Santo, Minas. 
-- Santa Casa de Uberabinha. 
- Santa Casa de S. Sebastião do Paraisa. 
- Pão de Santo Antonio de Bailo Horizonte. 
- Snn1n f.:asa <ic Pitnnguy, Mina!!. 
- Snnln Cnsn dc>. ílio Novo. 
-- Santa Ca!:a de Lima Poarl.P. 
-· Sa1i'fo f:usa cfo Sanla Ril.a cfo ·.fa.cutinga. 
- A~rlo de InYalidm:. do S. Vicente ele Paíilo, de Ca-

rangola. 
- Asylo João Emilio, de Juiz de F6ra. 
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- Casn rfo Cal'idade de Varg-inirn, Minas. 
- Casa de C<"iridadc de Turvo, Minas. 
-Asylo de fül'ndigos de Juiz de l~!'1ra .. . 
- Casa de Cat·idnde da Encruzilhada · de Baependy, 

J\Un:i.s. . · 
-Sociedade de S. Vicente de Paulo. ele Cn:xnmbú. 
-Sociedade de S. iV'icente de Paulo, de Ayuruoca, 

llfinas. 
- Casa de Caridade de Silvestre Ferraz, Minas.· 
- Casa de Caridade de Baependy. 
- HospiLal do iP<iumhy, Minas. . · 
- Santa Casa de S. João d'El-Rey. 
- Santa Casa de Caxa.mbú. 
- Casa de Caridade de Lavras. 
- Casa de Caridade de Ouro Fino. 
- Casa ele Caridade de Garrno do Rio Claro. 
- Caso. de Misericordia de Sorocaba, S. Paulo. 
- Asylo de Invalidos do Pão de Santo Antonio, em Dia-

mantina. 
- Asylo .de S. Joaquim do Serro, Minas. 
- Collegio Provídencia, de Il-farianna, Minas. 
- Casa. de Misericordía da :Barra rlo Pirahy, E, do Rio. 
- Hospital de Bomsuccesso, Minas. 
,_ Hospital de Caridade da .Parahyba do Sul, Estado de 

Jtio. 
- Casa de i\Iisericordia de Rczende, E. do Rio ... 
- HospHal de Dores da J:loa Esperança, l\linas. 
- Hospital ele Formiga, Minas. 
- Casa de Car~cladc de Magé. E. do Rio. 
- Casa rfo msericorrlia de Cantagallo. E. do Rio. 
- Casa de .Gari dado de Macaht! , E. do' nio. 
-- Asylo de Invalidos da cidade de Campinas, S. Paulo .• 
- l\fatet•nidnde de Campínas, S. Paulo. 
- Ho:..:pila11s do Circulo Ttali:mo Amiti, de Campinas, Süo 

Paulo. · . 
- Ca~a de l\1isedcordia de Victoria, Espirita Santo. 
- Casa rk ·.Ylis1~rirorclia ele 1Cachoiorri elo Ttapemi!'im. E:-;pi-

Tito Santo. . 
- Santa Casa de Perdões, Minas. 
- Maternidade do Ceará. 
- Sor:icdad'o de Bcncfir.cncia de Ttnpctininl!"a. S. Pnülo. 
- Casa de Caridade r:lo Serro. ' 
- San!.a Casa do Maranhão. 
- As7-·ln <le Mi&ericordin. do Mo.rnnhüo. 
- /\s~·lo fll) Misericordia da Parahyl>a. 
- Snnl.a Grmi. dn Cnpítnl da Pnrnhyba. 
-- ~a11 ln 1 ::i.~a dr' ,\l'eia, na Jlnraltyba. 
-- ~:wi.n Ca~:t da ./\lni;on Nova, Parnhyl1a. 
- ~:w!a r:n:=:n ili~ :\1•ar~. l'ara!t~'ha. 
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- ~auta Cas'l clr.· Cunmina Grande, Parallyba. 
- SanLu CUf;a {lc Pocinhos, l>arahyba. 
- Santa Casa, da cidade de l\Iiscricordia, l)arahyl.ia. 
- Orph:mato L. Urico. Parahyba. 
- Saida Casa uc Misericordia de Manáos. 
-- Sodedadc .l'rotcctora da lnstruccão, que mantcm o 

Lyccu Popu!nr de Inhaúma. 
Sociedade de Conc~rlos Syn'!phonico:; do Rio de Ja

neiro. 

Alvim. 
Assistenç:ia as erearu.:as l\~n·es do Inst.iluto Alvaro 

A:<YlO Grúch;;i para a J)obrcza, ele l\fa<lam~ Araujo 
Jlcnua. 

In:-;Lituto do Proteccão á Infancia de :Natal, no Rio 
Granàe do Norte. 

- A8~ociac:ão Prof,eL:tora de OGg·os J7 de ScLcrnbi·o, na 
Capital Federal. 

- ln:;tituto de Protocção á Infancia de Juiz de Fóra. 
- Patronato das crcanças pobres da Freguezia de Sã<) 

João Baptista da Lagoa~ · . 
- JMW.u to de Proteccão e Assístcncia á Infancia, na Ca'"" 

nítal Fcckrul. 
- Ambu,luLorio do Hospicio S. João BapUsta, cm )30...; 

tafogo. · . 
- Ao InsLHuto ele Assistcneia á Infancia do Ceará. 

Iasfünto da Assi;;Lcnciu á Infancia do Maranhão; 
- Instituto de Proteccüo e Assistencia á Infancia do 

neciie. . 
- Instituto de Assisicrn~in. e Proteccão á Infancia, na 

Pambyba do Norte. 

Ad. 3." F.icu o uo,·e1·110 auLm·izado a abrir u t:t'l!diLo 1w
j'.p~:-1a~·io pat'a u t'xPn11.:ii<> do disposto nn ar!.. -1~ ,~ para;;raplto,; 
da t<'t n. :J.\57·\. dr! 1 d\• juiwir'o de l!llll. dU!'rtli!.•! ú exL•t·cicio 
tk 10:?1. ' 

Snlu. da~ Cn1tlln is:>üt•:::. ! 7 rle a;,;·o~Lo dt· l :)~(). ·- CHl'lVs 
r/1: Cu111-111>s. J>1·1·:;id1•1tt••. - All1ei·fo Jlara11/11io. H1•!at1w. -
/ill)uiro H1•ay11. - Ca!'los Jh1.1·imiliw10. - cli1t1111i11 Cu1•l11s. -
S11!111mio Co1•;•:>1. Osr•u1• StWl'<'S. - Celso Baymu. - (l.:.·la
vír> lloçfw. 

N. Hll A- l\l::?O 

.'\ 11foi·i.:r1. a •'·'"!J.'lir'iio tli: olJn1g )!() lci:tc di: rfo r.1·1111/]r•, rtl"/n 
11111·r~1·1:1· {<lvri1·u1·i;!. dn Co111mi~st111 de: Ql.11·1i.~ l'11l1/icus /J 
<' lltc llllll ~·i/!Js li tll l i'!.'tt. IÍH. 1i'1: l·"iwrn~·a.~ 

O pt'ojndo ti<! l1!i 11. ln 1. c.le~ll" anno. viim Hm nwllwrn.
;111•111 o d1' r1~:il lt tiliducl1• vu bl i<"a. ~\,.: via!:' dE~ eomHHll\h;ai.;ão 
lltt\·iuL'~ nH~t'l'Ct'lll a mui~ ca1·i11hosa alLl't11;uu Lloi; pudere\; l'U
blicus, .nucr po1· scl:eu1 thi mui~ bal'ULU~ ua :ma c:qilurn(lão, 
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quer porque se offerecem indistinctamentc a todos os interes
sados. Não tcem o custo elevado nem a feição i>rivilcg'iada 
tJas cstrn<las de ·ferro, possuindo geralmenLe uma capacidad1: 
de Lrai'ego mais elevada, ás vezes mesmo illimitada:. O pro
jccto agora i;ubme l,1,ido á Commissão de Obras é de alcance 
pratico mui~o louvavel e procuta chegar aos seus fim;, sem 
sobrecarga sensivcl para o ei-ario .federal. 

E' pcfssível que os Estados interessados se prompiifiquem 
a concorrer para que· a obra se reali~e biais depressa e as
sim · della <ieconam logo as vantagens anciosamente reclama
das pelas populaç-Oes ribelftnhas. A Commissão de Obras é 
por isso de parecer que Weja approvado o projecto n. Hll1, 
de 1920. · · , · 

Sala das sessões, 20 de julho de 1920. - Alaor Prata, 
Presidente. - ·veiga Mframia, Relator . - E. Mesquita. - · 
Barbosa Gon~alves. - L. CoM'êa de Brito. ....:.... Manoel Reis.· 
- Antonio Agttiri•e. - Pires Rebello. 

. Prestigiado por um parecer favoravol da Commíssií.o de 
Obras Publicas, íoí submettido á do Finanças o projecto nu,.. 
mero 101, de 1920, de que é autor o .Sr. Deputado .João de 
Faria. · 

O projecto autoriza o Governo a mandar exocul.à:r as 
obras necessarias no leito do rio Grande, desde a ponte do 
Jaguarão até. a fóz do rio P'aranahyba de modo a. facilitar a 
mivegação cm todo ::iguello percurso, pooondo para · isso 
despender, annualmente, a~1~ a quantia de 100: 000$000. 

A Commissáo de Finanças não póde negar o seu apoio 
á medida proposta, sobre r.ujo alcance pratico j~ se · maní
fostou de modo 1'avorave1 a Commissão technit.:a compe
tente. 

Entende, porém, a Conunissão de Elinaricas que não pódo 
acceiLar o project.o tal como foi redigido, pela. razão que 
passa. a expôl': · · . · . · 

. Fixa o projeclo, com.o maximo a despender cm caúa 
exercício, a. importancia. de 100 :000$000. 

Ora, cm servji;o de melhoramen.Los de rio, não. ra1•ai; vc
:i:cs os beneficios dos trabalhos que se executam s1.í podem 
ser auferidos, quando e.llcs são realizados rapidamente, em 
-prazos curtos. · 
· Assim como nenhum projeclo de obras aindll foi ola-

bol'ado, para melhorar a navegacão do rio Gi•andc, não pa;.. 
reco conveniente fazer depender a cxccucíio d,_as . ohrns qu11 
t~nham de ser proj ectadas da vcrbll annual de 100: 000$, 
que pódc muito bem sei· despendida SP.m nenhuma efficacia. 
por não bust.ar á realização inLcgral de trabalhos que devam 
ser rei los cm pra1,o inferior a um anno. 

I sto posto, (• t\ Commissão de Financas de parecer que o 
projecto merece a approvacão da · Camara, desde que se 
substitua o arL. 3 .. pelo seguinte: . . 
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_ <O Governo, depois de' ar>provad9 o prnjecto. d~s obras 
de que trata o art. 1º, solicitará do Congres_so Nacional os 

· credito! que forem pr.ecisos á. execução das d1Las obras:io. 
Sala das Commissões, 22 de agosto de 1'920. - Carlos 

de Ca:mpos, Presidente . - Sampaio Corrêa., Relator. - Os
car Soares . - Celso Bayma. - . Octavio Rocha . . ·- Alberto 
Maranhão. - Ramiro Braga. - Carlos Ma:timiliano. - An
tonio Carlos. - Pacheco Mendes. 

JTojecto n. .f Of,,. de '/ 920 

O Congresso Naci!)nal resolve:· 
. \ . . 

'.Art. 1.º Fica o G!ovcrno autorizado· a mandar executar 
ar:: obras necessarias no leito do rio Grande, deste a ponte do 
Jaguarão até a !óz do rio Paranahyba, de modo a facilitar a 
navegação em todo aquelle percurso. 

Art. 2.• A' medida. que forem sendo removidos os obsta
culos á navêgaoão daquelle rio, o Governo o franqueará ao 
uso publico,. não podendo conceder nenhum p.rivilegio ou 
monopolio. · 

Art. 3.• . Com este servico o Governo despenderá annuaJ .. 
mente até a ~antia de · 100 :000$, que será consignada nos 
c.rcamentos dà· Republica·. · , 

Art. ~.ó Pai::a o mesmo fim, poderá o Governo acceitar 
ás contribuições pecuniarias qu·e forem concedidas ·pelos Es
tados de S. Paulo e Minas Geraes, no intuito de ser dado, 
á obra, maior desenvolvimento . . 

Art. 5.• Semp·re que houver interrupi;ãq_ dos t1•ahalhos, 
<IA'\'ido ás enchentes, o Governo occupará a commissã.o de 
obras e sea pessoal .. no saneamento das margens. do rio 
Grande e seus af:i'luenles, como medida c;le propbylaxia do 
impaludismo de -accõrdo -com o r egulamento sanitario . 

. \ 1·L. ü." He\·oga m-::il' ai:: di:< pusi1:vcs cm <;:onk ario . 
Sala das sessões, 12 da julho de t920. - João de I<'m•üi. 

N . 1 J O A - 1920 
·1 

· :\ '""-' tJ t:1•ctlito cspe~·ial de 6 I :52:2$710, para pagamento a 1'/w 
füo <11: Jatwiro Citu 1-m'l!rovements; com parecer fa1Jura
cel chi Commi.ssilu de Fuumr;as. 

Havendo voltado á Commissà.o de Financas, a. requeri
muulu do Sr . Deputudo Paulo do Frontin, o projecto n. 110, 
dll Hl.20, de que foi Relato1· o Sl'. Deputado Octavio Rocha e 
em que so autoriza o Governo a abrir 'um credito especial do 
üi :522$710, destinado a saldar os juros da móra havida no 
pagamento, á companhia The Rio de Janeiro City I.aipr9ve- .. 
ment.s, da importancia das contas re~ativas aQ ~egundo se-
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mcslre do anuo de rn1u; o. Sr. Deputado OcLavio Rooha rc
que1·cu do Governo as informações que julgou precisas ao 
esclarecimento do assumpto. · . 

A Com.missão de Financas, tendo tomado conhecimento 
ue todos os documentos enviados á Camara: pelo Goveruo, 
mantém a sua. opinião favoravel á approvacão do projecto e 
pede que, com este parecer, sejam tambem publica,_dos no 
Diario do Oono1·cssO as informações acima referidas. 

Sala das Commisões, 27 de agosto de 1920. - Carlos de 
Campos, Presidente. - Oscar Soares . ..,..- Celso Bayma. __... 
Octavio Rocha. - Alberto Maranhão. - Ramiro Braga. ---i 
Carlos Maximiliano. - Antonio Carlos. - Pacheco Mendes.; 

PROJEC'ro N. 110, DE 19.20 

O Cong-1·csso Nacional decréta: 

Al't. 1.º Fica o Governo autorizado a abrir um crcdii'o 
csp.;ic~al de.· 01 :522$710, co:respondente a. 5l 3.Cll.14-1_13-0, ao 
1.mmb10 ele I-! 7 /32, pat·a ·o fun de pagar os Juros da mora, du
rante 219 dias, lapso de tempo, em. que deixou do pagar, po1· 
falta ue verba, a Tho Rio de Janeiro City Iruprovcmenls, as 
quanLias r clalivas ás conlas t•efereutes ao 2º semestre do anno 
de 1916, pagamento n que esln.va obrigado JJOr clausula oon
lractual dentl'o do prazo que te1•minou em i5 de janeiro do 
1917. . . 

Ar~. 2.° Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Commissões, 1'3 de .iulho de 1920. - Carlos dr:: 

Campos, Presidente. - Octavio Rocha, Relator. -- Sampaio 
Oorrt!a.. - Alberto. Maranhão. - Ramiro Braga. - Souza 
castro. - Celso Bayma. - Antonfo Carlos. .:...._ Cincinnto 
Bro.ua. 

INFORMAÇÕES 

81'. l" f:;ecl"úlul'io Lia Cumai•a elos Dcpuladot>-Em resposta 
r,o vosso o.meio n. U:!S, de ~ do corrente, tenho a honra de en
viar-vos t\1\pias d1J pm·ceer <lu Si·. consullot• gemi da nepu
Lilica e aviso::; li::\. UiG e /1\JS. do J\lini::iLm•io tln Fazcncta, refc-
1•entes á. drci::;fio (\o T1•ilmnal dlJ Conla:,; 11uu recn.->ou i•egbUL'O 
á dcspcu1 de (IUO L1·ula o proJcélo n. 110 - rn:w. 

Saudc o fralor11idadc. - J. Pires do Rio. 

GubincLc du Coruulto1· Geral da Hepub1ica - Rio do Ja
l1ciro, 21 de ago~to de mm ~ N'. 75. 

Exmo. Sr. Ministro tlc Eslado da Viução e Obras Publi~ 
cas - Devolvo a. V. Ex., com o parcceL· solicitado, o processo 
que aco1npanhoµ p aviso n ~. ;320, d~ 27 d(} jun,h.o. P.a.!lf\ad.o, re-
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l'ereulc ao pc-Jitlo lJ.UC fa1. Tl1e Hio de Janeit·u GiLy fmprovc
ments Compa11y. Limited, de rcco1li::liderac;ão do dc::;pacho 
dado pelo anLcce::isor de Y. Ex .. cm1 9 de nrn.io deste anno. 
Dos papeis se vel'iffoa que, a ·J.2 <le novembx:o de 1918, soli
citou a requerente o pagament.o dos j11ros da .móra sobre as 
contaa que ap.t'esento\1. relativas ao z~ semestre de 1916, a 
contar da data <.lo p1·otesLo judicial, Lomaclo pol' termo, no 
Juizo Federal da 1L Vara, tim :16 de janeiro de- f917 e a fin
dar !Il<l! de pagamcnlo das dHa~ contas que teve logar sete 
mezes e nove dias após o p1·azo. para esse fin1, esLipul~do 
iios seus contractoi; con1 o Governo.·. E' do despacho que m
d.ef~riu esse reque:i·imc.nto que pede a companhia reconside
ração, invocando a clausula re{:,"\Jladora da materia e a longa 
~érie de precedentes p,m que o l\Iinisterio da Viacão, e tam
bem o üa l!'azenda, declararam. na execução do contracto, por 
muitos :rnnos, o direito da rei.1ue1·ente, tal como pede, ainda· 
ag-ol'a, se lh'o reconhc1;a. ?\ão offerecc difficuldadr~ a solucã.o 
do ca.so. O dei:1·eto n. 1. !)20, de 26 de abril de 1857, appro
vando 4as condições para o contracto relativo ao servico de 
limpeza. das casas da cidade <lo Rio de Janeiro e do esgoto das 
aguas pluviaes:,), depois de •!tiumcrar as obrigações dos con
ü·act.ante1;, passando ás do úoverno, presprevc: <0 Goveirno, 
pot• sua pai'tc, se obriua: a paga1·-lhe por semestre, nos pri
?nei1·os qui11:;e dias dQs rw.:zes d<! janeiro e julho de todos. os 
wmas, mel.ade da ta.~ autorizada pelo § s•, parte 1A, do a.Tt. 11 
()a lei u . 719, de 28 de setembro de 1853, á razão de 
~2$000 .. . :. (Condição 2•, § 4.0

} . Nos mesrnos termos · (dizen
~lo-se apenas «á. razão de ô0$000:1l, em vez de cá razão de 
·i:2$000~) é a condicão s•, § 4", do dei.:reto n. 2.835, de i.2 de 
outubro ele i865. O decreto n . a. 5·i0, de 29 de dezembro de 
1899 {expedido em virtude de auloi:izacão do art. 25, lottra IL, 
!rla lei n. 560, de 31 de dezemtxt·o de 1898), additando e mo-
4Jifícando o p1•imitivo 1uontrado «para os esgotos desta Capi
tal, com as altcrar;õcs por que L\!m passado, a ea1·go de 'l'he 
Rio de Jnneíi·o City Imp1·ovcment:; Company, Limite<.!», além 
tia. det:lal'ação final 11:contínuam a vigorar . ~oda.s as clausulas, 
i1esta data vig1.:mtes, dos couiractos ante1•io1·es celeb1·ados en
tre o Governo o a Companhia Rio do Janeiro City Improve
llleus, Limitetl, c.lesde- (J de 25 Jo abl'il de 1.857, app1•ovado pelo 
uccreLo lJ. l .tl;W, i.lo :!6 de ab1'il do mesmo anno, eomt.anto 
que c~as clausulas não Lenham :iidl) altorada:; pelas ·preaen· 
lc~> (Cl. XVlO, d iz, ainda : e: Por ~ua ve?. o Governo obriga-sP. 
- ~ 1" - a pU.(JW', nos t•11·uw$ r:stip1tlados no crmt·1·ai:f.o, a taxa 
por ca~u esgotada. ~ont.lo, po1·1\m, 21:.J em moeda cot•rentc e 113 
cm ou1·0, uo munbio de ~7 dinbeirO:i por 1$. ou sou equiva
lente cm mooda cot'l'e'llle.~ ( Cl. X·V} . E, o dc1.w0Lu n. 3. 603, 
ue 20 de fovc1·ei1ru de 1900. ao ~ubsLituir a clausuia XV ci
lad~, pela seguinte, assim a enunc.ia: «POI' !;Ull vez, o Governo 
\'.Jbt"l!fa-$c - · § i · - a pa:;a1· 1ios tcnnas c11tipulacl.os nu co11-
t racl·o de ;;o de u~~icmbrn de 18~0. a taxa por casa esgotada, · 
nu cambio fixo fie Hl dinlu.J il'O~ poi• 1 $000. > Permanece, por-

c. - ,-01 . 'Vl. 36 
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tauto, lnallenidu, cill Lodos .esses u.ctos, tlm um tlSl)~o maior 
d~ 60 annos, a ob1"'igaçãe do Governo; estipulada no cont.racf:o 
iuicíal, de effeeLual' seus pagamemto;; á requerente na pn
n1eira quinzena dos semestres de todos os annos. A' reque
:rente tem reconhecido es~e Miuisterio o direito a ser pa.ga, no 

·tempo pactuado, pelos avill.Os ns. 711, de 31 de março; 2.454, 
2.455, de 27 de· setembro ··de 1915; 370 e 372, de .18 de janeiro 
de 1918. A infOt'macão da i" seccão da Directoria Geral de 
Contabílidade desse l\linisterio cita tambem os de ns. 49i. de 
17 de dezembr <> de 1917 e 445, de 15 de setembre> de 1915, 
ambos do MinisLerio da l!'azenda, no ultimo dos quaoo. é de
clarado que «devendo a companhia ser paga até o dia 15 de 
janeiro e de julho de cada anno, e verificando-se dos respe
ctivos processos que não tem outra explica(lão a demora · ha
'Vida. sinão a .;íLuação p'recaria do '!'hesouro, · está o. Gover.110 
"1'1a obrigação de reparar o damno ca.tL$adó pela imIJOS$ibili
aade 710tada. :1> 'l'ambem Lranscreve a mesma informa.cão o des
pacho proferido por um dos antecessores de V. Ex. , a 3 de 
novembro de 1914, . em reclamação da peticionaria por· d e
mora no pagamento das contais do 1 • semestre daquelle anno, 
tim que reconhecia o seu prolator·: 4:Quant.o ao prazo obriga
torio de 15 dias para. o pagamento, si não foi attendid.o, .ca
berá apenas á companhia 9 direito aos juros da móra. • .• > E' 
um caso conhecido, portanto, o suscitado nestes papeis, 0 dos 
mat<:. simples se me afigUJra. · Nem só a clausula que o rate 
é exprei:.sa, mar:. ainda a sua. interpretação, Pm' parte do Go
verno, tem sido no sentido que lhe dá a. companhia . Isto 
po.sto, impontual, .oomo foi o Governo, ·e ..consta d() protesto 
judicial junto, no pagamento ·convencionado em prazo certo, 
está sujeiLo. cpmo qualquer conttactante, ás conseauenci~ 
de seu àcto . Dessa impontualidade no cUillprimento da obri
gação assumida, níí.o ttlndo sido prevista pena convencional, 
decOO're a sua responsabilidade pol:' perda.'3 e damnos, as ·ciuaes, 
no caso, con.sistem nos juros da móra . E' esse o pagamento 
que z:equer a · companhia e entende lhe ser devido, na· fõtma 
da !ei. Tenho a honra de apresentar a V. Ex . os m<1u.s pro
testos de elevada. estima e distinota consideração. - lam11• 
iQarcv. 

Confere. - Castro Jwníor, 3• official. 

.Ministei·io dos Negocios da Fazenda - i• eeooAo - Nu
mero ~55 - Em 20 de novembro de i9i0. 

Sl'. ~iuistro - :l'unto Lenbo a honra de devolver a V. Ex., 
para os 11!1~ cof!:vcnrnntes, o pr~cesso relativo ao pagamento, 
por oxerc1c10~ findos, t\ Tbc Rio de Janeiro City Improve
m.ents Compo.ny, LiniHet!, da quantia de 6i :522$7!0 prove
me~te de taxas de os~oto de predios e oorticos1 de 'garantia 
cie Juros sobre o cap1taL empregad9 nas ob~as d~ .easo~ de 
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Copacabana, JJeme e Ipanema e de igua.l g<m:i.ntia sob~·e <':> 
ttabalhos da ilha de Paquetá, do exercfoio de 1917, visto ha
ver o '!'ribnoal de Contas recusado registro á respectiva dP.E
J)oza. p(l1• não ser imputavel ás consignações indicadas na 
verba 9• do oro·a.mento desse ministerial do alludido exerci
cio de 1917, conforme eommunicação 1eita em officio nu-
inei·o 1 . 590, de 12 ào corrente. . 

Reitero a V. Ex. os meus pro~estos de elevada estima t: 
distincta considcracão. - Homero Baptista. ·. 

A S . .Ex:. o Sr . Dr_ José Pires do Rio, M. r. "4inietro .da 
Viação e Obras Publioaa. · 

Gonfei·e. ,.....-· Casti·o · Janiur, :3" oHicial . 

. Minisíerio doa Negocios da Fazenda - 1& seccão Nu-
mero 498 - Em 13 de de dezembro de 1919 . 

Sr. Ministro - Dovolvenrlo o incluso processo encami- · 
nhado. com o aV'iso n. 3.685, de 28 de novembro ultimo, re
lativo ao pagamento, por. exercicios findos, á Tbe Rio de Ja
neiro City lmprovements Coxnpany, Limited, da quantia ne 
61 :t>22$nO, prõvêniente de trucas de esgoto de predíos e oo:r
ticos, de garantia de juros sobre o capital empregado nal!I 
obt'as de esgoto de Copacabana, Leme e Ipanema. e de igual 
:;arantía sobre o~ trabalhos da ilha de P:'4quetá, do exercicio 
de 19i7. tenho a honr-a de levar ao conhecimento de V. Ex. 
Llue o Tribunal de Cont:i.s, ·segundo communicou o seu presi
dente em officio n. 1. 741, de 11 do corrente, .resolveu, em 

· se~~ão do dia ant.erior, manter a decisão pela qual recusou re
t;ist.,.o á desp<?z~ de que se trata, . por não ser imputavel is 
1:ons·igna1Jões indicadas na verba. 9" do ei::ercicio de 1917 _ 

Reitero. a V. Ex:. os meus protestos de elevada estima e 
(listinct.a considera.cão . :- Homero Baptista. 

AS. Ex. o Sr. Dr. José Pi't'es do Rio, M. D. Ministro da 
Vittcão e Obras Publicas . - A quem fez a requisicão 

Confere . - Castro lltnior, 3° official. 

N . 20 '1 A - 1!J20 

.l 1u, ,J'i~<1 11 1r/,1'i1' .i 1 · 1 ·1~ rlil11 1'/l )>cci'.11l tl c• lii :S67$, para j)ll{/a 
wt•nlu <l1! ._fospc•;;11s do lli.~trfrto i·wlfo -teleuraphico eú> 
. l 11ia:r.iniu. 

. Em ·l ~1 G. porcine não tivcs~cm ~ ido pagas aos funcciona
no;:; e fnt'ne~edor l! r: drJ dísll'icl.o racli0- t.~l egrn.phico do Ama-· 
Y.<in:li:;, as import.am:ias a oll es d twidas pelo 'rhesouro Nacional 
-- Pois que para tanto havia sido ínsuft'ficienl.c a verba. or-
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1}amcnLul'it1. respectiva, - votou o Congresso Nacional a lei 
n. 3. HO, do 2 de agosto daquellc am~o, .autorizando o Poder 
Executivo a abrir o ·credit-0 de 177 :867$, · supplementar á 
verba 1•3•, ál"!.. 29, do. lei n. 2.924, de 5 de janeiro de 1915, e 
destinada a satisfação dos compromissos assumidos pelo Es
tado para. com aquclles funccíonal'ios e fot>necedorel:! . 

Acontece, porém; que o pagamento daquella ilnpoi-tancia 
de 177 :867$ não poude ser até hoje effectuado, por não ter 
sido possivol obter o registro do ~redito, autorizado em agosto 
de 19f6, como !'lupplementar á verba de um exercicio .iá então 
encerrado . 

. Aprésentando a jusLlricacão que as linhas acima apenas 
i·csumcm; os Srs. Deputados que na Camara representam o 
Estado do Amazona~ submetteram n.o julgatnonú> do Congresso 
o pro,iect.o n. 201, oro que se autorir.a o Poder Executivo a 
abrir um credit.o especial de 177 :867$. destinado ao mesmo 
fim a qup, se pretendia. fosse n.pplioado o credito supplementar 
da que t.l'aLa a lei n. 3. 140, dP. 2 de agosto de 1.916. 

A Cc-mmissão de Financas, estando de inteiro :i.coõrdo 
cm acceit.ar a justificação a:presentada pelos autores do pro
jecto, é de parecer que clle merece a approvação da Ce.mara. 

Salà das Conunissõe~. 27 de agosto de 1920. - 0(J:l'W.J d~ 
(Jampcis, Prc!=ddent<' . - Sampaio Corr~a, ltelator. ....;. Pacheco 
Mendes. - Oscar Soare~·. - Carlos Mazimlliano. - Ramiro 
Braga. - Octavio Rocha, - Antonio Cari,os. _,Alberto Ma
ranMo. - Celso Bayma . , 

Pl\OJEC'l'O N . 20:1, DÉ 1920 

O Gongt·m~so Nacional dellreta: 

Artigo unico. E' o Podf)t' Executivo autorizado a abrlr. · 
pelo 1\Httistel'lo da Viação e Obrtts Publicas. o credito especial 
de :177 :8l1i$. cl~:otinado ao pagamento de uespezas realizadas 
nos eXt)rc111io::: de 1\l15 e 1!H6, polo Disiricto Radio Telegra
phico do Amuzouas. com os seus V!legrnphistas, opcrarios e 
forncccdnrcs: rl':vogadns as disposiçõe5 em contrario . 

. Sala da::: :;11:-;~õ1~s. 10 de ab-o:>lo (fo J920. - Nor'ival Porto.· 
_.. Antonio ,'\'()!]Ueira. - · Montefro de Sfrn:o. - Epltiuimio de 
Sallcs. 

N. ~12 A - 1920 

'A11to1·i'za 11 1·1111sl r1w!:1iu rfo 'º" 1i1·cdio vuru o,ç Co1·1·üias e Í'e
/.eui·a)liwi: de Ube1·ubi1, com purec<.~· 1:0'1/tnirio da Com
m.issíio <k F i.11a111i<lS. 

O p1·ojct;l1J u. 2-\2. de 1920 .. nul.oriza t1 eonstruci;ão de um 
nrcdio pat·n os Corrt:io~ e T~lci;rapl1os f.\m Uber:tba. Est.adu 
<lc Minas Gt'rae.~, dh;pendcnclo-::ic para t.al 1'im . ~00 :000$000. 
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Não s6 em Uberaba, como em rnuH,os outros pontos <1'l 
p::ti;t,, é necessn.rio uma melhor installnc,;ão dos servic,;os fe
<fcmes de Correios <l Telegraphos. 

A Commissfío Leria prnze?r Am concordar com a medida 
dr. pro.iP.ct.o. Hi 01t1.ra.s fossAm as condições financeiras rJa 
Cnião, for~ácJn aet.ualment.e> a. su!'lfHmdel· atl: obras. ainda riiais 
11rgentos . .iá em ancJamcnt.o. 

Esl.3. c.:it:cumstan~.ia obrigo. n. Comm\ssão rl<" FinanÇM a: 
1far parPC<ll' conf.rario no projcct.o. 

~ala rias Commisi-(1P.s, 27' de agosto de 1920. - Carlns de 
Cnmpos .. Prl:'sidenf.C". - Albm·to Marm1háo, Relat.or. - Os-. 
cm· Son.1•1ts. -- Sarn2J11.i.o Cor1·«0. - Pacheco Mendes. - An
ffmin ·Cf1rlo,<;. -- Cnrlos 1Jla:mmíU:n110. - Celso 8nymn. . . 
Rr11n.ir11 /Jrn(la. · 

PRO.HJC'l'O N. 2112. Of. 19Z0 

O Cont;?t'l'.$$0 Nacioonl r~!'><llvc: 

t\.rt.. 1 • ~ O Governo (, auLorümdo a despender. at.é a quan
lfa <le 200 :1){)0~ «om n c1mstrucç::ío de um predio em Uberaba, 
Minn~ Gr.rnr.s." para a Suh-Administr nção rlos Correios · e agen-
cia <lo 'fr.legraDho_ Nacional. . 

Arl. 2. • Revogam..:sc ns disp()sicões em contrnrio. 
Sala das sessões, -'1 de agos!.o de 1920. - Alaor Prata. ,......., 

Vnlrlnmfrn ?1111.ualluies. - J/r?llo F'rrm.r.n. - F. Paoliello. 

N. 321t - i920 · 

Fi:"ro n rle.~}Mzn <h> Mini.~terio ()o. G11e1·rn 1>a* n r.xercicio de' 
192-1 

Snbmel.l.endo á aprcciacrto do Sr. .?residente da Repu
bli~r, a;; ·c:onr.liçõe:: do '.rhcsouro, o St'. Ministro da. .Fazenda, 
depois de uma .franca n co11v~ni1mtn P.xposição da afflictiva. 
~ itu:itão financeira do pnh. :-is~igun\n . romo imp1'escindivel, 
a r:ll'rimonia ·nas rlcspm:ni:; . ,-

;\ Cnmmisf'rto de lõ'innnçM da Camnrn dos . Ocpnl.ados. 
!Ião pódl' "'~I' indifferent<~ :\~ .i11~1.n~ pnndnrat~õef' do Sr. l\fi
li i~I r11 da FazPodu. ao 1'1hcft> do Podct E1'r.r.l1 t.ivo. c1mhnnedora. 
i~·nnlmcnl." flr.1 osf.odo dc~:::ll •ln~t;imavr.l ~iftrni;.ão, :ag~1·avad:i. 
1i,-.Ja gTando perLnrl.m~lio pl11· q1rn ]lassn a · vidu cconomica do . 
p.1i7.. O r <'gimnn do 1/t!ficit.. :i!t·~m r a .i11~la approhcn~o que :l 
lllclos irn~pit'n. actnn oomo r.leml'!nffi afrophiante do dQst'nvol
\'Ílnento t::eonomico e finnn1)1'i 1·0 <ln pnbi. :\ prnt.ica cln tal re
µ;lnwn. l?Vi<li:incin. qtu' r1un11!0 ~e~ vr-i~rn clc.<icuradm: oi:: podere!' 
publit'n~. P.~(\ucMndn 4lllC o rlP.fil'il 1)\Jl' nm)u1almnnl e ;.e rr.
pl'oduz, n:io ptídc permannc~1· ~ob l'\ l't'irmn dl? cHviCln nucf.u
:mln. tem df' si:-1·· convP.rtidn f'm divida consolidada.. Realizada 
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a con~olidaç.iio. quP. allivia a prr.ssâ<) dn momcnLo, .continuam 
. no m<~sm0 regimcr1. sem considerar que se consolida. o pro-
. prio rlefic.it, o qual forçosamente induzirú. a novos empresti

mo:::, cujos .iuros, :mgmcntando as despezas, concorrem. por 
sua vez. para maior desequilibrio do fut.uro orcamtmlo. n11. 
·na :melhor hypot.hcse, para : ab.~orvé.r CJnall)u er an~nl.n 
r.ventual dé rr.c.:eita. 

A eslabil idade cnis despezas não bai3la pa1•a consecucã.o do 
equilibJ.'io ori:amentario; fn;.:-sc .misl.r1· regulal-a.s conforme 
os recursos da renda. cortando as superfinas ~ mesmo com 
saor.ificio muit.af; das ut.eis,. adiaveis., att> chégar :\ .insla equn
r.ão cnlre os r:lous termos de todo orc;amenl.o. 

Bem sr.í Ql1e ra1.ões níío valem contra h~bitos inveterados. 
mai" s i pl'nvidencias não forem tomadas relativamente )á.<; 
condiçõcE> deficilarias do orçamento geral <lo paiz, a rec.cita 
serú absorvida pelos ,iuros da divi<ln. (]Ur veem se accnmn
Jando em progressão geometrica. 

A imporl.ancia votada para occorrer ás despezas ·com o~ 
diverso~ !:'Prvii:os do Mini!lferio da Guerra no exercicio cm·· 
renle, é de 10!) .640 :572·$704, i)a.pel, e de 100.000:000$. our o. 

A dc!':'pe?.n a ser f eil.:1 com os mesmos serviços no ()Xer
~ icic1 · v indoul'o, segundo a p).'Opost.a ap1·esent.ada pelo Go
''ernr. ao P ode·r I.iezislativo. imJ)ort:i f'm :!09. 5'i3 :359$(103', 
papel. P. HlO. 000 :OOÕ$, ouro. · · · 

Da comparação dessa!\ cifras rom as do orçamenLo em 
vigor, re~ulla uma ditferença para menos, de 'YI :223$70i, 
1iapcl, pcrmanf'cendo a· consignação em ouro equivalente a do 
orçamento em vigor. <::ontinuam explicitas na rubrica :17 da 
prírposla ns !'OmmaE< ·l. 500 :001)$. ouro, e 1. 500 :00$. · papel. 
destinadas :is opcraçõc" dr. cr~dito ne~essarias á reorganiza
t;ão do Exercito, em . vja de e.:x:ecucão. O Governo organison 
nm plano ~le construcçao para ser executado em alguns exer
cicios. rle modo que, as sub-consignações da rubrica i 7 dn 
orcament.o vigent.~. l·eproduzida na proposta d l'l Governo, de
verá conlimuu· a figurar em to.ntos P.~erci:e-ios quantos ge fi
:.:erem ncc('ssnrios :\. conclusão das obl.'as projectadas ; No plano 
alludido PsLão comp.'t'ehendidas 3,!'i r.onst;ruoções ·d e. novo.~ 
quttrt.ei~. o reparo dos act.uaes, varios deposi t.os. instal!acõe;: 
do ~c1·vivo do~ ;mude. a organização de diversos serviços novo,:: 
i nd ispensnv~is :\ int.egt>nlizai.:.lfo r:la~ funcç!fos do Exercito e :\ 
arqui,:içl'lo de\ mnt.erinl bcllico. 

Nilo me pnrP.CP r:v.onvf!I" regaf.Emr credites, impedindo a 
adop~íio tlc medido;; <1110 se prendem á dAfCsa nacional. E' 
vcrtind1~ riu•' nn.q r.lq) irito!\ prt"!vim ido;; .i:í vão cnnso.ndo ap-
nrchcnsiio ns snmm11i:: n <yt1r. ''t>t:'.m · u~ingindo os orcam e11t11s 
militares. mai!' é forçoso convir que !<6 com ·a conclusão do · 
plano delinenào. o nosso Exercito conseguirá so.tisfllzer a ~ 
ohrigacücs que Ih<' ;-:fio impoi:;t.ns 11eln Cons.Liln icüo ela Rcp11-
l11icn. ~nrrPi:pnniil'ndo. a;i~i m. •> ex.pocmLr. de sacdficím; des
linndos :'i ~1rn mnm1tcnção . DC'mn i~, a insiji\li{'ão do ~orf.e io 
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·militai- impoz ao Governo ohrigações de qüe estão :i. d:ipe~
det- o bom ~~i.to <!a -pro...,.idencia n.do{}lada, como ex.perienc1n. 
:l pratica do servico obrig-atorio. geoP.ralizado unica soluçãi'I 
racional, por ·~quit.a t ivn. :.io tll'nblem:i. da r enovação do Exer
eit.o. 

Esta patriotica. aspiracã·o não se ef:fectivar;í com a 
facilidade que é para desejar sem ciue i'ique evidenciado que 
o serviço militar óra pratica.do sob as disposii;6es d·a lei do 
sorteio. suavi'r.ando as aspere7.as do vetusto systema pro!is
s:onal, · o f.orna facilmente acc.citavel por todas as classes da 
sociedade, A· incorporação ·do elemento civil ao militar, per
mittindo que · a Nação se rev"-'ja em suas forç3s de . defesa, 
f;Ó poderá ser obtido sem salto e a.aceita por seus filhos com 
u magnanimidade que o patriotismo impõe,.com a effeetivac;:ão 
de medi~as que assegurem aos conscl'ipt.os, de par eom o con-
1'orto pbysico, os meios de · insf.ruccão l'}ne as novas condições 
do ::;ervico cocig~m quer sob o ponto de vista civico. quer sob 
n propriamente militar. Tendo ~m consideraçã.o que .com as 
despezas ;.wultadas e crescentes nem todas ;ls unidades do 
Exercito foram organizadas. q11e nem mesmo as existentes 
alcanoaram o effP.ctivo· regularo eutar com os necessarios r&-· 
quisiLos de instrucção e disciplina, que nem todas as unida
des <iisp.õe de material bellico. que muita.s dessas unidades 
não tem quarteis, se chegará a convicção da necessidade das 
medidas constantes do plano de organizacã:o do Exercito em 

· P.Xecucão. e da adopcão . de outro regimen de se constituir o 
K"ercito que attenue às despcws que onera o pai.1l com a sua 
defesa. uxterna e com a manulenciio da ordem interna . Elite 
l'egimen será o serviço miliLa.r ·,obrigat.orio geral. Além de 
~nbstituir disposições existentes' incompat.iveis com a índole 
do serviço qu~ regulam por out.rns qc.e a. nossa. educação· so
cial' e as relações internacionaer. estão a exigir, accresce que 
é providencia -capaz ·de alliviar as onerosas desP-ezas com os 
seJ'Viços concernent.es ás forças do terra. Para -Oemons'trar a 
possibi lidade da rcduccão dafi dnspP.zas sob · o regimen allu
'lido, basta levar em nonta a insignificancia. do pret, nos 
dido, basta levar em cont.a a insig:nificancia do pret. nos 
Mi'erci los l"[Ue se cMstit.u ern . sob o reg)men óas leis da 
ronsr.ripéão generalizada. 

Além da cooparticipação pelo imposto nas despezas ge
ra.es d(I -pah, u todo c\dadíí'c as!listc · o devet- de contribuir 
rinm a or,:rnn iz:u;ão do osforco conectivo á respectiva de- · 
fc!"a. O tfoscnvolviment.o economico de uma nação não eonsti
lne n unico nb.icct.ivo dos responsuveis por seus destinos . 
O sP.11 r•ah-imnnio moral 0 cqu ivale.- '1inão o sobreleva. poie, 
l11"lll asso~ui·nrlo. 1·cprescm l.r1. o e;1:pocntP. mn.ximo do ·valor com 
qm~ <:1 paiz compareco ao r.oncertn 1fo seus ·pares, nR dei'esti 
rlr:- s1~n<' inlt'l'csses . E' preciso ouc o espirit.o nacional dispo
nh a ela abnegacão r>recisa para, dado a eventualidad'e de con
l'licf.n. ~•!US filhos se 1:ong-rei:em na defosa de seus direitos 
rl)t\\tir.\.OS d:t )mptocedencin fi e> Vl'lht;t l>ror.ardio: proeptln' l)i_'. 
firm, ?:ide . perdera causas. 
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~daplc-se, pois. a org-anizacão milit.:ir as neeessidade3 
de nossa situação financeira. mas, sem sacrificar-lhe a ef
fi.ciencia: para· ()S mistéres de sua nobre missão. 

Propondo os algarismos da despeza. para rn21. em réis 
rn9 .1.113 :2.59$003 o 100: 000$, ouro. mos!.ra o GDverno uma 
{\ifferenca para menos de 97 :223·$7•fY1, papel. sobrn os recur
.~os de '109. MO :572$i6q, papel, e 100 :000$. ouro. com que 
tlispõe o E:x:ercit.o na .!\Utl. lei de meios em vigor, Dara o cor
rente. exercício. Da comparação das consignações estipuladas 
nas diversas rubricas do orçamenlo em vigor com ás da pro
posta do Çloverno verificam-se as seguintes modificações: 

Para mais: a.) «Estado-Maior do Exercito», 34 :G70$ para 
nlLcndP.r as despczas com a Directoria Geral do . Tiro da 
nucrra, orn incluído nesla. rubrica, em cumprimento do de
r~relo n. H.HM. de i.7 de mar1:·0 findo; b) «Justiça Militar:>, 
:J:?. :000$, pnra o;: venciment.os de ma~s dous auditores, a 
!d :000$ cada um quê não foram incluidos no orçamento em 
vigor; íl) «Servil:o de Saude», · :004$600, pela inclusão de mais 
dous ~r.rvcm lf's no lnboratorio rle r:himica e bactereologia, 
nm porteiro. (!ou~ encaixo1-adores e dous scrvet)tes no depo
:-:ito de malel'ial s-anitario, dn accüt'do eom o decreto n. 13.703, 
de 7 de _julho dr I9Hl: d) ~alasses inactivas». 6 :'000$, pal':t at
t.ender ao pagaml'nto de jo1·naes e ope-rarios dispensados do 
Arsenal de Guerra do Rio Grande do Sul: e ) «Material». 
98 :000$. por haver passado para es1.a rubrica a imporLanoi:i. 
das parcellas de m:üerinl <JUe se achavam conLempladas no 
~ t:1. l\C G. -----~ 

TI. Total dos augment.os: t8G :843$700. 
Para meno~: a) ~dministração Central», li.7 :624$, pro

vêm 52·1 :000$ da reducção das dia.rias a 365 dias, por não 
!;Ar bissnxtc\ o :mno vindom•o. N :1100$ rln ~uppressão de ·um 
continuo no a.-abinet0 do Ministro, outro no D. G. e dous 
~erventes na DirP.ct.oria do Material Bellico, que foram con-
1 emplndos depoi~ no decrP.l o n. 13. 703, de 21 de illl·ho d~ 
-1919: 33 :057$, de Ll'r si elo l.rnnsport.ada. pn1·n o § 2~ a con
siµnação rl~sl.:!rrncla à Dirncl oría d(l 'l'ir'o- lle Guerra, em cum
primento do decrrfo n. 1L10·'i, de t7 de marco findo; 1>) «Tn
sf.rucção Milil.nr'», 7 :!?G5$500 result.nm da diminuiciio de 
7 :000$ volaclos pn1·a mais no act.unl orcament.o e 265~ da 
redncção ele um dia no r:nlcnlo nns diarins: o) «Intendencias. 
l\rsrnaes r .Fortalezas», 7;7.l.!i$7u4 provt!m 7!S·oo da cxtinr.ção 
dos cargos. de um chefie di> secoão rlo Ars1mal de Gnerra do 
Hin G1•ance <lo Sul !' de nm quarto orficinl. do desta Capital: 
·1 :fl2'1$76·1 ~ dn diminuicão de diarins o de 20~ rlc se haver vo
tado para mni~ no orl)amrnt.o vigent.P.; d) «Fabricas~. 
1 i :2M ~iOíl. pro\·oniente;:. da rcducc5.o de dia.rias por não Ber 
hif;>:cx1.o ft rinr10 e clf' >:P lrnYr.r rps;1 .nl1clei~ido o numero df' 
·~01•Yr.r1t.N.: na Fn.ht'irn dn E~frella. rlcdnzido n P.Xt~r~~o do àP-
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ereto n. 13. 703, do 21 de marco de :1919; e) <Saldos o 
gratificacõ.r.s de offic i:ies », 762$, de i:;c htiver calculado nas 
diarias o anno d·c 365 dias e de se haver corrigido o engano 
110 or~'amr.nt.o vig1~ntc : f) « ~Idos, etapas e gl'atifieações das 
J)l'ac.:a~ <Ji.• 1wef. », 20 :5'-\ 6$-200, pela reducc;ão -no calculo das 
cf,'l.pa::: de um dia~ nmborn contemp'l::tda a importnncia neces
s:i.ri'a pa.1.·a ·os alumno~ do Collegio do Ceará; fl) «Empregados 
:.iddidos l), ti-1 :SiO!fl. do aprovei Lamento de diversos emprega'dos 
rm ont.r.•o;; ·cargos " d.:> fallecimentos de alglins do oxtin-cto 
:\1·srnnl 1fo Cucrra de }faU.o íll'Osso; h ) <Departamento de 2 .. 
1.inha » , LOS :<VL8$. \.H'O\'êm da suppressão d'est:i. rubrica 'da 
q11anti:i. dP ·! 08 :ürio::; com qul' se cust e-avaro os servicos de 
material clur.• foi inclllida, no § 15 da verba matcriaL com n 
1•cclucçfio <fo n: /dO.'j; que support.ar:i a. necessidade dai:; despezas 
r·m l !)2 t ( l ria diminuicfo dP. 8$ nas diarias. 

Tol.::tl: '281 :Oü(;$.fiol. A di.t'fcrcnca entre o total dos au .. 
grn;mt.os e a import:ancia dii !li :~23$i01. papel, qu~ a proposta 
1·'1gi;;tra c!omo rcpr1~scuctaliva da rcducçã-0 feita sobre :i. despezn. 

· no vit;Pnt.c 't~xct•ci c io . . 
Ern !":ll'I' do expo~t-0, penso qlle podert1 a Comrnissãô de 

Finanças h\Hl1 .iulgar d;i, proposu.1 do G1)Yernt) para o orca
rilm1to dn Gucri:a no vindouro exercício e submet.tol-a como 
prnjr.ct.o i.uicinl no estudo doR Sr;:. Deputados . 

Com essas considera~~õe>: o: Commissão de Fimmi;.as apre• 
sN1(.a o sngninw pro.iecLo de lei. fixando as dr.spP.7.'as do l\li• 
nistP.rio da ·Guer ra para o exere-icio dC 1921: 
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Att. L" O Presidente da. Republica. é a.utorizad°' a despender, pelo Ministel'io da GueL·ra, com os serviços 
designados nas seguintes verbas, as quaotias de: !09.5~3:3!S9S003, papel e {OO:OOOSQOO, our.o, · · 
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~ 

~ ~ 
~ 

q 
,. "' 

' .,, Cvrisolidada Variavel o .. 
'1l Rubricas s ' \ 
~ ' Ouro Papel ~ Papel Ouro 

'* '1' 
t 
~ 

~ 

- -
l AdministL'ação Central. ........................ - 1. 53!:i: 5608000 - 233:1.988000 
2 Estado Maior do Exercito ...... ... • ............. - 16'7:4068500 -
3 Justiça ~Iilitar ... . .•.. •.....•.. . ..... . . , •....•. ' ~ 4:78:350.8000 tl3:000$000 -
4: r nstrucção militar ...... · .. .... .•.. . ....•.... . •. - 3.804:967Si9!1 - t.461S:4933000 
5 Arsenaes, intendeucl:\s e fortalezas .............. - L 80{: 04:68766 ·- 3!íO:OOOSOOO 
6 Fabricas ........ .. . . .......... . ... . .... . ... .. .. - i.24:9:652$500 - 87:300SOOO 
7 Se1'tço do Saude ............... . ............... - L 012: 4:55SOOO - 20:430SOOO 
8 Sol os o gratificações de ofJlcíacs ..•..•.•..•..... - 23.868:899SBU - i;f95:260$000 
!) Soldos, otapa.<1 e gratificações de praças de pret .. -- 9,{90:0658600 - 2f.821 :6'75366() 

10 Glas;es iuactivas .......... . .... •...•.... ; ....•. - s . 4:2ó: :a.6S967 - . 4.6i8:973$671 
H Ajudas do cu:;to .. .. .. .. ....... .. ... . . . ; .. .. .. •.. - - - 500:000$000 
12 Empregados addido5 ...• • ••• • .• , . ..•• •..•••.• .• • - · - - . . l !i6: 7.24-$000 
i3 Departamento da 2• Linha (D. G. ll) ••. .•.• . •. . • - 383:480$000 - 20:000$000 
·{.í Obras . militares ................. , .. .. .. ..• • . .. · .. - -- 830:000SOGO 
n; Material. .........•...•...... · •...... . . . . . . . ..•. - - - 2i.762.:87i$000 
{ij Commissão em paiz cstrangcii·o ........• . . . .. . .. - - iOO:OOOS 

·º ' ReoL·ga nização do Exercito . .... . . . . .•••.• .. . ... - - i.oOO:OOOS LtiOO : OOOSOOO 

>" :;: 
:i: 
> 
pj 
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~ 

-Total ......... .... .......... . . . - 5L 918:430S672 1.600;0008 57 .62.\:.9283331 
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Ar~ . 2. º Fica o Gov &rno autorizado : 
I, a empregar as dotações ouro ·e papel da rubrica 17ª -

lleori;anização <lo Exercito ~ oo servico finauc·eiro das ope
r:;.ções de ci·ediLo, quo fica autorizado a fazer, dentro ou fóra 
ú(1 pa.ii, para at\,encler <i:s n.ecess1'dades do Exercito Nacional; 

II, a manLcl' ,addidos mfüLades no Paraguay e Urugua.jl, 
J a conservar os das legacQ.es n-0 Chile, Republica Argentina, 
2 França, cori:·enido a.~ despezas pelas verbas orçamentarias 
l'c sp ectiv a6; 

IH, a. reve1· os regula1nenLos das reparLicões, fabricais, 
hospitaes e estabelecimuntos de ensino, assim como oo qua
dt'-os dos ·offíciaoo das armas e ·Se.rviQ~. de m<>do a pôl-o<; di: 
acct)r<lo com as :nece.~sidades do Exercito; 

IV, a ~lev~r os -effectivos oo Exercito até o limite d·a lei 
de fiX'ação de í'ôroas, abrindo para isso os necessa'l."ios cre-
ditos; · 

V, a vender a:s publicações do Es~a.do-Ma.ior dlQ Exercito 
que não constituam segredo e npplica.r o producto ao melho
l'ílmenfo da I1nprensa. Militar . 

.\l't. 3. • Aos officiaies ·refol·madus compu1soria,mente ou 
de accõrd,o com o u.rt. 13 da lei n. 2.290, de 13 ·de de:z;embro 
clf.' 1919, será abonado o st>ldo do I>oGto ·effecti'V-O que tinham. 
a contar do. d·ata do decreto de cSUll. inactividade, O qua.l será 
clàssificado nu vel'ba :10" ~ Classes ínae.tivas - satísfazendo
sc-lhcs a differenca em rectificação dos respectivos cal.(}ule>s. 
quando apresentem suas paitentes. · 

Art'. 4. • Ficam commettidos ao encarregado dos traba
!1101> da organização do servic;o géog'l'aphioo militar, sob ,1 di
recção superior <lR ehC'fia do Esta.do-Maior do Exercito, os 
en('.argos: 

n) d e p L' oj eclar a. u p P·l ieacií ci do creuí to votado; · 
b) de promovor· a ·execuçií.ú de. trabalhos remune:ra<los 

que t.enham por ob.iAcLivo n l.i•einnment.o dos ,gervicos e in
~Lnlla.ções. 011 que 1"m'f!lH con.sideraidos de utiU.ciade publica; 

e) d'f?o a11pl icar :t t•cn1lu pl'nveniente -Oos frnhalho!1 l'('mu
n?rndn,.; :i amp·l iac:ão r• a,rwrfcir;.onmento daB installacücs e sP.r
vicos; 

d) <le Iesali:mr as iJl!.~peia~ e t•imdas <los divl•rso~ grnpos 
d,. serviço graphico milil.nr, mnnLrmdo p:''"' este fim nma 
··~cripluração com·enícnlc (i bon marcha ·lio~ t.rnbn\bog d0 m·
:::-:rniznciio r rruf' J'IOSf::l fornccr.r. opporl.unnment.r. ns ()ll:"men
ln~ ~C',!!.'Lll'Oi': po.r.a n. 1.omndn. rl<' contas: nn. Dircctorin Gm·al de 
( :onlubi.lidnd1• da Gti()rru. 

Ari. 5." Sel'ão dish'iDuidas a Direcloria de Contabili
tlvdc ua Guerra e :1s delegadas fiscaes, nos :Estados, na f6rma 
por que :for iwdid'o pelo Miníst.e-rio da Guerrn, M impott:rn
cin.-; correspondentes :í.s dotai::õ0!> de !.oda;, a~ coni-;ignac:tíP.s do~ 
~§ 1 í l~ 10 fio orr,amrnlo. 
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O referido J\Iinisterio subordinará ao regímen de massas 
aquell~s que assim ::onviP.r, mediante as seguintes prescri
pções : 

·ti) fixação .cJentro . <lús dol.ac;.Qos, ·de ct·etermina.da quantia 
pvra cada unidade, c•stabelecimenLo, repart.i1:ã(1 ou · commis
sri-0, que a receborá por t,rime~t.rl's adeankl.dos, na estação pa-
1?alio1·a ;_ 

b l as (,flbella.s rclaLivn-s a essas imporL:i.ncias se.rão orga
nizadas pela l ntt?nden~ia -d~ GuGrra. ouvida a. direcLoria a que 
;•;;t.i,·er subordinada a repartição, . estabelecimento ou com
tn iilsão. e n,ppr'()\'adas pelo mini>oLl'-O dra Guerra; 

1:) nenhum adeanta,me.nlo r;e fará antes -da· prestação de 
cont:i.s .do · u.deant:i.mento anterior, salvo ordem expresis-a do 
rninis t.ro da (;iu~rra; 

d ) os saldos da.;; diversas massas serão considera.dos eco~ 
nomk1.s Jieit·a-s do~ cofr-e.~ <lo~ conselhos administrativos, com 
m·:cepoão. porém. dn. forragem -0onsiderada individual, cujo 
rxcesso· cont.inuará a ser rec.olhido ª°"~ corroo publicos: .de 
vP.ndo o excesso fie {lespe:i:n, verificado pela n~cessi-dade dQs 
S('t'\'ir;os, sobr r. ª" dislribnkõ8$ feit~ns, ~e1· aUen<lido pelos 
mC'sm11s cofres; · 

e) os conselhos admi-nisLrat.ivos res pondem pe.lo emprego 
d:is mMS:lS r prest~rão snns oontns por intr.rmedio do inten
dP.nf.e. 

ArL. 6." 'fica o Govrrno nutot'iimdo a pagar em dinheiro 
o quantitativo desLinado a lardamenf.o aos sargentos-ajudan
tes. de acr.c!rdo com os prec;os da t,ábella de distribuição que 
~sl,ivr.r r.m vigor. a Lendo em vista o tempo de duração do 
me~mo fl~f.nbr.lel!im ento . 

Ari. 7 .• A.s. autoridades militares competentes m:lndarão 
n~ccillier ú Tntendencia da Gurwrn o quantitativo correspon
cenle :lo furd:lmen tt) fOl'IH~t~ido á!" prnt)as P::l!t·a dE.\."<COnto • 

. Arl. :-; .• Pa1·n os n'fficial's rio Rxerr,ito e da Armnd11. nté 
o po!>lo d" eapiti.í.o 0 11 rapii.i.o-hme1üe. e qiie tenham mais do 
nm filho rnatric\il:lrlo cm nm dof: CollP.l!ios Militares, o des~ 
~:0!1lo <lf! 111w lr:.üa o paragrapho . nn~co do art. 71 do iregula
tnP.nto drn; dilo1' collcg-io~. ~i>r:.í elevado a 60 % para todos os 
tilho~. 1•x1:epto pnra n p1•ime il'O, flllP. r.ont.inttal':'"t a ser de ·\O %. 

A1· f.. !:J,• 8P.rão dispensados de pnblicncão o·s contiractos, 
c1u:mclo e~."n p11blir~idadP. prt>.in•1iqun a defesn nacional e' exija 
l'>igillo . 

. Ar [ .. '.!0. E' o Govet•oo :u1tortizad_o :i l r~ns.igir sobre os prQ
pr10!'> nacrnnae., dcpendcnt.cs dà l\Im1sLer10 da Gue'N'a, para 
t!nm o 1•espP.P.Lívo proch1cl.o . adciuirir immoveis e construir edi-
1 inios d04tinados :1 rtnatl.Pi:- " ei>tabt>ler..imentos militares, na!:! 
i·egiões em 11u1• Sl' al'lt:n•ern · aquelle:: p1roprio~. 
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SESSÃO EM 28 DE AGOSTO DE 19:?0 S;i7 

Àr~ . i 1. Os officiae:o, no uesempenho de funccc'io lcchnica. 
'ionimisfao ou execução de serv1ç.o, percehel'ão a.s ses1nntes 
diarias: 

Quaudo Jú1°a de ::;ua guamioão em local deila uist.anle 2 ·1 
horas de viagem, no m inimo: 
General . . . . .......... ... .... ; ... .. ...... .. . .. 
Oificial sup1!rior . . . . . ..... ........ . ........ .. . 
Capitão ou suball.ct·no ........... .. .. .. .. ... .. . 

20$000 
Hi$000 
10$000 

Quanuo na sua pL'Opria ~Lmt·nição, ou fó1·a dclla em casoo 
n;to compl'eheu<lüJQs na Labcllu ar;ima, mas cm local onde, po1· 
neccs~idad<l do Lt'abalho, Lenham de effectunr, pelo menos, 
uma refeição normal : 
General . . .. ; . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 10$000 
Official supei·io1· . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . •. • 8$000 
Capitão ou suball.et·no . . •.•... , • ..• . . . . . . . ..• . . . ... 7~000 

. Parai;rupho unico. .As dial'ias refei-ente.s á primeira ta-
hclla deste art igo serão abOna<la;; desde. a data da partida á 
tio r egresso, inclusive, des~ontados º"' dia~ de viagem em que 
;~ alimentação cor:r:el' por conta do Estado. · 

Al'L ., :12. Fica o Governo. autorizado a recebei- as coutas 
dos adeantamcntos feitos no · general Agricola Ewerton Pinto. 
quando . dircctoT' de eni;cnlmt·iu. do Mini&lerio da. Gue:rra. em. , 
:i~ce elos .documenlo,; qw!• parll esse fim apresentar. · 

Art . 1.3. Continuam cm vigor o arL. 37, ns. VI, VH e 
XlI; art. S9; art .. u, menos a parte final; ai-t. 42, ~upprimi
tias as pa'lavra i; ~prcvi,,;to ~m leÍ>; art . lt7, ae<:rcscentadc· dos 
d<.:cretos us. :13.417,. de 15 tlc janeiro, e ·13.452, de 29 do de
zcmbt'.(.\ ele HH9 ; art. 53 da lei n. 3 ;674, de 7 de janeiro de 
mm e art.s. 70, 85 e 86 da lei n. 3. 45-1, de 8 de j aneiiro de 
rn1s. 

Arl. U.. Fica 'o Gove1·no autorizado a reorganjza.r a jus• 
liça milHar e l;l'vcr o 1•0.~p'C~clivo regulamento, rzd 1•efercnd1L"m 
do Coogre!'M Nal)ional, abrindo o:-: credito.~ lléceiisarjos. Na 
revisão do 1•é!gulaml'nl o, que podert\ desde logo entrat• em vi
t!•>r, ·o <.:ovcrqo . lomal'ti Hnt considrr:ai;iio os h·abalhos que es
l;io sendo ~M.iJcludo . .: p1~la commis:>ão 1J~pecial, que para esse 
Jim nomeou. <' o~ dn 1i1·opria commi:s::ião. · 

Art .. f5 . GonLin(ta cm '\'igor a dispo~ir,,:.ão dll a:d .. 3• da 
l•: i n. 1 .<187, dr. i3 d e a~oslo rio i.\107, para pagamento dos sol
•ius d(1vidCl.-; aos volun(-.at'iós d:l Patria e rcla~ivos ao1' exer
c!cios anlr.1·im·r:- á,: datas rios 1·econbocimcntos dos direitos 
dos :lllu<lillos vol"ntal'io~. ao~ soldos vitalícios em questão. 
f!candn fii·o:i·or.rndo o prazo· para :i habilitação de que cog-ita 
o art. :;• da mesma lei . . · 

:3ala das sessões. ~1 de ~oslo dt1 l!l :~O. - Cu!'los d v 
Campos, Prnside:it.c. - :['aclwco lolc-udcs, ll.dator. - Smu:µaio 
Cm·1·êa. - ()scai· Soa·1·c~. - Cel.~<J Baurn.a. -• Oct11:1;iQ llachà . . 
- Cal'los Maxim;ilicrno. - Hamfro Bl"tl!/U. Antonio Cm·fo$, 
com l't!skici;õcs. - Aitw rto ;llaranhãQ. 
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ANNAES OA CAMARA 

~. 3:25 -· 1920 

A11f.m·i;;a a cedei'. wediuule u.1·tc-ndafltent11 11.11i fo•,"1'e1w 1w Hiu 
Moto C~ull, corn suústi t u.tivu da Cu·11L'l'll issãu d.11 Fiúu.uru.i; 

(Vide pi·oje...:Lo n . . 6$9, <le HHY) 

A.' Commii:;são de Finauca:: Jui apres•!ntado o pro.i1?cto úo 
· illui:;lrc Deputado Octavio Rocha autm·iza.ndo o Poder }Jxe
l!Ulivo a cedei', mediante :i.rrendan1cnto, uma área de 900 me
tros quadt·ados, na esplanada d!o antigo moITo do Senado, para 
construc1;:.ão da. sMe social d<.1 Rfo Moto-Cluh. 

O R1o l\loto-0.lub é uma sociedade que tem pen· fün ani-
mar e desenvolver o motocyclismo, mantendo-o .nos moldes 

· de um sport social. •rem. 'os seus cstatuws devidamente re
.gistrados na fórma &o:t lei. {Dia1·io Official de 23 de ja~ro 
de '1919, pai;. 1.306.) 

Está em condições de prestar bon:; ::;erviços a.o paiz, wu-. 
iribuindo para o desenvolvimento proprio da nossa moe.i
dade . 

Nest:is condições a Gommissão de Finán ças ~ ·de parecer 
que seja subm-ettido á r.onsideraeõo e voto da Camaro o se
guinte p1·0<ject0 de lei: 

O Congresso Sacional resolve: 
Art. 1. • ~"'ica o- Poder Executivo autorizado a. ceder. me

.diante arrendamento. ao H.io Moto-Club. eum ,,00() nesta Ca
pital, uma área de 90-0 metros quao1·ad'<.1s, tla explanada uo 
morro do Senado, ou em outro local que Julgar conven"ienLc. 

Paragrapho unico-. O prec;o. p1•u.zo e c:ondicões do a1-rt'n
damento :;erão estipulados no acto da escriptura. 

Art. 2. • Revogam-se as disposições em contl'a1·io. 
Sala elas Commissóes, ·23 de llg'Osto de 1920 . - Cm·lus 

de Campos, Presidente. - Cetso Ba1111úJ. Relator. - 8ampaiu 
Corréa. - Pacheco Mendes. - .Oscar Soares. - Ant<mio 
Ca,.Zos . - Carlos Mazimilirmo . - Ramiro Braaa. - Alber-. 
to M<:lf!".tJ.nhd.o. · 

PROJECTO .N • 689, PE 1020 

·Considerand<J. que o Rio Moto- Club, (·omo soci<..'<ladc spor
, t.lv ll, está em condições de prestar relornnte:s serviços á Na
c;.ão. contl·ibuindo e pugnando pelo desenvolvimento physico 
aa nci:.-:sa nwr:idude. prPp:u:nn rln- a e a<k xt:rnnclo-a l tn u.i:;o 1~ 
))raticn ria motocyclela : 

Consic'lcnrando quP a rl'fodda socicdad<'. tem 1)rganização 
· d~finitiva e dul'ndnnra. contnndo no :;:cu seio elementos de 
r eal valor: 
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SEss:\.o EM 28 Oi': AGOSTO DE 1.9:20 

Coo:::idcrando que esse auxilio não será pesado ;is fina.n.-
1;a!:õ do paiz, apr esentamos o seguinte proojeto de iei : 
. .Ar~ . . 1 .. • Pica o ·poder Executivo n.utorizado a. ceder por 
arrendamen.t.o ao <i-Rio Moto-Ch1b'l>, com sédc nesta Oap.ital, 
uma :'1ren d'e noo . metros quadra.d o:-;, nà. explanada. do antigo 
morro dl) Sf'..'nado, para · construci;:.ão da resp·eotiva séde so
cial. 

.P.aragn1.pho unico. O a1ludiclo an·endamento será feito 
por prazo nunca inferior a 20 annos .. 

Art . 2." Revogam-se as di~po.sicões em contrario. 
Sala das sessões, 27 de dezembro ele 192\L - OctaVio 

lloclta . 
~- 326 - :1920 

. Jtcd.1wçü.u pm·a ;;• discussão dn projc1:to n. /$78, ck ! 919, que 
, ·1•<1rtul(). rc locação dos p1·edios u1•úanos e -tá. outras provi~ · 

rlew:i(ts .- com substitu.tivo da Commissão de Fma~as 

O Congresso Nacional <lecret.a: 
.\ r r.. L" ~ão havendo estipulação escripta, o pr azo da lo

cação cios prodios urba.nos entende-se de um anno -
§ f." Si não houve denuncia, com kes mezes ·de a.nté

ccdencia, a locação estará. prorogada por outro tanto tempo e 
nas mesmas condições da anterior. · · 

§ 2.º São excluídos desta resra os militares -de mar e 
terra que fo1'em subilADlente removidos por ordem do Go
\'erno Fedoral . e os funccionarios a.moviveis,· nos mesmo:> 
~usos . 

• \rl. .:.:." A denuncia só será valida pór inwrpellacão ju-
oliciat ,~ pelas causâs seguintes: · . 

a ) fs.ILa de pagamento da renda po1· dous me.zes . com-
11lelos ; 

b) necessidade de obras indispensaveis de conservação 
1•11 segurança . 

Art. 3.n A 1·enda. que tet•á sempre por base o lancament.o 
~o í!ll.POStó J;>redi_al de i9i~, não poderá se~ ai;i8'!1lentada. ao 
inqu1hno que estiver em dia com os al\l8Ue1s .a1nao para. as
::;cgu:rar ao senhorio os juros de t O % do capital empregado 
<llll obras indispensaveis. · 

~rt. ~.· N,o, caso de obras iudispensaveis fe!t.as pelo se
nhorio, o mqu1hno,· que para. ellas se far.erern tiver abando
imdo .e .Pre.,dio. Lem direito a volt.ar para o mesmo, desde quo 
sr. suJe1t11 a roµ-ra do art .. ~~.,, 

A.ri.. 5." Denunciada. a lm:ai,:.ão ].>elo ,_·enho1·i(I. este ~ó po.:. 
d•~ni a.ugm~ntar a r~11da rfe 1.n % si o inquilino gosou do IWC
' lio pot· i;inen n1rnos: de 5 % so gosou apenas po'r t.1·es aunos. 

Paragraphu unico. O inquil ino que não denunciar com 
1n·::: meze~ que• não cont.inúa na locação responde ao senho
rio pelos :1 ~ me:r.l'~ segtiintes á looa.ção em que está .. 
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.-\.l·L. 6." o 101'.at~uiu que holl \'et• fo.iLo •lbra :o: - Mn~en
',i<.Ja,.; 1wlo :;enhori(1 - avaliada,.; ·~m '!O % , \)!!lo incnu:::, d~• va
hJl' tocal,j\·o do iwcoJio, 1~onfo1•mc 1.1 !alll;amcnto uc,1 Ulll\O :uit~.
rior.. dc,;rJc que Se ohriguc á con:>1~rv a<:ão do 1wcú>u e :;e mat~
fcnha cm dia ·com a 1•cnúa. podc:•á conset·var-se no pred10 
por nove anuas. Si as obr1!,'1 fol'em de reconstruccão ou exce
derem de 50 </li do valor <:lo preuio, t~1·ã direito á reLcnção 
pai· 1 5 unno;; . · · · 

Art. 7." ();: eontractos de locacão ele pL·edios urbanos -
a prazo •:cl'l.o -- ifodcrão ser feitO!:l po'l' osct'i\ltura particular, 
rngistráda 110 JlegisLro Ge1·al de '.ritulos. 

· § 1 ." Dellc$ cu11st..arão exclusivamente a renda, •> pra1.0 e 
a quem irnmmbc n. obrigac1icl ctc· obras contracluaes. 

§ ~:· i'fa 1·1mda l'n di1•it o 111ia11l11. ·111. :,;i nien sal. l.>·imcll~til. 
semesl.1:al ou annua.l, onde deve sel' paga. ~ quando . · 

§ 3.º Nas obras s.e desc'1•eve1·ão ciuaes a~ l~teis, as ncces
~rias e as sumptuarias, correndo as .uece~arias sempt·e pot• 
conta do 1:\enhorio e as outras, conforme o contracto. . 

§ 1i."' 0 sello dellSl}S oonLraclo~ S<:'l'ii de 3 o/o sobre O ac
cresciulO. smnpt•c que houver augment.o de renda - A é pago 
cm todo o cllso pelo senhorio, ao passo que o cuslo da escrí
ptura cori·c pui· conta do ioquilino. ao qual o senhorio forne
cerá. todos l'IS documentos assecuratorios. 

§ 5.º SiiQ probibi<las quaesquer eepecies de duvas», ou 
bt>nificacões a qualquer titulo parn. preferencia nas locações 
e os <Que - clandestinamente as pag~rem ou receberem sof
lfrerão nmlta executiva d() 50 o/à cada qual, servindo dé basP
para expedição do mandal.Q o tit.ulo expedido como apuração 
âo foquerito fi~al. . 

§ 6.• Qúem dem.mcini· a infraccão terá 30 % da impor-
tancia da multa. . 

§ 7." Nas locações n prazo certo - si a looação findar 
sem que hajit óeuuncia - com seis mczcs de antecedeneia. -
nem pot· pari.e do senhorio, nem do inquilino a. proporção 
opera-se por out.ro tauto tempo <1unnto o dtl pt'imeira loca
cao e nos incsmos tern1os. pagando a pade interes:m.àa os sel
los no Thl!sou:·o J~ederaJ . 

§ S." Os inquilino!! l'espondem pelo$ damnos r:llusados an 
· predio d1u•at1te a locacúo. :;endo documento para a acção mrn
cutiva a vistot'ia pL·ocedída no predio pot· oecnsião do. resLi
tuicão das ohavc$. . 

Art.. ~·· Nos de~µejos u1·1.la!J.OS. o prazo so1•á de 60 dias. 
prorogavct!I por mn1s 30. a criter10 do juiz. 

§ 1." Só ,f'llf'á no Distt•iet<J Federal executado o àespe.jo 
con_!.ra. ll?C!!L:mo~ o sub-localal'ios que hom•erem reoebido c1-
laçao m1c1al. 

~ 2 .. • i';os cxccuLivos por aluguei·es de prcdios ui·bauoi:: 
~10 ~1~Li·1ctçi J•'.edci•al ~ não ·poderão ser penhorados bens do11 
1~quilmos md1sp.e11save1s. (cama. mesa, apparolhagem orofis
s1onal, ele .) , at.c! um tnmimo de 200$000. 
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§ 3." Sus11t.inder-sc-ha u despejo contra as pessoas que 
alle::;-arcm molcstia documentando o. molcstia com atl.c~tado 
mcclíco. 

O inlernssado no despejo poder(L promovc.t' o exame pe
ricial do n, e caso s~ vcdfique n falsidade uo alleg::ido fnr
sc-ha o dcspe.ío immedial:i.ml)ntl'. " o falso rüte~tantr. l'cl'tpon-
Jr~i·:í pela !'ulsidade. -.. . . 

· Art. 9.~ Antes de findar 0 lcmrio oo contracl.D. o rnqm-
1 ino pr.\df! >:m· despejado pelo lócador nos seguintes casos~ 

§ 1.u Si não pagar o aluguel nos prazos convcnr:ionados 
ou, n;i. r<ill.a de prazo, mensalmente. aM o ciecimo dia do mez 
immP.diat.o. 

§ 2.n Si damniticar a casa 011 del!a usar para fins illici
tos n dcshone!'.tos. 

Art.· 10. No caso de clespejo inu.Hciosament.c t•cciuet-itlo, o 
inquilino t.om o direito de ·hahilnr no. casa. e sem pagar alu
gunl, pelo t.re!>dobro do tempo que lhe faltava 11arn preencher 
o contrado. · · 

:\rt. H,, O Govern0 Fcdcrnl Lomar;í. as seg"Uintcs prnvi
clcnc ias immcdiutamcnte: 

a) conclnfr a consf.ruccão das t 50 casas ou mais que. na 
Villa ~t~r::-chal Hermes: estão qnnsi conC'luida~. n·rrovcitan-
do os materiacs existentes; ·· 

b) r.onr.ednr iscnc:ão de impostn::; aduaneiros pam os ma
f1•t·iac!" d" r.onstrncr,ão n.pplicadns nos prcdios tirb:mos, cu,io 
aln.Zn<'l t'ir.nr fixado dcsdl! 35.o:; al•~ 70$, durante fO annns e 
o ahntimcnto élC' 50 % pnra º" fltlC l'icarcm fixado!'! entre 71$ 
" 1 lr0$ nwni;:a<'s nof; nrnnfoip1n:;: l'll1 q11" forem, pelos respe
dh-os E~.t.llrlos 0u Mnmcipalidad<'>". <'Sfatbelccidos t:vpos de 
1·a~a:; ]lal'a o.~ diiof: pt•rt:n$ (' <]Ili! acccit.arem as clausulas 
~ri:n1intr.s: 

T. aíinlic.;;io cir impo~to!'. p1·Nliri1'>; pnra of: lypos do ulu
;.:·111'1 d1' :115B. d111•nnl.1~ Hl anm1~: onrl1• nfi.o 1mderem ~rnr aboli
d\1!< la!'>\ impr15:ln". sr. rlariin p1•rmin:-: 1•1wro:>-pnurlf'n!es; 

lT. nhnl i(;ií11 d•' f a-xn!'i rll' n:m:i <' ''",i:-nsln pn ra. os dilns prt:',
d ios rir> 35~n<Hl; 

rrr. l"f'dlll'(.'ÍÍn dmi dilos iinpnsl.os .1' 1.:n:as t.lc .50 %. piua 
n.~ de :l!i$ n 70liWOO. 

TV, r .. :ll\c(:r~o. d•' '25 %. p:irn. º"d•· 71!=t a HHl~ono: 
'V. t'Nlur.rão •tf'l Hl %. 1)a1·a o~ dr IM n 1 li0$000; 
\'T. f'rr.>n~ão rlt) impnstn 1.f'rrit.nl'ial . prngrcssivn sohrn os 

11•1·1•,•nn~ nrhnnn.'t ,, ~11h11rh:n:ns- n:in r.nnsf.nddos. ::;cndo no 
p1·ínw im an nn l~, '1'· <ln viilot• lofMfo " :mtJ.inori <l ~ rmno para 
nnno. s<'m;ir•r• 1w. r:l?.fio dr ~o o/'r. af6 S o/": 

,.,·, t"nl.i·m· o r:nv<'rno F1'rlr-ral l'm ;icct\r<lo corn a. Prcfci
!111·a cln l'li~tr\dn F'Nloral " n T,ig-at.li nn<l 'Pn\\"Cl' r.~ .. pnr;t es
fah<'11•1,i111cnto rir. c1,arl<'rnrf.a.~ f)p,.,rn:ri:t!! noinirn1r.5::ii.. cnm aba
! inwnln dr• !)O Sr para º" inrinvlnl'I'~ dos prNlios dí' locação 
:1 11; 708,' que prnvat'<:'m Sl"r opei·nr,~f\s nu <'1l\prc:-~otd<}S. 'P'1hlicos 
11 ~;1nlia1·r•11) mrr;n>: rl<' H3íl!f: mr:-n~ar.~, g;0flando Of:! rnt'Smo~ ··de 

L'. -·- \"11\. \' I. 36 



Cêmara dos DepLtados - lm~esso em 24/lli/2015 10 12 - Página 52 cJe 124 
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i;;ua.I abatimento no preç.o da luz clectrioa ou do gaz de illu~ 
minação; 

d) . conceder o Governo F ederal os mesmos favores em 
suas estradas ric fCl'ro suburbanas e oblcl-o das arrendadas; 

· e) desapropriar terrenos em varios pontos do Distrícto 
Federal, que dividirá em lotes de 15 X 50 metros, os quaes, 
lotados, cederá nos furn.;cionario:o rounicipae!! ou i'ederaes quo 
<]ll izcrcm construir denlt•o ele um anno, gosando dos favot·e:o 
doslo !lrtigo e descontarem cm :!'olha aLé 30 o/o dos vcncimen-
fus para pagamento dos terrenos assim adquiridos; . 

{) <;aranlfr pela mesma fórma os contractos cfo coustru
C•JÜo c1uu quizcrcm :l'azct· os ditos 'funccionarios, nos termos 
deste. · 

Art. 12. Os arrendaLarios ou localarios que !:iUb-ar1·en
~Jarcm ·ou locarem. no todo ou cm parte. sellarão com 10 % 
sonre a diffcrcnr:a os recib_os dos sub-a'Í·1•em:lamcutos e 1:mO
loca0õc$, com a pena d~ multa de :100$ em cada insufficiencia 
ele scllo. ou falta de recibo. .. 

Art. -13. Fiua o Governo Federal autorizado a abt'Íl' os 
ncccs:::arjos c1·cdiloi; parn. cxccw::ão da presente lei ale! a som
ma de 10 mil contos de réis (J0.000:000$000). 

Arl •. H. RcvoganH;c as disposições cm contt·urio. 
Sala das Cummissõcl'. ::.Vi de ,iuuhu tle HJ20. - <Junlw 

blacTwdu. Prc!Sidcnlc. - Josú Bu11i(odu. - .tnwlfu A:;1rv1.:du~· 
- Mello f.~·1.mco. - · Prudonlt! úe ltlurucs. ~· Jlat{:ut de Es
cobai· .. - 1'uriano Cam'PeUo .: 

PROJJl(."'t'O 

N •. 578 ,.,_ i~iU 

Ao estudo J:.t <.!ommi:!l.iüu <lo l.<'inuncns foi suhrncLLido u 
pt·ojecLo u • . r;7g, de HJH>, cuja rcdnccr.o 1uu·n 3" discus~üo foi 
dul.u)t'uéu t:rlu d1Julu l:ummissuo tlc Justic.:u. 

O 1;1·ojcclu vi~u ~uluciumu· u cd:ic de hubilu1:ücs, Lluudu 
·pal'a l\~~ ~ rim IIll!Ll it.las de \:ill'Uclc1• jul'i<.lico e ulvili·c:; do 01·
dem t•cunu.P1i .. <1 , 11ã11 11crt.l1~11do o p1·ujudo a OJJlJOt'lunidadt•, 
tlat.!a a :>ua bem cluburat!a fuctura.. · 

'l'l'alnudo de dou;; al:'sumplo:> t!m um :;ô euso, u p1·ujcd11 
poderá H'L" C.:iviuícfo con:5tiluint.lo o~ a1·ts. H e 13 um 1wu
.iccto a parll! parn poslcriot· c~Ludo e dcci:;;ão · c!a Commissiio. 
i1ois, oulros i"'Ojccl.o~ que collimam fins idenLieos e pctiçõe$ 

. :-!Ob t·c , a:;sumplo, alem d:i. mensagem do SL·. Prc:;idente da 
llcpublica, eslão dependendo dl! :;olui:ão :no :;cio d:> Coro-
mis:;;ão de Finaoc,;as.· . 

Os ·demais artigo8 Llo projcdo tcntlcm crcat· 11a nos~a 
abµndanl~ lcS,i~lação, a lei dp . i;nQu.ilinato ~ãp uc~!!SSat:ia, para 
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pôr ·um pal'adciro ao;; nbui;os dos pt'Opt'ietat•ios que exet•cem. 
á sombra cc leis falhas. um domínio de e:don;ão sobre os 
inq1!ilinos, pt'inc.:ipalmente sobre oi; fracos de 1·ec.ursos. 

Assim sendo, a Commissão apresenta á CamU!'a dos Depu- ~ 
Gados 1.rn1·a a· di~cussão, o substitutivo infra tJUe, v:1sa.do no~ 
moldes .iuridicos do pro.iecto, dá. ao mesmo urna ricda~cão, 
eonsentanc:.t com as razõos cxpendidas neste parecer. 

Sala da:o Commís~ücs. - CQ1°los de Campos, P1·csiúenLe. 
- Oscar Soares,· Relatai·. - Pacheco Mettdes.-Ramh·o Braga. 
- .-llbc1•to Maranh(fo. - Oi•lavio Bocha.· - C,elso Ba'lJma. -
J nlonio Ca-i•los. -.,.. Carlos_ ,1/ri.ximiliano. 

O Congrci:;so Nai.:íonal del!rcta: 
'.Al't. · 1 . " Não havendo l:J$LÍpulação e:0cl'ipta, o prazo da ~ 

Jucação do:: predio~ UI'bauos ent(.lnde-::e de uro anno. 
§ 1 . u · Si não houve!' denuncia, com tres mezes de ante

ccileucia. a 101,;a~ão csLarú. ·Pl'Orogada · por outl'O tanto tempo 
e uas mr:='mus eondi1;.õcs da anterior. 

§ ~." São excluidos à esta l'egra os mi li Lares ue mat~ e 
terra qtm forem subitamente removidos, po1· ordem dn Go:.O 
vernv Federal; e os funccionarios amoviv.,is, nos mesmo-s 
1·ao;;cs. 

A1·t. 2. n A denuucía SÚ será valiúa pol' intcrpellação ju
!ki,LI e pelas causas ser;ulnles: 

a) falLa de pagum~nto da renda por dous mczes com-
1ildo::; 

b) nDcc::siclatle llc úb1·as indispensaveis de conse1'vação ou 
~L';.rll rn ll(J::t • 

- ArL ,' :J. v A rcucla. que tcní !5empro !JOl' base. u lançumt:mto 
do impl)::;tc JH'l.'dial 1h• ·Ja!B, não poderá ser augmentada ao 
i11r1uilino <]tl<l c:-:li.,,·cr em dia !~um os atugois 1>inão para asse~ 
µurar M senhorio o jul'o liquic~o de 10 % ao anno do capital 
~·r.ipra!!ado cm obra~ indis1>cmavcis. 

ArL !1." No Ccl::ill dü obras i ndi,.;perisavcis foi La~ vr~lo sc
nluwio. o i aquilino, •TU e 1i:11·:i rllas SI! fazerem tivc1• nbando
narlu o prndio. tom t.lireito ·a volttil' pal'a o incsmu, desde quB 
~e .~tür.ito ú rcsi·a tio arL. 3~. 

Ai'!.. 5. ~ Denu1winun n lrJl·ur:ifo pelo Kcnlwl'io, 1~:ote s!'í iw
rlr•i·fi augmcnl.al' a renda. ílP !O 'lo si o inquilino i;osou do 
111·cdio pol' dnl'o nnno;;; de !i"/" si gosou apenas po1· ~rc.!:! 
aunos. 

Pnt•agrn.plio tm ico. O inqt1 ili no qne não denunciar. com 
ft·1~>: mczc~. 11U!l tião conlinúa na iocatão. responde ao 8enl10-
i·io pelo::; 13 me;o:es i;ü.guinlcs :'t locaçãn r.m que ost.:L 

ArL IL ~ O loeal.urio que l1uuver feito ubt'as - conscn
fidus pelo scnl1orio ·- ava.líndus cm 20 %·, pelo l1wm1s, do 
Ynlot• local-ivo cio p1'l'Uio. conl'<n•1m1 o lan1.;aniento do anno nn-
1f.~l'iot'. dcsd~· que se obrigue! ú. cunscrva<;i:ío do prcdio o se 
lllUllleuha cm dia com a renda, poderá. >;e con:>crvat: no pre~ 
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d i11 pnt• m1v1) ~1Hl0". Si a:; 1;Ju·as l't1t·1~m u\' 1·pconsl t·uci,:.iiu OLL 
1·x1.:Nli!Z'tlll ~le 50 ':·~· 110 Y::tloz· Jv pt·eclüi. l t•n't dfr1'iLu á ru-
1.en~ão pLn' J!;í anno~. 

"\rt. 7. • Os contraclci"s de Jocacão de prcdios urbanos -
a p1·azo c:t•t·to - pCJdcrão · scl' i'cilos por· cSCPiptura parti

. cular, t•r.g-islt·::ula 110 Reg:isll'o Geral dr. Tilulos. 
·· § 1. • Dr,IJcs ccinslaC'iiO a«:c:lusiuamcntc a -renda, o prazo 'º 
a quem inc-umli1! a ubrigaçüo de obras uoniractuaes. 

§ 3. ~ :-\a t'enda se dirá o quantnrn. si mensal, tt·imensal, 
scmcslt•ul on annoul, .on<le deve ser paga e fluando. -

§ 3. • Nas obra!; i::e de~crcvcrão quaes a::; utcis, as neccs
:>nt'!as r~. as ~umplnarias. correndo as necessarias sempre por 
conta do scn!1orio r. á$ outra;;. confoPmc o coutraclo. 

~ 4. º O sello desses conlr:i.ctos será de :'! % sobre o ac
crl'sc:.imn . . ~nmpre ((nc houver nugmenlo de· r1mda - e é pago 

" cm tollo o c.nso pelo senhoriri. ao passo que o custo da escl'i·
pLm·a cni•re pnr conla do inquilino. ao qnal o senhrio forne
cer:\ todo~ os documentes assccuratorios. 

li 5. • S5.o proh íbirlas quae~rincr espccics de «luvas)), 011 
bonífit::u:õ1~s a qualquer titulo para prefercncia nas locar.õe,.; 
C O!) (\t1e' -·- clanclcstinamL'Hle as pa~arem OU l'CCCbill'Bffi SOf
Írc\l'ào rnulla l!Xt~cmti\'a de 50 % cada qual. servindo de baS11 
par<.\ e-xpcdii:;ão do rnan<Jato o titulo expedido como apuqu,;ão 
n inqunrito fiscal. . · 

§ 6. • Quem dcnun.ciar a infracd'ío terá 30 % da impor-
tancin da m11lta. , 

~ 7." Nas locacõcs a p!:'azo certo - si a locaoão findar 
sem qnr. lrn.ia denuncia - com seis mezcs de autecedcncia -
nr.m por parf C' do senhorio, nem do inquilino, a prorogacãn 
se flf)(.'ra pm·. 011tz·o tanto t.0mp3 qnantn o da primeira locacão 
•~ nos 111!'!ôtnt's formos. pagan.:10 a pnrtc interessada os srllos 
no 'l'lrns(1\1rn FedcraL . 

li s. n º" iuritlilinos respondem pelos damnos causados ao 
pl'N\io tluranlu a loca.~·ão. scnd•j documento para a aeção oxc
rntiva a vi~lo1·ia proeedida no prcdio por ooca~ião da resti
t.u icão elas chaves. 

Art.. R. º Antes do findar o tempo do conü-acto, o inqui-· 
1 i no póclc ~0.l' despe.j:ido .. pelo locador nns seguintes casos: 

~ 1. • Si nU.o pagat o alugl~el nos prazos convencionacl<1~ 
nn. na 'falta rlc pl.'azo. mensalmente. até o decimo. dia do mr>:t. 
imníccliato. 

§ 2. n Si dnr:nnificar a C:\;)"it ou rl(•l!n \lSar pv.rn fim; illi-
citos e .-]('~honestos. -

Art.. !1. • No l'nso .rlc <lc~pr..io maliciosaínenfl} rcquct·i.Ju, 
n inq uil inu 11.•m o dirni to cl~ habitar na r.asa, e !\Cu1 pagar ul ll
:.;uel .. tWln 1 ~·csdol11·0 do tempo. que lhC'. l'allava ])ara pl'cenrhf'l' 
o contrnctn. , 

A rt.. rn. Nos d~srw.ios urbanos o vrazc ~w1·á dt~ GO dia~. 
proro;;avri~ por mr1is 3{1. a rr.it('rio do .ilii:t.. . 

· § t." S•í sm•á, 110 Dist.t·1:;1,o Federa!, exeeu!,ad1) o des
lH\jo · ('Ontra loeaLarios e sub-localat'ios que houverem rcoe
",bido cit:.v;ão inicial. 
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§_» 2 -.º Nos exec:utivos por alugueres de predios nrbanol'
~e J~1~t:r1cto n:edernr -. n:io'..roàcriio ser pephorados bens dos. 
n?qu1lmos mdispen<save1s (cama, mesa apparelllagem prof'is
:;1onal, etc.) até um minimo de 200$ÓOO. 

Art. 11. Os arrcndatarios ou ·1ocatal."ios, que sub-arren
r.la~e~ ou snbloc:irem, no todo ou em pal'te, ficarão, em tudo, 
SUJOJlos :.'i~ regras constantes dos arls. 2º e 3º deste projecto. 

Art. ·!2. Revogam-se as disposições em contral'iO. 

N. 337 - 1920 

(:onr:erh~ r1. Joíio PaT'SOrt.dns rlc .Can·al/i.o a con,.~lriicçiio de 1imn. 

r.~t·rarln rir: fm•ro, rio rio Pindarf1 ao 1·io Tncamtins: r:nm 
1w1·e1:1•t •) 1Jmc11rlas da Com.misg1,1o r.fo Finan~:os. · 

No requerimento .iünto o cidadão João Parsondas de Car
vnllto, hrasileii-o, pede: 

a) concessão para construir uma eskada de ferro, que 
nwt.indo de pont.o navegavel rJo rio Pindnré (Engenho Gen
t.Pal). · vú. f.('rtniuar no rio TotJant.ins. conLornando o trecho en
eachoeil'acio deste, acima da .iun~ç;llo eom o rio Araguaya 
{Caiv::m); · 

b) naveg.'.lçáo dos rio~ Pih<laré. Ar:lguaya. Tocantins tJ 
~~us afflucntes. 

O requerente solicita mais os favores da lei quanlo ao 
prar.o da concess&o, ao privilegio ôe zona e :~s desapropriacõcs 
q11~ se !.ornarem necessnrias. 

Tendo percorrido uma !a1'p;u. 1.ona no interior do i>niz, o 
pcd.icionnrio reconhece a ncr.cs~idadc d(• t.ransportos que sP. 
!;ir. notar [)Or· !.oda pari.e. f' cofüwtH•u a idén de liga.1· m: t.l'ect10~ 
Mvei;?:avoi~ flog rios Arug11ay.a e Tocantfos ·com o ])ab;:o curso 
ilo rio Pi nil:u·r!. no Estadn. rio i\lnranliuo. oi:;lahelecnndo com-
1\)\U\Íeaciío pN·rnau~nt(• Pntr1' o 1 il.t.Ol'al ocennico, no pol'f.o dB 
~. Lnb:~ <' n va.~lo inl1•rirH' dos B1-1l.udo:~ dr• Maf,to Gros~o. Gnyn)': 
<' Bahia. · 

A nali~1't:1ht dos ml'lhnr11nwnlri1; ,o;olicHndo~ importará, 
1•1'fN·I ivnnwnl 1'. r•rn facLor 11<- gTandr nlcnnrt• pnrn a>{ rnc~H i
dadf'" l111 l 1·an~pfll•le l.5o ]Wl'f\tWio~ naq11i'Ill'l rica t.onn da 
t!Pf>rihliN1. Ioda sHm.1lf1l d1•nl.r·n dn hiwin hydro~rnnhk::i. do 
11tag'1•;:(nso l'Ín ,\mn1.onas.. . 

A rnrl\'f'Ilif'ncin, pol'lmito. ria eon:-;I ruc<}iin dn est.rada dl' 
1'1•1·1·0 rwdidn. rln~!.inacln no n.pt"ovid!nmenlo das riquezas 
.,,.,,~"ln1•;;, mi1lf'1·n1!!' f) animacs - 1le f]ualro iroporl.ant.P;; Esta
d11.~ da TTniiin. lórnn-sr inr.uil.lva e é mDdidn de import:ml'li:l. 
1·1·il'vnni1• \)nrn o fa.1•.il de~f'nvolvinfrmto e progres;;o dn rogifto. 

Lanenn<lo-sw rupido golpe de vis.la para a cartn g-eog-r::i-: 
pi 1 i<·a da l'irn :r.ona que se pl'o~nr:i. servir, resalta dcsfle fogo 
a rnntagem do npruveHament.o dos curi;os do Araguay:i. f'! To
<:ani.ins• parn as communicnções r.onimerciaei:: entre o interior 
\.![L :wua e o littoro.l marit.imo. E' ,já conhecida a 11ave!Z'nr.;;,.. 
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em grande parte 'desses dous rios, efíectuada, através de diffi
culdades, desde remotos tempos do regimem colonial, sendo 
que as seccões superiores de ambos esses cursos de agua são 
navegaveis, livremcnlo e sem obstaculos por muitas centenas 
de kilometros. O aprovei Lamento desses elementos naturaes 
impõe-se, portanto, quando se Lenha de estabelecei' n facili
dade de relacües enirc as populacões marginaes e os centros 
adeanlados da industria e commercio. 

Entretanto, ó sabido que a navegação desses rios nao é 
feita, francamente, em todo percurso; ex:istem difficuldades 
a vencer na passagem de alguns trechos, onde se encontram 
corredeiras, rapidos, pedras solt.ns e cachoeiras de relativo. im
JlOrLancia. Para bem -avaliar-se das facilidades e impecilios do 
Lrafego !u!.uro, be !.ornaL'ia inclispens:i.vel o esLudo technico 
do 1.er.reno pal'a ser euLão organizado o PL'ojecto dos 'ti•aba.lbos 
;t;cndeiltes a -s:i.Lisfazer as necessidades de Lransporelé> da re
gião com o aproveit-ameoto dos cursos fluviaes existentes de
pois de melhora;dos. 

Os trechos alLos do Araguaya e Tocantins, antes de sua 
conflue.ncia, süo tr-afcguda.s com muifa frequeucfa, ,facilitando 
a sabida dos productos dos sertões de M.atto · Grosso, Goyaz. 
Pará e M::i.ranhão. Abaixo, porém, da juncçâo exist.em pontos 
perigosos para a passagem· dw barcos, not.adamente as duas 
c&c!Joeirns de 1'auiru e ltabocas, QLLe são os dous maiores 
obst.aculos a vencer no estabelecimento de umn. linha de na-
vegacã.o 1·egular. . . 

· Parece-nos, pois, de elev<'ido alcance paLriotieo, que se
j.&m empt•cgadoã os maiores esforços para . que sejam obtido.s 
as facilidades ·almejadas, removendo-se obstaculos naturaes 
exis tentes . naquelles volumosos . cursos íluviaes. 

Com es.se nobre objectívo foi, ainda ba pou~s dias, 
apre.sentado um projec:to .de lei ú Camara, subscripto por il
lustres r epresenLa.ntes dos Es-t..ados de Goyaz, Pará, Maranhão 
e Bahia, fixando verba para : · · 

1 º} deS<>bstruc:çiio e limpeza das agtias encacbçieirad.ll.s 
doo rios ·rocantins e Araguaya; e 

2º) para con.strucção de estro.das de rodagem que li
guem n'S bacias dos rios S. Francisco, Parnahyba, ·ou Mearitn 
ás do Tocant.ios e Araguo.yn, por intermedio de seus 11frluen
tes, servidos de viação a vapor. 

Esae louvavel projecto já logrou unanime parecer favo-
ravsl no ' seio desta Commissão. . 

A ligação miLurnl dos valias dos irios Arngunyn e Tocan
tins ao liltoral mal'itimo, deverá ser realizada continumido a 
des<:i.da pelo rio' 'l'ocantins, abaixo da confluencia de ambos, 
iremoveodo-se os embnraçoo que se apresentam :í navegacüo 
il'.'OS pontos tomados pelas cachoeirai; de Tauiry e ILabocas. 
Esse é o caminho natural d:e. entrada e sahida expontnnea. 
aproveitando sempre o leito do rio, sem mudanc_a, de syste~a 
nos trnneporLes. evitando, portanto, a c:ons trucçao ~e ·:;aIDl-; 
nhos de ferro e bar:i.tenndo os fretes nnquell:is reg1õcg- quas1 
virgens o onde os melhornmenlo!'- mal,eriaes c:ust.nrão !»re1,1os 
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elevadiseim-0s, eobretudo nesta. épor,a de enormes <iifficu1da
dade.s que o mundo inteiro atravesBa. 

O pedido do requerente procura resolver o problema da 
Jlgacão dos cursos pet att.o Araguaya. e Tocn.ntins, abando
nando os respectivos leitos antes de sua conftuencia e enca
minba.ndo o t.raf-ego dás mercadOTias par a o valle dt? rio 
Pindaré por interme<iio de uma estrad.."1. de ferro a ser con
i;f.ruida, com 450 kilomet.ros dP. <lesenvolvímr-mt.o provav~l . 

Para levar avante a construccão dessa via ferrea (En
genho Central a Cnranau), o peticíonario n!lo solicitá favo
res 11ecuniarios, .que oneram os cofres -publieos: pede só
mente i'svores indireetos, que venham em aux.ilio dos seus 
propositos e da sua iniciativa. 

O peticionario eompal'eceu. pessoalment.e, a uma das 
Li.ltimas reuniões desta Commissão, ·r>ara prestar esclareci
mentos a 1."espeito de seus pedidos, e perante el\a declarou 
que, em relsoão á construcção da estrada de ferro, pretendia 
apenas obter a concessão solicitada, sem onus algum aos co
fres publicos e sem .privilegio de z;ona. deseJando sómente o 
direito da. lei de utilidade publica para M desapropriac-ôes 
dos terrenos necessarios ao estabelecimento do lei.lo da .es~ 
trada e suas dependencins. 

Relntivamente ao pedido de. navegaçffo dos rios Pindai'é, 
~ragu11ya, Tocantins e seus nff!uentes, não pretendia mono
polio para a fiavegacão dos seus bo.reos: mas, desejava, uni
r.amante, o ·direito de navegnl-os, sem l)rivilegio e sem im
pedimentos 'de anteriores concessões que viessem embaraçar 
o futuro trafego • . 

·Nesses termos e J>Sreoendo justos, até certo ponto. es
timular o. iniciativa privada tão effica:i: no desenvolvimento 
e i>rosi;>eridade mat1mnl da Republico.. -pn.reee · nlio haver in
convemen'te em ser tomado etn conRideraolio o pedido, pela 
Commisslio de Obus Publicas e Vinoüo, de conformidade com 
o seguinte 

: P:ROJ!!!<..'1'0 02 LEI 

() if.ongrr~~n ~:trionnl rrr-ol\·r : 

'.A.rt. i." Fica o Presidente da Republioa autorizado a 
üonoeder ao elda.dão brnsileil'O .Toflo Parsoudae de Carvalho: 

§ f.º Licenca para construir. sem privilegio e sem onus 
algum po.r:i. o Tbesouro 1Nacionnl, uma estrada de ferro, da 
hitola de um metro, com o percurso dB 450 ki1ometros, que 
partindo do ponto navegavel do rio Pindaré (Enrrenho Cen
tral) , vã ao rio .Tocantins, contornando o trec'ho encaohoei
rado noima da junccão com o rio Ara.guayn . 
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§ 2.º Permissão para. liV1'e navegaclio dos rios Pindaré; 
Araguaya, Tormntins e seus affluentnf;, sem monopolin <:' de 
nccôrdo com a legislação -vigente. 

A1·t. · 2.º Revogadas as di::;oosi(::õ,es 1m1 contrario. 

Sala das Commissões, 1:3 de julho. <le 1'920. - Ala.oi· 
P1·ata. Presidente. - Barbosa Gonço.tvcs, H.elator. - · Marwer. 
Reis. · - E. de Jlesquita,_ ..- L, Co?'?'êo. de BrUo. 

Ao Congrns.«n !\'acional r1~qu1,ren o S.1• •. Jofw Parsondias de 
Car·n.lho foss 1~ o Go,·erno autorizado a conceder á cornµ:i-
nhio. o.uc or;;:aniza~sc. o direito ck eons1.1•uiL• e explorai· o tl'U
fog-o de uma c~!1•ada de ú•no de })il.nla de um melro, que, 
pai•!.indo df~ um ponto i'1·ancamm1LL~ naYcgavel do rio Pínclarr\ 
no E~lado do :\Jlnnrnlliio, Y:'t !t\r ao rio Tocnnt.ins, com um 
l'amnl (·Jll'! e1)11l.1n•1w as cachoeiras do me:;mo Ttwnntins, :intes 
~fo 8U:i. jurn~i:i:lo r.om o .'\i·aguaya. 

Suhmr.ttidoa a petic-ão do Sr. João Pnrf!on<fa.~ de Carvalho 
no .julg:i.me.nl.n ela Comrnis~rro de Olll':i.s Publicas, Jo.i por csl.n 
f:nl ic ilada a op'iui::ío do Gnve1·n11, t'IUC n.fín i'e mostrou :rn.voraY•~l 
:"t co11ccssCTu da cslradn no~ l l}rmo~ i!n1 que foi l'N]uct•id'J., 
porq uru11·0 la 1 eonce!':~fio. ><e \'ii>1;sr. n ~Pr fcil.a. «não sü infrin
.:.riria o lll'iYilegfo {)a eornpauhia das E;<lradas de l?cr1·0 do 
~ort.e do. Bl'as'il, quanlü :'1 rn:ivcg-al,)iíO dos rios i\.1•agu:iya e To
~::mt.in,; (derreto 1i. r.!.?-i8. de t de novembro do HHG) e 
dnrin in.insf.ifieaw! ptivilr.µ-ío para a trnYr.g-ac.ão livrl'.' do i·io 
.Pindaré, tomo lg-uulmcnt'i: l)Oderiu (~ontrnriar o planei da v-ia
dío do pniz no ~OI'! 1\ l't'cando cmba1•aeos. pelo p1·ivi!C'g'io rle 
xona. :\ ftllura crcrn1•fin ~la linl1fl d1! Coroalú a :::ant.'Auna. 110 
l'io 'I'ocanlins.». · · ~ 

ApP~.nr. p01'1;m, clü .inizn en.iltido pelo :-.fínif\l.l'rio d:'t Via
~:ão e Ohi•al' Publil'a~. a clign:i Commissão d<' Ohrn!': Publica~ 
rl11 r.umn 1·:i dPft'l'ill 0 l'Pflllf!t•imento cln Sr. .Jniio Pm•snndaf\ d!' 
Cm•vnllrn. l1aY1'11do npt'P~rnln<ln n sN:·L1inlP .1wo,i1·ct11 <1" l•Ji, 
nra snlm1<>l I ir.ln :\ Commi!'silo· clf'l Financ,n:::. • 

<tA1•( .. ·1 ." Fir.n o Pl't'·~idPntr• <ta H1•pnblic·a. nulrwizncto a 
rnn•·<'fl•~i· :w cidndrlo hrasi1Pirn .Toiio Parson1h1s ri'' r.a1·ynlltn: 

T. lkc>n1:n pm·a c•nnsll'llÍI'. ""lll prívilP!,:i11 ,, ~l'm nnÚ!': nl
irnm 11:u•a c1 Cov<'rrrn. nmn P~ii·ndn d1! l'1'tT11. <I<' llíloln ri<' nm 
1l1Pll'l1. t'om n f)Pl'r.m·:;n Pt'i'lY:l\'í'I d•• ·'1:íO·kilnll'1Pil'<'~. flll<' l)fll'~ 
lindn d0 iinnlo naYf'!,!':l\'l'l dt1 l'in Pi11d111·1'• (En~·r-nhn r.0111.rnl). 
\':'1 :io 1·in T111·a1tl in~. 1•n11lnl'11:u1d11 11 11·1 1c• lin 1'tH'itc"l1t11•irai111 n1•i1ll1:1 
d:i .itmc·t1o ro111 n l'in :\!'ncnrnya; 

. n. JlPJ'mi!';;;:ln r1nrn liYl'f' 11:1\'f'p,":Jf:iin d1n» l'Ífl!' Pirninr1'>, J\1·n
,!!ll:J~'U. '.l.'cicnn! ins r> s1•11~ afl'lnPn!Ps. s1•rn..J1wnnpn lin P clP riC'~ 
c1'11·dn rnin n l<'g-i~ln1:rin· viµ-<'111 " .» 

<!'.:\ri. '..!." n1' \'ng·a1n-s1~ nB 11i:c;pr1.4il:<i1'!; t'm i.'0111 rario. ,_ 
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A Com1ni$si'ío de •Finaneac:. rú:ccita o iwo,iect.o elaborado 
pela digua Cmnmü;gúo de Obras Pnbl'icns, mas submctte ao 

· .iuizo da Can1ur::r us so:;uintes emendas, que parecem · neces
sal'ias; 

Acr:rcscente-sc ao art.. 1•, depois dM rm!avras «J c>iio Par
~onua;; de Cn.r valho», o seguinte: 

«rcsalvados 9s <lirçitos de ici•cciro.>. 

2· 
·1\cr.rr.sr.nnte-sc o St'guin f.e ar t.igo: 

A1·r. . -· O Govcri.10 1'ixar:i P.m t.rcs annos o prazo. maximo 
para aprr.~r.ntnr:iio <1<1 · vro.i~'r.1..n dP-.l'inif.ivo da · csJ;rn cla de 
!'erro.~ .. 

A pt•imeira cmondn dPro1·1·c das drrlnrações feitas pelo 
GoYorno, na inrormac;iio que p1·csLou, sobre a possivel invn
!'fio, d e :r,onas .i:í garantida :í hnt rn. :vía f errea, p da. eskadn. · (lfo 

·J•indrm\, rr.qucricla pr.Jn Sr .. roiio P:i r soncras· d e Cat'v:rlho. 
:\ s11;,\'tmdn l:r'm por :fim r'vit.ar <!UC a conr,Pssão. a sei· dada. 

:in 1·1~qltCl'úlltP. possa im'perlir qunlqnr.r clf~scnvolviincnto fu-
1.111'0 da viação ferrea nn r.·er,dãn d 11 que trata o pro,jcol.o. si ' 
n r.nn.cn.~~ionnrin não .pu~er construir, dentro d11 flr.l<•1·rniu:idn 
·111•ar.o, a linha fcrrca rruc pro,iectou. · 

Sala · elas Cornmi!':!;ÜCs. 27 rlr. agosto de 1920. - C().-rlo.<i 
de Cmnpris, Prc~idr.ntc. - Smn7)a.fri Càri·âa. Reln.t.oi· -0.c:car 
SOL1,1'{!S . - Celso Ba11m.a. - ncta11io R.oclui. - A.llicrfo Mcr.- · 
1•1111hiio: . ~ Jtnmfro Rro(Ja. ~ Cm•.lo,~ Jfa:rimi7i1mo . - A11-
1onin. Cm·lM, - l'nr:h r:co Mendes. 

~. 320 - H>20 
;1/11''' o f'l'Nf11ri de ·li:842$8:w, 1>aM paoomrmtn . f/1)s r.:r:tiru:to.« 

fi11ü t/1• m•111;:r;:;r.m. dn. Al(01ub.'<1a do Rio de Jn.nafro; com 
1111 1•rr•1•r faro1·l11.'('l drr Cmnmi.s.~(ín do Fi11(1.nrn~ cí m11c111fa 
110 S1marro. · 

(Vi1l11 1wc•.irelo n. rin. dr? t9Hl) 

PNli~I<' <•m mcnsagorn do ~1-. P1·t'sic.lenL<' rln Fl<'pnblir.a. 
-ln i 2 cl <~ r•o,·1•mllr<i e.Ir 1 !H !l. n Cnn\nrn volou a nu tori:1.1wão 
p:n·a s1•r alwrl.o, pelo Mi n i~ l.1•c·io <la l'mwn<la. o e redilo <I!' 
11 :812:i:8:l!l, d r:~tinadri aos V1'll<'irn1rntos do mP:r. <l c• <k•r.Nnhro' . 
<IP l!IU~. do~ 1•xlind0s l'i11i" tl1• nr·mnr.1·11~ da 'Alf:Hldf'~n <ICl Hio 
'·"' .T:11wi1·u . lnd11 11 pr1>.i1'1°ln an ~t>nn•Jn, l.'rvr o a1'Cl'1~3rdmn da 
~1·g-uir1lr• Plllf•111ia dn illusl1'1! ~t'. Orln1~ iljo r.nmn,:·;í: 

«.\n n1-t.. 2·: . 
Pni-ag'rapli i"1 unir:o. .-\Oi< 1'1rnc1.,ionarios <'Xl.inNcH; do Mi-

11i!:h:1·i o da F:iz r~ncln . 1pw pr:•re•'lli:1111 n•111~inw11lo p1)r mr.io fle · 
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qllota!'l aO..l'em'Po da cxLincçüo í:! que deixârnm de ser inclui
llo!!- no nrt. 163. da lei n. 3. fi5.lj, <le \i ·oe janeiro de 191i8õ, se
rão computados os venciment.os :i contar dn data <la exLin
ccão. nos termos elo mP.smo disposif;ivo. abrindo-ae o ner;essa
l'Ío credjto. 

Sala. das seflsões. 27 de dezembro de HlHt. - Octllf,.iiio de 
Ciimará.» 

Ouvido sohre " assumpto. o . Sr. Ministro dn Fazenda 
prest.ou est.as i nformaoões: · 

«A somma exnct.n qu(l exige nr pratíca da providencia pro-
. posta na: emenda do Sr. Senador Octacilio de Camaríi á pro
posição da Camarn dos Depuf.ado;: que abre o r.redito especial 
de 17 :Sli-6$839. parn pagament.o aos e~t,inct.os fieis dú arma
.ze~ da ~.i\1~andcga do Rio· ·de Jan_eiro. é de '~ :!lM$851i, scnqo 
:3 :565$200. para pagament.o de dJffcrença de quotas no pri
meiro escripturario-chef P. e:i:tinr . .t-0. da srcret.aria do Laho
ratorio Nacional de Analyses, Julio de Abreu Gomes. no pe
rimlo de 1 de Janeiro de Hl16 a 3i. de dezembro do corrent.P. 
anno, P. 1 :/iHl$G511·. po;ra o 1• escrípt.urat'io, exlinct.o, <ln mesmn 
rop::rrt.icrío, .Tosé Honorio .MenP.-lick, no ·periodo de 1 de .ían11iro 
de 1916 a 23 de março dest.e anno. data em que foi nomeado 
3• eseripturario <là Alfandega desta Capital. Cabe-me acere
scent.a.r que todos os empregados · extinctos, que percebiam 
parte de seus venciment.os por meio de percentagens, estão 
recebendo pel:l média dos tres ultimas exercícios liquidados 
ao tempo da extincol'io. com excepção daquelles dous emore
gado!I. -parecendo-me. por istto, . Q.~ inteira justiço. a medida 
nommbstaneinda na emenda de quP. se trata.11 

'· A douta Commissão de Financas dnquella assembléa do 
Congresso redigiu ns:;im n emenda do Sr. Octacilio Camará: 

cAdditivo: 
· :.\Ttigo - Fir.a igualmente autorizndo o Presidente dn 

Republion n abrir. pelo Minist.orio da Fazenda. o credito es
pecinl de il :984$85-1. parll pilgnm.ento d~ 3 :565$200 ao pri
meiro esctipturnrio--ehefe. e:d.in~to. da secrfltaria. do Labora
torio Nncional de Analyi:es, .Tulio de ·Abreu Gomes. correspon
dente á cliffernncni de quotas no período de 1 de .ianeiro de 
1916 a 3t de dezembro de i920 ;. fl de 1 : 1~19$85~. tlo primeiro 
fH!CriP!·llrnrin, l'l'.';Linct-0, da mcsrnn repnrl.ição, .To!:é Honorio 
Menehck tombem r.orro!!pondcnto á ditterencn de quotn·s no 
poriodo de i de j:meiro de rntn 8 23 de mnrco do rn20 .• 

Opinamos pe.JB sun ncceHncão. 

Snln das Commi!'.sões. 2;.. de agost.o de 1.920. - Carlôs rle 
Ca.m110.<:, PrPsicfont.e . - Bn7.thf1.-sar Pe.,.efra, R~tnt.or. -- S<1Jm
paio Co'rreia. - Pacher.o Mendes. - Antonio Carlo.~ . . - Car 
los Maxim.ili.nnn . - Ramirn nraun. - Alberto Martmkãn. 
Celso Eaymo .• 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 24/00/2015 10: 12+ Pág ina 61 de 124 

!'1~ôjecto n. 329, de 1920> da 
Gamara, · que . abre o C'l'edito 
de 17 : 842$8.'f9'1 pa.ra paoa
mento do& eíl:tiru:tos fieis de 
1mi14::em da A•f;f (J;juJ.ega ~ 
Rio de Janeiro · ( v~· pro
;iecto n. 537, de 1019) 

O Congresso Nacional: 

Enien.da 'do , SerUúl.o a.o pro3e
to ri~ 573. de 1919, que abrtt, . 
o credito de ii.:842$839, . 
pm·a: pdqamento dos. e:i:tin-

"tos fieis de armcuem · <J,a. 
A7.fande((a· do Rfo de Ja11l' i'r.;i 

Art. 1.9 Fica o Presidente da '. Füm i:;unlnwrite .-autorizado 
ilepublica autorizado· a abrir, o Presidente da Republica o. 
µelo flfinislerio da Fazenda, o ab1·ir, pelo (l\iinist.erio àa Fa
'~redito especíal de i 7 :8421$839, :r.unda. o ()redito especial de 
1:.ara -regularizar a despeza coni :984S8ã4 .. para pagamento de 

,1 pagamento dos vencimentos 3: 565$200 ao primeiro · escri-
·los extinctos fieis de arma- pturario clrnfe, ~~lincto d·::i. 
7.em· da Alfandega do Rio ~e ~eeret.aria. do La.bol'atori<> Na .. 
Janeiro, r~lativos ao m'e-z do doual de Analyses,. J'ulio de 
1fozembro 'tle. 1!H6. !\breu Gomes, correspondente 

:í. differcoça de quotn:s no .pe~ 
dodo de 1. de janeiro de t91~ 
a 31 de dezembro de :i 920; e 
de 1 :H.9$554. ao primeiro es~ 
ãripturario, ~:xtincto, da me~ma 
re:P'articUo, José Honório Me
nelick, tambem col'l'esponden
t~ á differença de quotas no 
pcriodo de 1 ·de janeiro de 
e 191.G :i 28 de> marco <k 
J !l30. ' 

:\.rt.. :1.º Revoga.m~se as dis-
1 .. 1sicões em contrario. 

Sala das Commissões, 1S! de Seüa.Jo 1t'~durai. 2li à<'.! ju-
dczembro <le i9i9. - Ro- -lho dei '1920.- -1ntonio 1''rari-
drigucs Machado. Pedro clscu dr: Azevedo, .... ice-pl.".esi-
('m.,.~o. - José Alve.~. dent.1~. - ·- Jfanoel de Alenccrr 

Gu.i:mariíe,,., 1 ~ secret::i.rio. 
Pedro da. Cmiha P13drn~u. f'.r, -

O Sr. Presídr:nio 
Acham-se ~obre 

·"·r lidos. 

gundn >;f1crcV:i r in. 
Est~ finda a leíLnm do l!xpedicnt<•. 

n. mesa quah·o 1•1•'lU-'l"imentos Cltl~ vií0 

São successivamenf.e ljdos, a'po iociO!' 
.• , ~cguintes 

. HRQlJEtUMli:i\'1'1);: 

N. 3ít 
n~QlWh'V iJUL',. pi!!O inlermedfo da l\h:O!t, o Governo . in

'(\l"tllll os motiv<JS pelos {[Uaes foi expulso da Bahfa o cida.àãn 
nr.'\sileiro, filho desse Estadci. Olyntho fiabcllo. assal!.ada a: 
a~~ocinr,ão opcra1·i-a d-0 Ponta da Areia, presos QS seus díre
; • !11rf.\~. rouhacim: C\.-<! SNlS moveis. Hvro~ d-o !>-P<lret.ariit ~ biblio -



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 24/00/2015 10: 12+ Pág ina 62 de 124 

'"""'' .,.,,.;;. 
~ ; 

.ttieca, prohibida's .as reuniões, fGch3das as suas P01'tas ·e àis
tribuido o dinheiro <lo cofre por c.-stranho, pelo protnotol' 'pu
blici <io togar e adJJogado da. oompanhia estrangeira. mQ,ndata -
ria. ·do.attent.aào feito por s-Oldados da 'P<)licia esta'dual. 

SaJa das st>ssõos, 28 <:Je agosto de i 920. - Maurfoio ât) 

'Lacerda. 

(Os docitmento.~ estãn publicad'1s na pagina. 59,.. · 

N. '31 

Requeiro que, pelo intermedio <fa. ~resa, o Governo it1-
formc qual o motivo por que 'aboliu no Lloyd as oito horas 

·de trabalho, já. taxativamente adoptadas no Tratndo de VN
sailles, nas convenções de \Vashington o na Commissão Ec;
pecia'I da Camara, m1lnifestando asshn o l'spirito rctrogr:iii··· 
da administ.ração êrn· materia d1' conquistM do trabalb~. 

Sala da~ sessões, 28 de :igoõit.O dC\ rn~o. · - :l!auri.ef.o rl·~ 
'LMcrdn.. · 

! fJ dt"Jcnmento rstá rp1ibticado ·1in pani·llfl 620 . . 

. Ro.quciro que, pelo intormC'dio da Mesa. .sejam ;;olicit::i . 
das informnçõe;; verdadeiras, pois o não são. as remettid:i.~ 
officia:lmentc pelo dircctor da Imprensa. Nacional, qu~nto ªº·' 
ihorarios, salarios e regimcn de trabalho naquolln. repartição. 
o qun. foram requi::;itadas 'Pela. Commissoo d(I LE\gislação s0-
cinJ. · · · 

. S..'tl'O. tj.n:s: sessões, 2.R ilo ng-osk1 i:lr i 92fl. --· i!Jflu.r'ici.n â·' 
J;fwew.Ui •. .. 

•:O;: dnc·am'C"ntM r.g/ã".IJ JJll.IJl.foadn.~ •ia pfl.[/~ t'\2~ .. 

Hequcit·o qu~. por interm-Odio dn Mesa, &l'ja.' enviada e-Opia 
do :prooess~ relativo á expulsão ·do Manoel Perdigão om 1.0iíl. 

Soala dni:; llC~sõM, ~ft do ngo.~to df'\ Hl20. - 1l[rmricirl d1• 
Lacerda. 

Encr.rr::idn. ;;ucceRi;ivamentn :\ discussão dos requerimentos 
-ns: 30, 3i. 32 f!' 33 <lo Sr. Mauric.io de ILnc.~rd:1 LI :i.di·nd:i :1 
''Ot.Mão. 

O &-. Ephig:ei;to de Salles (1n Secretario) - Sr. Presi
de~t.e, de 'aceôN:to coro o art: 120 do novo Regimento. não po-
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derei c~1~1·1Jet· lll.llll!llUlaUvarnc11I e ll~ Jlllw()óe~ de nwrnbi·o th 
Coll1111i.,;:::.ão de Just1·ue\,'ftt1 e da de J'olíeia. 

l.le ai.:eôt'du cum o quP foi c;;_l~ll,elccidl> rn1 !'lcg:irnQlILO. 
optu pela t..:ommü;;:;ãu de l'olfoia. 

O Sr. PresidGnte -'-- Oppurtu11umenLe desig11arei quem 
~ll\va ~ul>,;lituir o uubl'c Dcpulucl'O m~ Connnis~[l.o llú llt.,;\,ru1:~iiu 
l'Ulilica. 

O Sr. Maurício de Lacerda (' •) - Sr. P1·esülcutc, uu 
i1l'U:t.:ct· lliiu :;ci L',limt~ u rclall', o t;r. l're:;idenle üa H .. 1Jpulllhiu, 
i•cccbcnth> · uma n1au i res!.ac;fto da colunia pu1·[.ug-uezu nesta. ci
dade, i.:ubc:rLa es~ manifestw~iw do:::. •tpplausus i.:at·ínl\Osu:; du 
Hi<Ji.u1m eolonia e de, b1•iudt.'~ e n~g·alos a IS. E:x. e a luúu. a 
L~xc~lleuU:>::;ima L'tiprc~ental;Ún do$ Stm.,; mais rcspeitaveis af
l'L•cLos. dcda1·ou que, em t'L'J>lica ús invectivas que vi11lra. 
soffreno.\1, dcix:ava l.11~m e.;talldecido que hra:;ildro::; e por
Lug-uezes 1üio 1e1•am esLnrngcil-os eutre si, . salvo a g1·tu11.maticu. 
na expresi:;ão que chega á emmndaç5o desta ,·erdadt~ IJOlil.icu, 
que Ll Si-. P1·r.sid~1 nLc ba(lli$ou com esta ad.iccLivaçãl• Yel'Lla
clciL·arncnte plau~iYl!l: cornpatriolas somos. bmsilt:iros .13 por
luguezes; uão ha pois raz::io vara d•ist.iuci;õcs nem l'OtH'csal ias 
entre nós. ·· 

Sr·. !'l.'esidunle, ainda ha u ias. quando aPIH'O\·ava, cunio 
de 11 lilit.lad e publka, a Acçf.to Social Nadonalisla, cu 11utlc su
ll1.•ni.al' que v~ p!'lteC'r.·c:; de!:i:-;c :;-romiÜ', que o 81-. l\linit1;0 úa. 
JusLiea deelnrou ser uma elas pemus uo Guvei·no, ,m·am ft·an
cumcnle Jfüc.phobos. contraries aos portug-uezcs, e· o· S1'. Epi-
1.at:io l>t~sHL!•L act·ol!nra a prcside1wia l.lc honra cio mesi1J1) 
~Te mio. 
. Ln;;-o .. O ~l.. l'l'esi1:k'nte lia nepuhlica. (le duas urna: ou 
t'<.' JJU(lia. a .·\c~~ãn Sol'ial Na1:ivn:.lisla, ou astú cm contl'ascn~u 
Ha PJ'e:<idPneia üa Ac,;fio 8ocia.I Xaeionalista. c>0mo com1)al.t'io-
1 a •.lu,.; pol'!ug·upzcs. vis ln con'\{) na Acção Social ,~·'acionahsta 
o pou1il'icc maximo. dcpoi:,; ela COl'ua. papalina. de 0onde do 
~1·. AfTotwi Ce!~o. i: u ~t·. Dcla.man·, lns\.)l)hObl•, iní111li;o d'u. 
JH.H'/ u~uezada; ou o ~r·. Pn~::;.irlentc da Hevul.Jlica não ü mais 
pr1·sidcnl~~ de h<n\t'a 'la ~cão. Social fülciona1i!$la eonlrn os 
·prn·(uglteZl'~. nu ainú\i. é o H1as l)ahi.·,Tas eo118Ub1iratn uma 
11ud'elta nr~·>'tífk~i,;.fü1. 

DfautL' desti~ e:xnmplo rmda rnai::: Lctlho a 1'a%l'l" siufto ine 
['(;[,;\ISi,itH'. Nü.n hnagin.:i. V. l<:.x. t:.Qll\ü ao meu figacl'o belU ra
%L'lll 1' dL~~l·a1·1·pgú-ru ü\lttlwm ú:i. tli::;1:.m·sà,; dL• SI'. Presidcnle tia 
il1:[1tthliea . .DP e<~da Vl);r, qlle 1,) nvlavt~l •H'ado1· d.t'bm o ea.iado 
11-•. ! 'tl:lSf:Ot' tfn l10S~{1 ·1·eli;mhn pulitieo 0 !:;\) meLf.t~ a, vnxJu:Üt' dl'i>
;;n,; l'eilurn~ liJ..h't'llt'ias. nó:> ontt•u:;, seus-- atlvr.r:sariü~. pl't.~li
harno.~. dci:ide 11 uando 8. Ex. Lliz: L e1:u u. pu.lav1·a, o a 1iala.-" 

(•) Ei:itu discm·so uã"J foi t•evb~o polo OL'adoi·. 
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v1·a lhe é daua, unm 'l:lcssal:i ::;ahida::; uu, anLci::, ' uma dei;sas 
imll'a.tla:! ·s·cm saltidas. · 

Agora, ·Sr. Pr·t.'tiiodcnLc, visl-0 como o hunra1.1-0 compa
triota tia (.;olonia lu'iiil.ana o Presidente de honra da Acvão :::io
c ial NacionàlisLa, que ó contra a .Cofonia PorLugu•~za, tlechu·-a. 
que foram as invecLiva:; 00. opposiçãtJ que o anwst.a1·am a. 
e:::::;a affirmai;.ão, só tenho t)UU me . folicil.al", pot·quanlo S. Ex . 

. abateu a::; armas c·rvadas c as fleliha'!:! vcucuo-.;as -Oo ::>cu n~ti
vismo dcanLe da i.:onLtibuicão dcsinLe1·e:it;ada e sob1·cLud-0 lou
vavi:ll do elemento porLUb'Ucz, que não tem atraz de ~i neiu 
a c~quadra americana ucm o p1·00Ligio <lo Si·; i>crcival :Far
qua1·. 

Ncs~as uonJi~:ÕClS , ::>1· . l>i·esidcnl.c, vamo:; já i·eskingindu 
o nacionali::m10 do llom·ado Sr. Pre.,;idenLe <la Republica ás 
suas propori;õcs rc;;ula1•e:;, · pelo menos. Asorn ao Pr·etõideuto 
SociaHsta: ponwc S. Ex. .iá · acudiu na rua aos app.tauoo:i 
com os · <lous berro~: «Viva o P1·osidcuLe nacionalista h> e 
<Viva o :Prcsid'cuLe Socialbla. de on<lil nal:lceu u ~hrisma da 
AcQão :5ocial Nacionalis La, 1>at;a ~cr agradavel ao Sr. Chefe <lu 
i~oder EJi:eculivu, Acção c::;sa pl'csidido. pelo S1·. Condo :Af-
fonso Celso. · . · 

O houratlo 81'. 111•csidenLc da Rcpullli~ não csuP'J.)Onlla. 
tJUC '::iOU UID vulgar intriganle entre s. Ex. e o clcmonLo opc
rario; mas perdoe-me: si cu pudesse gosar a. .incfavel docuTa 
da sua inlimidade, nunco. teria· conLribui<io para o seu gesLo 
vc1•dordciramcnlc impertinente .no discurso que proferiu na 
America Fabril • . 

Em -primeko loga1·, o s itio era palhaçadamen(;c. inade
quado a um discurso do S.r. Presidente da Republica. A As-
8<-úiação {)e onde faHou aos opcrari-0e, cujos cstàLuLos pos:.. 
.'duo, é 0simplosmcntc i~ to: uma socicdad'e imposta pelos pa
t.rõc::; .aos t1·abalhadorcs ffa~ suas. fabricas, com a condição de 
aquoUos que. <le lla não forem -0pcrarios ~ voluntal'iamcmte '::ié 

· incorpovarem a Mci'edadcs operarias livres da .tutcHa patl'o-
nal; sc1•.cm dcspcdi\jos ·do sel'viço. · . 

, Nessa Associac;.ão. o ca)lHal, os csLaLul.Os. a Dh·cclot·ia o 
a lé a Pot'Càiclcncia Sã1) U O'$ gerentes 'l.lo. fab1·ica. De sorte que, 
de modo algum 1•cp1·cscnta uma concmai;fto ·cn~i·c pat1·õcs o 
()pc1·arios, e é :ipcna'::i a ·Lraducçã{l d e um conLubcrnfo. 

Acho 1.1ur. fo i uma ousadia. uma it't't!verencia tlr·s~c~ au
<láciosos patrões o tc1·cm arrasLadlJ o St·. Prcsidcnto da, Repu-
blica. a produz i!• a lli um tliscui·so. · 

O Sn. AH!.lANDo B m u,,\MAQut - V. Ex. Jcvia sct• o pri
r.wirn a louval' o gcs l.-0 dos chefe~ d~ i.H11a . democracia, que si: 
dkigt' pcssoaltncnLc a um grupo de operados manifestando a 
i;ua opinião .. 

O Sn. MAümmo uN L ,\CEmM: - Si tiC tlvc::;sc <lit•igi<lo a · um 
gl'Upo de operarias, mui to · 1.J cm. 

O Sn, AnMANllo BüllLAMi.\QUt ,..., }]ram, de facto, ope_•, 
r'1rios.•: 
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O 81\. l\lAUHICIO DB LM.:EttUA - Si se tivc:sse dirigidu a . 
operarios de facto, cm outl'a ling-uage)n, ainda muito bem; 
·mas, nos termos cm que :se tlil'igíu, falsois ou não o.~ opera-
1·ios que alli 1'o1·mavam, amarclloi:; ou vcrmcl~oi;,_ raowacs _ou 
1:onsc1·vadorcs, a linguagem usada. foi a ma1s mlcmpcl:lt1va 
\l ccnsm·avcl que se pôde imaginai·. · 

o . Sn. ARr.lANllU BU1U.,\.M,\QUJ - }!;spcro que V. ·Ex. uão 
tome a carapuça • 

. O $11~ ;\:fAUIUCIU oi; L.\Cc:tu>.\ - !Jorquc '! . 
O Slt. i\it~IANDO· BUllLA.~L\QUi - EsLou dcclaraudo a V. Ex. 

que é uma. c::;pcrança que nuLt·o. 
O Sn. ~},\Ultteto D.i:; LACJÚll>,\ ~ Que ca·rapuua ? 

. O Sn . .AH·MANDO Bu1\L.<\MAQUI - V. Ex. começou 1.Hzet1do 
que as palavras <lo S1·. Prcs idcnlc da llopublica ::e adaptam 
pel'i'ciLamcntc •. • 

· O Sn . .MAun1c10 ui> LM1~nnA - Não! Eu com o S1·. Epi
lacio jógo franco. Não o temo cm tct·1·c110 algum, nem o de 
seus immcnsos ·poderes, nem o de süa jaclancia. ainda ~naior 
üo que o seu poder; tão pouco ele sua compressão ou amcatja 
eleitot·al no meu Estado, a cuja inúcpcndencia de opiniã'o e 
;1lLivcz tlc ca1•aclct· faço justica com o dizer qu1: não se cur- · 
\"ill'á üs imposicões do Callete para cancella1· o voto que sem
pre me lem dado cm todas as eleições . E ·posso desde .iá dc
c!a1·a1• a V. Ex. que, das iunumerai; offcrtas de candidatu
ras que venho recebendo pot' Minas e Districto .Federal, dc
ulinQ, julgando um caso de llonra pelejar deutro do meu Es
tado pela minha rccleicão, para llcrnonslrar ao St·. Epit.acío · 
Pessôa que o ,Estado dó Rio <lc Janeiro nutre a seiva da velhtt 
pr·ovincia monarchica, que não ent1·cga o~ seus filhos a dis
potia ou aulicü;mo que qucil'am nella cxcrciLat• seu pQder.~ 

O 81t. AnMANUo BURL.ntAQUI - V. Ex. constru iu um 
~~tcllo parn desLruil-o por sua:; pl'op1·ias · mãos. 

. O Sn. :\lAUIUGIO DB LAGtmo,\ ~ ·ilfoslt•arci, daqui· a pouco, 
a V. Ex. . . .· 

.Pro::;cguintlo dizia cu que o Sr. PrcsidcnLc da Republica, 
· no seu t:li:;curso fôra assaz iufoli:1.. Afi'i1·mou S . Ex. que os 

oppo:;to:1 á ::;u~ poliiica, cx1>lo1•nndu os opcra!'io.s, f>I'ocuravam 
:\[.irai-os· contrn o seu govci·no. na immiucm::fa da visita ·de 
:.:; • M • . o nci d(~S Bclõa~ ·~ uo~sa uidadc, 11ara C0!}1pcllil_-o, sol.J 
amca<,;a, a cc:os1.1cs prcc1l:.1t.al.lm;, a:; quacs ellc nuo fana. por-
11uc não cedia :;iuào dc1.uüc dos iwincipios da liberdade e· <la 
Jus Lica. · ' · · 

Sr. Pt•csitlcnle, cs;;c discu1·so .me causou, ·si não pasmo. 
pelo me nos, a dolorosa imprc::;são de que o St· • . P1·csidcnto 
da Republica. é um ca:oo dinico de L>syr; hia.tria. · 

O Sn. AnM.\NLJO Bmu~AMAQU-J - V. Ex •. está pel'I'()ita
uwut~ cQhcrcn~c coµ1 ai; iu_éas ~iuc prega. 
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O SI\. l\JAL'HICto UI!: .L.-\i.;ElllJA :._. E' .iu:slamcnLc o t.nio do 
pe1·seguidu imag·iJmt' ió que. pulá prupría allncimu:üo do llc
J irio pcrsccuto1•io. ~u Lrnusforwa em pc1·:;r:;;uidu1· sysl.emuLicu 
de innucr~nLc:,;. Elle se c;l'ia urna' atmosphcra v1.wdadefra
n 1cnlc morbida, deult·u tia qual ::ir.' senl" tm1r)U\:·Ur.!o rrnr invi_:: 
:;ivcis ini11ijg·n:-:. pn1· 1l1lit'n11n·tH.:üt•i; al1~mu1•\'l.adorus v~w eQuspi
l'aLa:; indemuuslt•a vuis, e, :sem que o· queira, u seu pl'imcíru 
impulso 1~ o de repcllir t~sses fallLaslieus altiqucs: e !·~uLão se 

<'unvez.·tc :sem t! pcr~c3u i~ão, no odioso riet•scg-uídor de todos 
o:> tempos, lit~ qut1 !,i·atava H.amü:;; !11ejia no seu.· livro· - Los 
Gr«l!dus Lovo1> d.e la llisto1·ia. 

E~te pe1'i!:;'u psyd1ico, (Jll.e iiesa soln·c nú:;, teve sua eum
i11·ovac:ãu sdrfülil'iea vrcdsa1rn.!llLe iw .uiscut·so ao~ .opc1·al'ios. 

O Sn. AHN.\'~lin .Buru.,\~L\QUJ - l•; u p~·oroguulia pura os 
o;ict'<ll'ioi:; se UIH'c~en[arem . maltrapilhos p~ranLc o rei t.!us 
lrnl:;as '? '· · 

· O Sn. i.\l.\t.amau DE LACJ.ml)A - lgnOl'l? • 

.. O 1;:;11. :\1tM.\:>iL>u B1.:1tL.A'-\tAQUl - lJois nfíinno a V. l!;:s:.· 
· rjue ella exi~le. 

o si\ . • ~l.\L:mc10 UE L.1.t.:1mu.1. -- \'. Ex. nw· dú. uma nov i
d:.v.Jc, di;rn1H.l•: qur.• existe üsSa propa0aucla, de f:1z:cr us upc-
1•ai·ios ;;e apt'1~:;etllat·cm maltrapilhos. . 

A verdade é que os uperarius :;6 podem esLar maltrarii
lllus. :\ão lrn. opel'l1rio:; rnslido:; no :B1·asil. Este ú o facto. 
· .. Si V. Ex. pcrco1Ter ·os campo::;, vcrt"1 que nossos· colo

no:; viYe111 rotos. 
Si V. Ex., nas eiuade::;, a!:>sisLir ú sallitia do trabalho, 

verá que us operarios estão rolo;;. V. :E.x. mesmo, com scü 
:-;ubsidio, i:om a sua fortuna pe:>sóal, pondo a conscicru:iu 
cm e(]uac~o. diga si não é difl'icil, sinão j:'~ quusi impossi
vul, pagw· ü,; alfaia.tanas as no>:>sas vestes de todos os dins. 

!\fio róde haver· essa propaganda, para os opcrarios se 
cxh ibit'Pnl, mal! l'aJ1illlú1<, aos olhaL·e.s rcacs ! 

DL•ma is. é conhecido u prnzer 11uc serup1·e .Live1·am Lodos us trabalhadores, cm, nos domingos e dias de fosta. ost.e"-\lar 
os '3t!IJS mellllll'l!:O: L1·aje~. Dahi, de~sa propensão qué se tcn1 
manil'Pslauo <'Ili !.odas .m; 1•at,:a:,; (' ~)rtl todo:-: o~ ll•rn1ws. ve111 at.é 

·a e::.:.pre:;sãu llc oi:vcst.cs t.lc vc1· a Deus:t, que a tradi<;ão cou,
d sagt•ou. 

Não hav1•1.•ia. por conset'lu~mci:.t, operario que ncc()itussc 
u :1eullle .~~1~ es$a prupa:;anda. · 

1 
• Qul' l'C'~t11Jado!; lhes adviria dr~ l\!;Sim se a1n'o'5•,•nLal'CT1l 
J>t'l'anl1~ Sua !llagc~tucte ? QnP remediu a pt•t'::ionag·r-ni rr:1l 
i.l'al'iu pa1·a t1f;· St'U~ rrnwndos '! Nt•,1hum. .\v1•11a~ 11m!t•1·ia. 
<~Orn d1•spt'PZO, rll'!"Vi:u· a~ vistas dl':ssa multidão i:'Rmulambad:i. ! 

:\'Pnliuma 1·11n."''((\ll'llcia J>ral.ioa l\•t·ia "~s~· pruL·edinH'nio. 
l'ni~, 11rto ~!~ l'~lú \'P!Hln q111~ LUÜl\ i>'~u não ·pa~o:a tlt~ u1na 
l'om1~diu, i'nfin i 1 :im1'n t.1~ i.lcslt•stuvel. 1'. qtw n inguPlll JH'den
dl•t·ia at•1•ustnl' u,; obreil'os :i. essa hurnill1açãu, de anc!arcn1 
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p1'01J.OSiLalmente esfarrapàdos, nas ·ruas, para. que sssim os 
.visse o rei dos belgas ? 

Po1· que, ~ara que, f;Ínão para desmoralizar os proprios 
oporarios ? · 

Enf.ão~ ellcs prncisam 1fo mostrar os. seus trapos ao rei 
doi; belgas ? ! · 

O nobt•e Deputado patcnlchi que clescouhece a consei~n-
c ia úc> operarfo moderno. . 

l\'cnhum, d(I::; íJU•\ a essa dassn· pt:rlcncom, querel'ia põ1· 
mn relevo sua mii::icria, aos olho::; de qualque1· rei, po1:que nós 
c:s lamo:; já couvoncido::i, e d lcs o :>abcn1 perfeitamente, de que 
nem monal'cha:;, nctii pec.sideul~::; de .Rcpublfoa ::;erão os ·re- 
media.dores det:t<a mi::;o1·ia. mas é úv meio deôScs propl'io::; far
rapos, .:1ou ois quaes pali>ila um ~·u.<.;ão apai:i.:onadu de liber
daúc, que !ta de · ~ah ir um dia o gesto reuemptor, _para a re-
rncxHla1.:ão geral de todas essas vesUmeut~s! · 

l!.;' 1;oulsa l.odas as tendencia.s do operariado, na hora 
actuul, Jizc1· 1~uc ellc se vae postar, malt.1·apilbo, deaute de 
um rei, po1·que, feliztnente, o trabalhado1· não lem a. mentalí
ôadc do villão' Ja Ida(le Media , a i;c prnslcrna1·, tuusido de frio 
e <.:ruciado pela fome. a se i·oja.r aoa pés do llarão, do senhor, 
a e..~p~rai' de :;ua dec-a.utada r;Tandeza, da ::;ua celehmua. magna
s.:ituluad~. a cou<.:us::;ão de vcsluario e de alimento! 

O l:;Jl. AnMA.1."IOo HuriLAMAQU1 . - A c.xp!icação terá t.le ser 
úuuu a V. Ex. pelos pl'Opilgandistas. . . . 

O i31t. 1'.tAummu oi:: L.\Ch'!UJA. - •lontinúo. 
Al'Cirmava cu que o St· . P1·esiden~c tia llepu!Jlica fura 

mal inspirado. . . 
POL•que dis:;~ o Sl'. Epilacio Pc.ssõa lJ.Utl i;:sLava uc.cídidu 

n i·epcllir, uenlro ou Iúra da lei, essas imposicües, a reprimir, 
. 11us mesmos let·mos, a.-; perLurbar:õ• ~::; da ordem'! . 

Então, o J1lOtivo pelo qual se solicitava a approvai;ão do . 
crcuito illimiLado, quo vinha just..:uncnto dat· elasticidade ex
trema á verba sec1·eta, Cl'a o tcmm· polic ial de um uttentado 
<:Onl.1·a o Rei da Bch,;íca '! 1 . . 

.\caso está o Sr. P1·csidcntc da Rcpubli~ de posse de al·
~uma denuncia, .;cguntlo a qual, desde qul.l o Hei dos · Belgas 
cc~cmba1·qur. cm tcnilorio b1·asileil'o, eonerá i·i:scu de vida. 
1.: , cm JogM· de. com a policia .Jlót'mal. quo ·pesa cnot·mcmcutc 
~Oi>l'c o 11(1i:so ori;anumto, tomai• · as providencias · necessariati. 
vcui~ um <.:l'l'ldito i;em 1•cstriccõe:::, como i;i .se t._t•at.assc de raier 
nlgu Ul•l g·uc1·ra cxLcnia? ! 

:\'r!ii$l~ cmm, admh1.tido :;1~mull1:rnlr• _:l'i!>cu. nem htista1·:i'o. 
1wra lhe tal.cr fl'cn~c. todos o.~ t•ccursol.I do 'l'hesouro, uem 
todos o-,; credito;; illimitado:;, pOl'que :si lloj~ a hypoLhct'c é a 
IJ:i vi!:lita r.sporadica l.lc um rei, amanhã o mesmo pel'igo .se 
p(1du manifot1ta1·, J.H'r111anenk, conl.l'a a presancn cffecLiva. de 
1m1 J>rsidonlc dr) H.••r)ub!ica . N;io haverá, então, meios suffi
cionlcs. llinhcit·o ()UC d1cs·uc para ~·é."'idir ás investidas do 

\:. - 'Vol. VI. 
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auarvl1i~u10 ll~t'l'ul'isf.a, a 1.nauhiual' u quéda, ou das testas co-
i·oadas, ou <las cabct"as de l1omens de Eslado. 

/ 

Citamo a utlcw:ão do proprio Sr. Pr~tlenlc ua Hcp u
l:lica sobre a :t claLivi<ladc de ::icu argurncnt.o, para cvideuoiar 
o alcance u11s couscqucui;ias qiw dcllc lcc.m de decorrei· . 

<.:omo, po1'La11lo, o Sr . J.>re::.idente da Republica, partindo 
<la :.;uspcita t.lc t1uc sa L1·ama qualciucl" cousa para. o momenw 
•Ja chcga<.la tio Hui dos Belga.'>, vaci, . não só, desde logo attri
liuiut.lo esse iutuilo a opera:l'ios mal orientados, mas - ainda 
»fio :;atisfcilo com isso - Lambem o attribuc a scu.s coppostos 
politicos~ '? 

O Sll. An:MANDO Bi:;nLAl'-1.\QVI - I>erdão . .. 
O Sn. !t!Aumc 10 DE I,.\ c1muA ·- Qual ô o oppos idon isl.a p o

liLico ao Sr. Ji:pilacio Pessoa, capa:t de guiar o operal'iado '! 
Nesse sentido ; pelo menos, ncuhum. · 

· S . . El:., colrelanto. refor•!-se aos .i:opposlo:;~ á ~sua po-
litica. . 

Ora, .:i;oppuslOS'> quc1· di~.l' I' - · (t;; da oppusu; ao. Allut.lia, 
lHH' co11::;1,·guinlc, o Sr.·· EJJ itado P~~ssüa aos opposiciunislus ú 
i:iUa JJOIHfoa' 

Poü; hem, é pl'eciso \lU<l ~. Ex. soja franco o cm·a,j uso 
mu; i,<uas invectiva:;: quem 6, da opposii,:.ão, uapaz uc eon ú ui i1· 
os opct'ario.s ti pl'aLica dt! uni aLf.enlado conlrn o !lei do~ 
Helga~? 

1 
O Sa .. "\.HMANDo Bmu .. \?.L\QUl - Os 11uc os c:oq ilornrn. 
O 811. l\faumr.10 UE LACl::lU>A - .:i;Q:; 1.1ue us cxplu1·w 11~. 

responde V. Bx. E eu po1·gunto : quaes sií.o c:>scs, c1ue cx:plu-
ram o opcraria~d? . . . 

O S1t. ARMA::SDo ~llRLA.M:.\QUl ....:._ V. Ex. dov t! -~ubc1• nw-
lhor do que eu . · 

O Sn. MAun1c10 os L.\C~lUA - Não couhci;o quc1t1, 1.ws~c 
:;.untido, .explore o opora1·io, sinão os compad1•es <lo Sr. l'rc~ 
.sidcntc da Republica. ... . 

O Sn . A11~1A~uo Bullt..\i\I.\QL"J - ~üo, :senhu1·; süu o~ 
ana1·i.:hisla!:t enc-0bcrlo~. 

O ::-11. ?\l,\t.:ntt:10 u~ L.\t:i~nu,\ - . . • t!lW Sll up11r1.1xi111a111 
dt1 .P1·P~ idl•J1l1.•, 1.11·om0\' 1!11t 11Hrnil'c~lacü••~ a 8. Bx .. e , em cu11-
::;p11uc ndu t!Pllas . e'tius1•guP111 11 1·1•vog114;iio de de1·r elo8, · a 
lli.~sap(11 '0\'tll..'tiu do . ·1.irio.~. ld!i dn fovur. JIUl'U :<1ua rclmhilit.a1;f1 11 
dentro do 1·;u•gon 1111llli1·11 1•111 · qiln l.1,11h:1111 ::;i1 lo 11\~111il. litlo~. 
1:01110 a1~unL1H:•·u eu111 o ~i· . ''-01·ond l.!:u~ubiu, a1ni;;o úo Si·. 
P• ·sidc11lc du Jlcpubli t:al · 

O ~H . • \11:\1.\Nllo B1..'111 .. \~\l.\t.1Ul ··- V • .l!:x. c~L<'L t•n;:a11atl11 . 
F:lle nem t'.• 1·1~ed..1•iLlo }lcfo 81'. l'1·1!~idcnl.e l[:i, 1llu1iubliea. 
Nunea tl f:.ii. 1wm lem rclat,;õc~ tle cspccie al:;uam 1:um :::. Jo:....:. 

O 81'1. :\l.\Ctuc 10 oc: 'L\l:l.:tlO,\ - V. Ex. scni dt!::;mcnlido 
. I)clas ]lrova:-; plauLo;;rnph icas, eu i: que ::; . Ex. ; o Sr. Pl'c~i-
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1fou L{l ;Jn Bepublica, figlll'a ao lado. dL) CLH'onel ~use.Uiu e <lc 
outros, c1H uma manifcslaçiio, lo:;o -no inicio dcsle anno. 

o S 1t. Anl\-L\:Nl)O Bu11t.t>MAQul - Isso . é c-0w:1ti dif'l'ctcnlu 
tlu r1uc V. Ex. estava: dizendo. 

O SI\ . MAU!HCIO Dl·: L,\(.:J)."111JA - Co.uio vem\ po is, o nul>rn 
DevuLado declarar (]Ue ellc niio é rec·euido pol' l::i. Ex.·? 

Em qur. 6 o c-01·onel Em;cbio iufel'ior au ~1· • .c:11ilal!i11 
Pcs:oúa. Sem embargo de ser cllc meu inimigo pcssou.t , n;fo u 
considet·o Lal. . . 

E' um homem que lem convicções cont,1·arias ás 111iuba~ 
e as püc em pratica. . . 

Nllo vejo l)Ot: que o St·. l>resiiJenle da Rcpub-lwa lia dti 
deixar de recebei-o. . 

Diii:l: eu, Sr. I>rcsidcnle, ao SCL' inlerrompidu, L]Ull u 8 L' . 
EDiLaCio 1Jcss!a, na sua .iactam:iosu. oraoão, conLral'ia· aus ope
rarloi'!, foi duplamcnLc i nfeliz: cm primeil'o log1H', por·t1ue 
:::u.;pciwu de homens que, cm- absoluto, uãu Lnmuun. c.t1nln1 
S. Ex.; cm segundo, p orque praticou is~o que · ucuomino u111a 
imp r:>ricia: Pl'Ofissional. . · . · :-,..,, 

Ou o poder publico esl.tl. Pl'cparado, como dct: lara ~- Ex., 
rara rcpcllk, dentro · on fórn da lei, qualquer uLle uLado, o 
não por que venha al l\rmar a opinHí.o, di:rnndo quu $l: ~H'cm1~
dila. ·o attcntado, sinão por ·qu~ torn'ou as provi tlcol'Jas [laru 
que tal niio se i.'ealize, ou o poder publieo não está prE.'pal'ad•J 
1wm denltu nem fórn. da lei e declara isso pa.l'a vel' se inti-
1qidn com esse arroto a passive! arroga·ncia dos att.cntados 
1IL1s operur ios e os faz afastar com essa simples anicn 1,;a. Ou 
lia forca · do poder publico e S. Ex. se deve dispen:::ar dei<sti. 
•leclaracüo alai·mante, ou não lia e S. Ex. dolla lança mftu, 
porque não lem outros meios ctc l'Cpl:llfü· qualquer u.llcnlu.du. 

O SR. ARMANDO BURLAMAQu'I. - O pi:opri.o Pi:~~id~ul~ 1.\a 
Hopublica affirmou que o:. operar ios não faziam suas seme
lhantes idéas . 

O Sn. M'Aumc10 D E LACEHDA - Chego lá. 
Sr." Presidente, os operarios nacionaes distribuem-se 

pelas o fficinas, ern tcrrn, . nos tnmspor tes terrestres e mariti 
rnos. São os opClrarios dos portos, são os operarias de trnns
portos maritimos, são os operarias d e transportes ter1·esLrci;, 
~ão os up\Jt'àrios de officinu:; particulares e são os operal'iOs 
clu p l'oprio Governo. · 

V c.iamoi:; agora de que fúrma S . ·Ex . o Sr . Presidente (!a 
.tt..t.•1,111blicu. trnLa cada um de!:-iscs grnpos, sem distinguir a na-
1'11malidade, apcuns pela sua distinc1;ãu enti·c mat'ilimos, tm·
i·e.~lre:> e or>erarios da União ou do Estado. 
. I~n~ prin~eiro lo~at', é sabi~!o que, quanto ao.,-; opernrios da 
llHlu:;l.t·m privada, o Sr. P1·cs1dcuto da Repubhca, a. não sei· 
ittvarl ir as ::mas -sociedades, p\'endel-0'3 e e.."tpd sal-o'S. suspcn
dl't' seus jornacs, nüo tem tido nenhuma intervenr,íío favora
' d , mesmo remotamente, aos interesses dos opera.rios nas 
:;uai:; l'clar,;õcs com os patrões. 
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!)80 . ANNAES DA CAMARA 

. Examinemos quaes f.eem :;ido as intcrvcnçõe:o do Sr. Epi
tat:io Pessóa. 

A prjmcira greve de seu guveruo foi a do:> chaulJ'cur:;. 
A Gamara encerrava sua sef:'são; oi:; chalif f'curs sm;peli

diam o lrafegu de seus automoveis e o Sr. P1·esidente <la 
Hepublic:i. uo rlia s~guinte, ao . envez de tomar a attitudo de 
Chllfo tio Governo. cm face dos paL1•üe::; desa.vindos com o,: 
.-,pera.l'io~;, Lomou a att.itudr~ impel"tincnLe de qualquer dono 
de ga1·ago, intimando os chauffem·~· a oin1~ retomassem u Ll'a
bal110, sem o que não attende1·ia :"Ls suas recla1nacões. 

Resultado: a intimação deploravelmente p'rodu!<!iu seu 
ci'feito. · 

Os opel'urius clw;u/'f e·ur:; rck»ma1·am :seus log-areti, o Lra
fogo t:ie reslab~leceu. Foi is:>n nos uliimos. dias <le dezembru 
do anno passado e nos primeiros d•) ,ianeil"o dest.e amw. 

Pois bem; u l)l'esenle !Oessão legislativa vae a. seu ternw 
(1 Sr. Presidenl<! da Republica, faltando {1 honra de sua pala
vra, alé lwk nãu ueforin o pedido üos chanffeu1·s grevista:;. 

Quur dizel', eonscqueutemenle, que, quando bouvcr uma 
g1·eve violcnlu dos chauffC!ls, .~m loga1· de . repellil-a pela~ 
arma~, S. E:x. mdLa a mão na conscíenuia e veja que foi ell~ 
1n·opriu quem hmLilizou os ulem~nto:s rallouveis ela intervcn
(iãO do I)Odrl' publico nos conflictos do trabalho. faltando ti 
:fG da palavra dada aos grevistas. 

O Sn. AllMANDü .BUllLAMAQUJ - O Sr. P1·esideute d~t 
Ucpublica lirn itou-~w a gm·m1Li1· a libe1·dacte de locomoção, 
perturbada pelos chau.(fem·s .0'Tevistas, declarando que não o:-s 
receberia ·~111quanlo se conservassem na altitude, que era de 
intimidação ao poder publico. 

O S1t. l\l.\ un1c1u nE LACEHD.\ - PPt'i.lüo. Etu ]JL'itnei1•11 
lu~:.ir'. u Sr. P!'et:tidente da R.epuhlü.-.i foi a llt!nd it.lo 110 "uu coo
Yil e. ·e. (~m s1.'gundo, a grevr qtw V. Ex. l'hamou t!t~ inl.imi
~:lação ao podei· publico era rclal i va ao 1· 1~g11lamnuto de vc-. 
1Jhmlo!:'. O Pi·csidcnle ua Republii:a. q tH: Liuha a t'aea i• 11 
quei,io 1iu miío, relali\"amc11l<! ao regulutllcnto ti<' vel1icul\1~. 
JH)dia i> d11via 1.cr. n(l!':Sf' regnlum .. nto. 1IPl'i>1:id11 011 imlt•t'!•l'id1> 
a !ICLÍJ,;fto e.lo~ chau(J":m•s g'l'evislu,,:, LI l!lll' 11r10 f'1•z, ll1a" não lt'I' 
pu.;fo uma pedra 1}01 cima, l'UlllO ,,:i niío t ivt·~:-:1• lrnYidn i,;1'1"v1'. 

O Si}. .\H.\1.\;\lJ1» HC1tl •. \.\l.\IJ!'r - 0:'> t:l1r111/'(c111·::: L'~liín 
1rn1~lr1 1·1111L••nt 1),.: com a r1.•gu ln rne11la1;:io. 

<) 81t. ~l.\L 111cu\ 111': L.-\r:EHll.-\ ... _ E.~rnn 1·111il•'nl(·.~~ ... l.1::;U1r. 
tiío 1:1111lcnt.p~ qnc~, rm 1t1aio 1<1·i.;·\111il•'· q1!:t111lo ~·· d1·11 a ;.;T1.,v1~ 
da LL·u1wldiiin. adl1<.•r•i1•a111 c>111 11111:1 11na1ti111ida•.k· allt1a u1ai~ 
inl1m::;a111 t•nl.1" dci qm· na !H'oprfa ~Tl'\'c• de sua 1;la~:;1•. 

Comt1 V. Ex. ueumpauhu 1!:,:~e,.: aconlPi:inHm~os! •.. Cn:tw 
o~ ac1.1mpanl1n 11 pudt:'l' publico! . .. :'Ih~~ . 1:u •. qu1• <n;; ohs111•y11 
1~i:'l1·ianw11f1•. qtw não :;011 anurdli~la. nrm hnlshcv1:<ta. qu" 
~ol.l, pe lo eonl.t•m·üi, um advee~uriu .decla1·udo <lo a11i~l'(\hi~m11, 
muil.u n1ai::; l~Ol"U io~o do (j,l1C O .Prr~~tdenlc dn ncpuh!ica. puro. .. 
que o enfrento em suas proprias ameia~. como o fiz no inci-
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SESS.~0 tt~I 28 DE AG0$'1'0 J)J': 1 ~20 !58{ 

~l11nlc d..,._ S . 'Paulo. del'l:irnn<.lo que n:in pr0sc. imln, no mr)lt 
1déal ;;orrnl. dn a11fol"icl:1rir rla J,Ji. da for.r::i dn r.ovPrivl. ela Ji-
1·pe,:ií ~l da Nire. do uinhcirn e\ <lo soldado: pa1·a pnr!1-r r~fnrmal· 
:i :;:ocrnduclr, 111.1:1.. porl.ant1.1. M an:n•rhif:t::ii! l'lll earnpn di:rnw
l'l'~!mf'nf r. oprnsln :1n m"11. 1~11 qnl' n!': rnrnnfo 1'1Yi ~uaf: p1·r1-
l11'1t1$ . amr~rn i:: .. fn:r.11ndo n proria~andti d~1« . minha;. irl11~'" · 1'. I oda 
~' 1'Z lf!lí' tl ~! Ít'ndo e:;;:I",; ana 1·1·h j-; tas no d ircit<1 dr! lul a p1•lo lif'tt 
rd<•:il. C.'i<\1>11. i<Pffi o •11rnrf'1·. f'nfrncp.lN'f'nrlo :i niinl1::t propr·ia 
prnpagand:i " l'xpnndo n rninh:i n1~~!';n ::i. p1~k1 nmn1• ü lilwr-
1fad1J d;o p1•1t i<.nnw11 I n ,. :w 1· 111!" ";\·~! 1"m:tl.ien q11n s1'mrir1 ! Vlll •• i. 
:l<l:'< JH'inr.iy>iM .rcpuh!ir:inn!': dn re:::-imrn . 

. r:r v«. i~ I " ~ noht•r n.~pll:t a do an Sr . Pr,•si11cnl.1• <ln Ill'\Hl·
hl1ca "1!1~3 a. i:;, Ex . q11r não <lr,·r. ll'llH't'. 1•nmo l'H ni1C1 li:-11111 , 
.-:í1sinlin. 1-:r•m varti<lo no ml'.\tl inr!n. · ;;l'm ,.;oldn<lM. >:Pm as l1•i.~ . 
:o:f\rn o np<Jiti g1•ral dn. impt'\'nsa. r. n.~ lt"nh() <'n.f1·1~nlndn. da 
me~mn f1í!'ma t'}tll' len!Jn df'fcnclidn P:<Sl'f' nnnrc lti ~ l as wi di
J'1~ilo d!' cl sr.r('m ! F: ~ - Ex .. portanto. podt"l'(l!;c:<_ ror·f.P, l'ie.n f(p 
i·.spnda an ladó. n1ín prl'~ig-n 1:"'~''" hom<'ns: r1•r,; pr·il<'-n.~. cn1110 
1'11, oi:: i·espril n " s;tihn 1 : 1Jmhrtl(•l-\~!' f\<'l11c: idl'af'>;:. cornn 1•u 
il'nhn .~nbidn comhal l'l-o:< •' t•n"l'r•ml:{l-M. m.ns. ."inlH'd ndo. 
<'<'nlJl!'<' rnn !':n~rnndn n <'!'t~C' i' . indiYirl1ws a homrna~Plll q1w 
li•!\'f'mos :'ls hmvir!:i:í<~s sinef'1·as. qt1f' ;:p .~nrrifiPnm pnr· um 
idrL ;;1.•m inlP.1'1"$;:f"s pri~so:w!' . 

Alli ('i<l:í. E-ti» f>r,..sirl1•rrlf' . rrm1n .~ . 'F::t .. ••rrmúinnwntl', 
•·sp il'.nt::a n<: r1'sisl.<'nrins " ai: Yinkncin~ dM; .~ pP1·nrios . · · 

D izi:l ,.:u (\ue. na ;.rr•11,.,, d11~ i'/1.r111({1;,,,.,,, 1'c\1·a rs~<" n !"('\\ 
prncl'Ol'r. F. . rlcpoi~? nc•pnis. \'l'ill n ~l'I~\'(' rl:i Lt>opnJl!i11a. 
'Ji}ra S.. Ex. · n Prl'Si<l011IP n:rninnali:.:1:1 r.• 1'r:1rn np,.1•:11·ic1s lH'n
:o: ill' i1·0:.: oxpl01·ndn~ 1mr 1·apil:il i;:.l ns 0s!rnn;:-.. ir ;1:.:. E:;:.:"I'!': rn
pi 1a1 :~1 ::is, mrrnt ado~ nn Mmpnnhin. t inhnrn n s1•l\ lrt rlt1 1 nlia;. 
:is mnnil'f'~fn1;õf>!': cln rorc::n p11J1li1·:1. O:.: n111•1 ·111'ins n:io 1 inh;tr11 
sini'in n;:: :.:ymrinfhiu!': :.:-rr:t"~ da rop11l:wiiu. !11•1·la1·at>nnl-.. ;o;" l 'nl 
)!'r1:y, •• rlc'>po;c: d~ !l'rr•m vinrlc' an f:11ni:;1°1•:-l'11. rl1•pni;:: tl1' !1•1'1"111 
iiln :10-; !\I inh:l r-n~. ;i fnrln.:: 11,.; pndl''f '1•,.:, l'•'rln111n1· J.!'lll':llll i:1,: :1 ~ 
;.1rns P""""I'"· llyi,:j,.nr• no fr:1hall1n. i<l'µ'111·a1H:n indidf!u:il. •'rn-· . 
q11:\l\f(t 1la\'a1'1. · pór 1Hl'S'lllinh•1 ,.;nlai•!n. 11 ""'" 1•sl'rw1;11. n. :-:11a 
\'iíln :·1 prM n1•ri<l:trl1• dll C'nmpanl1i::i .· () J'1w:i(l'1•nl r> iJ:i íll'l'Hl-
111Íra. <11':.:riiln ci.- Pf'f1·npnli ,.:, :ihr11pl:mw11ll". 1•nn1n .~i ;:,. lr·n-
1:1<:;:0 fi,. iinll'I c•omrnr:wfío inlt'>1tinn. ni nhili"n11 "liª" l1·nr1n:::. ••11-
1·nr1•rr1111 ~ . OOfl npí'rrÚ·inQ, l'lll'Pl'l'•lll n:Hln ml"nn~ 11<' e• i111·11 ·.:i:.:
.~.w inr;ii""· r•rf'nclnu. <lrporf n11 . ''""fl""il" 11 jnr11a P~. 1 oi! H'tl. a 1 i·· 
t'11'1·rfn1fr> 111• pnn~nm1•nt.1. " · pnrn n;.~•·:r11 rn 1· q 111' a !';1111 111ft•1• .. 
\'1'1W:io 1 infrn sido 111•"! ivarla nn1•1ia:-: pi•lo :1111 111' ·:í 11rtlr>ll1. '' ~:· . 
11 1·1 .. ~ i<IPnl•• dn ílP1111hlil"n. Pn di:i · ~· ·~·1 1inl" rl t•1·l:u:n·a. · prl() ~r . 
:0.linfi~!l'I' ifn \'ia~iin . qll.•' !ill[Hl c'O!l\'1Wndci 11~ rrpl't'!':l' lll:\u!.<'f: 
<ln!-' J~!; ! [l <\O~ ·ln Ri11 ,. \\Tin:\~ . n:wa ,.,, , .,..,. li (•flnlrnrl11 •l:l LPn
pnlrlinn I' dnr ,:nl11i:iín :í" ""'' ln m n1,•1ir!< nrnl,.l:ll'i:1~. E . ::it1• hnj r•. 
a Lropnlrtinri. rlr~p<'. 11·an.:.:f'1•ro n>: ~rr\'i,;ln>:. n~ pr>1·~1 1p\l' <•m\W 
inim iqo,;. · fll'Í\':1-M cln piin. " ri C:o,·~ 1· 11n cln Pn Hí0 nii•' 1 r•m n 
nli!!lfll' !?P>-t o <lr bC"~f.'\'n lt•nPia 1111t" '' ;:,:;a~ pt"r;:ri;tu i~ll"i::. 
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F, n LeopoJrlin:i. rnnt.in11a. :ipmmr diRSO. não ::;ó n oxpln~ 
i'n1' o 1.rutJa\had~w ql1n n. >1e,1·vr 1~011\0 a ex.l1lnni.r t.ncl~ l.rah.a
!11a<lol' h1·mdl0irt) q11e 110- r.nmpo p1·oílui, nprque o lia 1~ dr l :~
do mna nrterin ('st1•ágada JKll'::t a circulacão das nosRas n-
<Jttcr.as; rmqnanln rst.ivor sob a direcção ingleim. ~ . 

E.in 1.ornn c:l'isso. cm logat' de um.a. int.ervcn1;aci_ 0,twrp;1sn. 
ci Gnvornn, n lle:;nndo pequenos _1'.lrincipws ,da adrrim1s~·~·a9~w. 
1~oril.ubl'.'1'.nia- .-:11 1'olll a Loopold1na, al.ravl•S do Sr. '\ • cmf;
rh1!1lcl{, ;;eu socio. S('ll nmigo pessoal; seu commen~al. ccim
rnrn~al d:i f,1>opoldi1_1a _e elas Docas de Santos, cujo:; cnnli'a
d.of: nflo .silo !W><la linl'a ni11rla defínif.ivamcntc assegurados ~I·~ 
n.er,"1rdo com n. lei. que o Sr. Pt·esident.11 <lu He1rnblica na•l 
1:umpr1~. np1~~.:ll' lb ~ sua ~pinifío, mandan_do que. a c01m~nnhia 
Doca:;; dü f:.anlo,: nao suflOCJuc a PI'OdUC!i<W pauhsLa n nuo l'>;
! 1·anguln n. dqnPZ:l. ·ÚO n:iaim· Estado productot• do B1·asil. pot·
(llW o ~r. \Vt"i11s1!ltenck ú nccionist.n int.m·i>i;sado nas Docas dr 
Ba.nt.os, e o Sr. Prc1;.idr.ntc <ln ·Reriuhlir,.:\ ú amigo e commen.;. 
sal do Sr. WAinsr.honck, que assim csi.l'flngnla n maior Est.n
(lo dn. União. 

o SR. Aniv1AND0 Ilum,AM.'.Qur - V. Ex. cslú fa:>.cnclo ne
;rnçiío da .i ost.iça. 

O Stl. !\TAt:mmo DE LACi;;RD:\ - Dem(lnsLr:wei a V. B~ •. 
cnm doctm1~11l.os em 1mnho, que, hn. 1.res anno:'\. o Co11gl'p:,:;;o. 
por pl'OJ)n.st.n dn Sr. Cardoso de A!niei1la, d1• um:i nwdirl:l no 
01·çamento, clf\clnrava que as tuxns Je c.:ip:iL[\zia~ não <levit1111 
ser :iri'Maliac!a,; sinão de accôrdo com os Sl'llS deerr.l.os. de
elarni;.flo essa que ú\ra. ~olicitada pelo Pl'esidcnll~ <le S. Pu11ln. 
pelo Congresso de S. Paulo, pelas Assnciaç.of'S C:ommPl'<'Íal'~ 
de S. Paulo. -pelos centros commercines paulista::: de e.afé, 1• 

sustcnfada pelos julgados dos tribunaes bl'asileit•os. base:uht 
em. um pcr~!:!Tinn parecer do Sr. Fluy Bnrbosa; ape;~ar de r!.f'.~ 
mmos de v1(in. dc['~U di~I)O$ição \Qgislalisn, o Sr. President ,, 
da Republicn, empossado no poder, t.oforavn. umn. rnodificn
,;~o no 1'.on Lracto do. T-.lahia. pl'ot.cla nas mflos do Sr. mini8ku 
umn intellig·rncia n17.0a.vcl para o commercio da Bn.hin .. ua
(lllcllr r·nnll'ac~fn qnC' ft~l'a <'Onr.edido :'1 1·ompnnhin empr1•i-
1 <;•i rn. clns clo1·n~. n rim "" nã0 r1re,íurlicn1', 1>01: essa inLP.lligen
cia, \M'(\menl .... " ni'io cx1•c1.1úu'. l'!'Jmo núo executou, nrw <'X)}
cu ta lll'll1 rr11~n l'X1~r.11 la1· u dccroto lcg-isla Livn, n. <fü::posi1;üu 
]Jt•h~ qllal U.~ tine a~ (]n ~UTl l~lS, l'it'.(l!<Sli!Silllll~. d!'\'1'ffi nhl'il' mrtn 
do~ ;.w1111 Pl'!l\' !'11 ln~ p:u·n, dcixnr qur. 11 l'nmmer~io. n il1d1.1~1.t'i :i 
'' n. lavmw11 '''' $. Pn.ulo 1·osp11•mn pl'I~ uniPn vnh·uJn qu1> lli1· 
•IN1 n nai 111·p~n. qnn i! o j){)J'lo de Snnt.os, e f]UI' esli't. cl'lmn 
uma. i.:'lll'l:'Hl l,11•11•:1. 1.:nf!o<!Un<lo a prorluo1;iio, a riquczn e o fr'n
l111lho lnhoru1~0 do povo 11UUlista. 

O RR, .'\H\\1\~no BunLAMAQt:I . r.fstou tlc aceõr<lo com 
V. .F.x. q11n nfo ª" (]Hestües db cnpntn:dns ..• 

. o Sn. 'l\[ ... on1r:10 DE L,\Cl>l\OA - Si es(ú de ac·cC>rdo 'fJúl' Qll•~ 
nie mt ern1rnpe '\'. E4:. ~ · 
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O Sn. An-=-rANDo Bm1.r.A:-.fAQU1 - •.• mns ª" ·Docas <le 
Santo::; estilo pr('saR por um conLr:wt.o. E' an Pod<'l' .lndicin-
1·in 1111c eumpole decidir. 

O Sr.. M,,tm1c10 OR LArm111.1.\ - i\ll! E11 11uerin .i•rnl.amonlc 
que V. Ex. abraçasse o rH'gunwnlo do Sl'. \\'einsr.l11m1~k, que 
fj r.-stc J,~ ll no outro. 

O Sn. -An·:MllNDO BtmL1\1'IL\OEr - O argumento r! mr11. n:í11 
é de ninguem. "' 

O Sn.. Mc.\L'nrr.ro nr,: LACEIWA - O l'ontrucr:o dcclac·a. S1•. 
J>rosiden!.i:>, qu1! Jienm ns rJor:as cnc::wrcgadas da nr1·ccafJacão 
(las flfl.pniazia'il, mas não dcclat•on nunca, nem podia decb· 
l'rtr, que f:'>"'8a:;; capnLaziar-; ficavnm sc·ndo proveito da Comp:i
nh ia Dr:icas, taxa fixa do sou ooatracto, quando a tnxa. de 
cnpaf.rizias, p!.'la propria companhia, na vigcnciu <les.,:;e conl.ra
cto, foi por vnzcs nl!.et•atla pelo CongTesso para mais c cll:i 
não -pr.otesLou, e quando nltoradn. pnrn menos íi quo recla
mou polo cumprimento do conkncto. 

O Sn. AnMANOO J3vr.r.,Aivrr.ovc - Desde qnando <lat.n essa 
sil.nal,)ão ? · 

O Sn. MAURTcrn PE LM-:EnDA ~ füío · nntro no ~xtimc- da. 
n:'cJ.l.ori::i. Repito {I. V. Ex. a.ssnmit' n w•$l)on:-;nbi.li•Jade do.;; 
S(l.IS a.rgumcnt.ns. 'V::tr110S disctll.ir•; Oij f.r.nho a lei qn('. O Con-
f(J'esso approvou. . · 

Si a. Comp:mhin da.s Docas <l·eclam que. tem um eonf.t'a
cto. o Governo qne cnmpi·n n lei. e a Compnnh in quo v(1 ao 
.Ttldfoiario reclamar pelos seus direitos. 

Ma:s, o Gc>ve-rno que s-c asM~i'Ou á!'l Do<>n~, no seu in
·t.crcrsse, illudindu o cumprirnrnto j_fa lPi por f,re$ ahnns. pflSe 
Govrirno é socio, é comm:m<lida1.:rrio, é comensal e intcres~n.do 

ll:l capn.cto~ngC>tm das Docas . 
. O Sn. AnMAN"ncr· l31mLAMAQtT1 - Perdão: V. Ex. não 

N!spondcu á minha pcrgunln: d're.dc riuanclo existe cs~u si
f.nnção ? 

o ~n. l\f..\.ummo nF. T"A~Rnn,\ - Exi~t? fle ali;nn~ n.nnn~. 
O Sn. ARMANDO Rrrnt.AMAQm -'-- Ci!,ll V. Ex. lambem o~ 

I>rcsi·dl',n~.ci:; <ln Rcpubl i1!n, min~iros. panfü;.fns. D nrío ,'<{'ill)!'llf P 
o Sr. Epi!.aclo Poosoa. 

t> Sn. l\tAtrnlcTO nr.: LM:ml.O,\ - .'\. qul'S!.ão 1! nulrn. e nrniln 
ouirn. 

Peço o.o nohrc Di:>ptünrln rpH' a C'~fu<le, (' f'\l r~pt.o-o n 
<1 i~w W-n comrnigo. 

Esfo11 tão invul11i:>rnvl'l'lllflnfc rirrpnrn·d11 rorn drw11mrn
fo~. pnrrcrrn~ .. inlgnrlo~ i:> drorPl.M. cy1rn fnçn. ,inF;f.içn ao ~r· ... 
Epi!.ncio P<'sson. ncrcrlifnnrl.o rn1n Psi.e m<'n {i111cnr~n (. n rnn
lda qnn Jlrn nt.iro pn.rn displ'n~nr o homhrn npni:irlM dn Sr . 
. 1-\'einschenck d'c rruc SP- serve. 

Eu répto no nobre Dcp.utndo n. discuf.ir csf.a quc$!.ri.o. 
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Si V. Ex. não acceiiar o répt.o. me proponhn a vGltn.r ao as-
1;1.:.mp;Lo. segunda. Oll Le1•1.:a-l'eira. uáo importa. na primeíra 
.->essão. 

O Sn. ARMANDO Ilr.rRJ,,\~!•\Ql'I - A ki foi volarJa, lrn r:inr:o 
a.nn<>s. 

o Sn. MAVRIC!I) dr. LACEROA - Isso dnpois. discof.irnmo::i ., 
Na .Leopoldina, o Sr. P1•esi<.lente da Republ ic:i fe;i; a von

l tide do Sr. 'Veinsr.h<?nck. ::.aC",rit'icando n>: Es.t.a<l'o!': <ic Minas P. 
Rio .ct-~ .Janeiro. e a propda União. · 

O SR. ARM·'"ºº BonL,\MAQur - Pi'.'r<lão: V. Ex. ::t.inda' 
P. in,jusl·o. 

O Sn. MAumcio DE LACERO.\ - Em re!a1.:.iio ús Docas d!:' 
Sant.os o PresidP.nte da 'ftP.opnhlira .~r l'nt.i·rtevl' f'm ronciliabu
Joi; com Sr. Weim:('.h~nck. 

O SR. ARMANDQ BURLAMAQUI - :\'iírr apoiado. 

o Rn. !\f,,imrnrn DE f:;ACETID:\ - ••• sacrificando a produ
c~ão de ~. 'Panlo. Mina<>., Matto GMf:SO ~ Parami, que se escoa 
pelas docas de Santos. · 

Si elle assim procedeu c•m face dos. inl rn'l"'SSe!'l dos gran
r!es Estado>; P da producção nacional. imagine-se o que. tem 
Jeito. em f3C(' {ln~ opl'ra.riM. O ijlll'! P.lle tem feito é o seguinte: 
no prnprio pn-rfo df' ~anto~ n í:nmpanhia das Doc31s, organfao1~ 
uma rt'presalla no servico da estiva: o delegado lbrahim No.:. 
hro encari·Pgon-5€' de dissolver a:> a~soc-iaçõ11.,,. de fazer atà
cal-a.:s. de p·render seu pTesidcnte e de impedir a exploração 
do trabalho i:lo CláP.s do porlo p~\o,, P~tiv~dores. contanto que 
a companhia r.<mlinue a pa~ar o salario que entendP.r aos seus 
J)il'n.iáf' P rmtros r:iramingrn~.~- mais Oll rilP.nos apaniguado.~ do 
H'U ~ervico. 

O Sn. ARMANDO Bt'RJ,AMAOtll - Esse Sr. Nob.Te é delegado 
füdel'al? . -~ 

o Sr.. M.,~Jmmo DR LAcEilDf\ - Não G. Chegarei lá. Cen-
5ure V. E:t. 8, Paulo no Sr. Altino Arnnf.es: ('1l não Mm::uro 
os poc.lerr.;:: que passaram; l)U combati o Sr. Altino Arantes: 
ma~ vou 3() R1•. Epitncio Pn~~õn n hão de ,<ie r.onforma.'l' com 
f'ssa nri!mfnr:.1in. · 

O Sr. Epif.acio PessCfa, na gréve dos estivadores do Pará 
(.onl.rr. n.~ rompr~s!lõe~ de fit•mn~ portu~1cz(ll.s, dando o. !::tudo 
!-.Obre o trabalho do cács do po:rto aqui. affcr.to á rompannia 
1~ fJlHJ nerf.l"tJrl' o S:r. C:Prnlrln Rnrlrn. citou n attitude daP. au
f nrirlndcs no nio ª"ande rln ~nl, 1.l~ Snntn~ " dr,. Alni:?OtlP.. para 
dizrr :í.~ dn Purú onr. devinm ~rguir '°'m f'Xemplo. ml'.'ftrnrln 
ü il~rnrtn nns opcrnrios. 

O Rn. ,\n~r.;,:-:oo nunr.,\!\'í.>.Qt1I - E' \1mll questão de policio.. 
O f;;n. l\t\Tlrumn OF. f. .. \mmn,\ - R' 0n1>sttLo rir> pnlirfa, di1l 

r. nobre PeputRdo. 0 l1rndo ntlO declara isP.o; diz que O direito 
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d.e gJ'(\vc. <iur. essa C]l!c~tãn ri.;rií::ivn, os operario.:;' não teem·: é 
Jün it:ido pelo que u. policia <Jut.nnd<H'. :'\ão é, portanto, questão 
.,;/) poli<: ia. mas uma q1wslilo insut.nrional. 

Continuemos: - O Si·. Presidrmte da Ut-puhlica del)ois 
dP. tN' cl:ido A.ucc:essi\•o~ iudl'l'r.rimcntos a todas essas preten
·1:õns llo opf'r:u·íado ·- que foz aos unicos opcrairios que tem, 
::.ns dn UnHío'! Aos <io Dist.ricto Federal? · 

O Sr. Paulo de F ronlin nssirmou um decrelú ·ao deixar 
3 ·Prefeitura . Sabe , . . Eic. qual foi a rflgul:i.mcn tacão do dn
c1·l•to F1•on t in? . Foi · a r.·~camolr:11.; iio gy,5femal.i1.ada df' tn<ln.s :is 
melhores regalíns concedidas aos opera.rios por aquelle <le
trelh. 

Ahi <'sl(1 prf's!'nff' o ::ml.ot· fJ\11! pódn fli7.f'r r.omo lhe regn
lamenlarnm o dccr~to. 

o Sn. p,,ur,o DE FrtoNTI>: - ,\liás não llavi:i nec~ss,idade 
'lc ;!'i'gulamP.nlal}iio. porq\w :l!' mf'didn!' consfnnf.C'I': do dec.r eto 
r.ram a!< mais amplas e r.Jarns po~ivejs. 

O Sn , M:HJnrcro m:: LACRtlOA - F:rn hnslantc dP1alhndo. 
·O::; OflN'arios municipaP.::. pl'r.lí1·nff1 nu::;-mnnl.n dn vr.nd

n1•'n1o;: ,. o;: runr.c.ionnrio:'- m11nit'- ipn11;: na ·nil'smn rlnln do;: f 1'
cl•'r:ir.>:. ma!'. r.nmo nf; nrnnil'ip:iP.!:' não tinham n N'-rn<ln cln 
·Exercito 1• {ln ~íarínha an i::r.11 lndo para ohlr.rem a majorn r. ãn 
1JI' Yf'n"imC'ntM. ~iío mn.iornrlM o;; V•'nr.imrnln;; dn!i. funcc~io-
llnriM f"d<>rar.s. · 

'.\lajorados. r.omo? 
;xenhum dos opr.rariM rlo Bslaclo l.~vt:\ :i. ma,iorn.1:ão. "'· 

Pnl 1•r.t.nnl.o. pagaram dm•nn!.1~ n ir1101·rn o r·r. lch~rrin1f1 imr1or-tn 
ele honra. 

V em :i. par.. 1·P;:lab"l"""m~;; r• n~ .. iornan$ P ;:nlnl'in;: . O 
i1od(\I' p11hJ i.ro l'nf Pn <ll' Qll«> ,~ t'hP.gndn :í horn tll' fnzc-r· uma 
ntajora ~:io <l*rm'inadn P•'ln dl'r.nh ltln dn ,·nJ01· :11:ri:ui ;;ili , -n 
1l:i mnNIR e p l"ln s11hirla npr1' <' i1wd <los prl'c:os cln;; gl'nrros J 1' 
n""" i:sídactP. . · · 

;\fajorarnm-sr os ""nr. iml'nf o:; dos funr.cionnrios f PC!cr:ws · 
mnjornr:un-sl' o;: \"f'nri ml"n#.oi:: elos orriciaPs " <lua!'. clnssPs fi
rnram <li' fftrn: dos >;oldndos <l<' lm· imhn " n rio~ opPr:wios d a 
rrnifío. . · . 

()~ cmernrio,:: dn Un íiio nfí11 .t.<' í.'m ma,inrnciin. d<'r.l nrnn-:::1'. 
llOl'(Jlll' não t'Xi"'I" f)11ad1:n i • n .snl<lado l.cm n mn.iorar,ão. pn-
1·;\ in. 1\ n11 " "" lhl" rlf1 cnm 11mn. <ln~ mãos Rl' rr.l irn 1'0111 n 
11l1lra. n11J?mrnl.n-st'!-lhr. lrr.11 mil r1~ i f: no soldo mn" i·r.lil'n-~0-
!ll1' 11•1'>; ri1il l'ri~ nn l"f.np:t. 

() ~li. ,\11:-.r .. ,:-;nn n\•nL.\'.\l.l(l l'l - F,' a ct:iío do Gnngrrs·W . 
O ~ll. l\L\\!lllf:ln nH L\r.rmn.\ - O <::on:::Tr:>.sn rl1'U auL<wi

?1v:iit1 jla r·a mnjo1·ar n.':' ,.,.,li' iuwn f n~ do;; ~•'l'V id1m'f; do E~Lalln. 
•• 1:nYPr110 ma.iiwou os dn~ nfficinr~. dn!'. fon:.ns arrnadns mas 
11:i11 111n.ío1·011 rnlr·ct.nr.to n f: <IM op"rnr i1\i:: iin Uni:\n. rli7.flndn 
qur. 1' 11<;~ n:fo linhnm q11nd1•1). f'~qn1•f' idn ri<' q11r. <'llP~ no irn
noi::to cfo i::'\lPl'l'n hnvinm Mn1rihnirto rnm pnrtf's <lt> ~PI!~ tra
l1alho. ~ nos 11oldndos o qUP. deu retirou. 
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At:nrn. Sr. Prc:~i.denl<' , prosigamo r;. n1>sl.a nnn \ysc rap iria 
da nr·i!.m tnçiío ·rio 81·. Epitacio. 

Os -0pernrio;;: <l:i: Unilío, tinham nn. f.~nlrnl rio BrMil e no 
Lloyd Brasileir o M seus .gr:rnclr~·r :rocos. · · . 

Que · fez o .President~ ·.com a · Central? A CPn!.ral desde 
·l!lJ 1 tinha um r<'·gnlnmento que · era :'l))cnas nm r.tnllnsamentC1 
JH"o'r.or.issimo <ln· Jegisluci'io s9cial actual. . 

Operari as e funcr,ínnn.r1os nclle esLavam garant t<los. O 
8 r. P1·rsi•fonl.c !ln. ncpublica a uUim n. hora do anno passado. 
11s:md o d•~ uma auto1·i,,;n(; fíc orç.amm1l.aria, I"ev iu o rei;ula-
11w11l.11 e ca::isou lodos os dn'{'ilos dos 011r.earios n. funcc iona-
1·ios dn. Crintral, rwiY:rndo-os <ln. conqnisl:t 1lcssr.s 1lil'Cit.os. 

o Sn. AltMANllo . B u 11r.A1\lAQL"1 Üf> opera rios recln.mn-
1·am (;onll'n as fin1H)fü!, 

o ~11. ?llAVHJClO DE .L ACERDA fü~rlamaram con!.rn 3R 
i'! an\)as. ron1.r:t as liccni;nR. contra a$ rc.moçõcs. 1.'0nl r:i. u con
l ú~mn rln. \í.'m11n. cont.ro. n a 1)0Rr.nt.aflorrn. conlra Indo qtH! o 
nov(1 rcg-nlamcnlo alLeL'OU no :rnt.igci. 

Qner <lízt>r: si i' f;ommJss:io· i.lí'. L egígl:H;ão Social Livessr. 
de lí.'gislar inodL•rn:imeul.c, Lm· ia 1\omeC-ndo por 1.l1mnr c!omo 
1.ypo. el1~m nnf.ni· da lr>i.; islac;üo sobre t1·abnlhado1' do Es!ado o 
regi rlanwnl.o dr. 1!111 do S r . .Paulo d r. Fronl.in: ao pas!';O qu1~ 
.,,rn ·t ~kW 11 8 1·. P r Pslrlt-nit' da llPpuhlica os 1we:=1enl .<~i:i mm1 o 
1•i:•;n1Jn111i>nlo qtl•' r.m Hllt si>ria an t.iqnndo. . · 

Vamo;; an Lloycl, vamos :'t lm1w1mi;a Nncinn:il. .• 
O P.n. AnMANno R u 11 t.A!\Ji\Ql J1 - Os do J,loyrl nrio ·são · of -

f'i c iaes . · · · 

O S1i. :.\lAUJUC!O DE · L .<\t.1mnA ·- Chei:-nrrmos l:í, s1rnvr -
t11l'ntr.; r.om n v11l'dadc . . · . 

O Llo~·d l• u ma cmpreza l'm qne o Governo prepondero. 
n unia empreza que púcl1~ f igurai· como não 0J'fi 1~in l. m:i:-: 
1111c . oHicdalmE•ntc o G1wcrno u irigl'. 

ü rli1'Pc f.nt' do Lloyd q\rn tome \ítnil provi<\1\ncia sem ron
::;nlt.nr o :'<1 ínifif1·0 da Vim;ão l' :w P rt1s irlenl e lln ]lPp11hlí1·n 1· 
\'t>.in. s 1i nn tlin s•~~nintc 1t d it·ccl.or <ln. l\nlflrrza. 

J,ogn •! uma rimri1·(~1~ rio Governo . 
O ~11. PAttr.n im FJl.llN'l'l~ - Num ml'~mo ho.iP 1\ m ni s 

POl J)rr>z:t :\ll l.n111mrn. {o i1mn :-;impll'1' <il'p<'r.drmcia rio :\'línisl1.•t'ifl 
d a Vin!;i'íll. 

O ~"· ~IA1T111r:10 1rn · J..\c1;inn.\ - S impl1!s: 1lnpcm1lf'Jll' it1 
dr~ssB miuislerio purn 11 q ual 1'1)1·~ t.ransret•icla tlo Mini:-;l.:l' iu 
da r•':t•rnnda. 

O 5:1t . An -:1r .1~nn nt!llLAi\J.\•)llI - Rollrr n flll:ll 1) Lrgi;;l:i 
f h·o n:in lq.:· i~ln rtl'lll q\l:inlo :\ 1•t>rl1 i fn 11en1 qnanlo :'1 dr•spm~a. 

() S11. i\fA1·111 u :111 tw LA<:1mo,\ - D1)lJO apn1'!P! H1!lli~s i nw 
np::irtl' 1 Agr:ule1.:o a V. F,x . ./\o m~nns r11111nto ao L!nyd B1•nsi
lciro ,j:í n ~L'. Prcsic lenlc rln Rep1ibl irn nfio pr'id1~ dcsr.rir1.'1>i;·:H 
n. responsabilidade pnru o Poder Leg-ii:lntivo . E' uma siLuaç:io 
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1ú•nnl" ria (Jlllll 11 G0vP1·no F Nl(·)ral intrt>vcm, n11l"zar dn Sr. 
/)l'p11lado .I:ul'l:i.rnaqui <h~cl:i.r:u· fJIW n C1lllgTc>~!-'n T1án i11f Pr-

. \'<1n1 . . Gomo o GovMnn inl1•rv1~m·? · 
Hn umn g1.·1!vo no Llo~·d . .T11l.i;rn V. F.x .. Rt·. Pt'l'Si1.!Plltl'. 

p:ii·n impo1· uma conqu iRla nova'! Nãn. Apenas pal':i. dc1 e1·-
111irl:ll' que o dil'cct.or tlo Lloyd não lhes nPranque. a>; nit.t> l1111•:i; 
1Ju 1.rnhalho. Sabe V. Ex. ondl" ha. qllalql1er CO\ll:la dt~ 1.axa-
1 ivo ••m nossa lc~isln<.;ão sob1·1~ nJ; oito horas <fo 11·ahalho? Nn 
lraf.ado d1~ V('r?<ai l lc:". E' n un ica par l.n irnp t)!-!it.iva !ln 1.rnt:idn, 
t'l!lnl.i vnment.c tís ·· 1'cln0.õcs do :.1·nhnlh::tlor· " <ln cnpifnl. Snb1• 
11 u1J1n r.ollabo!'OU nesse f.ra tnd•)? O Si·. Prc~ irl <~ nl.n da Rep11-
h licn. Snho quem revogon cs!'!<' trnln<ln'? o R.r . l'r<•si í11•n LP 1.la 
fü•puhlica ~ · · 

O Sn. ARMANDO .Ilrmr.,\lVf,\Qt.:r - V. Ex. S."l.h<'. 'l11C na con
fl'rm1r.ia l ralmlhi.st.a dn \\'.:i shinidnn <'ssn pnrl1~ rnn1'il ima J'1;i 
ri<lindn. 

O Srl'. l\I.l\tmtmo_ rm r,,, r.r:nn.\-N'cs(e ponto nfín roí nllinfln: 
sinto cliicr a V. Ex . ali imo pcdm·r.. 

O Sn. AnMANoo Bunr,,\MAQUt - Ainda honlrm o Mini,;
f.r•o do Interior foi fratat ·disso. 

Q. Sn. M.~.uRrcm DF. IAr.1mnA - T r.nho pcma qne o Mi 
nistro do Tnlet'im· comror..U.a um rno dc.~ssn nrckm. A pri
moh'u r.onvr. rn.\rio. no rP.port distl'ihuido e qnn. mr v ci ll oni
. l'inlmcmle :'\~ mfins honl.cm, declnl.'n o seguín l.o: A Confill'(J:ll'i:1 
rlc 'Vn~h ing·lon ncomellln u adope.iio dns oito horas df' 1 l'a
hnlho r.omo limite minimo. no<> operario.s de . indusf.ri:is par
licu lQres. nos empregados do commercio e da. . :i.gricullura e o 
que ficou adiado foi relntivnment.c nos serviços dos 1rnhnlhns 
maritimos, pn-ra umn coníerer.cin mnritimo. .. , 

O Sn. AR?-{A'SDo ·BtmT.!\M.\QTJT - E' i~so a 1111r me r 1' -
I iro . . .-. ' 'j,'. >11 ~.;( ', 

o. Sn. 1\fAURIC!O º" J,Acimo:\ - ... sem rirc,i ll ir.o. A Con
vrnç:ã(l, regulament:mdo inf.P.rnncionnlmonlc n:< oi t.n horn!' ti:' 
trnhnl110. nfio retira da cleclnrncfin ger a l do f.ral.ado d1• p nz. 
q11" comprchcm(Jc os m:lt'i l imoi: nn,; oito lrnras. Quer 1lí7.(' '': 
n Cnnvrnçfto níio rcvogol.1 o l.rn.l.ado, como não p orlia: t'Cf!ll
lam rm fo11 a 11arU:1 do tratado 1·cln.l.ivn. :\.s oito horn s qnnnf.o a11~ 
111ie1•nt• io:>. da induslrin, do com1rnwcio e os ela ngt·\cn.11.nr:i. 
~.)11anl(l aos OJ)Qrnrios mnrif.imos ficou pal'a sP.r rr,solviclo Pllt 
f111'rn rcuniiio cln confcrenci::i. especial. Mns o prilwipin d:1>< 
l'•ilo hol':t:'i c~lá de pé. · · · 

· O Sn. ARMANDO BuRL,\MAQUI - Não nogo isso.' A qnesfiio 
•S í]tW o Lloyd 6 uma emprcza. ele transporte marítimo. 

O Sn. l\fAunxcio D~ L ACERDA - Na questão do J,Joyd, o 
:S:.i·. T>1·esidenf.e da Republic:.t revogou as oito horas. 

O Sn. ARMA"Nno BUltLAMAQOJ - Porque espera a regula
menl.ução como ella póde e deve ser feita. 
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O ~n. MAURIClO DE LAcEnD.'\ ~ Ora, pe.lo amor de Deus ! 
~anta lgnci quo 110~ proteja ! Pois então o Governo está cm 
·fal'I', na~ :mai:: r<>lacõe::; entre e!lr~ o o trahalbador, com mniL 
•.1ue.s1.ão de horas de trabalho para resolver no respectivo con
traclo wm o operado e cm logar ue voluniari:unenLe elle Go
Yl.'rno que faz a lei para os t•ecalcítrante~ particulares ~nca
minhar· a lei futura que pede ao Congresso, l}esde ,iá estabe
lecendo as oi(o J'1oras, é elle q\lem rliz ·,i Cama1·a: - Não !;Cl'ei 
Pll qurm obrig'tlG :l.8 8 hoi•as ! 

Ora. quem dct~!arou no Cong1•esi;;o que o Gove1•no quet•i:l 
n appr•ova1;ão da Convenção de \Vasl1ington como limite mi.
nimn das concessões a fazer, foi lia quatro dias ·o honrall<.• 
])epntado - um do::; mcll~oi·c~ talento::: que servem o Goveriw 
- Sl'. Carlos <lc Campoi:;. Quer dize.r: palavra a.ut.N·i;1,ada em 
<pie pese aos ;:iparl,cs que acuho de receber. 

Na C011w.nc.ão ele 'Vashingl.011 está o llmite minimo, para 
or;sa:; conces>-ões; no Tratado de Paz figura o limite min inw 
admittido pelos governos para nsla concessão. 

Será p1·cciso c1ue se diga que approvado o Tratado de 
]'a;i;, ficou inr.orporado o principio das. oito l!ora!:\ po1·que o~ 
!ratados lanto obrigam O!-i :Estados 11a!; 1·cln<;Õ<:S da politfon 
t>Xle1·nn. eomo obl'ig-.).ln na!:\ rclar~.ifo~ da polit ica int.erna, uma 
\'e;1; qlln ~ultmctUdo ~~ approvado pelos Parlamenlos '! Pot· qufl 
o Gnvl"l'!W prnr~raslina u 0XC'CU\.lfio, dessa parte <lo trai.ado. 

O SR. AH:.'lA':soo BunLAMAQc1 - Dá l icenc.a. A quesUi..i 
mal'if.ima se aprese.nt.ou sempi-~ com o 'f'Cn proprio aspecto. 
Sondo nma 11!.l\'Cg;u;ão de concm'l'i!UCÜl e uavenuo concorren
f ('::\ quo nãn "lllP.riam adaptar o principio dns oito horas, ª" 
nn~·ns nftl·ür~>< não o adopt:iram pa1·a nã.o ~at'i'i"ct·rm c;;sa cfoffi
ei1~neia d•;' l t'fl balho que as collot.:nva cm inferioridade ua eon-
<'t)t•rrncin. · 

O Sa. M.\t1mcio DE LAc1moA - Tudo isso :l'oi ·vencido. 
A direclorin dn F,mprrza Commerr.io e Naver;ni:ão rlechwon 
i11lC f:i o Llo~·(j ndop!m:::le, Plln uclnplaria 1 amhcm. Quet'. por-
1 an ln. cli 7.<'r q 11e n nmprf'za part.in1lnr f'Stt\. p1•ompla n 1•um
l)l'il' aqurllr <li"JlORi1.ivo dn Ini r quo n rmprPzn crr-nrln pcln 
(;oyr.rnc' (• qtw imp1•de. 

O Sn. AnMANDO llL:P-Ll\MACllll ·- Amhal-1 " n~ ouf.!'U!l: m;ffí11 
l'~l11dando n nwlhn1· mod(1 de applirnc:ão. 

O ?.1\. M.nintcio. nE L.-.r1~1lll.-\ ·- Nã11; ahi f'sl;í n "ngann <.l1' 
y. Ex.· No T,](1:.-·d hn,·ia 11s 8 hornr- rlr t:r:,abalho. Foi o ~l'. Fr"
<IPl'iro "Rnrlaniaqui q1w. rnl.rondo. aholm aE: 8 ho1·a::: dr:o >:('1'
Yic::o. 

O SR. An'.:'lf ANDO Bvnr.AMA(ltH .:...... PorqnP pi;f:flf: oiln 1101•ni'\ 
f n1ziam um c'Si'l'.Sf:O formidav~l <lr:o (]l)spe:r.a. 

O Sn. M,\Ullh~10 DE 1 ... 1\CEllD.I\ - N:lo apoinrk1. 
O SR. .:\n~IANOo HGRT.A':vf.\Ql.ll - Ow'r V . Ex. í[lli' ~x~ 

pliqiie o dl)1' tnif0irc.:<? Finch!i a:=: nilo lim';\l'l .. um pn:;snr;cmu 
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i;liamava um laifcit'o; ua mesma 00ca~iüo. outro; e assim sur.
(.a:issivamrmtr2: · 1ln modo QtW l.rabàlharnm lodo1; o::; ttdfciros, i'a
)J1)11do. asi;im, jús a um aui,:m1~nto de ~ala1·io. Om, não lrn em,.. 
111·1!zu 11ue possl\ st.1bsisUt· com tal ~·e13·imen. 

~ J l:i•~. !'llAUHll~!1J De LAc1mn,1. - Nfio lia en1p1•eza, Sr. 
lki)t1Ú1d1;, <JllD roi;!:)a s11bsistil' ~:; Jtt~g·ocialas: aos Jtoh:s do:-; 
nr~goc:ü=t.a>', aos a1Tan,ios. r.m (!lH' o i:ir. J!:pít.:wio no1neia~ ar
frurtlando a opiníüo f>l•hlil:a, o Sr. Mo.u:anhfLO, seu -ciudo cm 
1111w. Jl(~g{1ciula do Amat.•Hnt~. pa1·a COl'1·eTor de navios. (Nlio 
ll)JU/m(()~. ) 

O :::itt •• '\11:.\No1t ;.;,\sci;q·E:o;Tu - ::l1\U ath=ogadu nd111iuisl1·u
! iv11, 110 1wµ·odn das apolit:é:i. 

() SH "\.i·\.\!.\);tt() lJUl\J...\).LM.,lü t 
nepulmlu 1wlo J li.;~ L' it~I o F1'.de1•nl, não 
:$1'. N wtl'ido d" Lit.ft:ti/11 J 11u1· \.'. Ex .. 

Uilu i~L\) 1wlD nub1·e 
admirn; HHJ.S (JH11·11. v 
su1·1u·uJ 1e11de-me. 

O ~n. :\ic.\:-;n1: S,\t\t:t:.rn:-;Tu -- ~fiu ;;r; admira, pur qLW ·! 
.i'ut't[\H~ 1t•n1111 .n 1~1 n·a;,;1Jnt i,11) ri i:t.1.•1· as cousas. 

O ~1:. A11M,\~uo .l3U!ILA.MAQU1 - POl'CJIJC Y. r;x. é supi
uanrnnlH inju~Lo. 

U ~1t. M .\L'll!Uh.1 o~ LA~imD.\ - Al'rirmatlo. J'íi;a sem po:;
~i bilirlat!e de l'Ptlw:laf"iio. m~m Je ll!na 0urvilinca 1.·cçuaLla. 
J'alawa~ 1.· apal'le:-: não me conlém. 

o ~I\. N1C.\:-\t;H NM>CJMI>!'T(• - Não poJel'àO negar a exi:-:
l.1•11t:Ju <lo conlmdus J,Jal'a 1liulurn do;; uavius do L!oyd, pin-
1 u1·as q1w rnfo sí! fazr~m e que sfw pagas. 

l) Sn. '.\tw1nc10 u1.: L,\clêJllJA - • .\ h.J esl :í, :::;r. f>l'1.,.dJ1mle. 
1·umo o lim·p1·110 tia Ullião val'. com 01> ~eus opcr;iL'ioi:;, cu:n-
1irimJo l':!S<• pr1• 1.·1~i l.o ~udal. 

o 1:'1:. ~11 :,\:.:on XA::::c1.'.lrn:-.;Tu 
µnou 1111 t \Va:o;hing:Lón. 

Cumpromis~uo: que m;:;i-

11 ~11. ::\l,\t'1u1~11.1 ui-: L.\1;1·:un.\ -· Pf~de u Parlu111cnt11 111111.1 
11lf'11L•nm1.:iiu s1Jl11·1~ a.~ l101·a:; d1.•. lralJalllo na lmp1·1 ... u:;a i\'aeiunal. 
;;::itw , .. Ex. 1·011111 1wue1.'dL• o dirPd(11· da T1111J1'l'll!'a '! 

·"l'llf•'. L1J'fi1·ialn11~111". ao Sr. :\lini,.:l.rn da Fn1111da. 1i 

uh1·ig:a 1.1 ,. ii·1•111n>'11111·!0 t:\1'. llnn\P!'O Uttpl i~la a 1.t·an,;iniHír lllllil 
inl'n1·nta1.:iiu d11liclt1L)~a ü GatnuL·a. porque. na Impret1::ia Na
<'ional. o lralmll111 ni11.1 1': d1 1 ni1o. rnas dP H. f,oi•a:; ! :'\fio !õr~ 
r.1:11-:·n :;1'1111<'11tu o ,.:ah\l'io, 11 ll'ilhalho po1· fn1·efa: alti l'Xi»l•• o 
i•t•;.:-irnr·n ela!:\ innrta.", nNn s1' pa8'arn os 11xtt·anrdinarios. l' 11,: 
:1p1·i-111!i~1~;; lrnlinlhan1 dnn,.: :uinni:: di' g1•a1"n ! QuN' di:t1~r - 1'• 
a 1•xplm·a1.:~i.11 d11 b1·a1;11 l11im:u1r. nu,; ofl'ieiua~ do l•ov1ot·110. 

Pois bum. e:;t;a inl'tlrmai;iío. <•!;wandalo:;umenh• def.11 l'pada, 
u dil'edor il:.1 Tmprrmm Nacioi1al f('.Vr.' a l'ara. o cko:t!:J.Stl de 
1nanc/cir :w St'. lV!ini:;li·o tltt Fal.enda, ii:u·a l!Ul' ellc a ~"nca111;-
1l11a:;~e ;~ Carnarn ! 



C(rnara aos Depctaaos - lm!J'esso em 24/06/2015 10:12- Página BO ae 124 

/1.hi oslá. (!uarnlu u Govcrnu li upaullailo u111 fl:.ig1•:rnl n 
c:qihtl'a(0ilu, uiaw.la me11Lit· os :;cus iln1cciu11al'iu::;, qu:.i 111t:11l.t'Jll 
a<Js seus 1\iini:;lros, C! estes nionLoro ao t)a.iz ! 

Que r cmotlio !ta vant um caso llcsLa autun:z~, ::;intiu a 
l'lwolt.a, a uuião franca do::; operarios. "! Ma.s, vamos ao.le:mti; . 

O Sr. Presidente da Itcpublica. ti ão satisfeito com c ;;iu:. 
n oull'~l~ cla\lllicar;õeti, tfto ao sabor ·polilico da hora presente, 
lc!von iunü; loug·c. a sua quc):;Lií.o com os operarios . 

Ahi, 1):.Ü;°\ a Commissão lle Lcg-isla~\ão Social, qucrcnúo 
·d oscmpacha1· do ea1ninho a questão relativa ;\ Ol)Cl'arios ~fa 
União. e a intla o . Dl"Ojcclo do S1·. l!'ronLiu, com o C)Ual o Cattetc, 
recuando, travaccawlo, lunc:auJo mão do imbLeríugios, evitou 
):;C convel'l.P.!::~C cm Jc"i . · 

O .Sn. l'\Jt.:A!'OR NASCl~~rnN·ro - l'iãu· J.JOdemos fazer l eis, 
<1nanúo o (;pverno não Llá as in1'ormai;."íes pedidas . . E' a hy-

_1101;i'isia, ú a me1~Jira. · 

O Srt. ~B1:1uc.:10 1rn L\GJIBIJA -:- 81'. l'rc::idenLe, a l1i c~l:í 
a orieula!,'ãO du Governo var u com o !;Cu operat•iado. Elle é 
lJUem d<i o exemplo ao opernrio pa1·Liculat·. 

Pa1·a csl.c, cllc sú lmn as cadeias; e uma ciu esLào <.!t1 po
licia. Quando a cllc se dirige, é co~u ameacas na bocca, e 
i·an:;cr de centcs. 

. NEisLa situuc;ão, ·~ claro que o Sr. PrcsiuenLc da nepu-
i>lica . cscolhuu na polítiL:a uma v iclima; e . essa vicLima 
i'ui eu. 

O ::;1·. Presidente ua nepublica .uão passa de um pOJiLi-
CJ ueiro vµl g-ar • . ., · · 

O Sn. l)HES!DL(;:-.;'t'E - Lembro ao 11c.>J.H·c· Depu~ado que u 
hora e1:1Lá finda~ 

o Sn. i\fAU1llG1v 01,: LAi;~1~u.~ - Vou (;oucluil'. . 
Foi a i)et•ora<;ãu do tliscurso do Sr. Presideute da llc-

11ul.Jlic<1 que uclcr111inou juul.amcnto a minha oracüo de l1ojc. 
O Sr. Pt·cs"fdcutn du Repub lica di1. que os opposicionislas 

ao seu Govcmo cxplo1·:.im os opera1·ios. Pois bem; o S1·. 
·p1·ct:Jidc11Le ela llcpublica 0xplon~ os ollios regiouacs c:on Ll'a os 
opposiciouisln~: oo seu Govcl'llu. 

Nifo cou!-1.•nte com isso. ~. Ex. lcm Lcntaúo ir1L1:rvi1· ll•• 
meu l!:llludo, pum cxpollii·-mc l.lc u111 partido do 11 unl tr·ul!" 
s iuo o fie l soJ<luco de todas u~ horas. 

O &{. An~t,\NUn BullL.u.1.\QUi - J!:ssu cas\1 tl1! in tcrvcm;fí •· · 
precisa SCl' dcmon!>lr:!do. 

O Sn. M,\u111cin Di> L\t:1::1l!J,\ - O Sr. l're!:ihlt.'1Üc: du l\r• -· 
i1ublica dividiu unia 1~ollr.clo l'iu, corn p 1.'<'.it1izo riam os 1 111~11~ 
municipcs; 1101111~on J):ll'a lü. um ;;alopin1 dcilornl dn meu n•'·· 
.,.,.c-n;al'ict. Niío s.i\.isfoit.o com isso, fez outras nomeac-üe:.: p;wa 
o i·cccns•!l:\ll\Cl1lo. niío s<í de ndv1~ 1·sat' ios d1~cltu·ados n1p11,: , 
t:amo, dcf10is, de · capaugas pcssoacs de 1l'.lcus iniuüi;o~ po!i
.licos. 
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J~ sabll V. l!:x. a eon,;cqucncia? E' que em meu muni
µio, q\Jc ha i 1 anuos empunhou as armas para se de J'cmlei· 
ifa~ agg·rns;;ões a ii1·0 e dns 1~stouros de urnas e da eapáng-a
~1~m. no meu muuiciriio <:::! ::i1! rc1,rimcn vae ser restaurado, pelo 
~1·. Epilacio Pc:;süa ! . 

Ha quat,ro dias, os cavang-w; nomeados por' S. Ex:., fun
ccionarfo,,; do i·eeen~camcn to , atacaram a. tiros a .eslação da 
'est.rada de Jerro. <le meu munülipio, e tentaram pa~<>ar n. 1·a
vallo pelo lciLu da. liuha. :foram i·cpellidos tambem a tiros 
pclu agcut,~ da cslaoão, que fflriu um delles. 

E sabe V. :E.x. c1ua1 à palavra de ordem, alli ? <i:Absol
\'ani, pOt'(JLIC o Sr. ~piLa1;iu esta comuoimo ~ ! 

l!~~lc era o ult.imr> cl.iscur~ó que cu l.caicionava :fa:1,e1·. 
Mas. agora, ac;coito a discussão sobre a questão das Docas du 
Santos, a c1ue fui arrastado pelo· ap~rlc do nobre Dc1Julaúu, 
será então este o meu ullitno discurso. 

Pado para o meu municipio e acceito a luLa. 
Tenho bastante confiaw;a no civísmo de minha l.r:!l'm 1• 

na honra Llc meu povo, para sabet· que, ou deixat·ei- alli a 
\'ida. ou o Sr. Epil.at.:io Pc.~süa ,iogará uma partida em q•H' u 
munici1Jio de Vassouras sahlli-:1 defender os bríos. as !radi
r;.õ t·~. de líbl'l'Cb.lcle o i.lc i:cpuhtieanismo de seus filho:;:, 1:11111 
t.ndus as suas r!uet·gias, dr.ntro da lei ou fó1·a da lei. si 11 
::\r. Pl'c:;ldcntc ua Republica qub:cr ! (Mtâto bom.; muito bc'/11 .. ) 

O Sr. Presidente - E.slú. finda a hora destinada ao expe-
diente. · 

Fica ~obre a mesa, af.é u!Ledot' delibcraç.ão, o seguinte 

ltl::OUE!\l~lBN'l'-0 

N. 34 

RNptr.irc• M.íam tr!'l\lif'i~adas. por in.L~l'rnedi1> da Mos.a 
tia Camara. as l:'cguiule~ inrorrnuc;ões 110 l'oder Exec11tivo: 

u) ;;i conUu11nm urfr\•tudm\ á l•'m111:,'1 us nuvins ex-atll~~ 
111iíes que velo Tratado de Vm·~ailles fl•ram ;;i.t.l.t'iliuiLlos. uu 
Hr:l~i I '! 

11) q1wl o frolc pai;o pclu. ni:publica F1•ancc:.m. 1ws amJo~ 
dr~ 1fl1\) l~ rn~o ·? 

1·) c1t1al u l'l!tH.la ele [acs uavius pruvbla pan~ o arnw d1) 

J!UI '! . 
d) si houve qualqnr.t· cot!vcuio 1rnlo qual ~L lktllll.1lien 

Vt·anc(~w. m:iando do. prcfercnc1a qu~ lhe couccdia: o pr1t1ll
t ivo 1:onvcnill, integrou-se na propriedade de tacf!. l~lllbarca
c·t>C>i'' 
• • ~) 11ü:-!l.i• cm;I) qual o prc!)O tla venda, em (IUC IJ.:Jpedo dc-
\'el'ia ::ic1· .Pago? 
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. () qual o emprego daclo pi.do 'Poder ExecuLivo ao pro-
•.rudo da ope1·acão. · 

. Sala lias scs:;ócs, :>t: ele agoslo <lc 1.!J20. - 1Vica11or Nas-
concuto. 

O Sr. Presidente - Vac-se passar â ordem do dia. 
; ( Puu.~11.c.) 

Comparecem mai s vs Sr:;. Don·al Porfo, Munl,oiro <IA ::.>ou
;r.a, ~\ulouio St)g'twirn. S1Juza Ca><lro. Clrc~rull.lnL tl1• ~lirnnda, 
Pt·ado Lupe.• . . Jo~é Hant.•lo. Pire:-; Hc111~ llo. flrkf'on!-io , \Jba.1111, 
.10:::1~ Augu:-;tu. Oscar Soar(:.;, Solon dl' .1,ti.c1::na. J não füysio. 
Gcl'\'asio F iot•avau lc, Amaldo Bastos, Cor1·eia <lc Brif.Lo, J~s
f.acio Coimtmt. ~.t\risl:arclH1 Loplli; .. Nnlalido Camboim, Pa-
1 : !1c~co Mendu::;. A!.fl-edo ltuy. Ai:liudo L1·onr.. _.llisr~ l\'Laria. Uci-
1or d1.• Sou:1.:1. :'\irmwr l'iasl'! imenlo. Sallcs Fi!l10. J_,(Jfll!t'ul11· 1· 
.Fíll10. Azevedo 8o<ké, i\fanocI He i:-;, · João Guimarãe:::. TIÍl'rnis
to<·les UI.' Alme ida. Hamiro Brnga .. Tost; (!,. ~Junw:i. :ros6 (ivn
\:ahc.,,:, U\!t'\:\1\nnl.l Gcsa\', Vram:i!:\1.'t\ '\'ul\u1!nr<'!;, . Ju;;im1 de 
Arat1jo. \Valdorn iro dr Mlagalhãcs. Va;,, cfo l\follu. Horl1H•:tlo 
Alves. Snllcs Juuiot'. t:incinalo J;1•aga. .-\lbel'lo ~r111e11lu. 
Ccsar VN'f;'Ul'Ü'O. Prudrnt'! de Moraes F ilho. Eloy Gha~·es, 
Sampuin Viciai. Rodrigues A!vt!s Filho. Pcdt'o Cosi.a. !\lanoi~l 
ViHaboim, 'l'ullo .Jayme. Luiz Bal'll1nlumeu. Pí!rcil·a (fo Oli
veira. Celso Baymn. Joãt\ Simplicio. Octavio Rocha. Doming·oi; 
1\fasrarenha;: r í;a1·10~ :\'fa:timilianu UíS) . 

De ixam de t.:llmparecer os Srs. Andrade Bezt;)rl'a, Juvenal 
Lamartiue, :~nnibal Toledo, Oct.acilio de Albuquerque. Abd 
Chcru1•ml, l:Icrcular,to Pnrgn, Luiz Domingues, A~rippino 
Ar.cvcdo, João Uab!'al. Hennino Barrnso. llfo!'cira da Rocha, 
· Thomaz . Gavalcauti, Albert.o fliaranltão, .Balthazar ·Pereira, 
Antonio Vit>cnic. Alcxnudrhio da Roch:i , Aust.t'CS\'Silo, .Pcclro 

·corrC!a. Tm·i:ino Camvello. Alfrerlo de Maya. Migur~I Palmeira, 
Mendonr.a ;\{aa·t.ins . . Mauol'l Nobn•, I)eudat.o Mniu, .Pcdl'o Lai;·o. 
Octavio - ~Jangubeira, Lauro Villn:; Hoa~. r.aslro Helwllo. ~lnt'in 
Hermes; .Leoncio Galrão, Ubaldino de A:-: ~il>, Arlindo Prng-o~o. 
Bc•abra Fi\11~1. T ot'(IUtilu l\fo1·círa. Elpidio de l\ll'~quila, Rudri
~ues Lima, 'Man1w\ Mon.hwt\im. U\\ah~n l\amal\rnl~. :\n\.onin 
_1\gui1·1·1~. Oclaviu da ltochn Mim11d<1. A1: uré111 l~u·rlado. :\t•i s- · 
tid c~s Cait·l•, Vicente Pi~·a;,:'ibe, No1·ival de Frnila~. ,fo:.-:t'• Tnl1•t1M 
l ino, "!\!acedo Stiat'P:;, Bu<ll'tl\Ú! tfo Na1.arnt!l; Veri'*imo d1' !\lello. 
J''1•unci~co ;\(~11·ecrnd11~. llaul Fo:a•mtnd""· :'llm·io tlc Paula. 'l'ei
:-.1.•ira Hi·an<lfü~. .José Alves. ..~lbt~rlinu Drnm1uuntl. H.ibéiro 
.iu11qu~ira, /\nlonirJ Carlo~. Bmilin -Tat•dim. ,\mct•ico Lc>p L'~, 
.lo~é Bonif:wio. Gomes Lima. Lnndulpho de !\Iugalhãr•>;., J.:o
i•oasll'o Atvut·cm~a. ,\nl oro B(Jl!)lhu, Fau:;ln Frrraz, Raul S:i, 
J•'.rmwisco P:wli cllLl, Camillo Prale:;. l'.Jdg·ar llo da Cunl1a. 1\follo 
i:··r:Hl>!o. Carl n;.: 13;ircia. Burro!'; P cnl1:al10. l\Jat•colfoo Bnr1:1)fo. 
V eiga !\firaml.a. .João clr. .Fu1·in, Arnolpho Azevedo. numos 
Caiado. 01•.>gal'in Ph1to. Pr.1·ci:l':i Lf'itl.'. f:osta Ma1·qt1es, Abdon 
:Bapl.ista, Eugenio Müller, 1Jomercinõo l\iba...,, Evad:sto Ama-
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ral, .Augusl.o Pr::slanu. Alt'1dr•s i\layn . Nabuco de Gouvêa. Flo
res d~ Cunlrn, Barbo::;a Gllllféalvc:> e JoatJUi!ll Osorio (80). 

O Sr . Presidente - A lisla de pr~senca accu:oa. o eompa-
1•r:dm"hl(1 dn t H> St•s . Dt~pu!a<ln:,:. · f 
. Vuc.- se _pror;ellc_r ú vnl.<J 1:ãn r.las matcria,,; riu•.- :-õt• ad1 a111 
sobre a mcsu . . 

Pcç.o ao;: uobrn;: Der>ut.aclo:; qu•: 1)t.:cup1~1ll as sua!" 1·u1.kira:::. 
(l'a.llSll.) . · 

Y<)U :;ubmclll:t· a vow,; -d ivc1•sa:> 1· 1..'llat~:cj1_•,; · fi 1i;11•s. 
São ;:ucccssivamenle l icla.s t\ sct\\ ob:,:erva1:<ic~ <\Pfl l'üV:\ 

rlas m: r1.."l1acc.iles finacs d(1s profot!l.us ns. 1i H. !i8 H. ::!Oü A e 
207 . \ . de 1 !UO, sendo e11 ,·iudas oo Scnad-0. 

}:;' liua e l?us~a cm cliscussil.o u ::;cg·uinte 

llEU;\GÇ.:\.o 

N :i1s - rn:to 

Jl crlw:1:(1fJ {iturl dei p1•uj1!c:ÚI ·11. :; 1 :; , ilc t f)/ ~, •{'1 t.! uli~ ····' o 1.'l"ti: 
~litn <le 6:f:J.'fl200, s11pnle111eirlar 1.i l.'<' r /111 11" tio (i 1'<;01 11.,11 1n 
rlrr. Fu:;;r:1ula, d r: 1!J18, /Jl1t'11 1wr11wu.:11to rr11 U/J1:nu·iu .l l 
/'rerlo L ui;; de .'\ou :;u Tei.J:Cl'.1·a 

O Co11gTt's:;o Nncional l'•)Solve: 

:\ri .. !." l"ictt u P~'<•.,;icl••nl•· da !\1•1rnhlica n11tu1·i:wdo ;1 abrir. 
l'•'ÍO i'll i 11 isll' l'ÍO da Fazl'tula. o c1·1•1li!11 dl'. n:1:.·1i;;;!OO. :'\11ppknw11!a1· 
;í \'Cll'ha ·t t • - · Ca~a tia l'r[o1~da. - Prs:>nttl ~· Ol'fi \'-ina d<' grri
' ut•a - pa1•u pagunwnto uo opr r ul'io AI l'rmlo T.1 1 i~. <lt• ~1~11'1.a. 
'l'cixL•it-a. nus 11W%l's íl1•_ s1•!Pm1'1•11 a dc~nmhro of 1• 1!l!7 . 

• \ 1•f.. '.!." l\t~\·ng-mn-sc a,; d i:<po ,;i \'\Íi'$ <.'ll t • <"1111 I r·a1•i11. 

$ala da:-:. C11111111 i.,;~ii r,s. '.!-i d1~ ai;·o!-<l O dr t !1:!11. ·-- D1w1•af. 
1'01·{11. ·- !' nulo L"Jl"'· ·- D 1:t11folo ,l{<tiH . 

o Sr . Presidente - Aeha -l!.e sobl' C a mesa UtÚl\ emenda 
i'(Lll' \':lC Sl'l' lirta . 

lo:' lidn. :iµoiada • ~ pn:;L:l eon,junl.am 1!nte Clll visr.;u:;s[~o ;\ 
~P~u i nlc 

Ewcr1da â rudacçâo final do fi1•11j11cto n; .'11 8, d 1J .J fJ2'0 

O Con:;res~o N:i.cíonal dec t•da: 
ArL. '!." Fica 1) P resid()nlr1 da flcpnblica . a1ll.cwi;:ndo a 

abrir. pelo MinisLr.rio da nuenda o 1wcdil.o C\SPN'-ial de 
G33:$200, afim. de occor1•er no pa.gamenLo do OJ)erado invalido 

c.-:Vol. -:V'!.. 38 



Cfrnara aos Depl.lados- lm!J"esso em 24JOS/201 5 10:12 - Pêgina 64 de 124 

ANN.\liS b.\ CA:MARA 

d:i Casa da i\Iocda Alfredo . Luiz do Souia foixeirn, impol'Lan
cia de dous terços do salario uos mczcs de sclcml.Jt•o a tltl -
zcmbro de HH 7 . . . . 

Art. :3.º ncvogam-sc ai: disposições cm contrario. 
Sala das sessões, 2~ de agosto de 1'!130. - Balthazar Pe-

1·cfra. · · · 

Encct'ra<la a di:ieu ssão (\ approvada com a rcf"crida 0111011-
da a r<ldacção final do ·pro,icclu i1. 318, de l !Y!O. i;cii clo envia-
da ao Senado . . -

E' lida e, sem obsc~"va<;.Õc!:' . appn.1vada a i·cdacção fiual 
do· projct:lo 11. :J l!), ue rn~n. :;cndo rcmultidu ao Senado. 

O Sr. Presidente - Vac ser considerado objccto .de dcli
hmw;.ão urn i:>rujccLo. 

E' li elo, •·onsiclcrado oh•j(!clo . ti(! dclibe1·acào e enviado :l 
Commissão di) .Finan•:a~. o seguiulc 

. l>l\OJ lil.:'l'U I 

N. 328 - mw 
AutoJ'iza o Gu1;1~r110 a (fcspt:ndci· 20U·:OUO$. com. a G011slnccçú.o 

tfo ·1rnur (1,,·truâo. de r·odauerri. 1w Eslmlo de s_ci·11ív11 

O Cu11g1·c~:)O :Naclon:ll ~cct.·<JLa : . 
.t\rl. t. n Fka () Govc1•110 nut.ol'izatlo a dt'S{WIHli' r a quau 

f ia · de ~oo : oon~. coin a 1:011struc.;.ão 1fo uma esl.t·aua de 1«1-
dagcnl. no E :;La1fo de f.c:r;;ip1" pal'linllo da eidadr! rle lfa
!Jaianinha, na nuu:gem àr, E slrndu tlc 'Feno 'l'imbú-Pt·opri:i. 
:tlé a cidade uc Campos, do mesmo Estudo, e limitrophc <lo 
(! ~\ Bahia, Jazendo parn i:;so as ncccs8tH'ins opcra1:ões de c1·c
d1LO. 

Al'L. " " fü~vogam-sc as disposições cm coritr·nrio. 
Sala elas scs!lõc.~. «!e agosto de 1920 .-llod1-iuucs Dori11. 

JUS l i/Ü;U(!ÚÔ 

A i:irlark d1• Campos. :-:il.uada nn sertão (fo .s,~n;ipe. 1w~ 
limites dcKla 1·nm o dn Bahia. •S uma das cidai.!cs pupul11:;as . 
do Esladu, i·n:n va~lo municí pio, ouclc é cxtcnrn a lavoura rl11 
ccL'eacs; e t·on:::I il1w bom <~cnlt·o de 1;1·ia1.::fo. A ~ua ~itu:w:io. 
pori::m, no .~crlão cio E:sl.a<lo u tonrn :>uj1~ila ris ~eecas pí'l'io- · 
dicas que assolam ci;sa parte dt) Estado. A csLl'arb eoul.i~!11 
no pro,indn vit'ú l':wililar Poderoso.mente o cscoamcuLo lml'n 
a csLrada dn forro dos pi·oductos do municipio, incrcmcninn r.lo 
po1· css() modo a la\'<1Ura. <JUC j{t é abundante nos t cmpo'i re
gulares, c:erccada . })Cla falta de facil sahic!a, assim como faci-



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 24/00/2015 10: 12+ Pág ina 85 de 124 

\ 
{3 SllSS.\0 B:M 28 DE .\GOSTO PI" Hf20 

litat'<i lambnm a r:cmcs:;a de r~cul'sos nos tempo::; dn calami.;. 
dade. A cidade de Campos .füsla 33 kilomctl'os de !Labuiani
nha, aLé ·cet·lo !J1rnlo ':!Ujeita ao::; inconvenionlas das scccas, 
mas i;I"andr:mc1~tl) alliviada eom a passagem da ()S l t·uda do 
forro. O tcrr<mú não í.ern accidenlcs nolaveh íJUe ():-<:ljam 
;.,:aslos excessivos, nem set'ão preci:;:as obl'as de al'Le dr!Spcn
diosas. gssa o::;trnda 81.!l'tt ig·ualmcnle util à pal'i.e 1:1o" Estatlo 
da Bahia, que avisinha a cidade de Campos. 

VoLai:ão do roquel'ÍmcnLo n. ao, de í!J:!-0, do Sr. Mau
i·ido de .Lac<~1·tla, ·sobre a 1:.:qml~ão ele Olintho Ilabello, ua 
Bahia, assalto Í\ Assoe ia\iÜ.O Ope1·al'ia do mesmo E~Lado. 

N. 30. 

RC{]llCÜ'O (]l)I.', pelo inlN'Jlll!<tÍO da l\Iesa. O (hlVHI'TlO in
forme os moti-.:os pelos . qu:\e~ .foi expulso da Bahia o cida
düo brasilcil'o. filho dcs!;C' Estado. Olyntho Rabello, assa!La1ia 
a associacãoº Operal'ia de Ponlu da Areia, p!·csos os i:;cus di
i·cdores. rouhadus o~ ~cu:; moveh;, livros de sccrelal'ia e dr~ 
hiblioihcca. proliihindo as t'Clmióes, fechadas as suas portas 
" di~tt·Jbuido o dinh1'i1·0 do cofre po1· eskanhos, pulo promotor 
publico do Ing-at• e advo~udo da i:ompanhia. csLrange1ra mart
llatal'fa do allcmlauu, kilo 110L· soldados da P?Iicia estadual.· 

Ju~·l itit~uçc1o 

l!'ar~o aeo_mpanhat• <le um resumo que publÍL]UL'Í n'1t l<'v-
111 a e de \'arios documeutos a jusLiJica,,.iio dcslc i·equel"imcnLu 
q ur. in l.ct'css;i e mn i to ao inqucrito .sobre salarios mínimos 
<~ rogimen .. de trabu!lio lias companhias Ul'l'l'ndada~ pr:ln Gu
vcrno <i:nacionulislal> a i;apiLali,;La cstrangcit•us quu o luem ú~ 
sn:is 01·dcns paru. vurguulw~os atlenlauos um; direitos do:-: 
opcrnrios bra:iiloiros, eomo o quu se vac unccmtrat· nos do
cumento:> a at•guir exQ1ul.JL'ra1}to do inconsLitucilmulidui.lo e 
;;al'fado de immornlidadí'. <latias as fuucçõm.; lici l.as· e illici-
1,a:,; do manuanLC\ do co-autuL' malet'ial do attunlaJu: o lit'o
molor ele j usLica. 

O artigo qu1) pullliqu1~i e 1]Ul! sc sco;uu u~il;!arccu o u~
s11111plo dcl:>Lu l'cqucrimculo. 

Eil-o: 
AnrPsel!lo al.l leilor i::orno uma cut·iol:>irlatfo eonslittwional 

di;:na. dos :n·ma:!:l'11s cte quinquillturias no:; l1MLus al"dcanos, 
ou"dc o rotulo - <Wuriosíty~ - a.L.lru!w n collecionador fo
rastoii·o, o fas[.o do 1.:3 de maio uij,imo na Bahia. 

A souicdado hcneJ'iccntc operal'irt. do .Ponta da. Area, ondo 
a via-J'crn~a Bahia-1\1 inas, La! qual como a Leopoldia, c:<:-
11lora i:om l>aLl'Ül!!:l l!Sb·ungciros o braço nacional quer o do 

/ 
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:;1·11 li·alialJ iador, (JuN· <• 1.k•::: in·oclu.cLor1~f; liu l'arnpo, da ncl11 um 
Sl'l'Yil,:n de t,ran:;(>or1.1~s indigllo desse nome, teudu se reunido 
f 1<.lfü CUIH!tlCIJ IOt'al' a Jala da alJuJidiO. fui ·jJl \'U lldida, ::iU(jUeJa, 
•,!ITac.la ::: :<uaiJ porlo~ 1.~ }H·es1>::: u:; seu $ soc in!<. lotlo l)Ol' ol'dem 
JirccLu do i>romoLur que 1.

0

! Lam.1.Jm11 advng ai.lu da companhia. 
~\'ü11 :;atisJ't:,'iLo com cs::>e golpe eri minu::iu u agenl.u da jusLic.;a 
publfoa a usf.i1wn li ío:1> cio:; pnt.rÕ'C;; c ~Ll't\11t;ciru::;. qu(· a~sim i!
lusL1·ou uma data 11ac10nal fosi1ij aJa puL' i;·~us tioll!pulr10s L1·a
l1ulhaà ol'es, apossou-::;e l':llonamenle tio dinh~·it·l• em caixa L! 

o distribtün a 1~sl1·unlJ0::1 :l socicL.lad c •.. i:>u a int.la houve:;sc 
um motivo Jc::;sL'S que a «L'az5o 1.fo l!:slat.lo» hofo cun::ia;,n.·ll rnt 
nwLiYo dds~s qun a «ni7.ão de Bslado':f> laok . c-On!'\agt•a ua in
vcjavel ·dcml.l<:·a ciu. em LJtH: viVl.!tuo:;:, 1.'111p1·ecmle1.·- se-li ian1 º" 
at'dores do bachanl pronwtur. ·l 'SSl• mulh·o. r1 or1)m. (, 1.a l ([ Ut.• 
3 muito:; ::w vae afug"iral' i1n'(!t 0n,;;i mil: i'a:.iia-sc a leilurn de 
Ll'\:·chus de Jesus de Narazelh ! 

Von referir - 1·esumidam1~1llc cr.nnn o u:::Lranlw fado ~('. 
passou n a ca l·hol ica B ahia . 

A sociedade! 1·tJl'orida sollicitúL'U rlt• R.in. ú Guião Geral do,.; 
lllt\~allu t•gfo..;. um delegado qu e lhe t•cfurmaKsú os cs tu~ul.o" 
p ara uma or:,nu1 iza i;ão syuuicuJista. 

· Este U.c~egaclo. an\.cs tl1~ JHlt'~ir, te\"l) :mu Yi a::;·cu i i·1!la1· 
darh1. p1°1!SO que 1'oi nu itwn:iãL) da sédc, aqui J)t:: lu sol.J t·inhat..la. 
r11•csídc·!lleiul. .duraulu a gt·ande {Jreve. 

Embalt: t.•:-;h ibi u o teli!
0

~ 1·a11H1in. tJUI! 11 i.:h .:imttYti ao E::;
tt•do nn Esf aú11 iwrtist,o f k on sr~is dia" deti 1·0 s1~w SN' ill l1.·r 
r ogado •!. n •:. fim, i'oi tiollu , como os demais; :scuclo- llw rc::;t i 
Luido iJ tcl'1.1ri<lo L('k0rammn... inns .iú es tando purLicla a 
passagem Lomada 110. \'U!)Ol' que zârparü auw:; lic ::;ua libC't'- · 
t ui;.ão. 

P(ittuo a:l'int1l il' 1! mal cltpi;uu L'll1 a.l.Jt·il deste anuu. ,;<.md1.1 
l'Cccbido 1'01· tlmi::; op erarios t.tUl' só 1m lt in·a ila cnt.mda do "\'a-
11or lJUl' ·::;ouh1.~ram da v iag-1•111... l'orq1w (1 IL!l1•J;l'a11 1111a 1fo 
avii::o fi lJ:'tra rct.itio na csl:.H.;fili (11• d1!s lírw po1· o t·dc1n :;up1•- · 
rior. «TN·1·a da ·mai::i nn'lpla li bL•nlutlt·~ l'i.i"m «il 11i~1 i~ 1 ilJl'1':U 
t••) tti:;l.i tu it,;fío do lnundo~ . m;sa 11111.• iiisamns 1iu 1· ;.: 1-.ti.:a d1 • 
:ir.:c.as<1. o 1w.·n~ai;ei1·0 rlo15 ll(H;1•;u·io,.; cn1·i11cas 11i1P dPs11 11 itwH1 1• 
d t.!::<l~mba L·cou n<>l la::; t.l'Uuqu illo. 

Al ;.:u 1n:1.~ 1 ·1 •1111i 1-1 1 ·~ rwr·a ·1 ra1•;11· i1lt'.-;1,.; .~i111pli ~ ::: 11w 11l1 : fü·b1·1• 
a 11r:;anil'.a•;i'tl"• 11:1 1 da~sc• nr: :1111.c:-. para t•:-.:.1·n~ 1·rr•m 11 Llit•l'ilu d1• 
:1 s:::twia1.;fi1·1 que tud•.'::i f.cuw.s 11a ltciiuLlica, l!, Jlll L' fim, a l1!l'
rn•it·a . ~ 111 <JIH' St! n~.S•!!ll11u WÍll t1ll1!nH' üs 'e .:< l11 Ju l1 i,.: .IJ 1•11i:fit·1•J1·· 
te::- :;i11ã1) 11m b laL'1k. 11tH1ntl11 o rJit·1:d.oL· da ~t.:hcrui11,.: dl.! F(.~1·» . 
rnn il n pa l.1 · i uli 1· a1111 • 11l1~ l1·a 1wPz foi ao 1 :11,·1.•1·nutf11 1· do E~latl<> 
111~1 .iit' fPJ.'•;a 1•11111 t'll 11,.: ..:ag·iladut'PS:,> IJlil' Sl' 01·~a11i ~.:l\ ;lilll. <' IH'
r il!'O,.;:lll\1.'ll ll' l> p:tl'a ~Pus i u l 1!J'CSSl':-! l i<' i•,.:pncttlado 1· lf 1 • ~1al:u · tuo: 
e f'1·1•l.1 •!' na n·~iiw. Sal:H!\IOl't!ti c.Jco,.:se nb.il'l1f.i\'o. o:; OJ H'l':tl'io:,: 11:1 
J'l' UTii i'tn Clll llU l' ··~t1•11tidnu a 1111\"ll r<'ilN"tll'tllll SL"l 'Pll:lllWll \ " 
,.:r•1 1,.: prut11Jsi fn,.; : du . m a11Lc1· a :issot iu1.:~10 com us mcsn1os c::
laLuLüs, ~oh que .iú \'iv ia h avia cinllu annos . - ~C!:iSP nrnsrnn 
Jn,.:l:ml1! as:;enlarain LHna l!l'tnme mot·a;:.fiu <lo t.3 1. 1'~ '..\Iait" 
quando ~l' <~xliu~u i ra :i escqw ic.lão do corpo 11cg1·0, máo gl'aclo 
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a ·escravaria rlos brar~os U(} lodas ns pigmcnf.:l~tíc.o: mant.ir!a. 
pela 1'.npunliea ele regimrn saln.t'iado .. 

Boatos d1•culnvam dn mm1 inovilavel inY:1siir.• da soci.1-
1.laclc, por ordrm do Sr. Li ndeberg~ chefr do ser\'ieo na «GIH;
min::». m•rlem i:1w~ o rw. Argemiro d(' P:lin1 $f'11 ~uh~l.i~u111 
dc~via z0lo:>:unen!·n cnli·egni· ;í. exr.cueão elo Dr •. hinquím Ga
dinhn.p1·nmnlm· publico " atlvng·aJo no mr.smo tr>mpn .-i~1 «Ghl'.•
min:>~~. que• .i:í P>:(ava ii·1;il.adn com a grila rio); prP:indi1•:1i:111~ 
11pl!l'iU'ÍO~ i> populflr!Õe.,, J)f!lo seu ·st.:rvit·O dr~ l.1•a:1.o:::, d1l~\·io~ iln 
Hll'l'l:li(IOl'Íil:::' I' Sll )nt'iO:; tk• «G00l> 1' «900» l'l~i~ .. , . 

A .l'nrça ;J.-, polii~ia l~l1eg:írn com appar:ito mn~ a rcuni:io 
N':l. 1•oncorri1fa. O cdP~:irln dos OpPrarios t~nrioca~, que niin 
~>t·a an dizet· <b1 impr1'1Ha policinl - um C>sl.rang-1:>irn rw1·i
go~o -- mn,.: nm brasilr,im, um bah i:ino dos rnai;; kg·i!.imn,.:. 
1•xii:w.nfli::t Hl:l npinirín .8o]n·r o!; bo:ilos rorrente, lcnüwando 
quo as libc?t'i!Ud(•i:; t'On~lH·n<~innacs. não podiam 1fo~proU1g-r:· 
nrH•ral'io;; pacil'ieos q1H.1 se• 01·:;:i.nhavnm e!TI associação legal. 
:;1•n1 in l u it os ~1ll1\·r>1'SiYn~ on mr'•5mo :;:Nwist.as. assim ia h\1· 
"obi'C M info1•/.una(lns, 0i-: pnhres. o;;. O~CIUl'.llinM. lli1lfl rag-inas 
dP Ji~>:u.~ Cl1risln. 

Lia o m·ar!or 1'f'rl os f l'Pr!Jiw r m rxplicrt\'a :io~ oprrnrins. 
quandn. ('íll lll!.'i·n ns ~unia;; p:1la\Tn~ dn n1PSl.t'C divino. irl'nm
pi•u a p1•u a ill\':li'iio pnl i1,i:i) ,.~p:l 1t!;llNHIH prlo 1won101 u1.· dP 
.in!"li•:rt r' adn1g·nrln 11;lln rln rr~i " rml(1•ndndn da rompnnllin. 
1.•,.:l1·ang(d1·n~ p:itrr"1:1 1.lu;; n~;;i"l"nl•'" !11t'ln;:: hrnsi](·irns. 

O;: <!11•' niir; fu;:!ii·am rrn·ani. •'IU m1mt'T"O >:upPrin1· a 1rin!n. 
prr~n,; hrnfaJn11mf.1.', iril'J11,.:il·1· n Yi1·e-p1•1•"idPnl.p da a;;;;o!'iac.;fín 
qur. dil•ig-in. fl 1•t>1111ii1n ,. o 1wndm· l1:1l1i:rnn daqui 1'nvinclo. 

81í 111) ifi:l ;:<'fnl i11fc -. l'•11':llll [llHlnt'< l'.ffl JjJwrd-n.<11•. i'i.-.nndo. 
po1·1\111, nn i·at't'('l'''· pnl' I~ dia,.:. ,, dr~poi" st• viu «l.'xpul"1J>). 
''''lil l'c'>rma lr'.~:ll. n ltt'a>'il1•i1•0 1• h;1hi:ino. pl'ln f'l'im1• li!', 1'll1 
1111'1 f!i.;;ettr'.:<O. ('0lHH1L'i1li1\'!l1' iJ li 1'1'! :lt'lto <.!d" 1~:<r' l 'rt\'0S i'l'tlll 
J':llfl\'J'a;-: 1.IP. J1'~11~ i11' :'\a~:u·1•lh ! ..... 
' :.\'n n;;;;al!o, n-s livl'O"'· lillr>l'nl'i11" qua.~i l.ndcW. f11l':lll1 

r1ppr1•lt1'1Hlic111,.; i11disti11l'l:u111•11',. d11-s cp11' 11 p1·nmril•w í'rLIP111IPu 
dt• lPil.nrn prnhibiil:i. ifll'>' P1)n10: {,111·/11 ,çy11rlit·1rU.~l11. {I•· 1:n1•J11:-: 
Ilia.-: \s 11/J.•11/iflls r·11>11•m11•i11w11.'.~ • . dP i\l:n :\c1rdnt1. 1~ 1111: J1•
N11s .\'":fll'f'//J., , , . 

O,.: li\'l'll>' d1' 1>,.:1·t•ip! a •la .~oriNJarli'. º"" :<1'11,:. nh,Í'f'd•l,.: 1.:11';; 
N1m11 r l'f',.: bmpc1·i,.,.:, .l'i1wn liarn"<I,.:, mc,.:n. " a1·chivn <li• cnr1·1':4-
pntl'd1•1wia 1• papl'l ria vida >'Minl. h1dn J'ni ""nnfi::.nrHln~: A,.:
.~im «limp(I» n 1111Nlio r> <.:Vnl'1·ida.x- a !i'4~d(\, diriµ;il·ntn-1'-(• :'~ 
~:n1liwida1Jc>.~.1>. r>m t'<1";::·11idn. :í •'n.~n dn fhP>'Otlfí'iro. nnrlP. pl'!n 
ror1:a. 1110 :u·rn.nearnrn lodn n NtJ)il.:il (Ja .~lll'i•'darh• nn im
])f•l'fanein cl1' um ronr,n· r- d-117.l'lllM mil l'c:Ois. 

DPpoifl do n~snJ,(-0 :i uma ;:nriNlndr. ri\'il, <lo confi~rn (]1' 
lH::ns pa.rl ir.ui ares. o M(lnr. d0 uma ('i'I'~" · •' o ronhn :\. m5o a1·
m:i cta rlr. dinheiro:< privados. in:d0 di;-i;;id(I pr.lo prnmnLm· (lc~ 
,inst.ir;.a. a Bervico dn compnn hin .~str:rng-r1 ir:'l. na. c't'a da l•)
r:rnl idnd1• P do n:icionali.•mn ~··.wía.\ ... 
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Não c-0nt('.nf,e .:iindn o mesmo rrromotor qun a.ssnlf.a sü
ciecladcs, saqueia proprii?da<lc;:i, prcn<lc operarioo; ~ <iexpuls:l» 
brnsilnirO's da «boa terra», enl.rou a distribuir <l i.linlrn!ro a 
que fiz l'Cforencia por. cstranhoti ú sociedade. 

A issri se chama a .inst.i1;.a brasil o ira e é isso que se (]ucr 
impor wmo ordem e lega1ida.de ao tt·aball1ador brasllcil'o J 

='ia verdade, r..ss.c promotor rruc eonfi~a as «Mentira~ 
CC•nvenrdonacs». c6r.;1•evcu uma pagina. muít.o mais suggcsl iva 
<lns dicnlka-s eonstitucionaes:.>. Ao mcno:>. <JUC isso nos com
pense na terra dos uonsl.i tucionalista.~ ... - Mauricio de La
ee:«da. 
. Quanto no sl'nit;o da companhia Bahia-Minas /Jasl.a o 
artigo abaixo: 

O dcsmoronamnnl o da Bahin e Minas - Mais um appcllo 
aos Altos Poderes Puhlicos: 

Com a rclirnda elo Dr. .L{nclrmbcri;, óx-st1pcrintcmdonlo 
da E$Lrncla dr. Ferro Hnh'ia. e l\Iitias. qu1C. seja dito de pnssn~ 
;:;cm, não. c!cixon Ran<l'aà0g, essa. · via-fcrfoa tem conr.inuado 
óahir aM 1wclu1:ns ai.!; clwgnr ao CRlntlo de complr.l.a ruinn e 
last ima\·cl dt"S11101·onamenLo nm que se U<.:lHl aclunhncntc r 

Sô rnn.~mn p:ll'i•'rwin. d!' .ínb. ou 1·csí1.rnac;ão do povo de• 'l'lwo
ph ilo O!Joni. 1•t·indpalmPnl1• dn>; r:la,.se!'. con.scrvadol'ar-l, quo 
~iin a~ rn:ii;: di1·1.)1d:mwril.n p1·r.ittdicaclm:, supporlnrin n <.lc~
rnanrln qun ~ .. nol.a 111;~~ª rmpr•,..:r.a f1.'n·o-yinría, cu.ia ad'mi
nisll'Oi:fín. :wl!rnln11•nlP. !'!' :'H'ha l'n1 C'~!.arlo 1fo eompll~l.a ncP
p hal ia. C:om n 1·1.~lfrndn do Dl'. T.inden Iler·;;. que. nã.o úhst.nnl.P 
~01· nm nnl imn t•idai!fln " 11x(·.rllf'nlf' pae ·ele familia, foi um 
J)P!'simo atlm i 1ri~I1·ndcw. pr•la Rtrn. not.orin falta de cnl.'rgia n 
pr(•.imlfr•inl enmplneo!lci11 com os sous subn!Lcrnos, acha-so :i. 
Hn.l1in •' ·~! 1inns sr>m s111wrint.Pnd1Pnlt!, sr)lll 1Jii·ec1,;iío, sem ()rr.Jcm. 

O Di·. ;\n.:·r'rnil'o d1• Pni\':i. qiw O .il/rlf:m·11, p11riotlico Jocnl 
r' rlf'fr•n:-<"1' 1lr1~ inli!1·11ssl',; 1la 1•slr:ula. nnt icio11 l111· J'h:fillo. Mlt 
l'!tiliflli r li Í•.:fin n11 /)1·. Li lllll'llhPrµ'. J'o i l.nml11•m pn ra o llio. 

Alt~m di>{lo1. 1•11~"' illnsírl' mrn;n, inlrlli!!'<'ntn e nmnvd. 
niuifo ,iny1•11 nir tdn. nfio f.r>nt o t.irnf'inin IH~r·r!'lsnriu f' inr:lb-
1"1'1\~:l\'1•! :in.~ :11lmi111:.il1•111t•nr,.fl d" r'n1Pl'P:t.ns <"nino n Auhin 1• 
~I i 11:1~. f'ttlf' 1•x ii.:'11111 umn !lrandr cnpnrirfadf' a.dminish•ti.t.il\'[1 . 
.-111P '"''' 1•11m o tNn1rn r> •'Rínr~o cnnRrgu i rrío os profisAionn"s. 
O nr. í'.nl'lr•,~ (;1·1wa. nl1lm d" sr> nr·h:ir nns mcsmnR condicõr.s 
ncimn 1·1•ff'l•idu~. "~!:'1 impPdit:lo rlro C!Xf'rrrr l'RS<' c:iri,m. pnr ~r1' 
o Sl'll il111~ll'P r•l'O!:rl'l)ilnr fiscal dn lrnl'P~O nl'ssa /lslndn. D'nhi. 
rll'!l~r· f'~f nrrn d'<' nr-!lphn li.a ndministrn 1 ivn. lW(l\'11m n C(l~n:
plf'f:t nnm•r\li:i nr, rlirN·cfío da En.hi:i e !\lina;; r o ~<'11 dcsmo
l'onamr.nto n.chrnl. 

l\'cm por um C'ngano l'hCJ:!'a mni;; um ~« Irem no l1orai•in 
l'rTtn. J\ inr]n O lrPm Olle r1eYiO aqui C'hr.g'Ut' ÚS rn,'10, JlO (]jn, 
i G. sií r•ht'IWll ris ·18 horns. 

O mof.ivn rl"slr g-ranri.P al.rrr:m foi trr cp1obrnd(1 o cnrro de 
pa88::ig-eiros ele :l' cl:\ssr., ciue. afinal. fo~ nhaudonarl'o na \inhn. 
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no frc~~ho comprcl1cndic.Jo cnlrl' esl.a cidade e a Est.ai:.ilo de 
Pedro Vcrsiani. • 

Pois hem: no cli:i. ·scg·uinte, ciun!ldo, ás 10 hortis, regres
sava o trem ainda encontrou irn. linha. o carro de 1rnssageiros, 
quebrado, qne a. rnác:hina, f!nl:.ío. indo de encontro a ellc, tom
bou-o nos ü•ilhos e lá fir,on esbarradia atr~ alLa noite e os 
passng-cfros clamit-ndo no cles~rto e soffrendo :romc n frio ! 

Facl.os gravíssimos como este se rcproctuzem oonslante
nll'nf,e e esU:io a. exig-it· uma mecf ida prompf".a e scwcra, qne só 
poder;í ser tc.mada quanclo preenchida estiver a snperinten
drn0ia ela r.slradn pot• um profissional comprtenfo, o f)llC urg-11 
se far!<l sem perr!n de {empo. · 

O sc-rvir;o de lran,,.porlP. dl' '~nrgai;. ossc r>n1Xio (~ o ricior 
poss·ivcl. As mrrcndol'ius, (Jtll' 0 r.ommcrcio !ora! import.n (lo 
!fl.io. e da. Bahia. cl1cg-am a Ponln d'A-reia e hí ficam por mui(o 
tempo noi;; arma:i:cns da e8Lradn, <', mi.ando nqui cl1<"gum, e~ rom 
tal demora qn<" as faclurns .i•í f!Stiio vrmcidai-1 ·e os cnixeírns 
vi::ijant,cs .iú exigem n pa~anwnto. muitas vc:r,cs &em :!\ttberi~m 
rtindn os r.DmmPl'f'iirnte>: i,::i a nlr>rcadoria vrd0 n scu cont.enl.n. 

E por rnuij;tl frlh:f'>< sn .inl;:!"nrn os commcrciant,r,s quarnln 
r~sn>: mcr<•ador1:ts riH'gru11 JH'1'f'Pilas e int.c:grars. porqui;r n)"io 
r'· rarn rhcga1•cm o;;, voJuml's viol::idns e pn1·f I' das mcrcncto-
1·ir1!> l'Ollhnclas. 

F.'. cm rapida s~·nl h cs<", P.~fr' o l'sl ado nr.1.unl <ln. Dahfa " 
i\fin:<>: fJl\C. no mnmrmtn. Sl'~\lnc!o informa o nosso eonfi'nrll• 
() l.fu.r.un1, ronta r.om f.rl's :risrncs do Governo l'm torJo o scn 
prrrm·:.::o, íJll<' nrto (o m11 il.rf lon~o. 

F:m nonll'. poi;:. rlo !'onimorcin lc>sndo· <' do TJnyo Yilip<'n
<lindn íl><'lll <' rlro f', florrscenl.r muni<'lPi<'. <"rirnrmo~ rir• . novo 
,,m lwa11.o Oi"' vrlwmr>n1<' 1wM <'>I o ronl r:t n E!ltrndn dl' Fl'rro 
.lhhia c Min:is. qnl' d1r>gur an cnnflrrimr•nlo rlo ~1·. í\t1.i1i~lrn 
<la Yim:~o. pnrri 11111' l'llr. <•nn1 a :':un nlln :mioridnrl<'. nhriiz11I' 
n Conipn!!nit' r:1wmim:: ,1,.. F1'1' no 1•J1mprimf'nfri dn l'll'll dt>\'1'1'. 

F, 11rn uHimn :ln111'lln rnzPmn~ no l'rninl'nl 1• }'11•. 1\ft'anin 
ílf' l\Crlln :Pt•f1n('n. iJln..,lr1• rr111•1•s1•11ln11\P d•f's\ r• 1tislrid11 no 
Con~r,,s;:n F<1dr1·nl. ll:ll':t 11111' ~. Ti:'\ • . 4r•.in n 11111<~11 li'rrit.i11111 11rn
<'llI'fl<i1nr t' :ulvng11I', 110111 n pni:11wn <lo >;1'11 lnl,.!1111 " pre;:l lgio 
•l°' !11'11 TI(1ffif', 0 .~t:.i jusl:i C':J11~:i iwla qual rn~nnmn;i rc111 1 anlrlJ' 
fl í'Orn f(•, 

Fnllnm ng nla-nri~mos - 1':nmo O!'l 1rnhalllnclora9 l.Jrn~llr.i
ros P.~o f'XT!lnrndos nrln>: l':lflilnl t!lfa!'l f'!lfrani-:-niro!". 

nr 1101 rnm:-irnrh rln nnhin l'l'r <'hemos n mim1cil'llíl (')o:/[1-

fi~t,irn nbnixn. rl<' sn•nl'ÍO.!l r• ('(1nrlil'ul'" rlo~ r>"pl'rarios lll'l1Rí1Pi
rn1; ílllP <'mpr<'gnm ~11n. cnl'rµ-i'l pp1 Jirnl'ficio <ln!" r•npifnli~fm~ 
l'Mr11nç:l'irr1'1 ·<in. f!lH'PlÍ!'lF< <lr Fcr Fodi't'nn-x. <l:i.r111rlll' T<Maclo. 
nh:unnrnos a l'l'f.IPr.i:il n1 IPnr:iío rlo;; no~;;os; lfdlorr..!l p:irn l!i::la 
1)adna - ><PílCa. rn~!'l NlHir:mti~iiima - pncdna nnP ronlém 
llJilil .e;;plendida li~ão de .miscrla e ele... nacionalismo. 
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Orr!•~n::idQl' pago~ P<'ln. nclmín i;;{.rat>fin 1l:i <:l\ ()min~ di:- Fer 
Fcdm·nux na B~l.radn d(~ 'Fc•rrü Bnllin " Mina:. cm Pont a 
d'An•ia : 

~ome!; - Pro:f'issiío - Tempo d C' sm·,·ic:o na .cnsn 
a sustentm· - Ordcnacln 

... 'l 

F:imilin 

.Tu ~fin1i <::omc,_ M .. l\1rm:i . sele. annos, nov<' pes::oM, 
3$50!L 

Anl onio C:wdMO. t urma. \1ma pt'S.c;oa. 3$500. \ 
Tl':inquil ino . r. Snnl.'Anna. turma, Sf:to annos, ~cl.c pcs-

son~. 3$5\lO . 
J\>fil ton .Josl! ele Almeida, L:Jrma. duas pessoas, 3$000. 
Antoni(l 'Falc;:i1:i, h1rma . um anno. 2$500. 
Bcnl:'dicl11 nochit. turma. 3$500. 
Hcrm<'s Co.>fa rlc Azevedo. chc!'1!. ,;ci:> vcssoas. 58000. 
L:mriano Rodrigues. turma. 3$500. -· 
.TosP. l\frndci::. t.urmn. f.rf!s annos. uma pessoa. 2$500. 
·Pcd1·0 Jesus. lurma, 12 ;:rnno;:. Ires pe!;so·n.<>, l1$30íl. 
Pl'ilt·o \;ll'll'H'nl "· l 1.u•ma. ~!);Or'lO. 
J\nfm1io T.imn. hn·mo. . t.rr>!' unnos., 3$000. 
Fh:·n~dic!o Lop<'s. hwmn. :l~OOO. 
Anlnrlio I ,ml;prn, !11r ma . . mfir.-. :1~000. 
<::anl.irlio MnnoPl. lúrma. dnal' i1essons.. 3$000 • 
. foiío n. i.11' Ranl.'Annn. ltmnn. mfif'. 3!!\000 . 
. Toi.io f:on~.:1lw•l';. lurmn . . :1~()íl(l . 
HPnNl ir!o . .\ff'()n<>.o. l 11rrnn. 11 m :m110. f '"'$ (lf'F;SNIS. 3!j:000 . 
i\fano1·l do" Santos. turma. ·--11m ::rnno. 3~000. 
~fannrl Panln. lnrmn mr>in :mno. f'irn·n nnnos. 3~00íl. 
l'.:mili11 C:nmt's. h1rmu. r;m annn. dnn~ -P"":;:nns, ::i~onn . 
An ton io nihl' irf): 111rmn. il;<OOO. 
S~·J\'i,, ~!r•rlf'irM. l.nrma. cinc o nnn.o~ . 1hrn.s p r i:::;:nni::. :1$30íl . 
. i\Tannrl ·Ir> S:i. t1.1rmn. m<'io nmrn. qnalrn P"~"nn!'<. 2!!\ú<1í1 . 
l\.lnncwl ;\'11hr". turrria. d0l!>: nnno~. quni·r·n Jli',.;inn!'I. :1$0011. 
Godnf•' d•i ;-rl'rf'iT'n.. l nhnn. '<'in'i:o :mno~. •J l'C'!'I pr>~«nns. 

3~000. . . . 
Fi1·m inn F. ..l i' Ar:n1.io. ft1rmn. Hi :rn11M, i<<' Í f: 1w,.:soas. 

/1~(1()(1, 

r,jf P:mln 1ln;; San1m:. ll1rmn. 1 '1 rmnn!<. r.hrn~ pr!'.snn,.;, 

"~"ºº · ' ~\rl hm· .\nf 11 ni•' Fn1·ia. lnrm:i. 1:-t :rnnm:. lHl\'f' pr11!'nn1'. 
:1~000. 

H1•1·n:w1linn \lal'fin;:, !trrina. uni nnno. li'1i,n~ plli:;.-.11n~. 
!l!'!()ílíl. 

F.m il i1) n nm int;n;: dn ~.. 1 urm:i. nlf'io :in1111. 1 o P<'>'t<Oa1', 
:<~:;nn . . 

'\fannl'l 'fn1•:11'!". fm•mn. m<'iO nnnn. fr('; J)l'!:~nn~. :J$!j(l(). 
:\<>IPI'•' Pl li l.infl'n. tnrmn. mf'in nnnn. 1.li1m1 fll'!'.>:n::i;:. :l!!:n'Ofl. 
-'\fano0! ;'lfawtu l'i<. t11rm::i. m r io nnno. t-rc.; pesl'oas. 3$:JOO 
~ilvnno Pa~so!'. lnrinn. mei o :rnnn. noYr p·0sson!'!. 18500 . 
. fo:ío flrlgado. hirm:i. mrin nnnn. frr•;: pr~son!:i, 3$!l00. 
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Osman Soiirc!'. l n1·mn, m r. io rumo. qualro pessoas. 3!j;500. 
·. !\lnnnr.•I <l'As:.>i::;. lnrma. mcin armo. dcms pr.s:<:nns. 3$5íHL 

.'\nl lHlíll' So;u·<':::. 1 nrnin. nrnio anno, qual ro pr.;;so:is. 3$500. 
'J'lwoc.l<ll'o Pr)d1•0 ti~ A .. l.11rma. meio :rnno. 1.rc:< ·i:H)Ssoaf:; 

:1%00. . . . . 
. foãn Manoel. tllrma, mrin nnno. sd.c pesf:ons, 3$000. 
T r•ajan() Lacel"dn. hll'ma. um nnno. qnnl t•o pcsson s. :~$000. 
h·0 .F<•rt'l!il'n d<' T,ima. '11rm:1. um anno. 3!!Z00fl. 
EnNl íno .F1·rdcrico. Lu 1: inn, m~in anno. f!Unt 1.•<1 J)CH!'Ons, 

~::::ooo . 
Conslnnl.int1 Lnndinn, lnrmn. nm nnnr:i, lhrns P'"~snn ~. 

3~000. . 
Narci;;o Alvl's P. .. f.nnnn. oitn nnnos. t.rrs p1~s,;ons. 3;:l001L 
Fra111~<:1ínn i\fnnt1\'il•o. h.rmn. 13 annns. of.t·;•1:1 r~r.f>f'llf•~. 

3~000 . . 
• Joaquim Gonr_:alvCI>-, h1rmn,. um annn, cluas :pcss~s. 

:;~ooo. 
J•:nrdino Frí'dr.rir,o, l.twmn. mr. io :mno, P.inr.o ~c~.;;on.s . 

::sooo. 
· .l'não .-lo!:: San! O!'., 1 m·1wt. flnn s p~ssons. ·. '.3~000 . 

V i1J! ori110 fü:n·bn:.::i. 1.1wm.n. qnnh·o nnno!'I, tlti,ns pí!s>;ons:. 
·:1$000. . ' 

M:ino<'I Prtlrn. 111rma, 11m nnno. cinr:n f)('!1!'1on.s. :1$000. 
Franr·i~<'O F<'ri·1~irn. t.nrúia. nwio :rnnn. :1$000. 
Srhn>-IHi1) Lopr!I, g-n:i1•dn. nm nnnl'I, miir. :1$:100. 
i\rlln11· Fri•rrir :id<' ~ .. ~trni·dn, lrn:.: :rnnns; 3l!\1100 . 
. \1•!hnl" F('rl'Nrn. ''" s .. l!'llHl'du-fl'l'io. ~$f>OO .• 
.Tost': Nmw:< da. ~ih·a ;:.1inl'•ln-f'l'1'io. 1• ilwn :mn<1;;, l 1· 1~;; pni::- . 

:.:n:1s. :.1~300 . 
g,.vrrfl ~·,i·nph im. i; 11arfl;1-t' r "i11. frf'" annrt.~ . <' inr.n 1w:::

~1,:11'l. :l$ll00 . 
.lr1·n11~· m11 da ~i h·a. µ-1mrdn-fl'f'in. ~i;; n r: nni'I. nrnn Jlr'!" 

~,'ª· ::~300 .. 
F.r1wsln T••rlulian<•. irna r dn-l'r•r•in. nnw• n11n<1:.:, l.r•rs pr.~

'":i~ . :1::::1110. 
ll1<1•1111•linn Pinlo Borr·I. lnt'tH'irn. l1'í'!' ann1):<. 'liiWOO. 
\'al1•11I í111 ll•·rmo;.;·1•1 11":.:. 11·:1lr:rlhndnt·, :l:l nmw:.:. nit.11 pr.~-

•n:i.:, '1!)000. :Y~ 
.\nl 11ni <1 Yinni1n . a.in<hml1\ :!~:',oo. 
l l P1tl'1'011l 1• da Luz, l'ng·11 i,.;I a. 1? n1mns·. ilnus annns, 'i$01lll . 
. lo rtn Anlnnin rln ~il\·n. lr•ah:tlhnrlot', q11af 1•11 lllPZ<'s. n ifn 

, 111i.:1.i:t ~·1" 11 ~.-.nn 
.. :~ 1'11\1'; ;i;1rin. Cai'lM e:.. 11·n 1111 l h:i<lor. 1 rrs p<'s;;ou::. :iirrwn. 

~.-·)ln~l lii(l Bnri•1•ln. l.!11'l1"i1•11, qua Iro :rnnos. 1 ~!'iOO . 
. 10:10 Plinio tlC' Linul°. hwn•'irn. 3 annos. 3lflíl0íl. 
1•imilinno Vnlr"nl irn. rnrnf'irn. :':f'lr' nnnn.'> . . 1$1lOO. 
,\1•f.h1Jt' i\lnn iz dt' Almri<la. 1 flt'nPil'o. rinr.o anrw:;:, .:?~;;oo . 
. \nlonin r:omr~ (Jr Oli\:,,irn. fornr-irn, 1~ annoi,:. f!ti:üro 

P•'.~~ons:. ft!?'lOOO. 
Jn;in Ilnrrr•lo. rtPl'.•'lH'liz. f(uaf ro nnnM. $700. 
01,-.ncidio Nr.1rr.«. lnr n(lit•o, nm anno. du:i~ prr;:Mn .~'. l:í-'FOOO. 
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Gandido Lopes, tol'llciro, cirico annos. mãe, 2$200. 
Fol'LnnaLo Pedro dos Santos, malharJ01·, sele a :nnos, dua~ 

pessoas, 3$800. -
Manoel Belarmino S., malhador, 11 annos, dua:> prssnn:.:, 

4$000. 
· Belisario I>m.·c.iro. G., m alhador, um an110. 3$000. 

João Almeida dos SanLos, malhador. um anno, 3$000. 
NcJ'fif.alino n; do Oliveira, malhadoc·, scli! :rnnos, dua;; 

pessoas, 3$000 . 
Olivio Barreto. mnlhnclor, llo'us unno1:1, 3$000 . 
.Tos6 Eug-cnio Bo.1·rcLo, ferreiro; '10 annos, l\ovc pcsgoas, 

!)~500. 
Paulo :Faus!-ino, ferreiro, quatro annos, quatro pns!';Oa>', 

6$000 .. 
Aulonio !\faria, fcrroiro, srtt~ annos, qoat.rn pessoas. 

5$500. 
Anlonio .Viannn. caldereiro. seis mezes, 2$!>000. 
Pedro Manor.l Cruz. calliereiro, seis m0.zes. 2!ii000 . 
Artf1m· l\fondes, caldcr_cir6, um anno, 2$~00. . / .Tullo Ml'Jg·aco. cal<lcrc1ro, sctP annos, mac, 3$000 : 
Jaymf.' Mnniz de AlmcicJa. calclflroiro. um anno, 3$000. 
Joaquim r. de SanL'Amma. c.aldereiro. um anno, uma pn:;-· 

soa, 2$800. 
Manoe l Balhino.' caldereiro. rn annos, duas pes~oa~ .. \$O!H'l. 
C.:atlos Figuei.redo, cnlderciro, 25 annos, sc~ i s . prsson,;. 

5$000. . . 
Oscnr Neves. calderciro. novo annos. seis pPssoas, 0 $ilílfl . . 
. ros1í Muniz Cordei ro, fundidor, um nnno, mfí l'. 3$300 . 
. fo;:l~ Bnpt ista ele .J .. funil ídor, 'um anno. :3$000. 
A1·f'tinin Fo•.1ro, f11ndídor, 35 nnnos, trcs possons. 7$000 . 
• To~!" ·(:ahrii-1 rlc l\fcnC';:I"~. ajm;facfor. um un no. 1 $500 . 
. faymf" Bnrbo!'.a, n.íustnr.lor, sl'tc- an·no~~ l i'<'!'I J1l'"'"'ºª"· 

G~OOO. 
:\rt.11111· L<!:tl Snntos. aj\\sl.adot', oi! n anno:;, l1·rs prsso:1 s . 

.1 •• ~000. 
B<.'rn:lrdo rln!', Po.ssCl~, njuslndor. 12 :mnos. lres pesson,;. 

5$!:i00. 
Almarhi n Relnr.l.: V .. n.iuslador. lrcs annos. 2~tí00. · 
.fofio Vn z rln Si!vn. nprcndiz. llHJOO. 
Alípio dn Lm .. n,inslnclor. sct.c anno~. 3$000 . 
. To::;c\ Eur;enio Junior, ;:ajustador, 12 onnns. duas pf'.c;sonF:. 

'i$300. 
flrl'llarcln l'ionr.nh•r.s 1" ., qua_lro :umo~, cl nns pes~onH. 

:1$000. 
;\ rrnrnf.ino nom fim. n.prf'ndiz. clouil :rnnos. u:.oo. 
BPssnn io !lfa.n r:-·. aiu.~lnclor. nove nnnos, 3$000 . 
:vr:rnoC'l La11rini10 P .. rnociolacfor, .W nnnos. ô$!500. 
P 11dro F erreira .de L ., carpin tciro, 15 annos, quatro pes~ 

soas, 6$500. 
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Sl'VC'l'ineo .Tüst!. J" ., 
·1~GOO. 

r.:1.rpin!.ciro, oito :mnos, rluas nni:;soas,· 

Jor,:6 Pcrrnir•:t dos 
w.c;soas, GJJ;nOO. 

Sontos, cnrpinlciro, si;~ nnnos. :-:et.o . ..· 

·Agncl . E.· fl:H'rdo, 
t>$200. 

r.::irp inleiro, oilo annm:, ·uma 1rnssoa, 

,\gnr.I .Pai:tãn, carpinteiro, oilo 
f, $500 • 

:rnnos, lrci:; 

.Tnnq11im n. da Silva. e:i.rpinl.ciro. seis annoi:;, 2$50(). 
l\farcümo ,fosus,. 1>.a!'pinl.oiro, um anuo, duas ·pnssoa~. 

!?$000 . . 
.Toão Rocho .. carpintoi rD. 1ü :umos. i.1ma pm~s·oa, 6$000. 
Eugonio cln Josur,;. tarpinlr1i1.·o. J.rcs · mczcs, r.luas nessoas, 

:1$500. . ' · 
Virgili0 IH. dn,c; Sanlns. c•arpintciro, um anno, rrnalrn 

pí's,c;ous, :1$500. 
Engr.-nio· Francisr.n, c:l\'pinlriro, 11·0s anno5:, Ires nessoa:-<, 

3$ri00 . 
. Tofio l\I:'Ílrlif' da Silva, carpinl.eiro, 15 annos, h•ús pcs!lna.~. 

5$ 000. 
L::i.uciino .Tos!'.~. 1~ai·pinlr.Jro: seis ·mczes, quaf.t·n 1w:;so:l :<, 

.\!f;OOíl. 
Oili lffn Ilnl'relo. apt·f'ncliz, <lou~ a11noi::. $900~ 
Plnciclo 'l'h<'oí.loro Din~. i;na1·da~frcin. l.r<'s: :rnno,c;, 11·:-s 

) IC!>SOUS. 3$30(). 
Rcvrro. Srraphim. gilD.t'rJa-f'1·"i(l, .~~000 . . 
P<'Clro Celestino Moreira. e li c1fe d(~ turma. ckms m1~z!'\'I, 

;J~500. . 

Jõ"rcdcrico Fclicio, chct'~. d~ tu!'m3, 2f n.nnos. Sf"t~ p!'~soas. 
~$000. . 

ONinrlino ,Jorge Monh'iro. podrcirn, sei" annos. :.:('i·s pr>l
:-:ons. !'iMOO. 

Franc f!;C'O Gnldino <ln ~.. pinlor, :rn nnno~. s~~tc p<'1isnn ~. 
'i~OOO. . 

rlni!IH>r mr ~onrf's. pin l<11·. ·S1'i:-: me?.l's. uma pe;isoa. :i.~ooo. 
Tim m::ir.hiníst.a, mncll ini::"lrt, 1G unnos, cinco pessn:i::o. 

1rí0!3000. 
Rnt.u rnino !\fende~ . con tra.,;mt-i;lrc, 17 nnnos, nmn pcsson, 

~.)0$000 . . 

• Tulio dos S:intos, foimi sl.n, sr>i:i mc?.e.s. lrf"s p cs:;;ons, :::!~700, 
:\nf.onío Mnlhi:u:. fo:;i1 is la. oil o nnno~. SC'fc p essoas. li$500. 
Fr:mci1'M n ... nl:'!d\clo, nov~ nnnoi:1,· t,~t'lOO . 
Prn<:ll'nrin T:lísno. fo1wii:;tn. qnntro Pl'~i::oas. 3!11-000 . 
• TO.<:<\ t\t=Mf.inho. fcrrcirn. 1G nnnos. r.inco P<'f;~o:ii;, !'i$OOO. 
Gnbri<'I do~ R:mtog, :ip1·rndiz. um nnnn. s:soo. 
Odilon lbl'r<>lo. npt<'n<liz. nm r.nno. $900. 
Palmh-o Silvn. nprcndiz. quntl•o nnnos. $900. 
J\ofanof' l A Ylll ino, norcnrliz. <m:ll.rn nnnoi::. 1 $fi00 . 
• Tosé G:i.br iei de M,. trprc~diz . um nnno, 1$500. 
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1504 ANNAES DA CAMAM 

O enviado fio Rio de .faneit'o 1'3.r. a se~uint.e ífosc-ripcfü:i {lo 
facto: 

«Ttio; rn .d<' ;1~C·~f o d(' 1920.- Informações sobre minha 
ida ú Ponta tla Areia. em .% de nbI'il do corrente: · 

Emlrn1·qui:'i , c!ir;-;o. a União Geral dos Metalurgicos rec<\
hP.u um officio dr. Ponta da Areia em ,ianeiro de 1920. por 
mrio p1·opria do prcsidentr da Sociedade Beneficente Operarin 
de Ponta da Areia, no qnal nos transmitia· grande dü-sojo 
~iaquelle>; trabalhadorns serrm filiados a esta Unirto e ao me>:
mo t(!mpo qn<: lhes imvias~c um representante junto a ellfl:<: 
JJnra os encami11lrn1· pois os camaradas com quem confavam 
o eram ··capnzci' dn traball1in· pllla org:rnizaç:lo. foram despc
•.lidos· rins. officinas <' por r:>>:-1.o molivo obrig-ados a abandon:w 
nquella localidade. . 

Em visfa dcs!.cf! aconl.rcinwnl.rn;i a União Geral doi:; l\Ie
l::ilurgicos. em as.~cmbléa g-cral resolvN1 que fos~c enviado 
'l.lm camat•ada Pª"ª syndir..ar dm~ possibili<ladcs da. organi:m
i.;iío existente para mant.er-i::C' ou reo!'gn11izar a sor.iedndc ra~n 
<.'stcs fossem de acct1rdo·. . 

Sendo a rnin11a pessoa indicada aceitei: pelo motivo Jr. 
.~mr brasileiro e ~or filho do mesmo Estado da Báhirt. poü; as
sim. ovitm·ia o iábéo das autor'id:.ldes brasileiras dizerem f(lli' 
~ão os· <'Slrangcirns <Juem milil.:1m no rnr:>io doi:; trabalhadorn,: 
nacionacs. · 

Em lH'incipios de abril recebi um t.e!cgn1.mmn cl·~ Pnnl:i 
da Areia com n aulori7.a(:ão para comprar pni::sagons (' .seguit' 
iio primeiro navio. 

Estava NI i)l'omplo para <;f.'guir vbg~m 11u::rndo. por occa-
1-'ifio da .t:l'~'vf' da Lconoldinn. fui preso :'i poria dr! minltn casn 
<·onvPrsnndo t•om kcs c·.nmarn<las. dPclnrei que nada t.inha con1 
a gTr>ve da Lr~opoldina ·~ moRlrni-lhc o lcleg-t·amma {)11c r,xig-i:1 
q11 e <'ll sf'gn i~~" n o ywimflirl) vapor. 

Dn nndn valeu a rninho dcclnrução no dP-leg:uln do di~tri-
do purqnP e!'.lava. :is ordem:: .<lo Corpo dr! Sci:;'ln'aiu_:u. . 

No din !'N~ninf r~ s0~11i pnr:l nlli, onde firiuei-sei~ dias s<'m 
SI'!' inlcr!'oga<ln: quando fui J)O!'l!.'l rm Hbcwd:id(\ f' _l'<"stiL~1i
rnm-nw os riapoii; mw nnconll'nnm1 1~m ml'11 hol~o. mrl11s1\'I' 
o il'Jr>~1·:trnm:l .~rm Cl rfiinl nfio pndia Pnlhnrcnl', 

Dr.vir.lo nul rn~ ncont.ccímf'nt o~. ~(i 0mbar<111ei nn flin ~5 dt• 
:ihril Jl(l v:ipnr ,1lmfrm1lr. Jar·1~(1111111 com •ll'sl.ino (1 Pnnl.a da 
J\r!'in. 

Dí'scmharq11Pi no dia 2R <IP alll'il: ·m" Pspcravam don.: 
1.·r.i1wrtHlai-:. cp11'. l<'ndo r!'•'<'hid.o rwf:t!' db ú~ . 1 O l!or·ns ~1111 
t1•l<'!!l'l\mtnn quP p11 pnf'~l' I no <lia f\\11' l'tnharq\l<'l nqm tln íll••· 

"n ! PIN:1·n111ma lfrmt 1·1·1ido 11:1 p~l:itiio at•" n nn,·in PlllPar 
nn · hnrrn. f·n111<'1.:ando a:-;,:irn n~ · i1·1'<'e:11laricl:id<•s,. . . . 

()~ 1".;:i111:wn(lns .i:í. nw 1•,:qwnwnm, 1 :mi n n,;~1m fJ\ll' i1<1 1.h:1 
:'.!~) l'<•nlizou-f:(' a n.::-:r-:1'mhl•~n. r1a1'!! illl' ap1·,.~p11Jn1·N11 :'i cln'-S•' 1• 
depnr-:ilnra~l Plll rním n 1·cinfi:in1:a 1.1ttL' 1•n11sl:i dn liYro d .. :wl:t" 
Lln snr i~'dn<lfl. . • 

"'..'\e~l.a rciun!fio aponas :i:,rra<i1'<'i 11 \'nlii df' r.nnfian1:n IJ!.1" 
mr. i.ll'posit::il'nrn 1.• fiz um :qiJH!llO pnt·a qtH' e .. ~ pi'P~Pnl"~ 11 ... 
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;1.r.~;;1.?in ;\. 1uaiu 1.· prnp:.1;;a11J:1 pm•a 1~1·;,:auiz a1,,f111 du~ .!.rah:!ll:a
d•H'<::i. arir,·1 dt!::<le~ pud.-1· l'lllnu· 1.• 111 :t1'1 ''•t·tl n t•11111 11~ J 1al 1• u1.·~ •' 
11111· (\:,<lc\ 011.·it~ c:onc1liar nn1ha.-; ai:; partes. . . 

Dnpui:; rallun o l' l~Jll'1.•s 1 •11lant1.' elo,,; OIJCl«ll'Ll)S . c:;Lrvadm·e.-;, 
aqui l.111 ltio. quo ali i ~1· P11t·m111·a,·a, :woiu11<111 111i11uli >< 1iuln
VJ'lhí n111 l0t'kt linlia. Findou-si.\ a ~<! :õSâo . 

. \u $t;;!unda '"~llt1ÍÜll . re.ilir.nda no dht \ d1~ nrni 1.>. d••poi~ 
,j(, f' "L:.tl' :.;;:1 pat• tio 11\llVÍBICL!lO dn sOcicda1i l' c:\).lllZ os l'ins .J,. 
111 inlt<t 111 i~,,;à1.1 que 1•1·a apB11:1:; l1tH1111waria •.· l.(ULI 1nwla11lt1 

1:al'••1·.i<r dü 111aior e:;fol'i;o d!' f.u<lo,:; os f.r':1balliado1:ns 11a u1·
;.::u1i:i.a1•iin; li~rnb1'1-!i a 1.~011v1.•1.1ic111 .•ia de 11:io <•lmw:louut· u:; 1.tn
~•·'!'i da· Soci t• dad•: 13i.•1wfi1·1.•nf1) Op1•1.·a1·ia cJ1111ua11(n 11511 1•si i ·· 
Vl':iS'.~ a 1uainr.iu 1.1rganiz::1.1la. o q1.•c. e1il,l\p. 11•.ill1!1•ia J'nZ•'l'->'•' 

i_J1iai.s lul'dc, \i;;lo qu1~ l"JS .pJ'1)s1 ~ lll1 1 :; ·n:::latul.us i.!a~a111 de l\)j;:; . 
Todo:; de· ;wcc'tt•do ,·,t11:1•r-ruu _,,,,. a ;;e$-1ào. · . 

,\ f.1; t'tdrn l"~llllifiu roal izou-s" 11•> dia D ou 10 t!1) 111aiu e J•Í 
1•11l5o <• ·~n;;t:11hr-i1·1.1 tia 'Eskarla t.il! Fo1·1·11 Hal1 ia 1• .\! iua:..: , o .D1·. 
Lindcnl.i.:1·;,;· havia seg·11id1) para Haliia lHJi.lir· pr·1wi1lcndns :\ 
polida i:outra mim. 

0 D,.:. Li11d1•11hcr;;. ql1a111ln suhiu jü. fi>i t~ \llll a t•es1.•lll l'rin 
i.Ju LIUO vultUl' tn:.ti::t. <ÍCÍXUtldO C(tl S()ll lu0 :11· nu SllPCl'LtÜ-Cll•fou-
l'ÍU t • De. A1·g1•111in• de l'aiva. · 

N1•s(a reunião l'oi..:ni,. lrnus1nitlida a li1.1Uciu de i1w~ o l>l'. 
!.imlenbL•1·i; ltavia .ido l.Juscat: f1m:-a par·a pc1·:::uguil· tt :;•1ciu-
':ind1• 1; "xpuJ.;:nl'-11\c. . 

·Por<'m. quando t•slavam lodos 1·im11i•lu,; ded<U't•i 1:i q1rn 
iravia • ~ 1·r:il.1:1·1.·i ·a::: impL'essü.~:..:. i1orque uãn julga.va oHt'Jl!! lVa 
a 111i11l1u 1n·n<:1l' tt<;a iwm l.àt> polll' l.l a 01·:,:-aniitt\.'tlO lJllt! 1: !)1•:; ,it't a 
l.'i11co anw)S a maulinhum. 

ltt•solvimw:; LamlJl;f\1 qu,. 111.1 dia l:J i.11! maio ::lt' t\~ali1. 1·::< ~t~ 
nmn !'euniiio t•u1 · t.:on1111 1~mu1·u,~â1) ú e xli1t1·1,;i'io do::: e,.:c ntVt>s no 
llra:;il. . 

:\'c:::l.a l'l!Urtião .. i:\ a l'<m:a •.!.! !'Olicia si •·· enconlrnva c u1 
"!>t111la da ,\n~ia u ~lot. ts dia::: . 

• \l;,;urnu ,: fH)::'&llas tlllt' ..-si a\'allt au pat• da::: inl1•111~l1"s du 
l'll' .. loaqui111 < :odinlw diziam qu1· a >'oei••.ilad1'. in s•!t' invaditlt1 
" 1'Pd1uda pat'a nft11 ' 1nais t'u111T h•11at'. l111rtanlo. 1·1111\' icln das 

. lib1•t·dadl's da Cull:'(. ilui<;iin 1•11 dttdt.lava q11e a ~<·d1• f11:;!SP ns 
~allad:i :;1!11"1 1t11 1 n1ntivfl.pa1·a .ia111ai::'. s1• 1!1.1 11as rcu1Jil'i1?s qu•' 
1111• 111auif1!"f(•i 11fü1 111·01·111·1•i i11,:li)!111· !'1~vollas (Ili .r,:1·1~v1• .. ,1i 
11w lia1'Pand11 na µ.ra11d1• 111·1.,•ssidadn tp11• Lt lral.1alli;1d1.1r !••111 
d., 1!,,;la1· oq,;an izau1.1 1 .~111 m:so1• iai~tto d 1• d:t>:i~< • . 

;.; ,.;:(a 1·,:u11i:J11, ap1•z:i1· do ! •~I'J'lll' q11e aqurl !P flº' '' !1•111 
:111s :-:oldudn-: 1~ ns IJ11alos 1.•..:palhadns a ssi;:11ant111 " p1 ·1•s1•111.::t 
~.·s;~ .. 111.a I' 1 antns opera1•i11.~ 1• C:'l'attdl.l ntm11n·o de cllt' iusos se•. 
1 ·11cu11 l.t'aY:11n 1 tr'l'St•11 f.1•,;. 

l'ri111•ipil"i 11 111i111ta pall'~lr•a ,;n!J1·1· a da i.a d .. L ~I d1• 111:1i11 
lo'llllo 11t.1 i ivJ'll i11liiu tutJ11 .11•,;u s lf<, :\m~•U'dl1 11rn lrn: llu da 
:--1•;.:u11da pa r t1• t.:ott 1 o tilu lt1 ~lor:tl da. Nu tu l't'7.êt. 

.Lia ''" peilni:os n1ais lt:11·111<Hlie.rn; n)Jll fj111. da L'1H111ii10 n 
t_n111 11it•nLan.t 11ara. dH1no11~Lrm· a cv1J!w·üo du. 1!1.11t1anidauc 
t:csdc vs tt•.m1ws in·imilivo~ alú c::ila dalt1: 
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Tet·rn i nn.ndo 1•:;k von Lo, r>as::;oi a lêr alguns ponlos poe 
niilll e:c'c:l'ipfo. lJUill1do ne:;Ln ur:casião foi assallacJa. a sédC! 
111.d~i frn11 Lc, havcudu muitos camaradas, levados de .. pauifü•. 
l'u(:;ido (t in·i~ão, pelos fundos. · • . . · 

o~ . que não pude1·am escapar e que nuo me deixaram, 
Jo1·am l r:inta e tanl.o::;, inclusive o viec-p1·c~idcnlc da ::; oc i1~
dadc IJUL\ pl'esicia ·n m esma. · 

Fomos 1.udos r cc:olhidos · :l prbão i'icanào cu e u Sr. João 
Alfredo, vic:c-1wc~idcnll'. separado dos outros e in,;ommuui-
crn:ci,,;. .. · 

No .dia ,;r.o:ui11Le fo1·.un po::;tos L'1ll liberdade iodo:;, :1'.icanllo 
r:u int:Qnllnun í't:avcl U L!las até ciue fui expulso. sem nenhuh1a 
fúnua legal, pura a 11ui ow~e tenho minha residencia _ 

Dcsle as~a\lu resultou que fornm apprcllendidos dous li
vro:; liLLeral'iOs, um q;.fi:isus uc Nazarcvh:i. e outro «As 1\fcnLit'as 
Convencionaes cl:t Nossa Civil izatãO$ (obra socialista) , e cin
có folh!!l.os ii:A Lula Syndicali~ta>, de Cal'fos Dias. 

Os llvl'o,; tia sociedade e lodos · os objcctos da séde: trr.~ 
I:1m1wõL•,:, 1:i111.•o bancos, uma .mesa e um archivo onde se en-
contravam lodo~ o:; pilpeb ua sociedade. · • 

Dcpuíi:: l!c iml0 confiscado fu1·am :I casa. do tlrn:;ourciro 1.~ 
apodcranun-::c do t:apilal da sodcdade, cuja impoL·tancia sobe 
a um conlo e duzcntoir. 

E' preeisu nnlar 11u <.~ Luclo isln foi dirigido pelo Sr. D1·. 
Joaquim Gudinhu. rn·omolor publico e advogado da C8Lrada. 

O Dr. Oodinho conforme con::;ta lias l'artas em podc1· 
d0 Y. Ex. eh:unou oi> sor.io~ p3.l'a receberem o dinheil'O, mr~
tlia11(1) 1·ccihus; porl-m. e11mo estes não appa1·eccrarn, 1·csolvcu 
cli!>Lrii111i1• tHJlo,; sodos uliminados da :;ociedadc. 

i..:~t~l Indo nc_slc pé, de accôrdo com as cartas. 
Rio, :!O de a~oslc eh' H>:.?O. - Olintho llabt:lló.,,. 

Pela i rnprensa a:;;;i1n os tornou publico: 

:\:• .e0nfcrcncin~ :i que se referem esses f:iclos são as sr.-
i;uintes: .. •·· . --.., . ··: ll~.J : ~~<(1 

«.\ l:11ião Ger•al cus Mclallurg-icos - 2() de junho . dP 
HJ:W: •' .. --.... 1• ·.;; ; !!'",L;~• 

<:amarada~ - Dando cunipt•imentc ú m_issfio d.1' que 11l1! 
rw·ar1'l•)!a~ll'~ 1~ 111 e~t.111Ja1· a i;ituat,:ão dos t.rubalhadc•n~~ 1.•n1 
Puni a d'A1'1!ia. \'t1~ far:o . seitmtc qU(\ fiz · nm inrrtH'l'ito ~ohr1 ? 
a. \'ida daqur.1!1',; ow~rn1·io::1. · ~cu s ol'rll'nacloi;, f.C'Jll[I() de SCl'\'i1;0 
o numN•o d1' 1w~,.;oa~ >:olJ sim 1·es11omabil idade. 

Dci:Lc inq1101·íln qun nfio me foi possiv<'I conclttit• pod 1~
mns Urn1· uma 1·01wlt1são de <1lle aqu('llcs l1·ahalltadrn·ps P~l.:i11 
\'1•1•d:tdl'Íl':tnll'Hif• úl'r!t':tVi~ado~ fJl'lr meia <luzia d<~ iuflividun~ 
q11" a C1>mrnnhin Gh(,mins de Fcr F1\dfraux Pnca1T<'f:<'IU parn 
1!a11alixar n onro l~ expl01'nr a i:.;no1·ancb de frahnlliar.m·1·~ 
int!.i;:peri1mlc~. 

A' Lcsla dc~lc t;L'l1po e::;ll\ um Lul advoi;udti da E~f.xoncta d e 
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.F1:rro li::ihi;i e· Minas, prop1·iodade da '.Nfü):ío, at·1·1~udmla :í, 
Com11anhía Ghümins cuj11 nomu mclLe le!'!'Or ao 11ovo do 
J>onla t.l' Areia e Cara vcll:.ti:'. 

' Gomo advogado ainda aceumula o car;:;o de prornolor pu
Ji!ü;o da dfl1.tde de Car avella:;, i;\rnfo riolilico, cnlfim ü o man
•la t}huvn. duooclla l1:rm. 

Ora, as~im sondo, ellc i] n ti:1·1·vs l>rcuiuo de Garu.vi:llu.~. A 
prova dou-,;o com 1> ado violento, a!'bitra1·io e incon~Litud11-
11al · prãlicaclo contt·a a ~oc[edad1! Beneficente Openwia. i11-
,·ndindo a suu séde no dia 12. de maio, (]uando alli se reuniam 
1,i·abalhadot·cs pacíficos e dcsa1·mado<;, pal'a ~onmiemo1·a 1· :1 
da la da cxtir~ccão tlos c~ci·uvo~ no Brasil. _ . 

A!<!m desta . violoncht o Sr. D1·. .Joaquim C:odhtho dP 
.\/1!1181!1' '..'/li. l/UfL}W ali!'aVa Dlllltl':l OS frabalhadOL'()~ illd1!fo~11\'i 
que lhe Set'vin~m de à~bt·úos l)Ul'a o collocar na posi1:il11 l.lu 
\zar daquella tcrr::i. 

I, t•v:ulo pda embl'lagtwz do ukotil n da prcpo~enciu. por 
que alli estava a fo1·ç.a 1fo pulidu p:u·a obedecer uu,,: ;;1.•us 
in:;Lhrntos canibulcscrn;, e a law.:ou eontra os traballiador1 •:-; 
que alli se en<Jonti·:wani i· euniúo~. di::;sc-lhes quo esl,avu1t1 
presos, (]Uc não admiUia assuc:ia(:õ.es dcr espccie alguma. noi~ 
a forca eslava com dle par:.t dissolver quanlm; ::;ocicdallu~ :-;1! 

on;anizasscrn. ' ' 
Puro cr:;·,mno, a soeicdad1~ p1íde fii:at• eoag;ida J)Ol' algun~ 

ilia~ .. DOl'ém ainda Lemo~ m11HL1 para onde a11pcllar, e rnoi;Lr'n
rcmoic: á Compan\Ji:\ Chómins de l•'cr Fédéraux que o "<'U ali
Yng·:Hlu ~w1·ú o 8eu maiol' i n imig'O, pois levará os f..rabulhai:lnres 
tio 1l•\~conL1~nlum~nf.u ao dcsc-~pct'o. 

fl.s opt~rat·ins <lc !1njo niio são os c:n.1·11<'i1•0::; de lwnh!t11, 
'"''lll ollws i>ura V(\t• e lu1.Ps pal'a -compreiltmdní· tJUP sens ini

m i~o:o; :'iltll' aqneJlc~ f'tUC lhe>: [>l'iV:J.m a libertladc de t ['flr;ar·i•in 
id<'.·:1~ tHU'a ~e irisl.l'tiir·. " compr1~l10ndmn 1iorquc ü quem mais 
! 1·àhallüi. 0 uadu t~m. C" quem nada pl'Ocluz t:S_m 1.udo: nalat·in, 
:1utomovPis, 1~riac!o;: 1! tudu 11w.1 o~ seus insLü\ost.Qs d1)s.r.,jat·cm. 
- Olynthv Rr~bl'llO.» · · 

A moral tia. nalureia - Segundo a dcfinil)ÜO popultu', a 
11:m·nl t\ a scicncia que ensina as rc:;rus ·a seguir para fazer 
l' hem e para <wítai• o mal. 

01•u. c.i;sud J'(![;'L"a::;, ua~<.~i<!a:; dt1 uma f!xpel"icnci:i limilada 
P<!lo fmnpo u pelo c::;pa1:0. f.rm variado com as épocas. com o:i 
ll<ii:r.<'s n cum a:; cin:urm;l.nttl'ia~. l\'ns no:c:.<ios dias, aiuda a rno-
1·al do$ pubrc~. uos oppt·imidns, nrio é a moral do$ rico8, tlu:s 
~<·11l1t1l'i'S, doi-l · podt•i·o:<o". de. 

1.)ufoliL•rtl1,1 . .; anno.:-: antes d1) Jcsu,; ChL'is(o. Confut~ill!:\ 1!i:d~L 
a sL•tt,; discipulu;;: «Nrir1 fn{'.:\" aos MÜl'Os aquíl!u que nflo qw•i
rn:-1 que Lc fai;.am a li.:t- l~ ainda: «bevcmos domiuar-110.s 11:<ra 
,iii Jgar . o.s . outro.~ <'Ili 1·omparac;fio comnosco e pt·oi:cclnr pata 
c1•1n dl1',; comn d1•~<'.iari.amos que cllcs procedessem par:1 com-
11n~co. J>nis é csla a dou L1·ina du humanidade, ulém da qual 
i1uua cxistc:J. 
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c;.,t:.1s maximas. ap1~zar de muita.-; vez~s i·cpctidas de::odc 
1 ·s~a. 1'•pucu. lon;;i11111ia, Hem :<1~H11ire ~ão ~ufficieuLe,; pal'a nus 
HIOtil.1·a1• li cami !J!Jo 1.lu uil'eilo. 

· 1011u1·amlu cm · muilo::; l!·asos u qui.: .:;cria bom pôlL'a nós. 
wnw pndcrcmus sal.Jer cum scgurau!ia o que l'iCl'á bom para 
OS UH ( l'OS '! 

Confucio J i~Sl', lambem: Deve pao;a.t·~.;;c pela equidade o 
('dio, a,; in.iul'iu.~. t.:' cu1u benefic.iu~ os beneficio::;. Lao T::;cu. 
seu 'eoulemporauco. vae mai~ longl.! t• qtler que sti pagoc o mal 
cum u Lcm. 

;\lu . .,;: LJut~ (, n hr~rn '! Que ó o mal·! :\ftu basta llíze1· aos ho
mem; : «Fazl' i u l1c111. não fazei~ (J nial». é JH'Cciso clfaet·-lhl' u 
(iU C i.: uma cuu~a e 11 qw: 1) a ouli·a, daro 0 }JO~itivo. 

Orilll' P111·n11!rai11os n·i.:Tas Jixas " e 1_•;·1.as. 
Si um homem desse ·ao .seu i n~ímo e con::;u l~a u co1·w1rtu 

enconf.J"a ii l1d'! Jla:'la1·-l11L'-hií.o u~ pl'opda::i !u;:e;;:> llli'l.llizmel1Lu 
VÜO. . 

E' a cun,,:eJr•ru·ia 11111 J.!lliu sei:;ur·u t! lla:>Lar:í ubeucce1·-llw'! 
:Nem ,.;crnprt~, p1.>rqilr• 1•lla r! u resul\ado do atavismo. da llere
c!ital'ir~dad(', lfa 1•dt11·a1;fiu, do.o; liabilo:s adL1uiridos,. do cxcmplo, 
do nwio 1'1'11 q11c· 1•vulni11\0,.;. Varia, pol'lant,u, neces:;ariamente 
segundo a~ 0pu1·u.~. ,.,.. paiz<~"· ª" p1•ufi~st)0s e a posit1ão sot.:ial 
du:> incii\·il\1111,:._ :'\11 lllP:'liln ;nrtlviduu ellu. c.slá longe de .:;er 
com1lanle <.lumnll' :rnu (':d~tcncia. 

A t;,1111,;t•il'111·i:1 da c1•t!tl1tt:a nifo G a mesmac do mancebo n 
<i Jr.•sl•~ dil't!!'t' tl11 hon1<·iH maduro a qual nem sümpre é ignal 
ou idenli1:a ú dn \'L•ll10. DPmai:.<, nu mci:;rna. idade a conscicncia 
varia com u t•sludu 111.· saude. 

Quunb,.: pessoa" 1 (~cm duas C(•U5cioucias: uma, sombria. 
c:.;lreila, rigida, quando está .l'af.igado t' o enet•vamcnLo se fa;r, 
~cnt.il', ou qnamln a \tura da rcfei(.'ão :;e relarcla; outra, genc
ru:;a, ampla. co11dest!P!ldc-nl.t:\ depois de um bom ,jantai'. 

8ubtnno,,_ que, 1'11lt•e certas teibus :oclvagens o dever do 
fill1u cl'a rnulul' & 1iuc quando a velhice comet;ava a impossi
bililnl-o. l'.:s:<a:< pnpnla<:õc:; imaginai·am qtw o mol'lo. ant1~s di• 
chegar aD parai:t.t>; Linha d1~ alrtLvessaL' immcnsas regiões po
vuad<lS de dr!tnt•niu,.: e de animaes frroze::;. Assim. o homcni 
br!m P<'n;:ai1 !1• nbt•t!ccia :í t':na couscicndn nmtaudo os :-w11~ 
pac,; anlt»: q1H~ os annos 1Js Livc!ioscm ó1fraquccidu, Lut•mmdo-u 
in1potenli1 .(Hlt'a v1.HlCL1r o;: seu~ enrnb qtw se uppnnliam :"L 
:ma marclia pt\t'a o paraizo. Si po1· twasu, t1m filho rcc1.11:1twa 
.l'aüil ilar a ~eus 1nw:; a entrada no iiarab:o e faltava assim ao~ 
sm1s dcve1'P:< mais 1~lPnwntm·es cxpl!rime1üava ccrtaml.)nl.e º" 
lormentos dt' 11r11a •~oma:iencia culpuvel, e ter:üt remorso" pd:i 
sua falla Úl' a1wi1• l'iliul. 

«Enl.rt• ª" p11pula1:ões n1clallt!ZÍUS - diz e. Flumut'ion -
n p;\l'1•icidif1 l'l'a 1nn d<Wt\t' sagrado ao qual li<'l'ia vcrp:onlm 1~ 
indiguidade fallar. Era por !)iedudc Jilial. que os Tidji::mo~ 
r!t'(JHJlifavam os p:ir~.» 

Ou!rol'a ti>: ant.r•opnphagos t'l'l\In numerosos. 
Quando us \'encedtH·cs <levOL'avam o~ initnigos, (~l"~l tL 

rnuít11· parle lia:; vc~c,: por rlcver: paea adquirir us virLudL•:; 
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:,:m11•1·eil'a:; daqucll1~:5 \!UC !!lll:il tinl1am morto cm comb~te. 
Quem se. 1··~cuza::.1:oe ;i l<>1na1• lJarlc no i'~l:itim sagl·ado, teria 
:miei con:sulcl·ado tomo tim honwm pouco zeloso de aui.'Ulentar 
t~ glol'ia fuLut'a de sua l t'i!Ju. Teria. ::;jdo julg-.uJo máo. pat.riota 
~ a sua consciencia ac:abal'ia por ·accusal-o . .Entre os antigos 
mexieauo;;, o caniba !ismo <!t'll lambem um costume religioso. 
Q1.1anlo mai:;; delicada foi>s1) a cousdencia do individuo, mais 
devia Pl'o(;ural' as occtt::dõns do comer o::i sem; 1;;emclhantcs.: 

pe ~·e:; to. c!X<:!l'Cia-iw ·O 1!allibalismo peJo l'ü::õpi)ilú filial•: 
Conua-sc o cadaver do pae 1>arn dar-lhe urna sepultura con
tligua. 

Ei:; pol'(ft1c ·os ballos 1la ilha de Sumatra, aliás ,;ente boa 
ü generosa, 1.inham tiln co::iturn1~ curiosissimo. Aos primeiro!; 
signaes de velhice, os t'ilhos pediam ao pae para se suspender 
pelaio mãos cio l'amo de uma a1·vot·e. cujo tronco, elles sa
cudiam com vigor, <Jantando : «Chegou a época proplia, . o fru
olo está. maduro e Llcve cahir». El'feclivamente o fructo dei_. 
:-:ava-se cothcr. 

l!;ntão os filho~ 01atavam roligiosamentc o pac e co
miam-n'u devolumenl~. 

•Tudo isto cm po1· obcdim1tia ú l;Ua· conscicncia. . 
Que peusar da curnsciDJWia tfUC ad.mittia ·a cscrnvatura? 

~aliemos que a cscravat.ut·a 1~xisliu crn todos os tempos, prin
cipalmente nos paizes ui·ícnlur.s. ~abemos que os grandes 
rne1·cados. de esc1·a.vos forn1\cc1·u. cm Epheso, cm Samos.. em 
Chios, em Chípn, cm Atb.l•na:;, cm Delos, cm Roma etc.'? 

A instituieão da csáavaLura c1·a Mnsidet•ada. lcgi'tima 
pur todos mesmo o:; philosophos l;'t'Cgos. 

Os homens mais snbíos condemnavarn os abusos mas não 
o JH'incipio. (Como fa:tém (JS es~udistas de hoje oom a so-
1;icuadc prcson te) . .A.l'isiotelrs chegou a diiler c1uc a civi
lização 11ã:o podia subsii;lh· S('l:ll a es1wava-tura. Com o· auxilio 
<.lto temDo a cscra.vaLur~ 1H'Op1·iam1mle dita acabou por desap
pareocr comolet:uncutc <la .E;uroJJa no fim ·~ia. Idade l\Iédia, 
J>oslo t)uc conLinuassn t::til:> urna fól'ma mais suave: a ser
vidüo, qun pcn;isiitt l?m certas regiões cla França ate! a Re
-.·l1!ução Flr:mct•7.a, pois 1.1~ frades da abbadia SainL~G!aude 
in::rnt,iveram a sn1·viuã.o ulé 1i80. 

A l!s'!rav:.tturn ::;;j :l.l.mutlonou a I~uL'O!)tl 1m1·u apparclJCt' no 
:Novo l\fundo. onde, <;:umµ oufr'twa 110 Oriente, 0111 Jloma, (~te., 
o~ escravos pcrLcnc1atn '11! eot·ro e ulrna aos seus scnhorci;. 
l.ransmittinclo-sc pot• hr.raw!a, por doar;ão l\ fJOl' venda. Eram 
1·011sidcrados sob . todos o~ pontos de vista, como se fossem 
an iinacs dotncsl.icos. 

As uacõcs mais civifiilada8 stS suppr!miram :1 cscrava
l11rn. na~ suas eoloni;is muito tardiamente. Durant.c :,;eculos 
a conscicncia collccli\'a. ~nilo l)l'Olcslára~ . .Só depois de mui
ta:> r cvolf.as foi se fol'm:i11do a t:ou.scicnciu. $Obt•c a rn:l!mrvidfío •. 

Ji:ii> a8 <lata:; cm 11trn :t .. ~et•avat.ura l'oi aboli<l:i: Ini;lal.or
ra. Ht'J~ (libcl'lai.:üu d1~ HUO. 000 usem vos) : Portugal, 1.&3li, 
(tlt•C:l'l.llO a~:,:it:llUtfo pclll ndnlt:J D. iihll'ia l[ U. J~)I UC (i1;1zcm

bt•o); Succh\, HH8; Fta111;:.i . UHS; 1·cvolui;.úo tinha aboli-
c. - Vul. .VI. :rn 

q• 
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dG a esc1·avaLura na:; culunias. mas o pl'imeiro 0ons1Zr estabe
kt.:cn-a) ; Dínamarl:a, 1 S-í8: Hollanda. ·1860; Estatios Utti
<J.os, '1866 ; Ilespanha 1872: (t!m .Pu1·to Rieo mas não em Cuba~ 
Brasil em :LS&S. ' . · 

Entre to-dos esses pror•rietarios de escravos havia certa
mente um grande numero de 'homens de bem que se jacta
vam de obedecer a sua consciencia, mas essa . conscíencia, 
muito sensivel sobre todos os -ponto::;, ficava muda Q~ando 
se tratava da escravatura; appro:1ava-a mesmo. E diziam 
que não era possivel viver sem os escravos. 

O mesmo d(1-se aetualmeute. reconhecem qu·e a vida dos 
C!U€1 trabalham é miserayel, por~in; quando se trata de exigir 
melhores condioões de vida Lodos se recusam e nos caluroniam 
de desordeit·os e vagabundos, ;:iuando pedimos menos horas de 
trabalho e aug-mento de salario. . · 

Quando a morte cegava a esses senhores de eooraws. 
viam-na se approximar com a consciencia tranquilla, pOrque 
pensavam honestamente não terem uada que arrepender-se .. 
Se tinha remorsos, era de nüo pode1· deixar aos seus ' filhos 
mai01· numero de escravos; isto . se p'a::;sava assim na autigui
dade, ist.o se passava assim ainda ha alguns annos apenas. 
Mas, emfim, a consciencia publica se revoltou. Não quiz que 
se pudessem equiparar homens. mulheres e crianças aos ani
mas; bater-lhes, vender-lhes, sepai'ar violentamente as. ·mães 
dos filho:;, as esposas dos maridos, recusar. emfim, a seres 
humanos, toda a liberdade, toda justiça, todo direito. 

Podemos. pois, dizer que não ha uma. só coruciencia, h:\ 
multid:ó'es . de consc'ioncias difft'fr<enfles" Em vez de tum s6 
guü:, temos milhares delles, que infelizm~nte: nero sempre se 
entendem entr1: si~. 

Que fazer então'! Cada um · estudar, se .educar e instruir 
o espirito para formar uma consciencia nitida dos seus de
vores e de i;eus direitos perant.e a: sociedade presente e a. so
ciedade presente e a sociedade futui'a. . 

Sem isto n enhum homem p'Oderá aft'.irmar com segu,ran1;.a 
isto é o bem, isto é o mal. · 

A liberdade é um bem . 
Qu"' é liberdade? 
«E' realizar todos os actos que c'onduzem ao nosso bem, 

sem lesar o alheio. 
Exercitar cada pessci'a. todos os seus direitos , sem attentar 

contra os da sociedade . 
Não existir lei. nem vontade alheia. que coa.ia ou inLe1·-

1·ompa o goso Llol:l ínvores que nos ciispen~a a nátureza. . 
Quem attenta cont.ra os direitos dos ma.is. 6 tyrano, de

bochado e libertino, nunca liberal!~ - Ol11ntho Rabello. 
«N'o Estado da Ba:hihi - Uma conferencia interrompida.: 
Publicamos hoje a. conferencia iniciada velo camarada 

;Olyntho H.a.bello, nn. ;:édc da Sociedade Bencficf.'nte Operai'!ª 
de ~onta da Areia.. no Estado da Bahia, no di:l. i3 de malO 
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corl'(~Ult~. 'quauúo l'oi a L'et'•~ t·iua ~1;dc u:o::ialtaua 1.1u1: uma fu1'<.;.a 
ui~ .':l·~ JH'aea:; de pulkfa de!. ;wma ,,; cmbalaúa:; 1! 1:umr11andaJ-.i. 
'id o _1:apilfw Ed uat'do .Sa m1H1io, au-mando do 111·1m1otot· publico 
da c1uall r; d1J. Caravella», J 11· ... Joa((uhn Godinho, advo;;aô.ltl da 

· companhia. frau~eza. <Compag·nie Cbcmi.os de .l:'~t· F <!dct·au>, o · 
qual d(! (Ji,:;tufa em punlw, dirigiu o assalto da num úonada. 
::>1!ik, e 1J ap1·isíon;.unento do 1!a1Írnrada confere.i1i.:ista e dos 
1;ornJ1uullei r<)S ali prus1mt~s. 

H.outern, iiublfo<imos a c<.itifet·<mcia intit,u!aua «A llwral da 
Nalu1:cza:1o e em torno tia qua l o cami;nada 01-ynt-ho _rtlàlizou a. 
co1l1'ercucía iutlitulada a oi:Libe1·dadc é um bem~, e que llojc 
publit!amo-:;, afün <lc que, não ::;ó seja a ruesu1a. 1.~urer1~ncia. 
conheciàa IJClos upel'al'io:; d:.tl1uclla localidade l:iahiana, como 
laml.Jem parn quu :;e :i;a,.iba. ne:;le vasto paiz, ati! que ponto 
<.;!lega 'i10 J'.::;lado du Ba'ltiu, a c·cnsu1·a policial, lambem até 
•JUe exkcmo cbeg;a a defo!ia do15 inte1·esses c1·eados de uma. . 
companhia explol'adora da actividade huma.na. no solo nacio
nal, Lendo em sua presLimosa guarda um advoga<io promotor 
publfoo e as carabinus e l>a.yonetas da forca publica <1a.quelle_ 
Estado. 

13em mais commeutarios, 
A Lib~rdade é ~UH hem maior aspiração humana, a 

mafor á.a~ conquistas a. t•ealizar e que tem custado o sacri
ficiu J e milha1·es de vict.imas, a liberdade é um.a inspiraçã.Q 
ili,g>na e nobt'e .porque eslâ em -li.armonia com a Natureza. 

- Yemos qu~ no seio da natureza, tu<.jo .quanto niio conhe
ceu a. dominação nem' a au~oridade <lo homem, se desenvolve 
e se arierfeiçoa no correr· do,.; secnlo:;, viv~ndo em uma re-1 
volucão- cDnsLante conira oi> ol:Jsl\wul-01:; qu~ si! lhes antepõe .1 

A li·berdad.e dQ ser humano foi desaparecendo desde o 
dia eni que o homem COin(lÇOU a. domin~r os sêres que o ro
deavam. 

A princ.ipio <fominand'o tel'ras G domesticando-as, •! mn 
~esundo togar oonstitu1i'ndo-se dominador do seu s1.m1ellrnlllt! .. 

Quando o ;homem passou cm confiar a um ou a. muitos ho
mens a defesa contra as i1erigosas féras que os :ita.cavam cons
tantemente, dahi surgiu a. obediencia, respeíW e \ 'etJet"açáo 

-úqu·eues gu-0rreiros. Não lm ·dou muito que · ~stcs -lH>meus valentes 
qne se offcret:iam ao :$~rificfo cm defesa <te sua~ lt·ibus ou 
clas::ses, Yiessem n. ser d~vinizados comô prop11'etas de um:i di
viudad1~ cel~te, a qual rtinda desconheciam. 

Cheg·andD a este ponLo inuito~ ~ declararam i1rotogidmo 
pur u:ma m ã.u invizivel que lh es !lermitti...-i n vidorüt cm 
l udras ns lutas. 

Da luta con.tt-a O:> animae:s i"eroze~ npnrec,~u a luta d-0 
u rna l.dbu t;QUtra oulL·a. frillu desconhecida. por questões de 
1•ai;a em t ~t· L·itot'.ios da t.ribu de~ctm11-ecida on v ic1~-vrrsa . 

A t l'ilm l]Ue pro1;i:edia d1·senvolvía sua ii.divilladt'. l.alha
\'a l)cdras o fazia silc~ (fet•ramcnta d.~ coríe para u:>o dos 
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scha;;cn::;) f! desenvolvia lambem. a ca•.'a e a pescu.· e as dif
JióiJ.dades .de vida cada vez maiores mais complexo lornuvau t 
v Ll'aballio . 

.Pa1•u i;iOlucionat' cslas · uifficuldaLics uLacava uma lribu u:; 
l.ribu.s v isinhas. e faziam a guer~ra até a vicLoria. 

A lribu vci1cida abandonava suas lendas e prot:ul'uva Lcl'
ras .di:;LanL•~s, ou unia- se a outras para vinf,rar,..sc da derr ota 
(jUC sOJfre:1•a. . 

E ' preci.:lo nulat' que estas não e ram guerras Je cunqubta 
como as de hujc, cl'am guerrilhas para garanLir o dfrcilo á 
vida, o alimento indispensavel. 

Dahi :m:rt;iu a neccs:üdadc da uuit'iea!)áo o a !ormai,;ão 
üc . sucfodadcs ;;clvagen..:;. para deifendet•em-se não só das fé
ras, como dos invasores, e le. 

D epoi s <:lt-! todas estas luta..-; e o progredir das popu lu~õ r~s. 
os muis intell igenle:> conslituil'am relig·iões, sei las, cou.:;.LiLui
ram a o.ulol'illadc :;uprema que todos haviam de ob~decer i.;omo 
1·cp1·esenlanle de Deus na terra. Era o soberano monarcho. 
Rei, Imperador, cLt:. . . 

Os mais inlelligcnl.cs, alliados ~foslas cnLidaues, gosaudo 
de sympalhia e do direito úe orientai· a-:1 massas confirmavam 
que de facto o l\lonarclia era um cldLo divino com o potle1· de 
dispor <le tudo' na te1·ra, até da vida dos indivíduos . 

Houve ·l'eb que qgcimaiL·am crinn~as em accão t.lc b'Taças 
ã divilldade . 

Outros u <Jllel!l oi; µae::; levavam suas filhas, para que ::;a
tisfizessem os scms ;.;oso.~ bcstiaes, porque para. aqtielle povo 
c1d. o maior prazer, u maior honrn o pac de familia, cuja fi
lha caltissc~ nas garras do .t•ei. 

Portanto a liber dade . compleLa. <le.sappareceu cm con~e
queucio. de uma mino1·ia domin::i.1· ·a maioria, e mantel-a nà 
igno:raucia alü os ullimos s1::culo:::, de onde 1•e.stam ainda ~·c~ i
r1uos. 

Dcviclo a nossa. civ ilização ter-se desemha1·acado de ce-t·
t.os p1·econcciío3 da :mt igu idarfo, leem sClrgido quasi em todos 
-0:; ponlo:; tia Lerra r<.wol uoõl'S que lcnde.m a Jiberlal' a humaui
<.ladc de l.odos os entraves sociacs . 

Em urna époi:a como a qt:c nós aLraves:mmOõ, o que se re
quer 1\ euucU.\' o povo, insLi Luil-o 1>ara que :,:aiba :fo.zc1· uso da 
hbl\J•dadc cm i)l'ovcilo de toda a hünianidn.dc. 

A liberdade ríão se pede, se! conqnisla. 
As8im ~CHH.IO rodos os .1iossu8 mov,iml!IÜOS te miem a uu

i;mcular a 11us;;a lihl!l·dadc. . 
. .lu :,: li1;a e~ . liberdades uudnm .jnu 1-tt:i, :,:iio · comli1~i} cis · mul.ua-

menlr: insepara,vei~. . . . . . 
· A .h1sl1ta u o lll.10 <fo 111u1~ ;;111.l ltllH! !' ma1;; h1~ ll u pocfo '' 
deve 1lt\Seja1· u homem. Os l'Umauus ;.i. tlc11'iniram: '4:a l\Uda u111 
e:: que cí seu:1>: mas queriam isto cotuo da<.liva 011 coucc>s>'lfo ti••" 
pode1·080~. uo qu'i• inco:t·rm·am em grnvi,"'Sin10 eTn•. pois CJtlP 
prcch;umculc a Jusli1:u, é a idéa mais opposla ao mandu,. 1a•c-
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vilegin ou a.i.J.Loritarismo. ~· nínguem rlcvo .esperar de ·outrem 
(• que por direito natural possue. 

A .Just.iça não precisa. de a.dministradO.'t'es que a impo
llham, e o que se ·(orna necessario ú qúc os homens na gene
l'ali<Jatie possam comprelwnde1: e praticai-a, e sem liberdade 
P:ío póde . huvc•r ,l us ii<.;a cn fr\). °'" homens . - . Olyntho Ral>eUo. 

ryot:U - Honl.em pub1íc:.ímo:> 11m àrtigo inl.il.u\ado «A Mo
ral d:f'Nat.u;rcza» e assignnclo por.. Olyntho Rabello; hoje apres
samo-nos em declarar (Jt1c pot· culp:i exclusivamente nossa 
foi o rc ferino ar Ligo . .:;nbscdpt0 por aquella assignntura, quo · 
iipenas subiocrevia a segunda pal'ic dos orig inaes enviados com 
n titulo acima, segunda . pa.rfc C!;f.a qnc constituc uma confe
rencia fcila em torno do n.l'f ii;o 1 ~ilarlo. o qual foi e:\:l.rahido 
do . livro "'Jesus Nazarúth,l). 

O camarada Olynlho. qul'! nos releve a inadvertem; __ 
Sobre esses factos convém consi<lerar os seguintes do

m1mcnlos ou cartas de Pontn drt Are.ia. dirigidas ao delegado 
<.los opernrios do nio: . · · 

«Ponta da Areia, 28 de maio de :1920 - Rio de .Jnn.e'lro -
Illmo. Sr. presidenf P. da União Met.illlurs-ica - Enviamos est.n 
afim de rogar-lhC' o ob;;cquio::io favor de apresentat· cfll.n. 1ao 
110.s1;0 clisf.inclo clcleg·ndO da Bon<'fiCllnLe Operaria. · 

Por m<!io desta pcdimo8 innumern!'. ·c1esculpas pelo modo 
frivolo com que o trai.amo,,; pois cramos const.ant.ernente vi
giados, confornw noss0 cl<'l1!~ado m~smo era t.es;!.emunha; 
mu ilo senf.iílos 'ficamos d1• não 11odC'r acompanhai-o até a. bor
rlo, pois nos conservamo>; 81~mprl'! c::ilmos e . confiantes na sua. 
lll'Omcssa. Si appm·cr.r'l' n lguni clocumcnlo assignado pm· al
~ttUllfl 11mn11t·o::; tlc• socd11,; <IN~i:-:1. inclo da nogsa sociedade, ü. por
que foram olwigados pr'la .ius tii;a. (part.ícularmenl.e) conti
nuam sem1o nossos compnnl11~iro,:. Con!olta-nos que o promo
!or · <.>siá chamando socios ;iú "'fiminados .a annos. para aprc
s•:mlal'l'm os recibos. e rin!-"11.ndn :\fim de derrubar a sociedade. 
Dc1 :lS })l'O\·idrneins 11cc(!issm·ia:o: :1fim d e vêr sr. podemos sahil' 
\'ietoriosos. pois c~onta com n111i!os camaradas. · 

S1•g1.1n no Cormwl, o,,; 'lnc unwntos da .soc i1!dadc. Não m1-
viamos Junlo .o ditthPil"I• n111·11L11 1 11iío so1.1bcmos para ondn 1·e· 
rnd.lm·. · 

n<':>pomla-nos parn 110,.;~1.1 µ·ov1'1•no. Sauda()óes. - A t".:'lnn
mi~süo Op1•roria.> 

cPon la íln :\r11in. !l d1' ,iu111!0 r'I<' 11120 - Associnção Opc
nu·ia BP!Wfil~c~nt.l' -· !limo. l-;1·. Olimp'I<> nibAiro dP lHoracs. 
d1 1lrµ-nflo -· Q,,; OJWl'íll'io,.: lllall(farn i;al>r.•t' !.l!l'la' Uf.'Cisáo qual
qu1•r. qn1• n11dam lodos 1•,;pl'r'atH.lo uma not.ici:i sohrr a sorie
d;lih• <1'"' n prsso:il d1·~.ia ,,;nbi~r· dl' nlgnmn 1~ousa. 

O pP:o::~mal i:lrisr.in fa;r.01.· os :;;ens pag-a!l'lent.o~ das m0nsn 
J ida(f!,11o:: nl~uu;: são ([t! !w1~1\i'do fllH' niio d1!vcm pn~ai· 1'mquuuto 
n(io vit't' 11ma itmllq1w1• 11nlfoía dus srmhorf.'s. O pessoal est.:'t 
mui1o; dr• Po11tn 1fo A1·c ia ntt• 1.,adninltn 4)St:í dr. ace1'.il'do quo_a 
i:l.Odúdadc cl l'\·1~ · i1· :n·nnl.l!; s1j esl.:itno,; fJt11:i1•cs1Clo ::::ibc~1· illl'e dni 
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o ·delegado chegou ahi, que até hoje :rião sabemos 'delle e si 
cllP. recehru suas encommendas. Agora no dom]ngo, no dfa. 23, 
t.r.v1:• uma sessão inf,}mando alguns para desistir -pela polici:\. 
;;1! achavam· B ·quanto aoi; outi·°"' quando soubPl'am que anda
vam PL'ocurando rlles desertaram alguns pa!·a Bai·ra e outros 
para Caravellas; mat·caram· 15 dias para apresentarem os seus 
recibn;; para 1·~1.irnt· o ~·eu dinh1.~írt: 1.• l'lles uão querem ir". 

· porque não Leem ordem ·da associação do Rio que elles espe
ram a boa vontade de ganhar esta questão. 

N6s pedimos mna noticia qualquer sobre este assumpto, 
aqui rorreu nma noticia que vinham tre.s homens para tratar 
::;abre e:ste assumpto· da associação. . . e nós não acreditamos 
porque não tivemos aviso nenhum. 

Sociedade Beneficente Operaria, Rio de Janeiro. 

«Ponta da Areia, 11 de . junho de i92~. 
. Prezado amigo, sande, etc. - Participo-lhe que o pro-

, motor fez preço dos moveis da ndssa sociedade por to0$, fi
cando com P.lle todos . Pergunto saber se recebeu os papeis 
riue segu iram pelo Correio. que foi pe)o coronel. Como tambem 
nós C'>1peramos boas noticias. Os camaras estão firmes, 
aguardando a opportunidade; recebemos os jornaes e os livros. 
que remettesf.e pelo camatàd~ Elena. Consta-nos que houve 
dinheiro para nos fazerem esta desfeita. Mande-me alguns 
jornaes . O capitão seguiu pelo /ris para ahi. 

Os camaradas aqui em nossa casa, perguntar am se veiu 
algumas noticias que animem. · 

·O commnrcio todo ~ a nosso favor; a policia todos os 
rhas uns com os outros a firjgar outros a dissertar, outros 
J)resos l'ffi Caravellas. 

E>lporamos alguma resolução. ·conforme me conversasse; 
nüo afroc-hamos para ~ahirmos vietoriosos. f!Jlli:S aqui nos ·per
S'lguem com a policia; dizom elles que os senhores dahi, aqui 
não bola os pés. levamos 3. frente o que prncisar EI que ~te
ja· P m nosso alcance, já sabes; como (\ esta nas suas mãos, G 
1·~tnri1D!; n disposicii.o . Seu amigo. - · João. 

Di.c;$t'1;ão aqlli •lllr. o Si:. Olynlho- é um ladrão, que por. 
rnn1•r.ri IP.ln um p~ cortado. r.st.n com ouf.ro de bor racha. 

QtH\ntn!\ r•alnmnias .r ifes lev111itam ; estão assombrados, Q 

nr. I.inti!'1tbr.r~llf', dirP. r lor do t.rafego. foi <'mborn de VI'?. 
pnrn !=;. Pnulo. dr l'órmft íJUO estil o est.rr.meoidos. 

« Ponln dr. Ai·t•in, ·1 O d" junho de 1920. 
Jllmo. S1·. Olnr.pio Rabf'llo dP Moraes ......,. Sociedade Me

lall urgica - A .commissão 41uando perguntar quando é sua 
l>úa ví<u:.rnm JHtt':i aqui. n ~e rí:\cebeu a carta que foi pelo H rJ
f1·110: e pr:de pnrn. mandar qualquer noticia sobre a associa-
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cão 'daquí, e 1) promot.oe veiu no mez de maío ·para o pessoal 
entregar os recibos pal'a o pessoal receber o dinheiro, _mais 
o pesson1 não quizel'ão. E no dia 13 de junho, convidou. o 
pessoal, elles lá. não , foram e disseram a elle que não iam, 
elle agora di»~~ a alguns Qttll a desfeita que elles fizeram c!e 
não ir0m votarem u ellc agora, elle mostra como e!les vão; 
clle tem vínfo e seis praças ao dispôr delle, para obrigar :J. 
ulles ir votar a elle que e casa tem qne obrigar os camara
das ou então a companhia de ferro garante elle como àdvo
~ado. E si não garantir, elle deixa de ser advogado desta 
casa, tud(I i!;to ellc está. fazendo como escravo, em alguns 
tempos, si nãD íorem elle faz correr até_ sangue em P. Areia .. 
Então n6s julgamos ou parece qu,e eUe é o Deus ca terra. 
que póde fazer ist.o, mesmo estão se acha.ado para haver uma 
desoooem. estão pedindo suas demissões, Drocurando trabri-
Jho em outros lagares. _ · 

Ellc di~se que aquelles qtle n~o forem, tem que serem 
despedi~os. Elles não 'éstão se eneommodando. Elles dizem 
que aonde elles estiv'erem elles acompanham a associa~ão. 
<Jlle elles estãà em Presidente Bueno. E o riessoal daqui o 
Ladu-inha estão esp:er.nndo resolução deSt;á Sociedade Dp'C:-
1·arfa Beneficente. . 

Peco fa.7.er o f:wor:' de responder estas cartas porque nós 
3qui s6 soubemos esta noticia polo nosso amigo Graciliano.· 
Quando resp.onder põe estas tras Jcttras no envel6ppe: I. S. N. 

O chefe do trafego foi ver pessoal no rio. Consta que o 
promotor vae para a Bahia no primeiro ~vapor.> 

Ponta da. Areia, 2 -de lqlho de 1.920. 
Camaradas e .amigos. recebi sua carta a os HVTos e os 

prolesíoo com -todos os papeis qu~ mandaram e recebi uma 
carta que envia'Ste para João Dominl)Ues, pintor. está voct, 
enganado Mm o nome, oiio temos aqui eete pintor com asto 
nome; poa:-ém cu ~bri a carLa vi o que dizia para. espalhar 
estes papeis ,iú foi espalhado e prr.gado :pe.1as esquinas e. tn
verna:s. Caro amig-o já espalhe até o fim da. linha o povo em 
massa estão se levantando a fav-0r da Socicdade. Me mnnd() 
dJzer si viu ·O capitão ahi no Rio e o que se passou com ellc 
uhi quo -elle muito tri>sfo :i.qni e não ·~e falTa mui~ r.om dou
tor Godinho com() tambe.m f,f" a\·iso fllHl nos tinhnmos a.hm
tado um cob1•c .iá estava im m:fo d~ t.h!l~onrnil'O l.ltl 4jrscn,n
f!ei que podia o Godinho i<nher r ir 11u casa do füosnui•eu·o 
n tomar ou ui!'<so n, r.llo conformo a nos;m cnnvcr.~n no qua.1·
l.cl flllü era parq,. anumnr nli:tnm cob1•0 pnra remé'U.c1· pari\ 
l3n.hin, cu retirei dn. mão dellí'- dlí~ondo rruo ia. reml"tJcr p~ra 
nhi e i;un.r<lei para rrtrnnrro nó~ precisar por isl.f> lt• ·ª'"!so. 
r::tso -ello pergunte respondn. rruo rer.ebem c> qna.nd:0 l1rt'Cl~ 
escreva riu.e romett.erei e oston i.ra.Lando <lo receber m~1~ 
ando com umn. lis~a adctuirindo clinhoiro para nosf'~• 11uC'slu.o 
mecha ln. com i$f.o f:\ 'resolva ciue dinh r.iro ·~u nrrumn n qu~ 



Câ'nara dos Depttados - Impresso em 24/00/2015 10: 12- Página 106 de 124 

preci.sar escreva a mim que cu reso.Jv.o. Caro amigo· 'O Godi
nh? eitUi. tri:s:tc. e a·rrcpendid'o do que nos fez. O capitão de
pois que vem <lo füo ficou na cidade e não se falla. mais o 
üodinho não sej o que ha entre oellc. 

Os camaradas. vem aqui cm nossa e.as:?. (.oda viagem dos 
vapores para saber .no~icias s(l se pegando c:ommigo depe>siiam 
.tA;d'a confianca a mim emfim 8empre tne csc·reva. e .r emeti.a 
alguns jornacs o alguns mani:fcst.os aqui cu . esperava que os 
jcrrnaes fa.Hasso -da v iolencia por1!m •nada qual o motivo quo 
mandou-me dizer 'f"tue da outra vez .t.r:i:W.va. da vi<llcncia e 
quando deseja vir aqui me c:-cp!ique isto .direito para. sabl!r e• 
t'ae,o o advogado quando pega servicó. . , . . 

Caro Amigo eu e ~s Cama;1:adns a~ s-uas ordem~ e eu de-. 
,c;sjava. ir ai.ó ahi, nilo Af)i, conforme si for te aviso. 

. Responda-me no seu 1!anurrada e amigo, João Alfredó Fi-
oueiredo, · ,, 

Ponta d'Areia. 12 de .iulho de 1920. 
Ao camar ada <le.>ej-0 mu.it.as i"elioidades, camarad'a nol.e.i 

rruita d'ifforc11ça 11os t>per-ario..c; da Bahia. e Mina:s. e ncontrei 
muitós animados, só desejando quP. o <:a.ma.rada venh.a pàrr\ 
-0rganiznr a ·sociedade, estão mu-i.t.os ·di'spostos a luta, a p-0-
hcin. vne nest.o n:i.vio. (.' pat'ece <lU'S elles estão com medo da 
tua ch~gada, aqui .. mando-lhe (!o:,"ia'S linha:s .s6 afim · Ido lh1• 
mandnt• osl.c ,íor.na.1 para o camarada . ver este artig<» que 
tratn os pn.t.l'ões d•e annreh i.stas e vocô pó'Cle ~.ranscrever parn 
provnr que os anarchist.as .são clles, e nã.o .os õperari~, o nt·
tigo vat! com nm $;i:;nal pal'a: voce ver, é do eamarnria mnl 1·i 
cula n. 22G. 

Ponta de Areia . .20 d11 julho de rn20. 
Illrri6. Sr. OJynlho Jlabello - !::iaudacóe!;: 
Esl.a. ~.~m o fim de lhê communicar, que.> o promotor con

tinua -nntrcgar ·o dinheiro, aos nnt.igos SOl!ios ,j6. elhninados. 
Const.a-noo que c11c· ·dissera rtcnbnl' ·com n. Socif'dade. O capi
rtão de policia ia para Bahi:i com n forca. porém nin<la cc>n
·tinua enl~ nós :i.lguns i:1old:l.d'os. 

O capitão r~olv"n a viagem e c~nt.inua n.qui.. Pfl.rt.i
eularment.c t'll" proprio fat.lou rinn <l<'1x:nvn d" scgurr ngoru 
.aioon cspPrnndo o dnsienlar.o ria f:lociodndc. 

. Escrnvf!mo~ a.vis1mdo () l)QUCO CJllO Nl-lh-P-trrO!;. nrim rir 
o scnl10r arrumr t ndo. 1tirl'it.n. Mim fio íJll"' um din po.~~nnw~ 
<lnr um Viva. · · . 

Sem ottlt·o n~;;nmpt-o pcc:o con.lnr rorno i!rnl.oP. nmi1to~ n 
Cr.mm:is.~íin 1>1)m'nrio.. · 

Aqui nchn-~" !'CL" opcrnTios mf'cnnieo>l dnl1i. cinco dn 
Crnt.ral P <iau~ dh:f;rram fllH' ·!'fio rl:i Mi:olaln~r.o ~. 

Ponta de Arr in. 2G ''" .julho de. 1!1'.?0 - S:\ndai:ão. no cn
miwadt\ - Pari i c~ipo au senhor camnllara quu o associado da 
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Sociedade Bcneficen~e Operaria que o doutor Godinho está 
guardando :i policia para a sua chegada ou socio da socieda
de previno ao 8r.nhor quando vier venha prevenido para não 
passar pela decepção que nós passemos no dia 13 de maio e 
participo que no <lia 1'2 do corrente me7- a policia dciro um 
t.1ro na,._Q_asa de Ocalneve o. bala cahiu na sala espero alguma 
boa noticia do camarnda. Nadn mais. - Sociedade Benefi
cente Opc1·a1•in. 

Po_t).t_a,' (\'Areia. z7_7:..920. - Jlhno. Sr. Olintho Rabelio. 
r-ordeaes saudacões. Camara.<.Ja csla tem o fim d~ lhe comu-
11ícar que hoje· em um armazem da estrada, o Dr. God-inho, 
-Oisseram ao camarada Bernardo dos Passos, que elle sabia 
riue o delei;ado vinho. munido de haheas-corpns porém que 
o!le tinha tomado as precaucõ'.cs e tem tJne ri.gil' contra a so
ciedade, e o . povo em voz baixa faliam riue e!le diseram que 
na oeensrn.o· q_ue o camarada. cartar aqúi scrú desfcit.iado. 
Rste pedaco. não lenho certe:i:a, porém o povo quando falia. o 
foi ou é ou cst:í para ser. Desculpe os P.rros. H.cc:i.do de um 
1•amarnd::i da B. O. . 1 

• 

.Junto mnis o seguinte dor.umcnto sobre a sociednd<'. .í: 

Sr. Wnlter Scoficld Junior, DD. delegado de Pol.ipia do 
Termo do Caravell::u; - Nós, abaixo assignados. 'membros da. 
dil•«ctorin rtn Socicciadc Bcneficenl.G e de Resistencia Ope
rnria. viemos rl'!querer de V. S., na fórmri das leis em vigor, 
q111• garanfem o dirllilo de aS!'!Ociação. o seu _consentimento 
rrnrn n mesmn sociedada t'unccionar em sua séde, na povoa-
1'.~o do Ponln d'Arcin. dc;:;le :tnunfoipio n lermo dn Caravella.s. 

P::irn anrcwinc-ão d<> V. S. remeUemos um exemplar do~ 
r~/nf.ut.o;,. 

Conlnnllo com o 111!:0 critcrio de V. s .. pedimos deferi· 
nH•nto. 

Cnravnlla~. 12 de janeiro. de 1920. Alvoro Martin.• 
7\1~'N'••· prr.~idontc. - .facio AlfN!do Fi[Ju.efredo, vice- presi
drnlH. - JosrJ Ji'cn'r!i'rrr dr.' Sont'A.nna, :ln secretario •• - losé 
/\'t11wn.io, lhcsourf'!il'o. - D<'firo o presente pedido . O dh'cilo 
d1.• llfl!Wr.in1:iio t! gnrnntido pelo urt .• 72, ~ sn. dn Const.if.uiçüo 
.lo'Pdeml tl lll'f, 13.1, ~ rn d3 ConsW.uição do Estado. Os úSt.a-
1 lllo.~ cln "10cfoundn devem ser rcgisfrudos ou annol:idos no 
r:H'lt11·io rc!l1lccl.ivo1 na 'fórma doi; arts. 1G e 22 do Codigo 
Civil e nos lermos dn lr.i n. 17.'J, de 10 de setembro de 1893. 
l''i"n n ('si.a dnlegncin de tPollcin o direito d., fisealiznção do 
emnp1•i1nrmlo dns eilad:i); dli;po<::icõc!'l legaes. 

Cnt·avc:!llas. 12 de ,janeiro de 1 !119. 
81:ofielrl Junior. 1lc!egndo de policia. 

.Walte1· Sindcrs 
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Reconheção verôadeiras letl.ra e. firma supra ~ retrn d11 
cicladíio W.alter Sínders Scofield Jtlnior: dou fé. 

Caravellas. 13 de ,ianeiro de 1920. Em testeµiunho (si
gnal publico) ·de verdade. - O tabcllíão, .4.ntonio · Grim.c.~ 
l'rf onteiro . 

Ce.rnvellae, rn ele janeiro de rn20. - Antonio Goui't!.~ 
llfonteiro. 

Relação d.os n:omes dos opera.rios associados: 
1. Ariston Moreira. · 
2. Antonio Glome::: · Jc Vasconcellos. 
3. ll.Jfredo João. 
L Antonio Gomes de Oliveira. 
5. An.t.onio Maria. 
6. Areoinio Font.oura . 
7. Adriano rRooha. · 
8. .'\,,."'Ilello ]l}ugenio. 
9. :Alntonio Aniceto. 

w. Aquino :porphírio '(eliminado). 
li. Antoni-0 Moreira Dias. 
i2. Antonio Couto. 
13 . Agen()r Teixeira . 
14. Antonio Pereira Sobrinho h 

15. 1Antonio Henrique da Paixiio. 
16. Ante>nio !Pinto JuninL'. 
17. Amaro <le Jesus. 
:l8. Antonio· Goes. 
:19. Antonio Guida Junior. 
20. A])polinario 1locha. 
2i. Antonio Falcão. 
22. Arthur Ferreira. 
23. Alvaro Torres. 
2L Alfredo Mclgaco. 
25. Antonio Cardoso. 
26. Aydano Nunes. 
2i. ~<\ivdino Oliveira. 
28'. Arthur Leal. 
29. André Aposfolo. 
30. Brasil Americano (Esl,ií prestando S<'l'\"iç~1 mil i!:11·). 
31. Bernardo Paasos. 
32. Cvrillo Andrade. 
33. dnricio CaNlof;o. 
34 . Corriolino M. Cruz. 

· :lri. Carlos Figueiredo. · 
:lf.. Cecilio Moreil'a. 
37. Domenico Viola. 
38. D'eusdete Efrem. 
39. Ernesto Monteiro. 
4-0. Eetevâo Soares. 
!d. Etervino Sylvan" dos Snnt.os, 
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-i2. Epip'tianio Iiidoro. 
·i3. Emi!io Valentim. 
·llt. Francisco Galdino. 
li 5. Forf.unato Santos . 
!lG. Felippe Maria. 
'17 . Felizardo Metz.he1·. 
·i8 . Felinto Borges Piedade. 
!19. Francelina Ferreira'. 
50. Gentil Paulo <la Silva. 
51. Gil Paulo. ..· 
:>2. Gontran Soares de Carvalho. 

;)3 . Henrique Augusto Lopes. 
5~. Hordonio J. Monteir{). 
!'55. Henrique . Fe!'nu:ndes. 
56. João Alfredo F~gueiredo. 
57. José iBartha. 
58. .T osé Eugenia Barret.o . 

. 59. .To~o Rocha. · 
GO. .José Ferreira de Sa.nl' Anna. 
61. :José Eugenio Junior . 
Gl2. .Jayme Barbosa. 
G3 . .José de S:l Rodriig:ues. 
li.~ .• João ·da Luz. 
l>5 .. José Walter do Na>:cirnenlo. 
GCL .Tos(o Teixeira. 
67 .. Julião ,Tosé de l'lfeHo. 
IJ8. Jos~ Nunes. 
G9. José Agostinho. 
70. Julio da Pa:íxão. 
7t .. José de Sou7.a E !l.qµerdo . 
72." Joaquim de Carvalho Alvim. 
n. João Corrê::t de .Tesus. 
7!i . .João Plinio. 
75. l\fanoel B. da Silva. 
76. Manoel da Pa.ixão. 
77 . . MarLinho Dantas. 
iS . ... i\.fanO•)l Pinto Amara. 
í9. Manoel Rodrigues. 
SO. .Manoel Afüino de B:wros. 
81. Maximiano R'Olfo. 
82. Manoel B'albino. 

83. Lui?: Costa. 
8/i. Lanro Moldes. 
8ti. Lufa ~ntonio. 
86. l.C?ovigildo Lago . 
Si. Manoel B. da Piedade . 
88. l\fanoel Pessoa da Silva. 
SO . Ncphtaly Oliveira. 
!JO. Nel·3on de Almeida . 
91. Norberto Gosta. 

· !!2. Ovidi(I ·Paulo . 
03. Pedro Pernim de Lyr io. 

M9 
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!'14. Pedro de J'!sus. . 
!Hí. Pedro CelcsLino. 
!'>ti. lluy. Melguco de Almr.ida. 
97 . Rosalio de Benna. · 
M. Pedro Bcllarmim. 
!l!l. .Pedro :lfngró. 

100. Vfrginio Bom!im. ' 
101. Vir.cntr. Viola . . 
l 02. 'Vnlen!.irn Hermo:;cnr.~. 
i 03. Scvcriauo Cidreira. 
1 O!i .. Claurintlo I.ouza. 
iO!> •• Jorio Tllomai Sl,uart .. 
HltL Almnchio Bilac Vianna. 
Carnvr.llas, 12 dê .iancir-0 <iP 1920. - Al?Jal'o Martins T<w-

2·cs. - Jnífo Alf1•ado F'ianei'r1Ylo. - JostJ Fm•1•r.iM. de 8rm/n 
Anna, 1• SGrretario. - Josr; Etiannio, l.csoureiro. 

fie.icHado o reférido rcquC'rimonlo n .. 30. 

Votaçiio do requerimPnt.o 'n. 3·!, de 1920. ·do Sr . l\faurir.io 
dl! I.acerda. indagando porqun foi aHerado . . no Lloyd Brasi
leiro, o rci;imen dl' oilo horn s r!c ti·ahnlho. 

RRQUER!MBNTO 

N. 3t 
' 

n~qnrirn qnn. pelo inl crmt>d io . firt Me>:a, o Covnrno in
forml' ciual <' mot.ivo porque aboliu no Lloytl ns oito hora~ d(• 
trabalho. ,i:'t l.axntivam <'nt.c ndopt.ndas. no Trai.ado Vcrsnillc1'. 
nas ConvcnNes ck \Vrishinglon. P. na Commis:!ão Espec-inl 1ln 
Camnl'n, m:mifl'!':f.nndo as~im o e,;:pirito rctrogndo dn l\dminis
t1·:içfío l'm mal ·~ria <lc r.oriqui'~Lns r:lo. t rnhalll<\ .. 

· Ju.Hificaçiio 

Siío nstas as reclamnçõcs dos opcrarios do Lloyd : 
<10 Lloyu Brasileiro faz c1·er no publico que os tnifciro:.:. 

<!Osinhciros e padeiros mnriLimos, cslão cm greve sem mo
tivo e pot• islo clles prnrisam fa:wr publi1:0 'lU<! foram Pl'Ovo
cados pelo Lk)yd, e que ~:tbf!m o qu<~ p1•ecisam. 

Defenclm·um a~ oito horni1. 11ur. .iú tinham, e 1,1 Uoyd ne
gou- llrnF- <' nssim a cla~f\r. oft'<ondi<ln. dcc.l:n-ou - st! ·cm gl'cve l! 

commll:m<lo mi ~\ln~ n"1:cs!\idntfoll, dnbOl'OU uma sól'ic dc con
dicür.s em q1w vollnrlfo no lrnlmlho. n:I qun~s ~!io publicaria~ 
e seguir: · 

A . gl'CV<' mr11•il imn - O 'lLW C]tterem o s t.o.ifciro~. c.osi~ 
l\lwirns <' p::Hil'Íl'Os mm·il imo,,.: 

1", o i lo horns de trabalho ; ' 
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2'\ vcssoal ucc-e~~a1·io para ~et~ feito · o ~ei·vic;.o em oito 
Jiorai;: 

::1", appli1;a~•ão <lo J!er1 nlanwntu tlu taif efro, do cosinlieirr.> 
n dv padeiro, 't11amlo embal'cados. approvado cm uma a:ssem-
hlúa em conjuucto: · . 

l1_v, aboli!(ão do 8crvil;u 1.mi IJandeja~', passani.lo o me::;mo 
:.~.ser feito nos l:'alões conforme é já adoptado em alguns na
vio,; do Lloyu, <.lenL1.·c esLc,,; o Avw·(i; 

5", :s1.w ·. cumpt'ido o qlW manda o regulameato do L!oyd, 
11u p;ll'Le referente ao Sl:1l'Vi1;0 de refeições nos camarotel:!, isto 
{:, s6 ::c1• penniHido cm cuso::; de -molcstia; 

t.i•, l;Crnm com;ide1·ados empregados do Lloyd . Brasileiro. 
t: não dos r.fmtmissai-i.os, como teem sido atê agora; 

í•, abolkão llos lagares Jc pra'/.foantcs de taifoiros e de 
<lj_mlanlc do cosinhciro: . 

8", orgau.iw!:i'ío de um quad1·0 do r>Pssoal tfo eau>:lz'a i:1ur; 
••evc i;m• feita de accôrdo com o Centro Marítimo dos Emprc
g.udos _de Cumara e a Uoirto Culirituia.. e Panificação Mari
L1ma: 

o•, nenhum 1.aifeiro, cosínlleiro ou padeiro, poderá ser 
dispensado do ::;ervíço. .sen1 que pl'imefro haja um entendi
mento, imlr•~ a iutcndencia do l,loyd Brasileiro e as directo
rius da União Culinal'iá ou do Centro Ma1·itimo dos Empre
:.;ados d<'- Camara. ou amda entre os commissaríos t'epresen-
1.ando o inlcndcnle 1i o~ 1·o;n·es0ntantes de uma das associaçõés, 
no qual ::;eja ver.iffoada causa sufficientc para o seu desem
ll"rquc, 1!vitando de:;sc modo in,i uslicas como se tem feito até 
f.J gora.; ·· 

1 o. acct\ilu.1· queixa:; ou reclamacõcs dos taiíeil'os, co~i
nhciros \~ padcü•os, por informcdio das direct.orias do Centro 
Mul'ilimo do,; Empregado!>i dc Camara e da União Culinaria 
1! Panificação Marítima, a quem acompanhará, quando possi~ 
Ycl ou os l'Cclumantc:$: 

11. ttüc ús horas de L'cfciçõ1~s ·u bordo sejam as mesmas 
" lll todoi-: os navios da cmpreza. u que a allas comparec;am to
dos o:; officia{•s, excep!,u:rndo-st• apenas quem estiver dl.l 
mw1·c-o. Em caso de fo1·ça maior. :se.ia o chefe de cosinha avi~ 
.-,ado pelo commiss:u·io.- quem. nãu poudc comparecei· ~s mcs" 
mm; afim de. não i>er pel'turbadn a boa marcha do scrvu,w; 

12 sr.ja fornecida ao delegado da guarnição de camnra 
unta l.~bclla <los cómcstivcii:; a que os tnifeirm; teem dfrcito. 
como t·ação , e um mc·!u~ para ·as. S\laS refeições dm•ante a sc
rnaua. ' 

Quu ainda seja fol'llclliua ao 1;hcfe de. eosinha uma ta~ 
lJclla i•"ual ít a que se rcfc1•c u. p::wtc antl.lrtor. para o mesmo 
saber ~ 1•0.1,íto dos passag-eit·o:;: 1le 1 •, 2• n 3" clas:;;cs e dos f9-
~uü;las. · mâl'inlwiros. co ::: inhciro:; e panificadores, bem como 
o ·11wn1t citado acima. ~ara todos O!:i tripulantes; 

13. que se.iam 1nclhoraclos . os >llo.inmc1\tOs uos taifc~ro~:. 
1~Dsíultcil'os. P<ldCil•os. obsm·vanuo-sc a byg1ene nccessarla a 
yicl;l do todo~ o~ ~(j1·es, ~ m1~ e~tc~ ~eilhªm . o n~me~Q d~ J>.eli-
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eh~~ cori·espon.d~n!e ao numero de individuas de que se com
puzer a guarnição de camara; 

. 'l q, que sL:jam desembarcados os indivíduos, que durante 
o movimento substituiram os profissionaes gTevistas; 

·15, volta ao trabalho. de todos os taifeiros, cosinheiros e. 
padeiros, d<3sembarcados ileste movimento; 

16, embarque doe. taifeiros, padeiros e cosinheiros. a par
Lir desta data, por indicação do C!lntro Marítimo dos ·Empre- · 
gados de Gamaras e da UniãQ Culinaria e Panificação Ma-
ritima: · 

17°, que o accôrdo 'apresentado seja assignado em duas 
vias, enlre a directoria do Lloyd Brasileiro e as directorias 
do Centt:"O Maritimo dos Emprcga<ios de Gamara e da União 
Culinaria e Panificação Marítima, legitimas representantes da 
classe em gTeve.~ · 

Re.i~?itado o Nforido requerimento n. 31. 
Volacã<> d"O rcque.rimento 1L 32, de 1920, pedindo info1·

maçõP.s sobre D regímen de trabalho e sa.!ario8 na Imprensa 
Nacional. 

REQUERIMENTO 

N. 32 

llequeit'<> que, por intermedio da Me&a., sejam solicitadas 
· informa~~s 1)crdadeirM, pois não são a~ i·cn1ettidas of1i

. cialmente pelo director da Imprensa Nacional, qua:nto · aos 
hora-l'i-0s, saJariu e regímen d'e trabalh:o naquella reparLicão, e 
tJU.e foram rcquisitado·s pela Commissão de Legislação so
cial. 

Justificação 

:Xa qualida<l-e ·de l(elator parcial l'equeri ~~m ··maio de 
rn:ui, ua Gommissão de Legislacã(} ::.'oocia.l. ao snu P1·~:-;icle11te. 
stndo uaa.nimi.':!Íl.ente app·rovado. iti.formac:.ões preci-Sll.s 'sobre 
.') regimen ode lraba.lho nas officinas do Estado, a serem 1>0-
lieitados aos oospectivos governos. 

Passou HH9 sem uma. resposta e t'!llJelíd;a cm maio <lti 
1920, o ,me'6m~ requerimentJJ doeu eUe ec:tã.o. após reiteradas 
solicit.:ac,;ões offici<Ries 011 officiosas do'S membros .-:la()llella 
Ct:immissão e de ~u P1·eside11te, a ulg-iuuai; prinwirai; 1~pn!;
ta~ do Governo da União, qu~). ou são dcficient.~·:-i ou nuilaB 
por falsa;s. . · . . , 

A Gamara ajuize 1:omo qu1zer de um funcc10nar10 q1rn 
em materia. -d r ~ inforrnl'S Pl'ct.isos á -lflgisl'aeoão em ~~tudo~. 
inconccbiveb ·t> m~nti'rooa!'. affirrna~ÕP-f;. 

A mim L'mnpl'C :re~~.:ibelecer u verda<dr- para quP eoni11 
Relati3r -die.')ign.a<lo do f.c~xto a qu·r me refiro no. _ant.1•
pr-0jecto de lei em exame, si uão me ac-0imc do oppOf;llCHJUlil
tt:P maley9)..o. 

,, 
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Na. sessão de &cxLa.-i'dra, Llia G do C-01Tenic, o Di.a1·io do 
Cunyre:;so insl.!l'"iu como li<lo no oxped:icnto da ve:;pcra u se·
guí!l-Le oi'l'jci~) t'ern~l!Lendo .mait; de L.t·cs depo~:; ifo :sua .solicj
W((ao, ai; miorrnaçc.res pe<hda.s pela Comm1s8a.o üe Leg110lacao 
8oci.al. 

Do .Minislel'iu ctoi:i Xt:gucio:; da J!'a:.::euda, de ti do concuLc, 
envJand-0 as seguintes 

lN1"0fü\1AÇÕES 

Ex.mo. ::31·. i" ~ec1·cUirio da C:a.n:1at·a dos DepuLauos 
Em resposta au Lelegramma uue V. B.....:. se dignou. dir.J.e;iil·-me 
C.JU data de :l9 do maio findo, indagando, em viri,ude de um 
requei•ime-nto formulado pdu Sr. Deputado Maurü.üo du La-
1;erda e aPP!'OVado pela Oommisi:ifi.o de Legii:ilacã-o Sooia.l dei;:;u. 
Cainara, quaes as (;ondições de ü-aballlo a. que se acham ~u
jcitos os operarias deste •i.\<Hnisterio, tenho a honra. de passar 
ás xuã.os de V. Ex. , yara os devidos fins, a:; inclusas cópias 
dos officiqs em que a Directoria da casa da 1MDed.a e a o.ia lm
px·eusa Nacional presta."IU infol'maç.õcs a respeito do as::;umpto ., 

Reiterú a V. Ex. os meus protestos d~ elevada estima 
e mui distincta considel:'ação. - HQmero Baptista. 

Directoria, da Casa da .Moeda-Rio de Janeiro, 2 de ju1.ho 
de 1920. - N. i. 255. 

Sr. director do Gabinete -O.o M<\nisterio úa Fazenda - B111 
rnlução ao vosso officio n. 47, de 23 de junho ultimo, tenh.o 
a informar-vo8 que· os operari'o~ jornaleiros desta repartição 
eomparecem ao ,;erviço das officinas ás 8 horas da m:.iulúi. 
e terminâm .;is ri. hora1' dia t.-u·cle e os diaristas que scrvml 
como ai..1xiliares da ContadoL·fa. 'J.'hesoural·ía,. Seccões .l!,iscae!:i 
da. Impressão e da. Cunhagem, Portaria e Almoxarifadt) •.'11r.ra111 
ús iQ. horas e sahe.m ás 3 por ser o expediente de:isas de.pr•t1-
dencias encerrado a essa hora. ;,,'"Osando tanto os operirios jor
naleiros como os diaristas dos favores concedidos pela lei 
êObre aociàentes no trabalho. 

Saudações. - Luiz A. Co1•i•fo. da Costa:, ditector. Con
fore. 1 • secção dia Directo1•ia do Gabinete, em 4 · de agosto d~ 
J !-J.2{1, - Fausto Poi•to, auxiliar da udminisLraciw u-0s p1•1,1pr·i< •s 
naciunae,;. Visto. - J. B. de Mello .4.1Tuda, chefe da soocão-. 

Impl'ensa Nacional, Rio tle Janeiro, 1(\ du julho de J ll::O 
N. 864. . 
Sr. dir-ccl0t" do Oahinote ílo.··'Minisherio ela J<'aiwnda -

.\ccusando l.'ecebido o ofi'ici0 o. :106, de 25 -O·c junlW· ultimo, 
ao qual· acompanh()U cópia do t.elegramma de 1.9 de maio, 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 24/00/2015 10: 12+ Pág ina 114 de 124 

iambem ultimo, cm que a Commi;;são Ü'•] Lcgisla1;ào Socia.J da 
t.:amal'a d.o:; Dcpuf;ado::i :;olieita info1·maçõc:,; «sob1·c quat~:; a::; 
condliçõcs de trabalho a que e:;tão sujeito::; os opcra1·io::; do 
füini:;tcrio da ·'.Fhzcm.dii'>, cabe-me declarar que, cm 3'1 de de
zembro ultimo, o <iPcssoal Amovivcli> tle:;lc estabelecimento, 
nelfo comprclwndidos todos os operado::;,· ::;e e.ompunha do 
888 emp1·eg--ados, dü;ti·ibuidos em G73 pa.rn a Imµrcnsa e ~ lG 
pat•a o Diario Oíf'icial. · 

Tenho para. mim que, p1Jlo mcno:; aqui na hnpt'<.m::iu, ~'a
cional, a aelual ::;ítuação ào opcral'iacJo é a mais lisongeit·a. 
JJossivcl, visto como, i;i. desde rnuilo já havia siLlo ;Hloptadu 
o regímen das oito horas de trabalho, com 1neia hora· l).pena:;;, 
p:fra l'ii;eira 1·ei'ci:.;ã0c, i;on.eedida )lclp i·e0~Iamento vi;;cnlc, 
ullimamentc esse prnzo foi elevado para. uma hora. 

· Os serv~o::; cxtrao11:d'il1arios, · (Pre~Lad.os pelos· 01JCra.rios, 
~àu pago~ á razão de meio dfa cada Q.uas horas. contando-se 
pelo dobro quando ,,;e prolongam além de mcia-noiLc. EUc~ 
::;\\ dividem uas duas grandes classes: jornalch·os e obreiro::;, 
aquelles vcneencl'o dfarias fixas, c::;tes percebendo 1;onformc 
os trabalho~ que produz.frem, mas cii.lculados por la.bcllas 
cujo:; Pl'e(,'OS lhes sã.o favoravcis. Si'; anterio1·mente, OS obreí
l'OS .não gosavarn de ·certa::; regalias, como se,iam. en~re outras. 
a de licenças remuneradas, agora Já não occo-rre isso. Uns 
e outros estão gozando dos mesmos favores prévislos cm lei .. 

Como ::i não bastassem ai; regalias já existente::;, o de
creto n. -i.0161, de 16 <lo janeiro cfe Hl20, veiu completar a. 
vantajosa situ:i.ção ·do operariado, aqui na lmprensa Nac•i•J
nal. Na vct·dade, loda8 as c:oncessõc:s, sem cxcep!)ão de uma. 
::.•í, foita~ ao ru11cC'ionalismo publico, foram extensivas ao 
operariado, o qual. como remate, vac, dentro· cm breve, par
ticipar do montepio, conforme se verifica do p1-ojecto de re-
Io1•ma ji~ publicado. . 

Alhis, o operariado aqui na Imprensa Nac·ional, d.esdo 
muito, vem sendo amparado pela Caixa;· <ie Pe11Sõcs, regula
mentada pelo d'ecret() n. ~2. 681, de 17 de outubro de 1917. 

Por ultimo, devo dizer que o regulamento. V'igcnte · na 
lmp1•ensa Nacional concede, ao opcrario, ou emp1·egado, do 
c111adro do Pessoal Amovível, que eqmpletar 25 annos de se1·
vico effccf.ivo uma gratificação qu"! vae até 3-0 % dos rc.spe
ct.ivos vencimentos. e. para se aquilatar a extensão àe se
melhante beneficio, basf.a coru;idcrar-su que jó. se eleva a 
ei6 :770$ a d-cspcza annual de(;'.or1·entc do disposit,ivo i·csula
rncntar, e ella tende a elevar-se cada vez mais. 

Em vhita do ox[losto. "Penso que inquirir-se da::; <i:conLli
ções de frabalho a que estão su,ieilos os opm·arios~ equivale 
a in&.tgar-se qual sua situação, e, em tal caso. a informação 
peide ser dada. resumidamente, deste modo: o opel'ario, na 
!Imprensa Nacional. se encontra p1•csentemcntc cm situar;füi 
(lcrfcitamcolc igual a do fum:donario P.Ulllico . . 
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SESS,fo ~:;r :?S 1m ,\GOSTO DE 1020 

JuJ;o que com us info1.·niai;1jes que Yenho úe vrcsla.r fica 
~af.faft:iL;i. a rcqu is·ir,fio cun,.;f.antc Jo telegramnin,- aliás pare
cem.lo-me que foi redigidtJ ;fo La! mono laccnito que d>ifflcil
nwofo se ccin1prehend1! a 11alt11'Pí:a de Lodas u:; í ufortna1;õc$ 
JH~t.lí das, entre ellu~. a de ,1"<.n·vic;v:> lllilifarc~ . 

Sauclc ·e frnterniclaâe. - O d•i t·i ~ctur geral, :\ nl(.>n'iu JJ01·
r1~·~· Caslellu /Jmnr.&. - Gunf1•1·1>, :1 • secção da Dii·cctoi·ia <lo 
Gabinete, cm ·i de agoslo cfo rn20. - Fu.u.~t·o Po1·lu, u.uxiliat'. 
d a administraçlfo dos in·o1il'ios naci.oual's'. Vis~o. J. J.J . dr; 
Mclla, Cnnhu, che:l'e de sc.ct;ão. --· ,\: quem fc;.: a requisi;:ão.1 

Vae al,'.:01·a a Gam ara w•1· como ~ disl1ngeira:i. a · siLuai;.fio 
do Operariado na lmprc11:;u e· •1nanlo it sua sil.u ac:üo ú equipa
ravel á do · fulWCiciua1:io puhlil°c>. C muito CS!)CCiaJmenlc O rc~
lal.Ol' áD Uwsc sobre operai·ios do Estado que se t>diliquc com. 
e) <JUC colhi cm inqucrilo pessoal e diredo do~ mesmos opc-
1·nrios. . , • · 

Os pag·:imrmlos dr. 1~xlt·aut·dina1·ios (lUO. o directot·. luntó 
gaba uün se fnzem como di;.:. o SN'Viço cxlraori.linario uão é 
facttllalivo, mas obríg:l.l.orio e ubl'igatorio com ·multa.. · 

A ~o:l!o rusp~it•J transcrevo as .;r.guinles uolas tomada!:> 
rnhrn o caso: 

· Os éõt·teios. conl.inuo$ 1.~ !?-crvcnlc.s da . Imprensa Nacional 
e Dirzrio Of(ú:ial, lodos <.liat•isLas <lesdc 1!H~ . não rl'cr.hem pa
~mcntos co1·1·C'spondenlcs a S\•1·vi1:.r>~ ·é:draol'dinarius p1•csta- . 
<lo!; cm •lomingos 1! fet·i.ndos. Di'I. o regulamento o regirncnto 
in lemo , regulamento ((U<! ucumpanlla o flor.reto n, 4. 680, de 
H cl e novembro de 1902: 

Regimento interno ; 
O scrvirJO. cxtraordinado é obl'i;;atoril• . 
AI'!. 7. • O sc,·dcu · e;t:t1·urn·<li1wl'io é olii·i11ato1·fo pat·â. 

lodos os ope1·ur io~ •l cm1H·cg;:1do~ 11 110 :t cllo 1'01·cm cJ1amadu&: 
t'-:< qu<• avi.saclos fnllurem. suo pa~~i'liCis de ·11111(! nwlto. i11 11d 
ao sulario de meio tl fa on lle nn·, dia nas rl•incidcucia.s, scudo 
jurnulciro~. e~ de ~$ a. t:t$ ~<·füM i •br~ir-os . . 

At'l. 70. O Lruhalhv cm domingos n dias f1'1·iadns ;:;ct'Ú. da:; 
R ho1•u:; á 1 hora. t"la ta1'rlC'. r.mztm1do-~·:c um dób1•0 o Q1.:.i:: p,\Sf:>,\l~ 
Pl·::õsr:: l.lMl'l'B. . 

Al'l . 71. O dic'l!t'lOI' get'al ci an tori?.adn a 1•1wei· o t'L';.d
r111~n :o inlt'l'llll da Jmpl'c: n1:a N:u:imml e ])i,n·io Uff'foial, afim 
rlc. lH'l-o de l\('.cürdo com o 1n·es1.•nto rcguJamcnlo. 

O ~orvi<:o exl1·au1·dinurio eomo (: [lago: 
Al't . a.• O 1-'C'Tvi\;O f(Ít'a das hnrr.~· marcadas 1111 arLigo nu-

1 ccedente lÕer{t pago à raziío de um ctu~wto da ·lliaria l>Ol' hor'.l. 
niío ~xc:cdcndo de meia noitl'. Dnll i cm dcanle st1ni. pago :~ 
l'UZUO do lTIPiO dia f>(l\' hOt'<I. . . 

ArL. .'1. • Quando hc1uvcr ilerviço t•m domingos 1'! dht$ fe
t'jados, comccnrá o trabalho á hora mai·cada no regimento ill~ 

C. - Vol. VI. 40 
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·l~ruu, 1.:. !1.:1·u1inarnlu :1 1· lw1·a tla - !.ai·cle a IH'Olouga~ào clu su1·
v1co, n lem du:;sa. hC\1•;1-, sel'á conlaua pelo doJu·u. .. 

· Es,;as r.lisposi~'üe,; sempre . vig·or <1ram 1•m favor d e al1:,·"U11s 
opt~rarios·· e empre~rados da Imprensa Nacion al e Dfo:l'io Of(i
ci'al ai.<! 1 ~)t .1 e depois desta dai.a? alé hoje. vigorando ainda 
11:11·a ou Lros emprngado~ •} 011·ern1·i0s. · .J;í l.eem esgota.do lodo,.; 
os meios ordin:irios os i11lcressados para que o Sr. M.inislni · 
ela .Fa:wnda reconheça o direi f • .:i dt• percr.bl'.'rcm o salal'io ccir-
1·cspo nclenf e aos serviços cxf.raord inal'ios 1.•m domingos e fo
t·iados d._,sd c 19'14 pura. cú . . Parece que l• ;;0u direito não tem 
!'li~lo 1·c~nnhccido devido a nma l)Orlaria . do Exmo .. St'. Dr. 
ni"ada\'ia f.:orr~il quando Ministro da Faienda. que dirigiu ao 
Sr. diredor da Imprensa !\acional. na qual proli ibin scrvi
CO!; cxf.raordinario:>. 

· . Maic>, p ergunto. pui·que s••rá legal. valida pari.i todos 11;; 
nt'feilos. lal portar ia s(i paru nns i: n fio pa1·a out.ros, s i é ciuc 
·~lia co11id1~ com as 1Ji~posi<;.õcs do 1·1~ g-11lamenl.o inlen10 .da. rc-
pa1·Lição·? . · · · 

Porquu · . ~·~ pagnm a;;;;im a outros em1H'egados e opcmrio::; 
os serviço~ .-xt raonlinario8, prestados em doming-tis e fe.r ia
do~. de pe!·l"cilo t\t:cé\1•t.ln com a le ftra do l'egulamenlo e rc
g-im<'nl11 inft•rn(I , Quando acontece que o~ n ün contemplados 
supra mc1wion:ul1)~ cki"Xtlm de t:Ompar1' 1: er ::w~ scr\· iços cx
fra(lrdiat•ío s sfü1 punidos · com o ari. 7º do r1~gimento interno. 
que diz. que lodo cn1pt·ogado qUt.• deixat' de comparccct· ao 
serviço uxf.r:'l.l11'di nario 1\ pa:ssivel d11 uma multa i;;ual ao sa_: 
lurio ele meio õia ou de nm dia nus rDincidencius, sendo ,ior
nulefro, H de 2.-:; a 8$ ~cndn nbri •im . 

A po1·t1nia u filie inc rcl'iro fl\: àictada . p nr mr.djd;) dr: 
economia 1• uãu pliclr etmsti l..nir cl1•ci sã11 intm·prclal.ivn ela. 
ir.ttra da lei, no caracter do prohibir mod~1·m1menlc tralialh\1" 
cxfraorclinarios. 

Para r·o11s1.·g·u ir impedir o pag'Ullll'llLO dns dom in~os e l'X .. · 
lrttot•dinal'iOs, o •l it'l'c\ot' du lluprcnstl ·~~comfo .n livro dn 
poulo · pafa riu•; '·' sfa·\·it,;o ú riú st•ja con ;1fatadü . . 1! i' súb~l.il.ú t · 
IJl'I' pnpP.11'.: las de l'Scula, guardadns pelo chf'fe desd1.• iOH , o 

·que bm·l:i i11ft'irnm1mtn ·a disposicüo da l 0i. 
011:mlt1 a . outros . infm·mn<'Õf'S dn of'fkio. dnvn n.innlar. 

·rmra ~ desLn1i\-a,-. o Sl'!:rninte ríue rnc 1\ii tln.uo <\\'Cl'igunl' n11 
Dinrfo Offit:iul: 

«O D"iario O([fri111. 1'.on111vc.•-s1• rl1' 1•011 1 po.~ 1~~a 1) , r11\·i s ;i 11. 
~LC'l'Cot.ypia ( 1 ÍlllJll'l'S,;ão I.' PXJWdii.:üo. COUI ~ l1í h1rn1 t•11,; $1!111 
ns . inlerino:.:, q11" n 81' . Caslf'llo todos os. dills adn1itt.e e dc-
mil.ll>. '! qnr s1'1 assignam n ponto. . 

Na cn1111:iosi1;ãr1 do Dinrio. cu.ia Ji sla do pC'SS<;JUI [õ:P 1\11-
ennt ra junf n. ~, ·, ns :W de cinm l!Osam daR r r•:.rahas <ln dc
cr()lll 11. ·L 061. d r 16 dn janeiro de 1 !l20. estando· 0 rc,., tantr 
cm nunrnro de .H su p11lf'.'nt.Ps p<'rtnanent.ei-. ah!uns com mai~ 
de f.'i anno.,; e todo~. corn mais ctc .~etc annos de serviço, sem 
nenhuma .;aranlia e 1'Cm ate! os 20%. que, votados para a,iudar· 
a opci'al'ios e dim·istas da União, exceptuou, - d o m ez pas-

' 
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saJo l.!lll 1.l1~ant.t•'. ClWlU L.um:ta ·<la foU1a de paga1ne11Lo que 
ainda nüo foi paga e esLú no Th~som·o;- - JS supplentes per
manentes e interino:; e.lo Düwiu. 

Os supplcntcs inlel'inos são qispensa<.los cm 31 .de ue
r,cmbro, qu;:i.ndo termina <> set·vir;o do Congresso, · l~nLram em 
maio. -· 

Na compos idio do Diu.dr>, o ponto é dauo ás ti horas ua 
Lut·de e . enc1~1·1·a-1:;c t/LWtJi.lo l(:rn!ina o trnha!lw, que, se;;uudu 

n sua cxig-~~ncin, '~ todo d1J t11·:;.r~ncitt, - terminando não raras 
\'t::i:CS depois da:; .1 du macku:;ada, - por con;,;e;;uinte -10, 12, 
H horas de si.:1·v ir:o ;;1.!t;U itJa1; ·e sem neulluma t'.Oll1 peusa1;üo. 
nem mr~smu a de licr.w:n, s1::;undo o decrnto n. ·L OG-1, que· o 
Sr. Castcllo sú co neede aus ~H du fü;La acima. . 

Os H· ~uppleutc,; vi\·crn úe ;;ubscripção ou mol'l"eni :i 
mingua, eomll suecedeu ao opcrm:io Velasco que foi mantido 
11rla ei:widadc puhlíea, cm ·l\.ltlf. a quem o Sr. Castello negoo 
tudo, incln$ivc u lin•n1;a scrn \'Cncimentos par·a: que pudcsso 
motTer. E' f.Jom no!.av qqe Ps8a H,;ta ou quadt·o ainda é do 
lr•mpo do Impcl' io, quanuo •.l Dim·io ct·a feito corn iU pagina:,; 
1.• Que i!'ra pf'(>.eisn o pes:;1ml que hoje conf9ccio11a o mesmo 
Dil)riu corn ·100 e ü:; vrzes :2'll0 paginas. . 

0 sysluma du tra!Jall1u (• a l.;u•pfa IJaru ü U1~Üo1• ia. ha-· 
\'1:nc!u pouco:; .iot·n;.ileii·o,:, qtw inval'iavclmentc kabalham tu 
lir)ru:; "e:;uirln;> e qw~ ~,_:, pc1·~ebcm o dia natural de trabalho, 
S$00S. 

:Xa rcYisfln 4! ll nw~tlH' :.ystt:mu de serviço. haYendd~ sup
J)lr;:nlc:; e cffeclivos. cu.iu p1rntu scnoo Ú8 7 il2 da noite, t•a-
l'a;-; Yt!t:r~;: ..:~ 1.~ne{~tTado nlll1•s da,; ,·'l ela madrugada. . 

Exisll•m lan1hr·m o,; lut 1·1·foo:'. u lli ma e1·e:11,:üo <lu S!'. Cas
ti!llo, LJUe t•Jll w'F. di.· u1u LJUndt·o. · \'ae uua1·ehizuudu lodo:;; os. 

t'1~t·vi1·os desla casa. ··' 
"Da sf.1~t'eL>l.~'Pi:1. iir1[Jl'l'>'"iih.r {.'. expedição do Dial''iu são o:s 

rnais ü1~:-;~1-twalltt;;. Coltlc1:arn quasi .~mprc Ú$ S 1j2 da noite 
·~ mrni:a cu11~c~uem ~abir da rcpnrl.ição siolio no out.1·0 dia ao 
meio d ia. Estilo no 1•nla11! 11 comprchcndidos dcntt·o úo dc-
1·1·eto -LOG1, qnc· lhes :;al':ud.c 1ictn1i.;a. . 

E' nu cxpcdi1;ifo do Diw•io f!llC o Sr. CasJ.clJo Bl'anco 
planta mais anat'(;h iu, dcmillinclo i~ aclmif.tindo todos os dias 
i:.1:- chnmad"~ ·i:;u;;uca;; (l!•~lli" qn1~ u~~i1.rna o ponto e ltão traba
iilaj, em ~alisi'ur:üo aos perliu<>~ p11lilicos. 

t:OmlJ acabo de e:qx'1i• a \". l~:x. '" essa a 0:1·;;anizucão do 
lliariu, LJlte trabalhando m1 tH•ui· llffieina do Brasil, sem lly
;.:íene, :,;r.m matet'ial e t-icm ;;:i.nu1f ias, e oxgottado por mais de 
HI huras Je lrnhal ho noel.ui· no, nw1·c0cu a jnformação do Sr. 
l:a~L\'llo Branco, q111.• não r•xpt.·irniu a verdade, c1uando diz que 
falla1· tlu" garanLia!.' dns opcr·ut·icr.-;· daquclla casa NJtlivalia a 
r:i:r.<.w-sc que os nll'i:illlOS g·usam .i:prescntementc de · s.ituação 
.PCL'fci lamente igual :i do funccionalismo publico:>). 

' 
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QuanLo á Imprensa, i:;ei com cArtczá que os operarios que 
...,ão obri;ados a trabalhar mn·scsta.s -nada percebem, não ha
vendo folhas para pagamento à.e se'l'vicos c:draordinarios, não 
obslante o accumuio úc trabalho naqu•~lla secção; assim como 
que exist.e srundc 11umero <lo aprendizes com mais cle dous 
unnos ·que na'da pcrc;!bem. qnando a -lei manda pagar com seis 
mcze$ de! .permauencin ua casa~. · 

li'inalmcnl1! u quadro ab;:iixo mostra o dcsc1•iterio das in-. 
rormai:õci: r1.1•cstadas: 

llELA'.ÇÃO ºº PES$ uAL l)I:; ,\CCÔRDO COM A E8CAf,A :-.iu L!\"Ho Do 
PONTO 

Quad'ro dos' effcctfros 

Os nni;.:.os que leem licenca com vcncimcnLos : 

Afi'onso Moreira · Oclàviano, J eaquim Antonio MarLins 
:Pereira (ü:. ) , Carnifü1 Lcllis de Aragão Conc<>.loão, Olympio 
Santos l'iunes (rfü1rnu) . Lu iz Cesa1· Samão, Domingos ·P ereira 
Arantes, .Jadntl19 Vcllosv Cordcim (dim·110 ) . f'trancisco .?\e-. · 
ves, Fra1wisl'o da ~i'!Va Cabr~I. :Vlano1~l Fernandes ifo Ol iveira 
Rosas, .. João 1Jania:>ee110 do.~ 'Santos. F1·ancis00 P cràigão Filho, 
José Auguslo dos SanLO$, João l\lcdeit·os <la Silva Leal, Joãu 
Corrêu. da. Silva Amaral, M:.\rccliiano Augusto dos Santos, Ma
noel aios San los Lima .. João Honorio de Carvalho. A~nsLinh•) 
da Slhcira Mendonça, i\lam•el Silvino Fen·eira, Alfredo Bar
roso Pimcntf!l , Olcg:.l'i u CP,:>ar de l\loracs, ·Oscar 'fo t•r es ·Mo
:reira, Euclid<':s Nortil'ga. Manoel 1•'1·auci:sco dos Sanlos Ju
nior, AlexandrP Aguiar, · .\!varo A1·aujo da Com\e ic;.ão. Jos~ 
Placidino Nunes e Franklin José da Silva. 

Q1wd1·0 dus SUfPltni.tc:s 

:-li'l!l tr.1•m liccu~a com Vêndmenlos: 

E1·11csl.(: Goni~a!'.·1~s Paim. All.Jat'ln do Es1)ir ilo Santo, 
Isaac ela Costa Almeida. neymildô Jorge dn Silva. J osó Tava
res <los Sonto!>. GuLll'iel (lo. Rodm. Pereira, Oldhcmnr Babu, 
Luiz lfont'ic;ue Garvulhal. Manoel .fo,,;uino NcLlo, Apl'igio Cor
deiro <lo ·Aruujo. l\nfinu J>inLo ·d:1 $ilva. Ant.on io J~stovão de 
CasLro Scrgh_t, Uundidu de l-1irauda, .Julio Pr~stes Pimcnt<'l, 
'Miguel Archan.io dos Santos. Nativo Aml'l'icano Ll>ssa

1 
Al

:frcdo <lo Soma Pinto. Aut.orno Marcond"!; de Castro, Jo:su Dn
mingues de Oliveira. LuI;>icino .José An;,,llolio dos Sanlos. Jo:;ü 
Bio!chini, Olymvio liyginq, Isaías Armstrong, '.\lacicl Bentv 
da Silva Nory, Casl.illio L!lcornba. Miguel Scnna de Oli\·cira, 
l\fanoel Affonso Pir•.~s (r1!visão), João da Silva '.\fodciru:!!, .Al
cides Lopesh Bencdiu~o Anf.~m io do Prado, José Marctilino dos 
Sa]ltos. Art Ut' Salles, Manoel Cardoso, SalusLio da Silva 
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Marquos, João Piedade Xavirr, ClrimcnLe Saicudo, Antonio Al
ves l)into Ferreira, Manoel R~tcvfüi A. Nascimento, Nilo Fer
reira Pacheco, Bcncdicto Palma, .José Cahetê do Carmo Rego, 
Victor Santa Cruz, Munoc-,1 NavaL'rO e .João Jo:s6 Pereira d~ 
~.\qnino. 

'N'0\"05: 

D.itJ.lma Barroso Pimcnt.Pl. João Martins Falleiro, Lau
õelino Eloy do Na::'lcimr>nto. -Glaudionor Lourenço Pinheiro. 
Alipio Graça, Galileu !.\lr.nrlc>:. RobcrLo Torzmo, Gódofrcdo 
Aguiar Leite, RP.gino Jos(! dr Oliveira· Flilllo, Candido Brin
zidor e NeslCll'" Gmmarfipg. 
· Acredito. que po!' cssn. fórmn a Cam:lra. fique {lerl'eila
mente elucidad~ qnanf.o (t frtl~í·do.dc das informações <JUi_>, 1l1e 
i'<.•ram enviadas. · 

~a.ln .<Ja<s se51;õr.s, 28 de agoslo <l<! ·1!J20. - .M"u1·icio dr~ 
l.ar.r.rd11. • 

nc.icitario o 1·eferido 1'('.qucrimento. 
\'oi aç-ão do ~querimenlo n. ;32, d.e 1D20, do Sr. Ma.uri

c.io dr• Laci,or<la, pedindo eúriiu do processo ,life expul~o de 
:'llanot•l PrrdigáQ. 

REQURRlMENTO 

N. 33 

Rr.qne1ro LJUe, pelo in!.l'rmedfo da Mesa, se,ia enviad·a. 
~ópia. do pl'OrJf.'!,;!'1.1 rr.lnlin' ú p;q1ulsüo de Mnnoel 1Perdi!_tiío ~ 
l !)1 fl. 

Jnstificaçií.o 

Mnis como um chrcnisln que J10 inLuiLo <lo convencer i 
Camam cuja consdont!ia fe.i;hada a esses casos 1>6. o lecrdet< 
pl'>de abrir eom o Sczamo do Gov'et•rw, vou i·c11roctuzir, cm 

till lT'l>!l t·erm'os, t) pedido f1ll'l!'i.ulo.dü n rrt<pHLo d:.i expu l~ão de 
um brasl.lcfro. JunLei pholographia da cccti<.Hfo de seu nas
cimento o agora fa~~1 d:i ~crLidão fals11 qu~ o ncgaya afim de 
~r· poder cxpu.Jsar o paciente. 

Tran-si;revo igua.lmcntt' a carla rc.ccbida ncst.a data do 
f,'.J.Jenloso Dr•. Hcilot' rlc Morae.s. que :recUfi~n. alguns pontos 
<ln na1·ra~füi foi 1 a por mim ao .imtificar o ::mtorioi· rcqueri

rnento que a ~~nni;1n1. na sua inricf•'dh·t'l sahcdm·ia. ~P,ieitou. 
S~i que se \N'm .dizendo não poder a rnrtidáo de bn

pth;;mo pro,·1.1.r -~ nalunt!id<i.de cte.sd1~ í]lrn o rc;.rislro civil es~ 
t::.\'n. decretado. E' isso uin grosseil·o sophisma. 

Em primPiro log-01· eu.rnpre salwi' 1;1i nn <lafa <l'o nasci~ 
mrmto cssP t'{'g·islro c~L:wa em vigc.t·. Proyado isso e ac~eit.o 
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na ·especie o argumcnl.o, · facilmente se mostrará que cm ini
ci-o aquelle S{lt·vico, o cosLumc a1•i·aigado até o passado mais · 
-l'l'!ccntr. tinha. infundido entre o povo a prefercncía pelo ve
lho mct.hodo· da irn;cripçuo na;;; pnrocl1ias, a que Q com1>ellia. 
com -estranlia força dn ercn(:a. a reli.ziosidadc c:i.Lholica, com11 
.n<. caso doo pacs. de Ilfano'al Perdigão, ambos ·dessa religião. 
'l'::mfo as!:im foi q1rn o ptoprio Governo sanccionou ha al
gum; .annos, .i:í. depois de 30 <1-0 pra:Lica do sysl,ema, permit
tindo a inscripção .sem multa d-()s que no en$aío <lo regimen 
não SI? tinham •·eg·isl.rad-0 nos carLorios civis .respectivos. · 

Ar.cresce. a men v~~. uma ci.t·cumstanci::i. impol'tante, 6 
que n5.-o se trata como 'no sor.teío mil.itar de . caso em <1ue 
'l Snpt"cmo :ffrmou jurisprudencin. · contraria a es&!s ti tu los 
religiosos por nã-0 podet'l~m conco.rre1' com M civis, cm vistn. 
àaqnella lei e dn. do regisf.ro terem <1omplet.arlo a provi<lencia 

que os c liminnv:i. 

Alli se . visava provar n. idade para tr.r nns leis a capaci
<.lndc de nm dirí'ilo nellas in~cript.o ou n obrigai:ão que, com 
(l .ida<l'.'. <lecort"ia no individuo. · . · 

Aqni. não. ·'l'r:i.la-sc de 1m1vm· ;i. naLnralidade para evi
far a <"xpulsão de nm brasileiro. Como podP.r:í.. dcaute de uma 
fl"llll <'npitnl de!~sn natureza, ritv' a Const.itn icao cxpressament,(: 
11niz aholir pa1·a o nacional. o Gov11rno. chicanar, deante da 
,wo"n dt~ um factn: o r.ascimcnt.o nti Brasil, com a natureza 
da prnv3, qnt:' e! de~ facf.o irrcspondivcl. para cassar o indige-
nalo a um Sl'll r.oncidadão ? \, 

Que . n::ir.innnlirlndc fica elle tendo depoi s da cr.rlidão d<:! 
liapf.ismo "in11f il iznda . por Pssa conscicnoin juridicn <lns no.r.:sM 
l"g-isf ni: ? 

; A HP:-111mhn!n ? Mas na Hcspanha N~Lá o pacicnt.e sem .po
tlnr .pro\'nt· :\ .nneionnliciade alli. preso indefinidament.e. dt'-
pois de íH•fliiln in!<lnntP do no;;;;o novrrno parn Cl'l t' facull.assn 
n ''" >: na l\"laj1•,.l nd,. cnthnl icn n <lcsembarq1rn do · «hnpnnl10 1 
rnnfP!lsO>, n rp1,. s1í ~., <'OnsP::t11i11 a:pó.~ innnmcras rlifficttldnrl""'· rujo inirin foi afjtli ao se>r visado o pa~saprirt.e elo Ju:•s7)0.
rihol nn.~rirln 1• fu1111i:a_d() "111 Srmfn,ç, srm que esses pacs hespn
nhor1' l'SLÍYí'><S<•m Nn r.ommis!liio do govf.'rno ou ·o tivP.ssem rr.
~i~!.rnrlo no t'•'SJ1N'I ivn co•1s11Jndn. B si o tivm;sem feil.o. haR
t a\'n n opc:ãn rl<'pois d" maior peln nncionalirlndr. brasill'ira. 

O.r.: n r g11111cnlos. porém. r:l::i. !':opllislicn <.'~t.ariam prejndica
dM pcln npp1·1wnr,ão dn prnJC'cto do Sr. Arnolfo Azevedo. em 
que !';(' deu Yfllfll' !mhi:idinr io :'IM rl'gi_r.:\.ro_r.: em qnalqn<>r culto 
nu igrl'.ia. nãn nnqi1rlla érorn cio~ primorrtim: dn medida.. ma s 
dnrrui ·pnr d<'nnt r>. rkf::fr. nbeni:ondo 192(\ dC1 plena mat.urirlaflfJ 
da Re pnblicn. · 

· Tl':m ~r.rc.yo a ~"gn ir a r~.rl .a n •lHC fi;r, l'ef1•1·ennia': 

Q:~nnl.1'1$ , :?1 <11' azMto de HIZO .. - :\fou caro Mantício d~ 
J...arr.rrla. - Ahr::t<:o-i"". r.nm ~a11ctad";; de t.i <: do nOs;$o t:io 
sympathico amigo e c.ollega Guimarães. 
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. Acaho r!P !"1r o l.C'll nr!.ii.:n «Nn li~rra dn::-. 1\ndrada!'.». imr.rl.o 
n'A Folh~.. Bri!h ante. com·n 1 o cios õs te11~ 1 ml1al lws. Parn-
11cn!'.. E muifo obrir;ado pela"' ~enProsas ref<'l'<'ni'\ia!'.. · 

E~collw!'.l.e com mni1a l'i'lic•idad11 o. fituln. pnrciue lmrle 
tf1t se 1.ro111:f'1' f'11sr::mhl1~ C!nm a mal P['Í:i. do arl ig;o. Q11e tristi~ 
.~in:i. n. dos Andrnd:u, ! Nascrram cm uma Lcrra. (]Ue, um se
rnlo masi fardf'. leria (!(- snpr>orlo.r os Thyrsos '! Ibrahins, e 
1rn<ic·lhcs collocaram 0~ nnnws gloriosos .insf.mruml.e na pral}1.1 
rm rine está sih1ada a cadr.iri ! . 

. fronins do destino... . 
. Tfa. o.l:mns lapso~. riue llli'l'í•rnm rect.ifiCados, no t.eu re-
ff'rído trabalho: · · 

O padrP.. que me. deu a cPrlidfw, chama-se Canto e r,ão 
r,oufo. com<1 verás da cópi:t phol.ogr~phica em t.tm -poder. 
c.nnv~m notar ainda, com rela<:ão a esse document.-:i, que nnlle 
frn Nlconl1ecr-r nfio sô a firma. como tambl'm a lnt.1.ra do i•1we,... 
rnndn. • 

Foi na c1trin, em S. Pau lo. r. nfío na sacristia da ma.triz, 
"m Sanf os. 11omo r.nlendest.c. r1111' o Tbrahim foi. vist.o, a exa
minai' ns livros. l~st.c facto, - 1~ impor!.an.te a circnmst.o.neia. 
--' se deu .cm um dos primr-iJ.'o!'; dins de novembro do anno 
pr1.ssaào. quando se effocf.tlfü"am as cfoportações: em virt.udC! 
das quMs suri:tin aqrn~lle irtrid<'ni.f' rom o ministro 011 n r.on
snl da Hr>sp:mha. no Rio. 

Nessa m1~stri:'l. occasifio. r nfín «nm mr.z clr.noís dr f:'xpuhm 
Perdigão~. como, por engano. di?.rs. é qne foi ;1edidu. n pri
rnoira. r.ert.idão, a negativa: o prd ido foi dirigido á Cnria, pelo 
padre GP.nesio, em dai.a de 2 tle novembro, e a r.ert.idão foi 
passada. pelo archivista da Guria. •?m dnta de 7 do mesmo 
m(!z, como podes ver d2 cópia rhotographica, que te remnl.lo 
.iun(o a e::;t.a, parn melhor f'sclnreci menta. 

Finnlmentc, trocaste a.~ nnsi=ns posicõcs .• minha e do pn.
dro (]a·nto·;·· na memornvel nrr.nP.iao cm qun com1eg11i nrranr.:11·
llrn o preciMo documento, que 1io.i1i é n carta de lihcrdndtJ de.• 
.P1,rdigfío. Esla circumstnncia ú tnmbrm import.11ntissimn: o 
Jl:l.rlrf', a pri11cipío. conservon-!-:<' do lado esquerdo do livro 
inrlirr>. q1w follwavnmo!t .iunl os, r 1H1 ú sun direit.a; imt.urnl
m~ntr. penP.o cn. porrin~ nll ... ~nhia fJUO o peri!Z'n c;;tnvn :í 
sinisfro. ... E estnvn. ·como .fá ~nlws. Assim penso.ndo. foi qul' 
tin• a inspirnda id<l·n dn rn•npo1· a trnrn <lnFI no·ssns prim~ira!I 
irn;;ic;l)r.s. O l'<'YN'l'nrio nfo ''~l1f'1·nva este golpe. At.ordondo. 
nfín l.f'\'i' cnlmn. nf"m l.í!mpn, cln o f'vibu.•. E, nssim. logo 0ur 
rnssri p:ira a sinisfrn, nm i1111a rins primcirn11 folhnR. no ·ncrsn 
'pot•lnnln. do la<lo rs1111e!'<lo'. l'rwonlr~i à inàicaçiio de~í!.indn. 
J'rip ;;;ignal - l'.i~ onlr:-t r,frc•umslrrnr.ia ·-pr~dosissimn - por 
~i~m1I q11<'. ndmm!.t' •lo nomr~ . .lfrmof!/, na primr.ira ~olmnnn. ~a 
H11rn 1·J'llZ. r1•il.a .n f.i.nln •.. 1r111n1•din l.:i11wnlc\. 1,h:ww1 :1 atf,•nr:ao 
dn padre~ para nsse f'lignifieal.iYo f:ignal. Mmo inrlirio l'~r.an-
1l:iln"o de q111• h~lYia :il1mm infei·e~sndo nos!Cl alli o scn dedo .. ·. 
O \'igario, ninda rnni~ :iln1·4fonífo. J)Ct'i.\Íg-non-se, " qual'\ 
d•~&mnion. 
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Vcin 1.erminat', para qun <.1Rlu a1c:mce :i. maln. Dispõe dn 
amigo e co!Iega muito admirador e reconhecido ......... HeitO'I' d1: 
Moraes.~ 

Santos, 2 de novf!mbro de 19119 - Exmo. e UcYmo. Br. 
- O ab:iixo assignado, a podido <le pcs'loa ínLercssada. vem 
respeitosamente solicitai· ele V. Ex. Revnm. a cm·tidl.io de 
baptfsm.o df! Manor.t., filho cl<~ !llaJ'ia Saw~dra r. F'rancisco Por
{]igão, nascido cnlrr! os annos JS!1~ n 1898. Nrto · havendo ve
rifica·do. no Indir.1~ Pal'Orhinl. de bapti>;ado1:1, a (·ertidão. rf!(JtlC'
rida, vénho, pedindo a nwfm· uracmr.ia vos.~ivcl, solicitar umri. 
busca minuciosa nos li\'ros ·pro11rim; d<' 11aptizados. archiv:i
dos na Cnria i\fotropolita.'na. Do quf!. ig-uaJ.•da dll'feriment<l. 
E. R. l\f. - O .~oadjot.or, padrr. Gencsio Noau.dta Loves. 

Despac ha - Cr.rtifiqu'''--80 o quo requer. S. Paulo, 7-XT
üi2 .. - ilfo1·fo Tcixefra., vig~rio geral. 

Tendo examinrtdo ns livros da Parochia <lc Santos, i1ão 
foi encont1'ado o assento que requer. S. Paulo. i de nov<E'm
bl'o rfo HHü. - P. de Sallos· Colfot f: Silva., archivistu ela 
Cnria Metropolitana. 

O Sr. Presidente - ~E:sUio fin.das as Yotaç;ões, 
Pa;:;sa•SO :is marcrias l'lll di~CUSSÜI). 

3" discm.são do pt-o.iecto n. 3':39. d0 1920. abrindo 11 cre
dito C'spccial de ~00 :000*, pn.1·a a compra d<'- mnch inas par:i. 
a Cnsa ela l\t()<'da. · 

iEncr'rn1da e annunciada a \'otnrão. 
A)lprovarlo em 3• discu~siío e rnvinr!o ú Com1nissão <le 

'fü:~daceãn o ~ eµui nte 

PRO,TECTO 

N. ~.5!l - 1fl20 

O Cm1gre~so Nnr.ional rlP-cr•etn: 
Art; 1.º Fi1•a o ?r0~il.l~t1~' !ln íl<>~mhlicn trntnriznrJn a nTl:'i1· 

fll"]o Ministrrin dn FaiP111Ja o i·r1:d1fo í'~(1P•'inl d" 200:000,:: 
cl!'sUnado (1 1~omrirn rln oitt0 mnPl1inai-c Phr.uix 11. ;;, 1rPE'1. dl• 
fl'asriu-cta, nma d<' c;-.·linut·o rio pon!.u1•n " umn Krnmm <le ~111·
ln1• ))nprl, nfiin dr. :lttf'IHl•'r, nn' Casa tlu ~'lo1'da, :'1~ ncr!N11:11dn
cl<'s rio !':t'l'\'it•n {]C :f1írnrnlns dn irnposl.o rfo 1!0llStllllfl. 

ArL. 2 .. ~ 1\1.\Yl'.lgo.'lm-sú 'u:~ disposi<;ítf'$ ·f'ffi con1.rario. 
3ª disrus~ão rlo pro,ir>rf.~ n. 2Ci<l, dr 1920. nlJri ndo o ri·r

dUo s11pplr>rnr>nk1r <lo r>ti :!l!"iO~. :í. vcwba ·J8•, <lo nr\~amC\nlo d:t 
F':izendn l'fo 1·orr(~1Jtf' {'X!'rcicio. 

O Sr. Ptesidecrite - 1\l'lrn-sc soh1•n a mn;;a tllll[l rmendtt 
r1uc. vric ser lida. 
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E' lidrt. aooi:ida 'C· •'nYiada á Commissão ele Finanças a 
Mguiu~e 

Em.mula ao 2n·oie1:to n. 260, de 1.?20 
(:~" di .. ~r.ussão) 

Ao at't. :l. º - Ac1,1·es<•r.n1.0-se: 
Paragrapho unico. ·:'\as nw,;mns ·r.ondíçi)rs. o J'.>l'l'Sidenl.e 

da n0.publir.a, fo~ri, nuLoi· i;:adn n. all't·h- um r.rl'rlil.o d" ~Hdlnn~. 
para o·ccorrc1• no _pagamr11t.t1 das obra.o,; de 1w~nnstrur•r;iio. pni·
'1111'.l passou o -0.v1so Se1·;;1•1folln, r!n si!rvi(.)O <k• f j ~r:a 1 i:i:rir:ãu d:i 
A.lfanclega do P:w(1 . 

Sala dnR Sr!i'SÔ(IS, .;?~ (),, aa1Jsln [/.(>. HJ:?O. - p' Ch~l'l/Umt 
d(' Miranda . 

. Encerrada n. 3" 1fücussão do profoclo n. ~.no, df' t !120. (' 
· nriiada a voLn(;ão, at.·i .qu0 .a 1·cJ'r.1·idn Commí::.ilfüi. {Ir} 11:irr!1ln1· 
.soh1·c n {'mrnda offril'coida. · 

Disrnssíin unka dn pm,jf!cLo n. 58, <fo 1920. dN•lrrr:mdo 
<tun o imrnc<liato ao 1•a'ndidato em que recnhir a nomN11;ão, 
!\os Mncursos l'C..'llizaclo!'. nru.~ facuMli.·des supr1'io-re.3 d~ t•n
l'ino e no c;oJl(~gio •P'Nlm II. tem dir1'ito ao ti1•.ovinwnto no 

· P.n.rgo d<i substituto ti quf' concol'r:eu; c<J.m parec~r da Com
missão de In~trueçfío Publir~n, r:Dnt.1·nrio ao i1ro.)r!'L<i 11 favo-
1•nvel oo 11tito do St· .. Presi clcnf.e <la Hcpul.ilica. 

E'ílc:errada e annuncin.da a. ;·okição. 
O Sr. Presidente - · :\. votnçúo dcilsc prn.iNl.n 1\ feita ]Wll' 

procr.sso nominal. 

O iwojocto é o s1~gn in tr: 
«0 Congres·$o Naciona 1 ii<'cr11ta: 
A~·t,. L" O immediaf.!) Nn votos no cnndidal.o 'rm quo rl'.

t'arir n · nomencão nos -l'O:nrur;;n8 ·t'Nll it.ndo11 nas facu ldncirs sn
pf'rlorc$ dr} rn~ino e no Collrgio Pr'clro TI, na l'{•mn. do;: nr-
1 igos 43 " H. do dl'r~1'1'Lo n. 1 1 . 530. 1fo '18 d0 ma1·c,:.() <le HH !l. 
rll'~dl'. que lN1ha sido npprovado tmai1,mcrnentr IWla t:ong-1'L'
µ:a~~no. ter:í rlir<'ilo ao proviml'Jlto no cargo de sub:;;Lít1ito a riu1~ 
1~nnoo1'1'et', logo qu(\ Sl' dô yagn por qualquer eireumslww in. 

PnragrnJ>ho unico. '.Abt·.ir·-s.e-ha, pm•ém, novo colnc11r.~r) 
11uando a vaga. {io Jognr d1~ . .;u}Js(.iLuto ~'' rl<·i· mai~ dr tr1~,; annol-1 
rli:-pois do concurso. 

Art. !?.º Revagam-~o a::: disposic.ões Pm eont.rario. ~ 
Os senhOl'('>o l'f\\\' approvarl'tn () prnjí!e\.o H. 58. tln rn~o. 

<" rr.jPi1a1•rm o ?:tito. rl'spondcr:"ío - .d111 - e os q1w J"l',iritu
l'rm1 o proj('cl.o, upprovamln n ·milo. rr.~'JH•ndl\1'iio - nrio. 

Van sü f)l'oe~<lP.r ú r"l1amncb. 
O SI'. Ephigenio de Salles V11pvlr.nta, sr.1·1iindo rle J • Sr.

rrr.fm•io1 1J1'rw1•rl1• (1 l'l1amr:da dos 81·~- J)r.•put:1dM, p:i1•n a vo-
1 ;11.:i'\ o nóm ina !. ' 
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FPita a drnmad:i. respondem - .~im "--- · ::tpprovando o 
pr•\i<'i:I() n. 58 de rn2n. 1• l'l"!.i0itundo n 1·1;/o, os Si·~. Lm1g-1•uher 
Fi!lrn •~ Manrido (/f' L::ic0rd:i, (~). 

E rc~pondm·am - nr1o - rcj1~itando o pro.iecto n. 58, elo 
1 \120. f1 approYanclo o vú!o os 0Srs. E pldgcnio ' i.I(.~ Saltes, .Mon
teiro. de Souza. Anl.onio Nigueira. SóUí:a Gast.ro, Dionysio Ben
·rcs, Bento Míruuda, Cllermont de Miranda. Prado Lopes 
Cunha. Machado. Arthur Collares Moreira, .losé Barreto, Ro~ 
di·igues Mnchado, Pires Rebello; Felix- Pacheco, Armando 
Burlnmaqui, Marinho de Andrade, Thomaz Rodrigues, Viceu
to Saboya, Thoma:.: Accioly, . Osorio de Paiva, Ildefonso Al
bano, José Augusto. Affonso Barata, Cunl1a Lima; Oscar Soa
res, .Tofio Elysio. Gonzaga Maranhão, Gervasio Fioravant.e. 
Arnal(fO BasLo,;;, Estacio Coimbra, Arístarcho Lopes, Julio .ele 
Mcllo, Luiz Silveira. Costa Rego, Rodl'igues Daria, Pil'es de 
Carvalho, Par.beco Mende.R. .Toão Mangabeira, Arlindo Leone, 
.Tosé Maria. Raul Alves, Eugeuio Tour1nl10. Leão Velloso. 
Heitor de Som:a. Nir.anor Nascimonto, Paulo de Frontin. Saltes 
Filho. Raul nat-roso, Azevedo Sodré, Manoel Reis, .Toão Gut
mnrãcs. ThcmM.oclns de Almeida. José de Móraes .• Tosé Gon
ni.lves. Herculano Cesilt', Augusto rle Lima. Francisco , Valla
flar<>i<. Senna Figueiredo, Josino rl~ "\ranjo.- Moreira Brandão. 
J:iymn Gomes. Alaor Prata. Vaz dn Mello, Honorato. Alve!>. 
Manoel Fulgrmc:io, Raul Cardoso, Ferreira Braga, Alberto Sar
mento. C()~ar Yergneiro. Eioy Chnvcs. .Tosé Lobo, Sàmpaio 
Yídnl, · Rorlrii;:-uc:; Alves Filho, Pedro Costa. Carlos de Campos. 
Ayrcs <la Silvn, 'Tnllo Jayme, Ottoni Maciel. Luiz Xavier, Lub: 
Hnrtllolomou . .Toão PNneU:a. Pereirn. de Oliveira, Celso Ray
nm. Alvarn- Baptis.t.a. Carlos Prnafiel Mrrr1,;ul clq Escobar e Do
min~o,; l\f::ts<'nrPn lrns (87). 

O Sr. Presidente - Rcsponclen\m ú chnmndn sn Sr!>, 
])ep11tndos. · 

Nãn lia mmwro para se prosegnil' n:i. vol.acfío. . 
\'on lcvnnlae a seRsú.o, dcsignan<lo pal'a scgnnc.lu-fr.irn, :rn 

tio <·O~·i·r•nte. a seguinte 
ORDEM DO DIA 

·votação do pro.ir.elo n. ~8. de Hl'.W. de61tmindo qtw o im
mNliaf.1> no cnmlidut.c• cm (}Ue 1·ecahfr a noml'nção, no.~ concur
,..:o~ l'•'n l ilmdo:< na~ faculdnde~ supei·iol'n;: dn rnsino <~ no r.ot
lej.:io Pedro H. lcm <lit'l'ilo ao provinw11to no r.an;o dn ~11hs1.i
tuín :1 'l\IP coni.:!01~1·eu: 1~om p[l.recer da Commi,;são .Je Instru
('r·íin Pul1li<'~1. eonlrurio ao projecl.o '! f:l\'on1vl'I no 1•éto du 
~[·. Pl'PSitl<~nte da Rc1rnhlícn (rliseuS"-<io unkn ) : 

Disi:u~.~rto unkn <h.1 parecer n. 2.1. d1' :ln~n. 1·n1wNll'n1lu 
1 ic~ncn ao St·. DrpnlnLlo Joarinim O!<orío: 

3• disr.nssrw do pr0.icdo n. 388. tl1'' J!lll. ül'i;rnni7.n.nrlo n 
Codi1.rn rins i\grn1s: . 

3" dis<!llS!;ão do p.1:0,icclo n. 2.58. dl' rn~o. alw111fln ~ crr•
dllo t•,;;pecial de '7 :Oflli $6~1. 11n.i·n png:,n11'111n ao Dr. 1"m;r, Al
ves Pct'cira; 
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3ª rJiscnssão ·do pro.ir!cto n. 26f, de · Hl20, abr indo o. cre
dí(o nspccia l <le 8 :<i<i!l$77::!, pa1·a pagameuto a D. Maria Aris ... 
\hfü\ <ln Ai::rn.io .Tor:,:1-! e ;:;~us filhos; · 

;i• cliiic ni:;.,;fi.n do 1H·ojcclo n . 262. do 1920, n.ht'indo o cre
dito uspcdn l dr. 2··: Hl3$!192, pnl'a pagamento a llayrilundo Car ... 
\':ilho ti<! A .. :rnj1:i 1.~ Siko. 

L0vnnt.n-.sr.. a Sl"S.'ii'io it s H !toras e -15 minutos . 

sr;• ~ES8'.\.0, FL\l :i n ])V, AGOSTO DF. j !12() 
PílF.fõJ!)J,:-,;r:J.-\ l>t'I i;ll . UIJE.'lll 1111.\.N"r>'.:\r.1. PHF.SJOl'.:'\Ti~ 

A'::. 1 :~· horn.~ cotnparcnrrn 11s Si· ~ . _ Bueno Brandão, A1·Lh111.· 
Cnllarr'S Moreira. F r lh: Par.-hr.co 1 Andrade Bczc1·ro. Ephigc- · 
11io· <.!<.• Sallcs. Co::;fa !lego, ?llonf.1!io d0 f:ouza, Dfonysio llnnfo~. 
Hr•nlo !\lil'r.inda. Prado Lopr•:-: . . Cm1hn. Machado, Loi;r, Domio
;! n f!S. Hotlrigucs :'lfadiado. A1·rn:11Hlo Bllt'larnaqtii. :'.larinh,·1 <li: 
:\ n<lr;ide. Tlloma7. Hodrigues. O;;rwio de .Paiva. Fredrrico 1301·
µ .. s. Cunlln I.irnn. Sinwfrn Lral. Gonzui;.:a i\Inninhão. PN·cir;n dt." 
l.yrn. Al'i,;t ai•chn 'LrJpt's: Julio r.!r 'i\l•i'Jl(J, .Tn~o l\fo!H!~l'l-l . Ro<lr i
:::ues J)ori<i • .D1•odalo ?ifain. T.t>otwin Galrão. Par.l11H~r1 :\fo11rlns. 
:.-: .. iibra Filho, l\':rnl :\lv1·!-'. Tilrf)tHün ?.loreil'a. Jlodrir;tw:: Lim-;1. 
Lri'í<1 VPlJ1)1-lO. Ifoitoí• dp ~nmrn, P:rn ln de I<'l'onlin, !\l endc>. T:1-
Yn1·n;;, Len~rubrr Filhn . . foiiu Guimnrãm;. }"1·n1wi s1:() '.\l:n.·1•011-
<il'~ .. Jn~lt Gcini;n.lvc~s. Hrr(·ular1n C1~;;n1', A11µ-u::tn lh' Lima. ~il
Yl'Íl'a l3t·um._ ~rnnn F íi;111•ir(>rlo. L:n1rl11lpl1n 1fo Mngalliãf'~. Orl i
lon ili' :'\rn.l1·adf', F1:nnr.i;;1·0 nrl'~S:llll', Pan;;t,1) J<'l'l'l'n~. :\lnt'Pil'a 
B1·anrlão. Jn~·m" \.Olnt'S. -l\l.nnnrl FulJ,!'l'lll'in. nau! (~n1~dMfl, r.ar
IPs -.(i-a!'c ia, ,f (I.<:•' Hol tf'l' to. Co~~a!' \'prg11t•im, ;111:-:0'.• 1.ohn, !11:111111'1 
\'allaho im. :\rnnlplm 1\z1•\'<'<h1 . !\:-T1! :; lia ~i l\·n. l'Prt' h·n L1'it 1., 
l.11 i;,, Xn \'ic•r · •. Joii11 l'Pl'11r•l I n. .\t \':\1'11 Bapf.i.!:'I n, .fn:ill Siu1pl i1·i11 , 
.li:11·1;a l 1\p V:.::;1•ohar, 0l't:1vio H1wha 1.• Hnrbn~n - l'l11111;nh'Pl' (t',~) . 

O Sr . Presiden.te - 1\. li,.:!t~ d•• flt'"""n<:-n :l}!<·nsa n r.ompn. 
l'•'l'i1i11 ·nlo do• CóH ~1· ,.:. ll" l'' lladn,.:. 

. ..\iJ1'1•.,.:p U .•l'sSfül, 

O Sr . Epliigenio de SoUes (s 111>11f1•11t1•, .Ye1•11i1Ulo ti1.' 2" S1•
•'1•..t111'i11 \ 1.11·111•1•ti1• :·i lo·it111•i1 1\11 :11· 111. tia ,.:1• ... .:fi<1 :i11l1•1 ·,.ol1·11l1· a 
j111:d .• ~ .~1 1 111 11h . ..:1ii 1 \'~u.: tu·~. appr11\ ·:1d;1, 

O Sr. Presidente - f':1ssa-s1• :í k•if111·a do <>:qwdiP11fo. 
à Sr. Andrade nozerra ( I'' 81·•·1·r•/111·in) 1wmu1.lr (L lt!ilm•r\ 

1(,, - ~··:,: t lÍ 11 f I' 

<)l'l'ii-iw;: 
Do N1'. I" ~t'·1·rr"fari11 ..r.-, Sr' nnrln. de 21-l dn r,rir1•r•n l1'. t'•11m-

1111:nfrandn q11r• aq11Plla Ca ,.::~ dn •~11n :.:, 1·1 •!';:>u Nar.ionnl adnpt.iu 
:1 1' o : r• 11'rla rl1 •sl:i 1~:11n:1 r:i -:í 111·.-•pr1;:içií" dü s ,_.natfn. 11rnr11f:rnd11 
r•,.1·u1·fr 11• :111 ~··:' \ 'ico nl'lín1 d11 · 1::x ~~rl'ilr1, nu pnst11 ti" "l'll•'l':1 ! 
ok• IH' ig:Hb 't! t':t(!u:.idu, li gl'lll.'1':11 do: d i \'isiio g·raduado t: n l '(! f{H' -
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mnrlo .joiio li" Pig-11l'irr.rlo íl.oclin, "'• nosl.::i claf n. ·cnvíoll '~ 
~ane1;ão. - lnloir:tda. 

Don s tln Mini>;lf>l'io dos Nf!gocios da Fazcnàn, de 28 do 
corr<ln Lc. rnmntf<'nclo ns seguinf.es 

MBNSAGEN!' 

St's. !\fomhros elo Cong-rnsso Nacionnl - Rcm,r.f.tcndo-Yor.: 
n inr.lusa t'.1xposíc;fio elo Min isf,ro da, .Faz1rnda sohrl' n nr.<'essi
dnd1:1 rio. um crNlit.) Cf:.J)IX'-ial rl•.' 11.7 :720~. rlr.stin:.vlo no 1rn;;ri
nwn1Ji. no .cm'l'l'Jl !f• f!Xí!rcir.io. das g-r:ltifit!aç ües l'S:fWCinC':; :\ IJIH• 
f.em dil'r·ilu n J1Cssonl 1mcnr rr.gadn cio srrvic::o fln P!H~ripl.u ra
<.:ão po;• par i.ida» dobradas mn cl ifforl'nlrs rcp:u·tic::õr.s dr. Fa
zenda. f 0 111!0 a honra d í! yo,: sol icilar a !'otnpel.rnle :rn lnr i-· 
za1.:ão pa1•1l n al1t•J'\t11·n do mrsmo credi to. · 

n io <l1' .J:nwiro. 2G cJ,'! n.!;ost.o c!11 1020. !l'.l" dn Irn'lcpon
dl"!nrin <' ;33• <la lloptthliN\ . - Bpilacio J>cs.sún. 

Exmo. Sr. Prosid()nle d:i. n npnblica - P f'!o arl. 8" tla,; 
in $.l.rucçõP.:.; parn. (\ servi•:o clf? nserip l.uracão -por par·t.idas 1.J.1-
hrauas. de que t raia o ilf1-l~rdo n. ·1:1.11ir.. d fl :~ dr sel.emlwo 
<lo :mno 1woximo f indo. ao pl's~oal. riue sc1•v ir nas 8et•.i:1if's r~;;
iwr.i:ü:s · tlnquf?lla .11sci'ipturncão nas diffl'rPnt.rs · rrparf i(:i'H ) ~, 
SN':'t nbonnda uma grat iffonr:ao. r.~p1•r.inl, prrman<'tl l.I'; Jlt'•1-
y:_nmf'nf.c- arbi lrada. 

Sc:;undo n d~monsl.1·a~~ão org·anizacla pela Dir0cl.oria ( h'
rnl de Con lnhili!lacl1' Pubolica, -:;úhe·· a '117:nO$ a <lcsrwza, :il•; 
ao fim do <!xm·cicil). ~:om o 1iagamtint.o das gratificacücs. j :'~ 
m·bil rada!i. no prssoal inr.t ,mhidn do mrmcionn<lo serviço nn;; 
r!'par·l.i1;ó1' !: dus .l!~~ladns r da Cnpilnl PP.íll' ral. 

O ac:t.un l ol'\:amimf.o, po1·ém, n fío eon~i~na iloln<.:fio <'.JTI <.(IH' 
s.-i po:>sa· ::wt1tlir a •fo~peza. 

E a s:;im s n faz mist.1;r n. nhl'l'l.u ra ili' nm. r 1.•(\(l iln r..•pr
cinl piv·a nl.fl'nder as P~Upul:v:C1\•fl da:; i n ~l.ru1·cõ!'s rim· r<'g1•L11 
lãn -irnporl.nnh' serYit;o. . 

Dep<'n detHtn. a p1·o v id1mcin di' :nil.of•i?:ni:.ito iln Coú~r<'!llór1 
°N:l\'inm1l. rireo n \' . F.x . !li' ctig11C' dr prnmnvrr a. ~nn ob l.Prn:fi11. 

Hio r11.1 Jnnriro, !!G dP ai;cM t.n l11• 1 \l~O, 1/Cllnm•o /lu-
pti.~ta. · · 

~ 1 ·s . m<'mh1•010 1.'ln Congl'•'s~o i\'ncion:il - RPtnl'f.t.rndo-v•1~ 
a. J1wl11sn 1•xposi1::1n do i\lini;.tro da 1"ar.<'n<lu ~ollr1• n ncws~i
lll\de i.lt' uni •' rN!ilo PSPN~Ííl l <li' ti:li!)J'$!íl0, pnru J)Ogn m1•nl 11 
tli'>S vcnr.i11Wnl.os r11 J al.i\'11~ no 1wrioclo d•.• t <11• ,i11nlw a :i t d1• 
dt•zrmhro ~l\l 1·ni·1·1•11f•\ n1111n · 1• (]tll' .ião d1•vi,ln~ a .Ff'lippr' Mo11-
l.1'iro dP B11r1·11s. pn1· l•'l' >:itl11 T'Pi11 t.Pb?,f'tirl11 nn tnµnr• d1~ 1•llrl'1• dr • 
~Prt;fío da Alf:1ullr-:~a dP ~1111ii1;;. <'m \' irt11rl1' <li> :'1•11!.1•n•:n ,i1J1ii-
1•i:ir!1t. l.l'nl1 n n lJ11:1rn df' vos :;n l hdl ~fr a 1•ompd1•n l.P au l.nri
:r.:ll'fio pnn1 a a lw:·1u1·n' do nU1u l ilio r1·111.'lilo. 

Hin dl' .lan<' i1•n . .'! li d•' a )!'ni<l n <l1• Hl~O. t)!l" da J 11d ·~fH'll· · 
. rlenc in ·~ ~):!" da n .. publ ii·a. - h.)litoeio J>,•ss1io ,; 
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Exrno. Sr. l'1·c~irlen(.r• .J:i !l1:puhliea - J':.m viL·llldc <fo 
.~r;u U~ncn j t 1t.lícia1· iu. l'"diPlll' ~lunleirn de Btn·ro~ Joi, por tle
•~:·()fo Lk• :!D rle maio findo, 1'P\nl.egrado no lo;;·uL· d1~ chefü de 
;;1.•;.:\;fio 1Ja Alfandeg:i de Sat1Lc)s. 

T1·al.a-S1', porr.anlu. d1• um funcc"iunal'ÍO <•x1~ed1!llÜ\ du 
<ruadro. cu,it1~ vcncime11l•1:::, pot· fa!la de do!,<1c;ilo 1w1.:anw11tat·ia. 
ad1~qunda , siJ poderão ~'~l' pn;;;-u:,; 11or meio ct1~ um crc<liLo es-
IH'dal, . 

SegunJn o 1~a·kulo fril.o. o>; voneilrnmL1J:::. t•cfo1.'c'11l(•s au 
p1.>riodo eomprehew 1 !do dP~rJ1·~ a data da reinle:;ra.1.:ãu t\LG ao 
Jim du ar1no. importam Mll (i :G01$510. 

E. l'onw dep1)11da 1..fo p1•üvi:t autorizac:ãu IPi;i~laliva. u. 
aberturn \lo cr·c•lit•1 nr.•:1•s:;al'io para oeeoreer a lal · pag:.uueulo, 
pr:-co a V. Ex •. nrovid<H1e.ias 110 :o:c11Lido de ol.>1Lol-a. 

Hio (fo Janci1·0. ·~() lh~ ago::ilu de H>20. - ll01nai-o 1Ju-
11U.sta. · 

.\.' Cmntni>l8i°i<J dt~ Fina111:a,,. 
Du .\l iní~I ct'Ín d~1.~ n1.•la1:Ü1>,~ .l!~Xl1•l'io1·cs, d<~ :.! 'i do Clll'L'Olll!', 

t·i.1111muni1•a11do t'Jtw o Gon11.·1m Vr:tnt~l'% informa que o d1.~pusiln 
das i·alil'ica1.:(H' ,,: üa C:n11\'1•111.:iío Sa11ita1·ia lttl.t>ruaciL•llal, a:s
~i;.:·11<:1da i:.111 Pal'i~. 111l tlia 1 i dP .in1H•i1'1J de. l!ll~. L!~r·{t !o;.rar.• tw 
diá 'i de ou Lubro 111·oxl1110, 110 M i11 i:;!t~l'io dos :'\ ''!O'twios t':~Lr·a u
;.:,.iJ·us 1? lW ' '~itnl:1 .>i v tl1; H1·a~il 1·1·1ttdL1~1·;í a c:u·!a d1) rnLiJi
;;ac;:ío 'em l1!lllpo tiU!. -- ;\' Co1nni'k:siio d1~ Diplou1acia e Tra
i alio~. 1 

U.1 i\li11isl;'ric) tia .'\g'l'il'ullura. Iudu::;lt·iu e Uu1mm•1·c.:iu, tlc 
~8 dí> ~~·.l!'L'úllh', cm l'itrndo. H ,;,.g·uinlu 

c-1 Ex;;.1m:M 

RI'~. 11wn1J11·u~ tin C• 1 t'~T1·s~n i\"a1•i1mnl - T1·n11smillindo
,·ns a itwlusa .1•xpi~~i\áo dt• 111nli\'Lls tio niinisl1·u •lc l~~taclo dus 
l'ú!f,;'(l t:lO~ ;dit A~t·iculLttt'tt. íudu:<l.1·iu P C'mnmm·eio. sulwc a uc
('1•:-isidnd•• da alwt'!hta do <'.L't•dito d'o ·'l-irl:U~ü:l;. :'.UPIJll~nwnLar 
:\$ sub .. ennl:1í;.:.11u1;Gt'~ «:\ •·I ig·n,.; llL~ t~xpedienle. 1~lc. » " «Couscr-
1·a1:lío. 1•u:,;ll' io. cll'. ""· da vcl'lia l". sub-i;on1:1i:;.:.1rnt:fio « Diat•ia·~. 
:1.i nela:-. llP 1•\1slo. Pl.1·. », 111' v1•i•l>a 11•, «Pant utte1H.l••r u 1H•cos
~itlad•"~ imp:•1•\'i.;la~ .. "'(" .t> da. Ycrha 11l", ctm"íg11u1.:iío «l>ar<.t 
lll'l~Ot'l"<.'I'. "''""'· du \'l'l'll:l l8", l'llll>õig·n:.ii,:ãu «Para lllUllLILCH1:ão, 
1•ic .», <lu \'<•1·ll:l ::~. ". ,. slll>-1·1.m~i:;111•1;iin « PP~s<rnl as~ulariudo, 
PI\'.,;,, da \'<'l'lla ~ ·\". dn •11·1. ~i lia l11i n. :1. Ut>l, dt• 5 de• ja-
111•i1"<1 d1~ 1 \1;!.0, per;11 \'L•,; 1lig1wi,,; auturbmr a al.icl'Lura do 
t'l.•l't•i·idn 1:l'edil11. 

llio d•' .ra11d1·n. :•n di• :1~n.~f11 dt> 1 u::o. tl~J·' da l ndepd1clcu-
1!ia •) ~l~" da lt1•pu!.1liea. - J/i;il111'io Pes.~Jn. 

J.:~POS!Ç,\o JJE MOTl\'OS 

Sr. Pt'C8illcule dtL l\epuhlic:a - O urt. 27 du. ld n. 3.Vl>f, 
dn 5 de ,j:mrlit'o do conentu amw, consignou cm clivo1·sus sub
consignuçõe::> da~ verbas lª .. "Si::eL'da.l'ia de b:stado »; q\ <( Jar-; 
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di!ll .IJ0Lu1lico~ ; Lo", «lJi 1·uclo1·ia de i\ldeorologfa ü · ,\st1·u1tr•
mia»; -is•, «Evcntuacs»; 2.Z", «Su!Jvcrn;ões u uuxilioSJ>, é ;!.-1 ", 
«B:>cola Normal do Arles e Off ie.io:l W crn;<)~!:rn ·B1·u~». imrior
t.ancias i11sufúc:ient.es pura . a.t\.•'lll.lc1· üs Uesri ezai:i a olla:l per
~•::II Cl~Lücs uo udunl exe1·cicio_cumo ]Jassu a t>Xpôr: 

. A ::-:ub-con~ignai:ão -tlul.i)!us dH cxp~dicnfo, el.e .», Lia Vt)t'
hn 1 •, foi uot,n<l:i •:\H)} o (;rt:tfito de 25 : ººº~ººº. o augmeulo 
1.:1·c·~r:e11ln do matnl'i al u set· adqu il'i<lo Jl<ll'a t i cxpudiún l:c d~:::: L: 1 
~enplarüi de E=-tado, a elcvu.c;iio do 1Jreço do papel, a ucecs
sida.uc de a<:qUil:)ic,:f10 1.fo novo~ · 1111.1<folo::: desf.ínados tL esc1·i
plu1·u~'ão e á confocção de nutro:,; liv1·os inUisp 1)ll~a\: ois <l ll 
:icrviço Uele r·min:u·am providt'tH:ias·. inaliia\'l)is, tle modo 111.11• 
·a i·cfeL·Wa ::;ub - consignacão ·a'pre;;en(.a um saldo iusufi'icic111 1~ 
para atlender a . c!cspezas que devc)m sel' lcYadas :í. sua con.ta 
ul1; 31 dC1 dczcmbrn deste :u mú. 

Pela dcnwn~trai:ãu juula se v1.•1·irica que a~ dcspez.as man
dada.:; pag:11· n lé agora e e111p1mlrnllas na fürma da:; insku
,~~.ücs do Minis lc!rio da Fazenda dt! 15 de j unllo ultimo nh•u
üúu a ~l :10;;$315, de onde se couelul~ 11m~ o saldo exislcnt11, 
isto é, ::; :8!H$6j5, não comportará as <lespcias e .$e 1•oalizui:~11 1 
no -snc;-un1.fo scúnc:sh'c. · · , 

Altcndcndo ús w~cessidades tlu s<.'t'\ ' Íc;o e á vista <lo ((lW 
foi dcs1lcndidu m1 pl'imcil'O s1~m l•str•), j\ll~o nt)Cc:;;saria a abc1·

. tui·a de um eredit.o supplemen lat' {t citada su b-i.:onsi011ac.:ã11 
na ímpoitancla de lrí :000$000. · 

A sub~com;ignat;.ãv q:Cousen:at;fü• li cu:ilcio das in,:;Lalla 
çücs cl 1~i:.l r ic:a,;. etc .». êa mesma ve1·ba não dispõt.! igual 
rnente de dot:wão ~urficicmt.c, ,·j,:Lo como. t.1mt..l o sido. votarln 
t). Cl'et:i il(I tie (i :000$. :;(.Í OS r1agaÍ11PlllOS de :lSSi!;'lliltlll'aS de lc
lCl'.llOtW~ llCJ:< l <!l'lllO,; l'Cl!iLt•ii:lu::; do ul'I.. G3 da lei 11. 3 .-1. ·íCi, 
d u 3 1 de · dcwml.11·0 de 1917 , e dt~ fo1•n1'cimcnloi; tfo luz e enc1·
i;ia 'l!!ccfrka. aft.in :.,a·m r1•,;w·cli , ·a1111.•11k a :1 :000:\\ e G:OOO$ an
uuac~. S~•Hlo (lp 11alu1·r.za inadirt\'1•! oul.ri;s cmeal'~11,; quo fH'
~;am ~oh1·1! a uw:-ma s1.1h-co11sii:na1:ii11, t'oll\o' i;u,jam l'Usluio da~ 
)nslulla(:.ücs decld~as e do t> lt.•vat!nr. faz-81! 1wc1~~sario o crc
u ilú snpplr~nu~11Lar de 5 :Q00$. de accôrclo com a cernonst1·a1:r1n 
q u c a c»ln a·~ompanha. 
· O:; .cllc:at·;;os t!Ut' JH~sam ,;nbr•r. a :-;ub-1:111\~ iguut·ÜO .i:Dia 1 ·ia~ . 
a judas eh~ (;ll,.:lo, 1•l.c. >. ú verba ·~·. c011i:ii;.nta1; ão «Mal•:l'iuh>, •' 
a (llla do~ 1't' l~1:0~ tle forrag-cn1, L'omhustivel o l ub r· i J'i eaute~• ú1·-
1·üm logar· a 1]l1C. Lamlwn:;, n im11t11·lu ncí:i de :lO :OOU$ votada 
fo:>~r.! e:::gnlad:1 . :rnlr:::: do flm •fo n11111.1, 1.!xii;intlu que. para 11 
c,-t1;,leio •ll•H aülo-carninhú•~s •' a al'qui::;i\,'iíu iJc J'or1·ai;o111 1' 

tt·at.:uiwt llt> do~ auim:..i c.; de sen·ic;o .>lc'.i:t t•ouccLl idu · o c rcdi l•..J 
ele 1 r; : oOO$·UO . 

A s uh-cn11:.:i;.:11:.wli•:t d:• ·verha 10•. «P:u·a aLLcudcr à ur.1:L!~
sic.luccs imprnvistas; dial'ius, ajuuu~ uc ('usto, pai:isag1~ 11,; . 
1.t'au,;1,od1:s iJc malcl'ial e LI paganwult> ao pnssoul t! xL1·ao1·rli
r•ario e co<llracl u<l•:i, etc.;), cuja dotação de j5 : 000$ é .qua:::i 
toda despendida corii o po.gumcnl.L1 do pessoal indü,:pcnsavcl 
'li-O ·serviço da ~ecção c!c Metearologi~ e Physica do Globo, quu 
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}11eslllO :i:::sim cstli in.sul'Jicieolcmenlc PI'Uvicia, como Lem as
.~iglmlado : o direclor de l\ieLeorologia e Aslrouomia em sc11~ 
nlatol'io:; . li..s demais despczo.s du consignacã.1.> são indispen
~avei s ·ao . ltorn anclamenlu do SCl'viÇo e, para atlendel-o.s. 
julgo rwve.':i.~al'Ía u eauc~~:são <.lo crediLo de 20 :úOOS á ci~ada 
:;ub-l·ousi:;rsac;ãu. . 

l'ara ucc:on·1!t' :1 dl:i;pr,;as · comp1·ehendidas na vcL·ba f8•. 
1:1 111&ig1:ou a lei ti. :i.nn1 ,. 1Je 5 de janeiro de 1920, a pdncipio 
dla<.Ja, o 1:1·c<.JiLo de 300 :oou:;; : as t·ea.lizadus e empenhadas at•l 
:i::;<H':J. PlH' eJJillu i.les:;e i.;1·uc!ito alf.iugem 'a 2SS :621$07G. 

Cornmdo po1· essa verba os pa:;amenlos de diarias, a,iu
da,,; 1fo l:llSlt'1 1~ passugen,; nàl.) 1:omprBh~11dillt!~ nas demah 
,·1:rbas 01·\iatnénl::u·ias, subo; ti luiçõcs regulame11tal'es, despezas 
1:lHll emp!'cgauos em 1.1ommissã.o, observados -0s- at'Ls. S7 da lui 
n. 2. IH:l, de. ::! de janeiro ele J !)14, e i04 o seus pai·agrapho;; 
da lei u. :! : 02.'i, dr: 5 d~ ,lanuiro de 'l!H5; com os trabalhos 
l'''e&tados r.·)ra das hurai; l'cgulamcnt.ari;:s, nos termos dos al'
i i;;os ü8 a 71 U.o i·egu!amento annexo ao decreto n. 8. 899, de 
H rio agosto <le i9 U , e com a inspeccão e fi.;wal izacão das de-
1umdem: ias do 1tii11i,;leL'io no;; l<:stados, em numero de 269, e 
•!,;labell!cimeutos subvenciouaclos, em uumero de 83, nos ter
mos do at·L 30 da l1!i 11. · 3. !HH , de 5 de janeiro <!e i920 •. bem 
ass11u a.:> . tlc$pezas eventm1.l'.;; e imprevistas, calcula-se que nãu 
l•L•de 8Cl' iufol'ior a ijO :OOU$ u supplemento de que pl'ccisa a 
mesma verba puni ~ltJcorl'er ús dcspezas a. se ·l'ealizarem até 
,1 fim do <>r.no. . 

J)ara ' ' munuLem;ão e (11! ..;pé~a.s de transporte dos estu
dault•:• l)Ue et'l.ão aµeefeii;oando :;cus conhecimentos technicos 
110 1.•stran0r.•i1·0 ·e pum nln io: ;>O alumnos que deverão set· 
1J11vi:ulo.s p:u·u o mesmo fim uesf e exercício, observadas as 
i11:;t1·uei;ües appt·ov:.n.Jas JJ<:lú dcáef.ct 11. 1:i. 028, de :tS· de maio · 
1]1• 1 !HS, .ful'Um co11.sig11adu:;: ua verba 22• os crcditos du 
::íO: 1}1)1)$, papel. e 25G :000$, lllll'l' . 

. A' D<) legacia e.ln Thesut11·u em Londt'l)S foi . di1.>trihu ido tt 
,.,.,,ili tu 11a imporlancia úe :.!llO :000$. pa1·a nttendcr n dc~pe
w~ dus 1.>sl1Jdn al~s que j:í. se ucham nos Estudos Unidos 1 • 

wt .Eta·•)pU, ·. . . 
Poi· conl:.1 tl1•;;:;:n 1~1·t>1.IH.o l'oi pn~ta :t <lisµosi1;úo do i';on~ul 

hra;;i leiro t•Jll t\oYa \"oek a riuunlia de.~ fito :000$~ (IUl'll, ou 
.1; J :. .• 750, q11il• produziu i;;t;:U i:1<1.:l1, quando no cambio pnr d~
\'ia pt·ociuúr $7G. 'iG0,05. 

Ora, ,;cí para o p·ag:a111••t1ln da lllPllf;a!idnuo de rio 1.·~fu-
1i:inl.Ps :'< 1·uziio de $ r :io. 00 (1W1t;L\'U-i'•~ 1111cn~:,:urlo o credi!.o d n 
~;K.1!110.nO ,, ·te11d(1 oeeoi.·i·i•li• n111l'as dcsp1~za~. lttfül comu a~ 
>'••ai iza1ius P•'l' <H:ca~liio da 1•pidc111ia t.lP in:flue11;-.a, a:-; tH•c1vl'!
ui~nl1•s ii<• p:iS!<:l);'<!!lf.\ 11flo !>.1·, n<:1~ Esfad1l>: Unidos oomu as d 1~ 
1 ·r·~r 1~i'SO q1w im1Kw(a1·am 1~111 · $8-'17 .liO. p1•lu credito m:in1a s1í 
pwlPrtun s•.'I' :d.l.codido;; m: paganienLos ele mensalidades a l6 
.inl ho, Sl!ndo rn.~cessaria a disLl'ibui-05:0 do salde> e::\list.cale, 
isto é, 56 :000$000, ouro. · 
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•.. ANNAJ;S DA CA:M'.Al\A 

Para a ncqui,:i1:ü•J r.fo nas:::ui;ens e paga!hr.nto das zw:nsa
lidn1lp;; d1~ mais. ::íO cstu<lant.es. tomo dctel'rniua a verba :22", 
fnz-sc m~ccs!;'ni·in o c 1·ecJit.o de ~tí~:0\)ü$. papcL como .se uch<~ 
indkallo mt inc!u.:;a <.lc.•monst.t•açilo. 

Como na>' vui·has anf.erio1·es »e ob:;crva a insufficie11cia 
dr saldo (L sn h-t~ousig-rm1.;ão «Pes;;:.oal a~-:alariado. etc.», <fa 
,·r~i·lia ~'1.• - l•:senla Normal df• Arte>'; " Ort'icios «\Vcneesl:rn 
11rn~». Pm· 1.'ll a. cl1.• <1e.cr,rdo com os e<~~TH'l~·í·ivos tliztwns. devem 
r;;cr· aLl.endiclo~ oi" pngamun't.,1s de pessoal a;;salarindo e tlíal'isl.a, 
eonr.lucr)ío tio fW5!;;nal cm objeet.o df' St'rvi(:o, as:;;cio do cdifi-· 
f'io e :ma~ dr~twmlendas. êanelo:,: e oull'a~ dcspr1,as miúda~. 
impi·cwis'ta,,, o e\'rn Lua e~., .. · 

E~~12 c1·Pdilo foi cle~p1.•ndido. como ~" vt) da demonslrai::io 
.innla. dada a ni:cC'~8idadíl d1~ "erPrn manUdos dive1·~01; cmrH'e
gados LJtlra o hnm ftillt!ciunamr.nlo r-: rnnscrvac_:.ào. não sü •ln 
crlificio da rof<'rid;L <·~cola. aula~ e ofl'ieinas. l11U!i ainda d:t 
;;-rnndP ;h't'a :i,jarrlin<ida e 1·.uHivadu 1•rn q1w ellc csl[• siruado . 

. '\l'im l:IP s01·cm ensh•adas tofü1s as dnspezas alei 31 de eh< 
;1.1.•rnbro. l1wna-sc tWCE'Sl:itH'io o rr8àit<l supplcm0nlUl' de réi:; 
18:000$ÍÍOO. 

;.J'0nh11m crodil n su ppl0mnntar vos foi ~ol icil.ado por l'sl 1~ 
rnini::!l<'riO. alé a ]lt'r)s<'ntr. data. l.rndn :;:ido ap1!11as ah01·to o rJ1• 
!lílO :OOíl~ pnrn fnnda6ío de MlmllaS nnr.ionaes na f1•(mL<drn rln 
Oyapnl'k •'ll1 virlurle <la m1tm·i:i:aç;ãn 1·onstanl e da Vl'l'h:L 3' 1fa 
v ig-r.•oU· 11·i ot·1:nnwntar ia. :pt'f'ccrJenào con~nl Ia ao Tri
huna! dn Cnnlus. 

:.'\nsln~ r,nndic::1~~f.. tl'nho a Jionrn d(' Yet.~ propor qU<~ ~n.ia 
i-olit:ilado ao Cnn:;frr~,:o !\'ar.ional a :i.berlur'a n es[P minisl(•r in 
cin rrndi 1 o dn !1 'i;, :0!1(i!!l sllppl~m.!nLar fü.; vr1·ba~ · nhaixo indi~ 
r.ar.lu~. <in nd. ?7 da l<'i n. 3. lHJL de ti de janeiro de HJ20: 

Vr~rl1:\ "l' - SctTl'fai·in de Estado: 
:::11h-l'on,:;i2·11ar~:1o «Ad igos "" 11xp1~d irml.c>. f'lc. » 
SnlJ-consigna~ão <11Con~rrvacüo e rnstcio. de.» 

V('rba .i• -- Jac·<lim Boturdco: 
Sub-cn11signa1:iin q;[)iuriaf:. aJudu<= rl~ cuslo, 

eti:·. » •••................•.•.... · •..•.•.. 

Yr:l'lirt Jll" - flil.·1wturia de M11 lL•m·olugia e 
A~' 1·orHimia: 

Sub-c11m;ig·na1;iío «Para ai l.l"ndrt' a nc~cessida
if(·~ inipL'<~vi::::ta~. dt: ·"', ...............•. 

V11rha I~" -Evétd unes: ' 
Corniig·natf1n ,~f>ul'a uet'OJ'l'Ol'. L'(.e. l> •••••••••• 

Yerlm ~~· - Sul1vN11,;ües e! nu'.'>'.il io~: 
Cont;ig"na~·i.io « .llat·t1 mttnulcw;lio. ele. :o •••••••• 

j5:noolf;onn 
5:000:\iOllO 

l:i,: 000!\lOOü 

~O;l)00$úllU 

1:.!0:0UU$000 

~52:0üG$000 
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·' si::ss.'io EÚ :;ó OE :\GOS'i:O DE 1(}20 641 

Vc1·ba 2-í• - Escola Normal tlc Ar·tcs .e 
Ofricios ~weucc::lau BrltZ»: 

Su1J-consigm1ção . <!'Pessoal assalariado, ctu. » 18: 000$.000 -..----,----
H 5 : 096$000 

Rio do .Janeiro, ~5 de a.gosto de 1920. - Simüc:s Lo11cs. · 
A' Cormnil)sãt> de Finan~as. 
Dous do i\linisLet•io da. Guena, d o · :!t1 e 28 do corr.cnLc, 

enviando as seguintes 

De 2'7 d~ . agosto : 
Sr. 1 • See1·cl.arío ua · <..:amam dos Dcpulados - Em 

resposta a vosso officio n. lH., de u; de julho ufümo. sobrt! 
•J pedido 'ue melhoria de vcncimcnlos . feito pelo marechal 
t:udos I<'i·cderico Llo Mesquita, cm nome de o1'ficiacs reforma'
dos do Exercito, tenl10 a hom·a de submdte1• ao etcvado cri
tcl'io tia Commissão de Finanças dà Gamara dos D<l!)utados as 
ponderacoos scgu intcs: · . 

A süuacão dos officiacs reformados representa. a exc~ 
cui:ã:o plena e perfcil.a de conti·acLo bilateral, i'egulando de 
modo preciso, e que foi ·observádo, os.vencimentos da inacti~ · 
vidadc. , 

Outras fossem as éondic;õcs financeiras d~ União, e DO
dcda, talvez, SCl' csfütlado o meio de conceder o favor pedido . 

Sondo ellas, cnti·elanlo. o que se .t cn1 declarado nos do
cumentos oí'ficiaes que sct·viram de base á elaboração or
~amcntarin, não parece .l)·t·udentc nem opportuno augmenLal' 
o ouus com que as classcl; inar.tivas pesam na. despcr.a publica. 

-Reite1·0-vos meus pt·otcl:ilos . de alLo apreço e distincLa 
consideração. - Calouei·as. - A' l]Uem l'ez· a 1·equisicão. 

De 28 de aS'o!:iLo: 
S1·, ·t • Sccrclariü ifa l~ama1·a tios Deputados - Traristôit~ 

ln-vos, de conformidade com o que pedis em officio u. 180, 
llt.• 3\Jo de julho f.indo, ia re11ui :okão cJn Commissão tio Mnri
nlui l' Gu1~1Ta tlessa Gamara. as inclusa~ info1·macõcs, P-Or. 
eúpi::i, prcs/,adas sobre. o incluso memorial· qur. acompauhou 
n mesmo· ol'ficiu, tlu l'harmaccutico do E:i:ercilo, João Cli-
111uco da i::iil vu. · · 

l:iautlc e i'ratcrnidatlc. - Calvycr11.s, 

lníoi'mat;iío t~ u111ero <1natt·oc!!nlos e quat;~nta e oito. 
Scnho1• dit·cclor - EsLa soe-cão, pt•cstundo os inl'o1·11H1çüc1:1 

~uli\litada:; no prc&Jute officiQ, du :1>t·imcfro $cc1·clario ·da' 
Camara tios Sunhores ·Deputados, tem. a <lizct· que~ 

a ) o t.e1·ccit·o :ml'!;cnlo <lo };!i:.crci to .Toão Climaco da. Silva 
11ha1·111acQuth:o civil, ~ignafãdo tlo wcruot'ial · ;ul,llc~o, iusc1·c~ 

~-~.n u 

• 

. . . 
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\·cu-se '1!111 concli1'so p:.i.ra admisl:ião ati quadro de pharmaccn
ticos do Exeri.:ito, em mil uovec;entos e óezeseLe; 

b) cm_mparuccu '.1 Lod_~s. as prova:;; ·, 
i:) foi JUigado N•hab1lttaílo nesso coucurso; pl1rquc uãu 

ohtevH o nuinero minimo de pontos quim;e, determinado uas 
i11~t.r·11(~r;1) 1•::; 1'<•,;p1.' l'f i va,,: 1>~11-:.1 luc;Ta1· app1·ova.,:fü>; 
· ... 1l) foi desclal:l~ii'icado 110 refe'fido c:oncurso, po1·que l:lú 
obteve onze i;untos e cinco · dccimos. 

ReQ:ictLendo a cópia pedido. .da informação numero mil e 
f]UarenLa .e oito, t.le mil novecentos e deienove, Jesta dirc
cLoria, csLu secção julga .cu11veniente, para esclarecer melhor o 
caso, juntar lamb em a cópia da informucão numer•) setecentos 
<,~ doze, rJe junho deste unno, .prestada em recente requeri-
mento do autor do momot·ial. · 

llu um ponto ·uo referido memorial, que p1·ecisa sei· es-
l'la1·ecido . · 
. Bsta diredul'ia, l(uan<lo C'l'USsou a cpidemiu de grippe, 

. tu~st a Capital, mn fin;; de mil novecentos e dezoito, foi auto1·i
zada µelo :;1mhor l.\Jinislro ;.i · contl'actar · me<licos e i;,harmaceu
ticos fH1rn auxiliarem o serviço de saude nos ltospitaes e 
:pharmacias mHifarcs, não compoda<ndo a premcncia do mo-· 
mento à indagacão da c()mpetencia profissional dos candüfa.tos 
.nomoados e requisitados. 

. E pat'CC:C CIUC, si ussa qualidade fosse c:..;:igida, O reco1·-
rcnt1! 11ii.1.i tio<lia ser aproveit..ado em· face elas escassas provas 
de eompclcncia profissional .reveladas todas as vezes que se 
'submetteu a concurso para pha1·maceutico do Exercito. · As 
commi:;sõ·:~, c:on·cspondcmtcs ao pharmaceutico militar, des
emp1.mhudas pelo i·ccorrcnLc e alludidas naquelle memorial 
são ident.ii!a~ a 1.tc ouLros ·pt'ofissionaes 'civis e ·militares, con
traciados e t'equisiiados para o scl'vico de saude <lo Exercito, 
Quando a exiguidade do numero de pharmaceuticos do quadrn 
impunha a adopi.,ão daquella medida .de caraotcr provisorio. 
São csrn~ as iuf<.ll'lna1;õcs que esta . ser.cão pódc prestar. 

• ·"Quart.a sticcão da Dirccl~wia clc Sau<le da Guerra, 4 de 
agosto de ·1920. - Capitão-pharmaccutico .4.uousto •llanoeJ d,: 
Aouia1·· F ilhu, oheJ'c intcri'Ilo . · · 

Conforme. - Vale1·iano Lima, chefe de secciio, no impe-
dimento do rlirt;JCtor. ! 

Confere. - Samuel Cab1·at.. 1 • offi~ial, no impedimento 
t.lo t:h(•fc de ,;cl"CiiO. 

Úlfol'll1:11;ü11 11t1 111l•.1·1.1 mil P qlllll'Pfd.:L 1\ nífo .. : .. :::.cl.f! rlc ol1-
l.11l;1·u tl\\ 11iil 1lll\' 1·~1:tml.o;; l' de:wnuve _ .... . \ ' m111siu1•1·:11:iw tfo i-;r. ~ 
HIJUl' ll1i11isln1 •la Uu1!L-ra·.,;uh111eLtcndo u a.~sm:upto do ~·rese,i1ft' 
l'IJL]U<ll'ÍllHlllLO riu l.t'l'l!C:fru SHl'g'ClÜO uo nilll'UCllt.3 e oi 1 o batalhfln 
uc caça<lorcs foão C:limaco ela ,Silva, solicil.undo -:;e t· uomeudl1 
no primeira \'aga do quadru .pharmaceutico do Exorcito, pal':t 
que invoca disposiLivos de leis. Devo dizer que: o requot·e11li· 

-
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· fc~l elassil'icauo uu curn;u1,.:;o r..lc mil 11ovcc0ulus e QL;tLlu1·z.~, tiara 
preenchimcnL~1 das. vagas que se desisem ate kinb e um de 
d1!7-embro <lo m esm o :.1.11no, t endo obtido Lrínta e (1mltro pou~-os, 
r.~mo se vê da relul)ãu publicada n o · (13o1etim do Excroito» 
i·tumcro L1:e.:;entos e qüarcuta e qua.LL'l), de Lrei; de marco do 
t".~forido :nrno; ·o que d l:l couformidadu com o artigo vinte e 
.~eis das instL·uccõe:; pulblicadas uu .xBolctim do E;i:el'cito~ nu
mero· quarenta e quu.Lro, de cinco de abril <le mil noveccxrtos 
i; dez, pelo numero de pontos dbtídos, importa .em :.i.pprovação 
plena; b) de accol'du com e.:;sas i!usttuc'.)ões teria ca.<.lucado. ::ieu 
dfreíto, .c.;i este nã.o estivesse amparado pelo paragrapho vinte 
e seis do artigo cincoenta e dous do decre.to n\lmero tres mil 
soiscentos e cincoenlu · e qua~t·o, d•~ mil novece~tos e dezoito, · 
u qual conferia autoriz.'l1iãO ao Govel'uo para nomear pharma
ce ulicos do Exercito os p1·0Iíssiooaes que estivessem em suas 
condições; e ) :por 'haver sido rcquisHa-do com os vencimentos 
de seguudo:3 tenentes, a. vinte e oito de outubro do anno find?, 
p1·estou ,servicos prol'issionaes no Posto .Medico da Villa Mi
litar, onde foi apresentado ,om o o.meio 1numero oitocentos 
H trinta e lreis, de .'f. <.lc tlezcmbro, desta direoto1·ia, pelo que 
cabe-lhe o direi to esla.tuido no arLiso oitenta ~ quatro da 
lei ·nurrwrn tres mil :><:iisceIJlus e' ,,;t~Leuta e quatM, de janeiro 
deste anllu. B como o :.u·tis_u. uuicu do decreto numero dous 
mil e ·deienove A. dn ti·~~r,:,; de dezP-mbro de mil .novecentos 
P.· quatorze, dà- lllc J,H'efére1wia. para nomeação, .pois que o 
direito de prooedencia do son concurso ê alli estabelecido,. 
desde que es!.t:ja prt.i.,,·a{IL' :-;al,i~l'azel' a ~xigencla do tempo d<Y 
praça, bom comportall1enLu 1! um anno de serviços profis
i;ionae.,; o· .Que <lc.ve constar nu$ seus assentamentos -de praça. 
parece-me que, teindo em conta esses serviços e os que prestou. 
110 Posto Med·ico da Villa Militar e no Laboratori'O Chimico e 
Plla1·maceutico Militai· com<> se iltfere da informação <lo refe
rido direc~or, e bem as~im. na Fabrica de Polvora srm Fu
maca, sorá. d~ just.it;a, óe acc.ôr<lo com a l,eí, sua nomeação 
pa1·a. o quadro pharmaceuticó, assim como ser collocado no 
Almanak Militar, Jl.Cima· doa. que foram recentemente no
meados, por haverem-:ie estes classificados em concurso pos
lerior ao seu. Directoria de Saude da . Guerra, 7 de qut~ro · 
<le 1920. - General, De. A'lltcm.io Ferreira do Amarai; dire
ctol'. Confere. - Dt'. JLeudes Ril;eirt:>, chefe do gabine.te. 

Confo1•m•!. - \"<1forfouu Uma, i.:hufe de saccfüi, no impe-
d imenl.i.1 do dil'ector. · · · 

· Confere. - Sa1.nu.11l Cn.l11·ul. l" official, 110 impedimenl1' 
du c.hafe od e sec1,~i'LO. · · 

!Nl-'Olll\Mt;:.\o ~. 7-t :.! 

8t'. .:Hin i:;t.ro -· o :J" sar:.;etttu ;João C!í.maco ,Ja ~ilv.1. 
ri!rat·mu.: i.!nLko civil, petk no pt•m;e.nLc i-equet·it.neuLo, (,lun t.a~ 
;;r·m de t.em~o de :;.c1•vi co. r1at·a effei~ d~ nomeacão de 2• te-
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•n<inLc phat·maccutico do ExcreiLo, por ·estar, segundo affi rnm. 
4elll igualdade de siluac;ão com () 2~ tmienLe pharma.eeutico 
rrl'a1wisco de AlmciLla .Scbrão, ·:1:ec·c.nLemc.nle UQmc·a:do, · pai:a. 
o lltH! invoca <> amparo dos dü;po::.1i.tivo.: do m·L. 52, § 26, du. 
lei n. 3 .154, dB ú doe jaueir.o de 19W, combinados com oi:; do 
ai·L. 8-1' da lei n. :l.07-1, dr.: 7 <fo janeko de 1919 •. 

Sou rJc parecer que ius 'Cfü;posições inv-0ca<las não ~padri-
1dmm do modo claro, .iusoplüsmavel, as m>-pirações do r equc
:z·cnLe. ~endo ode figura d~v-cn>;t o e.aso ,Jos tenentes Sebt•ão e 
I>eJayll, wmo passo n. estudar -e d emoW:;f,rar. 

O priíncfro dispositivo ac~ma. citado autorizava o Exmo. 
gl'. Prm;·idcnlc da n epublic.a a nomeai• pharma-0eut icos do 
Excn~iLo, ha.ventlo ·vaga, Oi:> phâr maceuticos · que, app-rcwados 
e classifica.dos t:ni c.;onclll'tio a par Lil' de ilH2, t ivessem 
prestado sei•vi!iOS 'pl'ofi:;süinaes at> Exc-ruiLo, ,vm· cunt·racto. 

P1·occdeu-~e a. l'igoro~a. busca no livro dü · i l':i.nscrípção 
d<i termo,; dr! co-n.Lractos, ·firma<los ·por lH'-Oi'issionaes .!)a,nit.a
'I'ios, exü;lénlci; n est a, dh·cct.Qria, para vci•ificar l=li <> . peti
c ionaria havia prestado s·erviços profissionaes a.o . Exerc~l.o 
mediante coi.ltracto, sendo negativo o ;resulta-do <l~ssas ave-
~·iguai.~õeti. · · 

Ape~.ir da insubsis-tencía do concuriso presLado no anno 
do 1911, quando o t'CQtlCl'e.ntc log1·ou classificação - porque 
um ·novo concur.:;o, presLado pelq roquc1·ente em 19i 7, an
nullou aqucllc - faltava-lhe a qualidade ·dle con traetado, 
Mmo exigia a lei, r>a.ta que o candidato pudesse gozar d-e- seu 
beneficio. . 

O segundo dispositivo invocado ainda não é favoravcl 
ào peticionario. · . 

1.\.]:L •. S·l. ·C itado. :cüusitlerou valida.:; as dassiiicacõcs crn 
çoncur:;o l)a·rn rne<licos e pharmaceuticl>S do Exercito, até 
'Set•em aprovei.ta-dos·, · como' -officiaes, os medicos pbarmaceu
tie-0s civis QU i•nferietrcs do E:-,,-etcito classificados, que, me
diante -contracto, ou :requisic;.ã~ pelo. Mi-nisterio ~a Gue1•ra, 
prestaram s c0rviço durante a epi<iemia <fu cgrippe», que. -as
solou ilsLa Capital em fins <l~ 1918, note-se bem: dos -cl~-s-
sificad-os. · · . 

Em vit'~udt• de&Sa. lei, for.ain :nomeados os tl-Ouo; pllarmn
ceu tii;us r eferi-dos illO reque'l'imento ora ·informado, por -cs
tllrcm· intcgracros cm seu~ dispos.itivos: fizeram concurso cm 
1917 (concur~o que vig-or·on aLú 31 li~ dezcmb r 0o (]o anno pas
t>ado), foram approvados 1J c lassificu,dos e · p1'Csta1·am, dtt
·mnl01-' u. ·epidem ia um, m<Jdia11tc contr-aclo, outro, mediante 
1:cquisi ~1ão, os :;.eus servir,;os rn•ofissio11ac·s. 

O •recoi-.ronk. mediant.~ r.cquis ir:.ão, pl'csLou set·vjços p ro
fissionac~ nt>qnclla. qnadb1. calamitosa, '3.Uferind'o · proveitos 
rpccu-nia.l'ios, como t>u~1·os profil'.'.sionacs dvis e miliLarcs, mas 
sem <lircito ~i.:; vtmLug-cn:; espcci·nes, concedida.:; pela a lludillt\ 
lri. •porque ·l hc f'.J.1Lavt1. \lmu. conid ii,;ã<> es'::icnd-al : a habilita-
~ão cm <;Otl'CUl\, O. ' 

O pcLieionari(), hí.o ccin.vcn~id1} c:;tava do infundado üe 
s11as allcga\iüc;;, 1lu :fr;isilida.do d_c · sc1\ dWcUo ó. nomca1;.ilu, 
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rmi face das leis citadas, qu~' "3C submctteu ·a e-0nifü~so em 
! !H 7 e i9i0, faltando-lhe ess11s i:i,ppellos pelas descl:1;ssifica
~êiP.-.~ obtidas cm ambos. Orn, quem .se ,íulga. com di·roikr,aSBe
:;urado por uma disposição legal , comó pretcmde o requc
rcnto com a. classifícaoão oh~ida cm HH.'t, .<:ponte .füa nrt0 vae 
dcsf.ruil-o, fazendo um novo concurso, que ·imporlr11r:'1, r,on
i::1~rruen~i11. .Jogicll, na ín sub?.i.,t.encía do nnt;cri<Jr; 

· O 2~ .f.cn.cntc Sebrão não se inscreve\1 no conm11·:<0 rca
li?.ado .no -:inno proximo 'ffüdo. porque Julgava liqui<l-0 seu 
dirl'\il:o :i nomeação, em face <lo d·ispost.o ·no :rc'ferido art. S·'I. 
istQ 1!, havia prest.adc :'H~t·viços J>rofissionacs a. epidemia de 
«é:t'ÍPJ>P.> -0 csLava clmssificad'o (lm concu.rso· subsi-sticntc ainda. 
Provado · ;:i.ssim ficn que irritos e nullos são os argumentos 
aprnscnLados como .d-efesa ao -suppooto -dirc-Ho do ·SUPJ>li
cuntc á nomnaçfto de. 2" toncntc phatmacenLit:o <lo Exc-rcilo, 
1111'.c;mo por cquidu<le com o pooe. 

· Est..a. <Hrccloria prC".sf.ou informaçií.o favor:ivnl .no rnque-
1·imcnto, aprosent.ado pelo sup:plicante. '°m 1919, com rcfc
t'<:ncfas ncsLe. porque 'Prevalecia, · entâ.o, d'trvida 11-0nesta na. 
inf.orprclaçrio dos text.os das !ah>. cif.n:da·s; Telegnda ~ r:J.e-!>'i.ruida 
ucpo1s, pelo proprio inlercssa·d~o, quando requerc•n e <>e sub

mof.t.cm a concnrso pm·a pharmuccu t.ico do Bxcrcitn, mn 'fins 
tie 191\1. Obtida on não cla~~ificaoão neste. é Iogico e. indu
hH.nvc!, impõe-se a n.i'firmacão categorica, em f.ace .de super-

·. ninC"s princípios de ,iur is1prudcncia, <las mai1' vnlgares pra-
. x<~s administrativas, que annnllados ficavam os cC1nc11l'~Ol:> :m- · 

frrío1•mentc prest!ldbs pe lo c:mdid'n:lo. 
Em synthese, que o r coOIT()n te: 
a ) prestou concurso úm 1914. sr:ndo classifica.do no 3'1" 

lill;:tt' -collocação quasi i-nfi.ma. r:nt1'P. o.~ 37 -candiclntos ·flpp1.·o-
vr.d-0s; . . 

b ). prestou concurso cm HH7. sendo desclassíncack•: 
e) prcsl.ou concur.so ·cm 1 !H !l, s endo. t.ambem. descJ.nssi 

cado: · 
â.) foi requisitado, como o foram outros hiferiores. ho,

hili!.ndos ou :não P.m concurso, para prt'st.ar 5êr v icos profis
i:ion::i.es durante a "grippc" f'pil.lcmia, que grassou ncst.a 
C:.·pita.l, cm fiM ·de f9t$, rom -0;;. vrnciment.os d:c 2.~ tc-
mmf.o. · 

Finnlmr.nl<>. sã.o estas a,; informnc.õc!:- que 'J)ossn aprll
~N1:l:w :;obl'fl n ca.so verbcntc. 

Direotoria dp. Saudc da Guerra. 7. de ,í11nl10 de 1920. 
Gl'nrral Dr. A. Fr:rreira. díJ ·A mriri:tl, dirnr.Lor dr Saudi'. 

Confere. - Coronel Dr. Mende.~ RilJP.i ro, c.hnf.e do g::i.bi":' 
nele. Confor0. - . Snmnel Culn•al, 1" of!'icial, no imprdimc>n.to 
i.lo chefe dC! SCC'-C1io. Conforme. - Vnlc1•iffno Limn.. chefe dc
~r.erão nn impedimento do diMclor .. 



C(rnara aos Depctaaos - lm!J'esso em 24/06/2015 10: 15- Página 12 ae 51 

ANNAES !!>A C:AMAM 

·Minisf..erio da Guerra, vint.e e quatro de julho de l~..i l 
nt'veeentos e vinte : · 

Das informaçõP-S que '<l.cornpanham a este requerim~r,to 
verifica-se o seguinte: i •, que o peticionaria prestou con
<'Urso em mil nov~ccnt-0::; . ·~ quartorzr.. s1rndo c.lassificado no 
f.ri!Z'CSSimo QUarlo lnga.r. quasi O nu.mero limite. trinta e sel (• 
d-0s .a'{Jprov:i.dos ; 2·, que nos concursos d·e mil novecentos e 
ciezesete e mil nnvecf:?ntos e dezep.ove foi o pet.iciona1rio des
classificado: 3º. que nã-0 lrn. dt1vi<la quant.o a sua ·requülicão 
durii:ntA .a epidemia rl.e grippe eni fins de .mil novecentos e 
rlezoit.o, pei·ceben<lo os vencimentos de 2º tenente. Assim. 
desd'e logo se verifica a falta de fundamento do pedido. por
quaD;t.o. muito embora. classificado em concurso em mil no
.veeent-Os e quatorze. inscr:eveu- se ·em outro concurso em mil 
noveconto..<; e dez~Ate. sen<lo classificiado . . 

Além do mais. o aviso de llALe de janei ro d.e- mil nove
crmtos e .ct1ezoito, t.raLa do 11éto dado na · resolução do Con
li(t"e:sso Nacional que ·autorizava» o G(}v~rno n nomear em . um3 
das vaga,;c; ~xistcntes. independente de novo concu,r.so, no qua
dro d~ pharmaceut.icos do Ex.ercito . . J-Oão Climaco da Silva. 
praca grad,1ad'a <lo me~mo Exercito. ]foram estas as razõP.~ 
do 1:éto; ~Não consulta. os interesses da Naç.ão a Tcsolução do 
GongreoorJ Nacional que autorizava o G<lverno a nornea:r. em 
ema das vagas ar.tualmente exist.ent.P:.~. in<::h~pendenfie de con
curso, no qon.dro de pharmaceuticos do Exercito, João Cli
maco da Silva. proçn. graduada <ln mesmo ExArcito. Com 
P.ffeito: a pra1.~a dr. que se t.rat.a fez ·concurso 'f'm mil no
vecentos e quatorze. sendo classific:ido ·e.m u ltimo logar. No 
concurso effectua<lo no anno findo. de · 11ue foi ca.ndidaf.o, rião 
ccinso.<miu classificação pa.r · for sido inhabilítado.>. 

Cnbe-me ::iccre~cPntar 11ue o artigo oitenta e quat.ro dn 
Jr1. rmml\ro trP.s mil seisr.ent.oi:: i::r.fonta e rrnatro de sei.e dr 
faneiro dP. mil novecE-ntos ü d!;lzenove. que mandou coraidc 
-rar «validas as: cla;ssificaçÕ·eô' em coneursos par:i m?.dlcos · e 
phnrmar.~ntic~s civis ou infnrioorcs . d.o. E:-rercíto .. c;lassiJicn
dos, que mcd1a:r1te ooncul'Se> ou rC<Jmsicao DP.l o M 1ntslRrrn dn 
Cuerra. prest.a1·am . 6erviM dtimntf' ~· uHimn. épid'cmia de 
grippP Q\lP :i. ;.~olm.1 esfa Capital>. não n.proveitn ao -oeticiona 
rio que. n.inrln em mil nover.C:\ntns P. de:r.anovc>. i-onform<> <k 
clnrn. 0 P.;nn crnl . doutor dil'P.ct.or dr> Sande. foi clP.scla~$ificndo 
om c:oncitrf:O. Ainda meslirtn qt1c honvessP. nm direi to no rc
Clllerid'o. n tH:fn nnsfierior o t.l'!rin nnnulla<lo. Sou. portnn f: n. 
prlo inifofr1•im1'nf.o rlo pNlirfn .. - Thnmrr: Pnrrí. aniiit . .-w clr 
~ucrra. 

f'..onformf' . -- ·vn.lerinnn !Amo. chl'fl' cll' ~"r~.;io, no im
r1Nlimf'nfn dn •'Jirl'ef,or. 

A. N~l'I it.Hít) do usscmtumcn lo •lo pcl icionarin. que eleve 
;::1'1' 11m rc>sümo fi(l1 d" :;:ua · vi<.l~l rnililnl'. P~t:'t incnmplel.:\ e 
l r~c.11110;::1. :\~~im r" riu1• l:H'l:t infol'inaçãn prcsl::lí'la P"ln Di
:·1·t'lnrin f! 1· S:111d0 ·\'Prifira-:<t> Q'llí' n p1:ti<'i nna1·io ·~rl'!=lou st!r-

.·.·· 
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vir;os .p\1armaceuLieos pm· 1w1)nsi.30 da epidemia de g-rippc que 
i rrompP.u em todo .o. paiz tlc ou Lubro a dezembt·o do anuo pa.s
:-ado, servi1;os esses_ iireHados .em virlu.de de requisieãl) of
ficiaJ; entri:t:mLo não ronstam esses serviços da certidão de 
a!'s1mt.ameotos .innta: a Dír1~ctorfa {!e .Saude informa :i.inda: 
que o t>P.ticionnrio suhmett.~u-~•~ a concurso em mil nov~een~ 
1 M e quat.or zr., tendo sido app!.'~vano. 

Para inscrev<'r-$e d<WP.rfa t.P.r o pet.ir.ionnrio · apresenta- . 
r1'ü o seu·-tit.ulo rll'\ p\iarmaceutico, co,rnd o e::dgüam as instru
<·.1;.õef; 1'nlat.iva.s: :.io conc-11rs0: entretanto a sua certidão de 
a$fl.ent.ament.o)3 inculca-o como phurnmc.eutfoo :pratico. CertC> 
1\ por6m. que a informaçi"io da.· Dircctoria de Saude, não póde 
~í:r Url::i, com invel"i<lica. :l:Côt'cscendo que relativamente a ser
\'icos profi~sionaes dnrant.P. a ~r.ippe o proprio Governo man
rlou averbal.-os cm sua· cnd~rnela <Boletim do E:xer~ito nu_: 
mm•o. duzentos e sessenta e seis. ·de novecenf.os e dezenove. 
1wovndo .a~shn que o J)Pl ir.iOl)al'in 6 pha-rmac~~pLico ,..gra.: 
rlnado p'or e~c.ola official nu 'f'QUJJ)rwada; que 1> sargento do 
l~:tcrc i lo. conlanclo mais de dous ànnos d e praça, CJUe· foi 
appr1wn<lo ·r-m concnrso a qnú snbmctteu-se em mil nover..en-
1 os e quatorze. rn1~ proston servil;os, profil'isionaes durante t1; 

r.pidomfa crr. [!'ri-ppe, tendo siido por isso requisitado por este 
ininisterio: opino p~lo deferimento da pretenção que está 
amparada palo artigo oitenta '"' quatro O.a. lei numero tres mH 
seiscentos setent:.i. e quatro. de sete de jan-e'iro elo corrente 
nnno. Em cinco ''de onze de novecentos e dezenove. - J. de 
Marne.s Jordim, auditor, chef~ da G .. séte. · 

Conforme. - Vaia1·'frmo L i:ma. ;chefp. cl~ se<~<;ãQ. no im-
11e<l·imenfo do director. - Sa.mtt.el .Gabriel. 1.• ofíicial, no im
ried~me;.n to do chefe da secção . : 

· A digna Commissão de Marír;iha e .Guerra d;a ·camara dos 
~enhores Deputados: 

Dãta d'<>. . :HM7 o projecto n, 2f2 :B, que ·Vae junto ,. este 
memorial, o 11ual obteve no Congres·so Nacio.nal, em todas as 
•~mnmi!'.F>Õ<?~ em que paS!;On. pareceres fayonveis. inclnsive 
na dt:> Finanças. por não trat.er noil oofrP-s publicas augmento 
il" d eSfH?za. Indo ú i;nnrr.ão, f o.i vetado )>elo Presidente Wen-
1'l'~h!n. <'m :l:ineir-n d<' i918 . Em um curto período, }jmit.ou-se 
•• Gnvf'rno á fundamentar ns r:izões pnra o m!to .. á . CJ'Ue trans-
1'r~vn: 

« Qur. ri-~r pharmnl'f'U!.irn ·linlN1 sidr:i rln;~si íir.nr:lo Pm ron
c1n·so cm 19 l -'1. e (JllC P-m out1•0 riu0 se :mbmet.t.eu nãri obteve 
1innto,; pnra classificacã<l..:._:> · · 

Ghcl?:mdo esso i:éto. n r.cimmissão rre Mnrinhn. n Guerra, 
fni <.!is trihuirlo para rclatnl-o, a o Sr. Dr. Salles Filho. Em 
·l!HS: S. Ex. aprnsenf 011 um r nr<.>cer, concordando com o véto, 
l'l'la seguinte rm-:!io: · 
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Qu11 o plrnrmnceuLico Joun Climaco, subme.tteu-se em 
n-O\'O coQcurso, posl <'riormente a rcso.luç:ío votn<l.a, não tendo 
.~jdo classitioodo, pr.Jo rrue iornn-se de facto insuhsisl~nle o 

· motivo que· s~ · í'und·ou o Congresso. · 
... )~ri.;o venia :i. S. l~x. 1:..:1.ra r~por-lhr. com tesl<'munhG elo 

Díai·in · Officüil í:rt1P a r:i.7.lio unica, ~presentada pelo Govf!rno, 
foi infun.dadn. d1P- :rnc~1'Jrdo com· us 1.f!!'JnOs da l<:>i s:mccionada, 
no .. me.Smo clfa fJllí! ·foi ?!l:ladó o projccto nm ques~ã:o.. Diz 
{J 'aove'l'llO: . « (/'li.e c . .,sr. J)/l.n.i·mncr.u tit:o Nnlln sido da ... si{'ic(l(fu 
cm, coru:ur.~o r.rn. 1'.911», cl.c •. 

Uma lf'i l':lJlr..r.ionada no mesmo dia do 1,1:to, diz: llA no~ 
mt'lnção para ,plrnrmaccuf.ie·o~ cio Exercito, o.~ riu.e, a1mrmmdo.~ r. 
das.vificnilosJ 111u concurso. 11. vorl.fr dr. 1.'1·12 » .• etc .• ct.c. 

Logo revnlicl:wn o meu concurso, realiza® cm 19'1/j, que 
alludiH o 1,•âlo.: e si ()SSa revalidarão era dr nccôrdo com a 
·1~i, o concurso subsifüin, nem mesmo que não obtivesso, clns-
1:ific~:u:.rio rm 11unlqucr oul ro concurso na vigen"Cia daqurll:i. 
foi. Esta disposição, J"oi sanccionada no decreto n. 3.fo54, <li• 
7 flc ,ianr.iro (le ·t!HB, art. 52 § :-Zfi. (Dia1'io Official, ,junt'o.) 

Estou ~~cl'ln qni- a Commissão d(' Marinha <' Guerra, Ião 
conscicmciosa n exf,rem::i.mnnt<' .illsticl'.'ira, não dei-xar:í de, r.m 
face rio c1t1f' allr.go neste memorial, rrfornlar um parecrr 
apres~nladn em 19'18. e archivndo d.('sde e~sit l'.-pocn.' De ac
<~ijl'do com ()S proprins netos do Governo .poslíwiores ao pa-
1·ecl'i', no qunl. o f'~piri!.o d'n justir.a e n t:t;p,d'icçiio do nomf' 
rlo illustrn ofü~lactor Dr. 'Snl\e<; Filho, 1>.01\aborarrto parn. qur. 
por cquid:icl<'. lambem, se.ia mC\difirmdo o pal'i:-cr.r (lc 1918. 
cm. vista clo longo l<>mpo, qun data essll nrchivnmcnto, {tio 
-Oon!-1 anno1<) • 

Varins actog do Governo, dostrlliram .a :>.na unica rnzrio d" 
ser. lom~da por ha.sr. naqu<>lla <:poc:i. pnrecend'o ·de ,justiç:n, 
<1un soja moc»ificndo o parecer da Commhisão: com isençiio tio 

. qualQUC!r espirifo dr. prolec~uo pof!:Soal, o Sl'ffi a menor Qlll~bra 
de dignidade. · 

O Dr. Snllf'S: ,'filho. '.famMm foi Relntor do 1•tffo no pro
jroto, que mandaYa nomeai', sem concurso, phnrmncenUco do 
Exerello. o civi 1 Lino !lfachado. Xni::t.e ·1.~610 basr.ou-sc o Go-
v.-rnn nn. >il'guinf.r. rn:d'ío: · 

... E!>i>l' 11hnrmacPnf.iro. mrnr.a 1n·estm1 r.oncurso, r.ondi
r,~,ão <'Ssrncinl para o rP.r1·11ir1ml'~1lo do~ official's do Corno rln 
Saud'I' do F..x<-rciltl. (Din:rio OffirinT. Junlo.: F..' logico, o prn
prio Gnvrrno, rnm suas propriril" pnlnvrn!l. d1'11Lruhfo a unicn 
l'nzã.o rxharadn no mf'u ?:r!tn. 8i n rnndiçfio ·.,sscmcinl pnrn o 
?'er.1•urarncnfn dn nrl'ic·iar.s ''º Cm·po rl<' ~nudl'. rrn ll'.'r um 
<'OTlét11·so. r Rl' o df' Hll '• ~mb>:i~fin f'1n Hl18 pOJ> l(')i ip.rn-facfo 
o i•,_:to dl'.'\"Ín >=flt' rr,i!'il ndo. 

Sr>s. Mr•mln·n$\ <la Conimi$;$\tt(l dr Marinha n r..urrrn, vnMo~ 
pro.ireto'1. fornm 111.ttnd<1s no mrP.rnr:i rtin', f!•)r> n rlo humilílr 
~iµ-nnlnrio dr!;l11 memorial. ' 
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Os 'iYélos envio.dos á essa digna Commissão, foram rcjei
tndos; e por terem sido publicados no mesmo Diario Of{icinl. 
peço a VV. EEx. fazerem um estudo comparativo com equi
~lade, cnt,re a.e; razões aprl!sent:idas pelo Governo aos out..ro~ 
·Nflos. que ali'im de resultar!)m .grande accrcscimo de d:espeia', 
estão, nnl.rcf.anto, l!"emlo agora oxccutndos pelo act.ual Prcsi- · 
uP.ntc (como· se ' v-0 junto) • 

J>ost.criórmcnf.e ao wUo do meu projccto, o Governo 
nchandõ ·de ut.ilidadc, n. minluc compctcncia 2>1•ofissi<>nal, me 
l'NJnisi tou por íntermcclio da })irectori.:t de Saude .<Ja Guerra. 
par:i. ·~rvi·r como phar mºn1!1'Ut.1eoa; nn m.nis hO'nr·osa elas •'v.oca.;; 
c•pifle,nic-3!"1 lia grippc. . : 

A .2!l de oui.ubro d'c 1!H8, fui mandado seguir com ur
grmcia para o Estado de S . Paulo, afim de servir como phar 
maccutir.o d:i Fabrica d'e Piquele. onde n grippe assol:i.va ::is
!.illSl.adoramr.nle, Lendo assist.icl.o morreL' dezenai; <fo paulista~. 
nos meus bmi:mi e com meu auxilio p1•ofissional. De Yolfa 
ri r S. .Paulo. o !Hnis:tro <ln. Gucrr:i, mandr:iu sorvii· na. Villa 
J\lilitnr, t•ontinuando a voncr.r até SC\gunda. ordem como 2~ 
l:r.nr.nto~lmrmuceut.ico. A' 21 dn janeiro de 1.!Jt!), o Govel'no 
mo dispon!'.ou dnssn. commissão. A' 13 de fcv<'l'Ciro do mes
mo anno 'o gnnern.l command.antr~ da ti• regíüo .mfülar, me 
nomrnvn auxiliar do chefe da. pharmncia de S .. Toão d'El-R.oy, 
1•om os v~neim~nfos di: 2~ tenente, · submcttendo seu neto, no 
!-'t'. Ministro da Guerra. que approvou por· aviso expedido em 
'10 de Junho -de 191!!, (Diario Officiat, ,jnnto). 

Em julho, o i • 1.cm1mtc pharmaceut.ico, se ausenlou com 
pnrmissüo official, dn. chefia cm pharma.cia; f) foi publica.do 
oni bolel.im, de ordP.m do commando da região, que me fossa 
pas~do a carga e o substituissc ; · 

Em agosto o general comm:mdantc. determinava. m inha 
l1·an.sfnrl'ncía de S . João d'El-Rey, para ·o 50• de ea~adores, 
a11u:trletndo cm Vidoria, Espirito ~anto, onele assumi a cfre
fin da . p!Jnrm.ncin, dr. ixada p'elo Sr . tenente Naim Ko;.sma. 

Vê, porlnnfo, a ·dignn Commissão, . que são innumcrns as 
commissilcs proN"ssionnl's, que tenho no :Exercito. j ú distin
:.:nillo nti~ nominalml'n·t-!! r.01n nvi;;o:; do Sr. Minisf.ro. P"lo 
tnml. m.e são dnd11~ \'nntagens de 2° tGtlento. Esta mcfüda 
:1dmin1i!lfraf ivn~ 6 uma prova do meu valor profissional que 
ynm mnis collnhorn1· pnrn rf.'\,i cição do véto, ao projcct.o. qu~ 
Pl'ln ~lia np[H'O\'íl(:ÍIO, npenm; <lC'lffin c minhn inclusão enl.re os 
<ln qund1•0' l'ffrc1 i vo . AJlpllllo para vossa :iust.iç:a, J)oi?. é ul
tima. t.cnlnl.ivn flUí! poderei fau1r em faco da idade nlio m0 
pcrm illir mni~ inl'<cripr,üo rm oul.1·0 concurso futuro·, cspe
!'nndo <(U!' o.~ mru~ m;fori;'o>: preslndós no E::1:ercito, c a clas
s-irit~acfio <'m um concut•so com no!n plr.nnmcnte rcvnlidndo. 
'~rn 1018. 1~ rn Hl, pnm nqur.llcs q:uQ, pr-est.aram . serviço na 
i;rippP., fl~ nt'côrrlo eom n n.rt., ~·4 rio d r~crl'I o n. ~. GH, de 
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,i:rneiro de Hl19. puhlieadn no boletinl du Exe1·eito n. 213, 
de 10 de Janeir•) du mesino armo. 

: Confiad<o no r'spirito dn .. iust..iça " rHJlJÍdade, e~~o1,1. cPrto , 
que, o pro-prio Dr. fielaf.or reformarrt sen parP.-Oer. defenden-

. do cr>m sua ~,.-ran<le Jucid'er. d~ espirita, de J:ll.'Ofissional e de 
Jegi!"la·dor, as razõr.s desse act.o. Mm o mesmo calor com que 
pntrocin.ou (t causa do mcü r.nllega, Lino Machad,o·, infelizmeil- . 
te, nunca · cla~sificado em corrcn•so; para auxilillr o triumpho 
dos argumentos ,juridioos d~> S. Ex. 

Rio de .Tanoir•o, JO de junho de ·!920. - Pharmaccmlico 
Jotín Clirnoco do S'il11a. - A' quem fez n tec.:iuhir,:.ão. 

· Acta da apuração geral da eleiçil'o n n11e se pt·ooede1.1 1 no 
:l'º ílistrfolo do Estado do Rio (·franclu do Sul, no dia ·11 do 

' .íulho ultimo. pat·n preenchimento de uma vaga de Derm f.ado 
J'eclcral. - A" Comrnissão de Policia. . 

. Requerimento de D. Eulalia .Barretl.o Pinto n- Yolandn 
!\forma l3ai·rctlo, filhas elo major graduado João Frailci~CL) 
l\fonna Barretto. pedindo relevação de prescl'ipçao para. re
ceber monl:0pio. -- A' Gommissão de Finanças. 

snccr.s~ivameníc Iidl\~. e vão a imprimir os segnintes 

PROJEC't()S 

N. 331 - 1.920 

. Autnrfaa a a/Jr.i·tura do credito suppl,ementar de f98:.f8(J$S.36. 
d vc1•ba '21•. <lo orçamento 1!i{Jentc do Jfiniste!'io âa Jus-· 
tic:a (~ .Yr:rrocios ·interiores . 

Em mensagem de 13 do corrente o E%mo. Sr. Presidente 
da Republica ~olicitn nutorizacão para abt•ir, pelo Mínisterio 
da JusLir;.a e !'legociOs Interiores, o credito de t98:n5$9M, 
supplementar á consignação: c:Moveis, material, conCr?rto."1, 
inslallacõe!l e assign.aturns de apparelhos telephonicos e even-· 
t.uaes para o serviçú gerab, da verba n. 21 ·do art. 2º d&. lei 
n. 3. \}!)1, de 5 de janeiro deste anno, destinado a occorrer. 
nesLe exerc: icio. até 30 ele setembrc vindouro, ·ás despetas 
normaes dn mesma consignacão e ás eventuaes oriundas do~ 
srr,·ii;n~ 1111'rwinrn11lM nn !: I". do ai·f .. l3 do tl<·r.1•1•to tl. ·Ja:ri~:i, 
do 9 fie abril cio anno fin<lo. !:lohre o ~erv1co da. propbylax•a 
t'1JJ'lll " qllc r>!'I abelece: - T>od:~rão .Rel' de-;;ignados pa.rn o ser
vir; o . 1 n nto o~ fnncnionnrios du Directoria Gere.l dP. Saud~ 
Pnhl irm como ~ln Jnst.ituto Oswnldo Cruz, os quaes, Mnsidc
mdo~ á dispo$iQfin do · MinisLorio da .Tustion e Negocios In-
1 erion'!:', continuarão a perceber os se•.is v~ncimentos pela~ 
eompetcmtes repartições. tendo além disso a gratificaçrio e a 
'1 in ria que ·lhes forem fixadas'!>. 

O~ funccionnrios dri. Direcloria Get'nl de Sal1dc Pllblir.a, 
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aprovcitndos no novo servit;o, 'continuaram a receber a tota~ 
!idade dOlj-vencimentos de seus proprtos cargos, pelos raBpe
cLivos creditas, mas os subst.itutos pela verba que ora carece de 
1mpplementa,cão. · 

· . Esse o regirnen que vigorou ern 1919 e ao qual o 'l'ri-
hunal de Contas deu assentimento. 

O nCtuaI Ministro manteve o mesmo processo de paira
ment-0 aos funccionarios referidos, aguardando a reforma dos 
sl•rvir.os da Saude Publica. . 

Demorando-se· a execuoão da referida reforma, foi ·es
i::-otado o credito atludido, tendo s"i.do a:purada~. até 30 de se-
1.embro vindouro, dcspezas a · pagai- na impol'tancia de réis 
1OS:4.80$436, que devem !!el:' JevadM ã conta da consignnção 
acima t.ranscripta. ; · . 

A exposicão de motivos ao Sr. Ministro é acoml?anhada . 
de dous quadros: um que é a «demonstração disôr1minaçla. 
do emprego do ·credito de 74 :400$, consigoado na lei orQ&
mentaria n. 3. 99t, de 2 de ,\a.neil'o dest.e a.nno, para as des
pe?as relaf.ivas a moveis. material, concerto$, installações, as
$ignaturas de apparelhos telephonicos e eventuaes, para o 
!iervico geral, da verba n. 2i - Directoria Geral dP. Saude 
I>ubllca» o oulro 01rn é n. demonstração discriminada das des-
11··1.as cffectuadas ~ a se effectuarem por 1Jonta do credito dfi 
1!>8 :480$436. a ser aberto para reforr,ar a ~onsignação q:ttio
vcjs, material, concertos, installacões, ·.assi~aturas de :ippa
relhos felephonicos e eventuaes, para o serviço geral da verba 

. 21• -·· Direct.oria Geral de Saud~ l'>oblic~. do orçamento vi-
pn~. . 

Em vista da mensagem e da exposição de motivos quo a 
ncompanha, a Commissão de Financas é de parecer que se.ia 
roncedida a autorízacão solicitada e submettido á deliberação 
Q vof.o da Camara o segtlinte pro.ieclo de lei: 

O Congresso Nacional decreta: 
Ari. f. º E'· o .Poder Exeé11tivo autorizado a abrir, pelo 

l\finisterio <.la Justi.~a e Ne11:Mios Tntel'iol'es. o credito <l1> 
Hl8: ~80SHú. supplemenf,ar á verbn n. 2·1 - DirPctoria Gcr;'ll 
lir ~:mói' Pnhlica, do orçamP.nto vigentí.'. . . 

Al'f .. 2. º Revogam-se ns dispos ioõ"~ em c•onlrnrio. 
Sala elas Commi~sõr.s. 27 de ngosto do t 920. - Crn•lo.~ de 

r:umpo • .,.. Prrsidentc. - ·Ramirn Br(J.(Jd, Rclnf.or. --- Snm.pnfo 
r!m·l't!a. - - Pachcrn M1mdes. - Antonio Carlox. - .4 ll•t>rfn 
;11n1·<mftu<l. -- Ce/ .. ~n ll<q;mn. -·· o~rrn· Sn!lr(!S. 

?lrnNSAGEM ..... QTJr, RI~ RIWlml> o P.~ltECBn STJPflA 

Srs. membros do Congresso Nacional - Tenho :i hnn1'a· 
de transmit,t.i:r-vo:> a inrlusa oxposicíio do Ministro da .Tus
t.i1:a -~ 1\'ei;octos lnLl'riot•es, concernl'.\nto ú nccessiclade ·<ln cre-

1111.o d1~ 1 ~8 : ·~"i!>~99'i. r;;npp1<'m<'nt.ar :í. consignação "?lftW!,is, 
111'.lt1~l'ia l, conrr.l'fns. in$tall1v:õ!.'s, a.>signaf.1.1ras de appat·elhos 
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telephonicos e eventuacs para o servi~.o · gcrab do dfa~eriab, 
da verba n . 21 do art. :!" da lei n . 3. 9\l1, de 5 de Janeiro 
deste anno destinado no pagamento, ::it.é 30 de setemb'l'o vin
dourt> das' despezus nottnaes da mesma consignação 0 da9 
event:Úaes decorrente-:; do se,rvico mencionado no·~.§ 1.~ <lo 
urt. 13 do der:r eto n. !3.538, de 9 de abril do anno ímdo. 

Rio de Janeiro, 13 de ;julho de Hl20, 99" da. Tndependen-
ci:i e 32º da Republica. - Epita:cio P essõa. · 

. Exmo. Sr. Pi·esidento cJn Republica - Corno ó de conhe
cim1mto .t'Je V. Ex., havin este Ministcrfo resolvido não soli
citat' credit.Os supplementares tí.s dotações orcamimturias siniío 
excepcionnlmcnte, em casos imprevhlt.os e muito especiaes., 
us factos 'JUe passo n cxpôr incidem· precisa.mente nest.a. 
e.t!.'epção. . · . 

íniniado!:; · óS ~erviços de propllylaxia. rural, fo'ram desi
~:idos Am commisi>ão. para P.x.ecutal-as. funcci-0nar io3 <'la 
Dírectoria Geral de Sáude Publica aos quacs ficnram garan
tidas nmn g:rat.iflcação e umn. diarin·, além du percepção inte
~ral <los respecLiYos vencimentos, pagos rpclas compete.ntes 

" dolncõe5-. orcumenLat•ias. nos t.P.rmos. do § i" do n-rt . i 3 do 
decref.o ll. 13.538, de 9 de abril <io anno findo, que estabelece: 
et>odP.riio sei• · Msignados pal'a o servi<;o t.a.nt.o funrcionar ios 
da Direct.oria Geral de Sa.ude Publica tomo do Instit.uto Os
wnldo Crllz. 01> qmlf!S. considerados ti. disposição do Ministerio 
tia Jusf,ic;a o Nogocios Inlerioros, continuarão a perceber seu.; 
vencimentos pel:u; MmpetenLP.s repartições. tendo nlém disto 
a gratificação e a . diaria que lhes forem fixadns:1> . 

· ~'\o pessoal da Direetoria Geral de Sam:le Pnblicn nfastado 
dos cargos propi-ios para taes serviços foram dndos substi
tutos, fondo cst1;1 Minist.nrio resolvido, por aviso n. 904, de 
ao de maio do anno passado, que fo;isem r.l!es rllmtuneradoi; 
riela . consignar,5o «Moveii;, material, r.oncerlos, inst.allucões. 
ni:gignalUl':lS ele ap!"arP.thos l~lephonic.os~ e eventunes pa.rn o 
se-rviçu i;cral~ do 4:l\fateriaJ», da VP.rba. 2t do art .• 2° dn lei 
Mçamcntaria de · ·19i 9. umn. vez qtH'\ os subst.it.uidos .continu~
ram a rêcP.bf't'; a totaUdàdP. dos \'cne imenl os <lc snus proprio~ 
cargos pell)!l r P.spectivQs r.r cditoi-, na r.onformlflnd<' dn cito.da 
ifr::;po;ic.flo do der.reto n . . 13.538. 

· O Tribunal d~ ConLns d1•u assen1.imr-nLo n osf,n cJns~ifkn-
i;;io de dn$pt':i:u. pelo que a conl'ignnc&o. que, só dispunha '.lo 
.r-rediLo dA 7.1 :400.~. t'oi rt>forr,.arln, nnQUP.-lle exl'rr.i11io. com o 
!UlllPlemcnto d~ 1 !i'i :~33$1M. pnra po<lC!r nt.[.l'ndN• ii t odns as 
cl c.c;p~zas rlP- 1 fl1 !l. 

. Cnm!'t.:nnrlo a~ rrporncÕP.!<l . on:nmrnt:iriO:o: elo nnno r.orrnnte 
" 1umnr<lnndn o no,·erno a Ofl•POl'LUnidllclt' d~ $:(!(' t!lllb(lrnda e 
.Jw:-ita. c-m n-xcr.\11;.ão n rP,fO!'mn rio °"pnrtnm~nto Nncional di
flnnrlC! P11lJ).if!fl, t<•ve •'H•' i\linislrrio, 1ix-1ii rios l.el'mos do nUu
<li1lo nrl. 13, ~ ·l". do df'1'1·ot-0 n. 13 . r,38. de m~nt~r o pro
~P.sso <Ir. 11ng11 nwn f.o dos t'u ncc ionari os rr~forid os nos moldes 
:irin11hulos pnra o c=-:1>rC il'io dn 191!'1. t.nn to mais qucmlo a con
~ignai.;ã<,. mn-nr.ionacla. r.om o ca·edito dP- 7'• :400~. pod(!.l'ia at..:. 
t•~ !ld('r a LQd:is a~ d"~Pc:1.n~ proprfas e m:iis ás e\'entuaes de-
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<'ort·entcs das substiiuicões citada:;:. ai.é 31. . llc março ulLimo, 
t:0nio demon.':ilram os documentos inclu~ol:i. 

Dem.orando-~c~. r><>r~rn. 3 cxacução da rcJorma para além 
daquella data, foi esgotado o Cl'Cdito alludido, L1Jndo sido ap~
raliai':, até 30 de sctem~!·o. dcsp(»r.as a pagar na importanc1a. 
<le :19S:~SOS~36, qoe devem sei· levadas {L corlta. da consigna-
1.)ifo acima transcripla, de cu lo crcdHo resta apenas o saldo 
de .~$442, pelo 'que ·<;e lorna' m·cciso solicitai· ao· Congresso 
Nacional o supplemento d(~ rns :475$994 á alludida. consigna
ciio, pa!'a llO<lcr o C-..overno oooon·er a. todos os <~ompromissos 
que nella Leem de ser classificados até 30 de setembro deste 
anno. · 

O computo da despeza aLLingr; súmcnlc o ulLimo tlia deste 
trin.rest.r.e e não '3f~ estende ao fim do exercício, porque este 
min:iste:rio espN'a podei· c;;tar cm vigor até 30 do mez pro
ximo vindouro. a reforma do D~partamento Nacional de Saudc 
I>ul>Hc::i. que, sendo executada, determinará G desappareci
menlo ·de urna parte da de&peza, porquanto o credito de que 
ora t.ra to só tem de ser ap1>lica-Oó á liquidação da outra parte . 
anterior á ''i!J;~ncia da reforma . . 

Rio de Janeiro, 13 de agosto de 1920. - Alf1·edv Pinto. 

Exmo . ~r. rresidcnle da ll.t\!)Ublica ~ A ki 01·çame.n
fa.ria n. 3,!IQ1, <ll! 5 de jaucit·o deste anno, eonsig11a, na verba 
:li"; a.1·t. ~·. o cl'edilo de 120: !150$, para dietas d'c 300 doentes 
.do Hospital de S. Sebastião, tendo.,sc computado cm 1$300, 
i:liurios, o dispenàio de cada doente. 

Depois tle volada a lei citada,foi contmclado vor esle minis
tc1·ío. em alta sobrr) ol:'I p:-ei::os que servil'am de base ao calculo 
oe~amcntario. o fornecimento da maioria de gencros · de con.:. 
t;umo, o que forr:oq a elevacfio da despeza díat'ia, relativa á 
alimcntaciío de cacli!. enformo tralado ·no hospital, de 1$300 para 
:1$800. . 

Este rnct.o, accrcsc.ido da circumstancia. de ler sido, este 
Unlli'.J, excedida cm muito, a lotação legal tio hospital. Llctc1·1i1í
llOU que, cm junho ultimo, iôó rei:>tasse do credito mencionado o 
saldo de ~515, r,omo 1mwa urn:i. das inclusas demons~racões. 

Motivos idenli:.:os. isto é, supcr-.p<ipulação do hospital e a 
c·;u•cstia dos al'f.ii;!os de consumo, rcduzü·am tambcm a. 3$970 
o aald~ disponível da consignação 4'.Conservaoão do material> . 
rlo mesmo hoE<pital quo figurn. na lei orcamenta1·ia. com a cle
vai;ão dc .27:375$5!:10. 

Destes factos l'<'SUlla a ucccssidadc de serem solicitados a~ 
Congresso Naciona~ credites supplcmciitares de 96 :911$495, â 
r•onsii:,'na~ão 4:diiltus para 300 docnta~>. o do 20: 116$550, á' con
signa cão - ~co!l.scrvação do matoriab, do cmalerial~, do Hos
pital' do S. Sebastião. da verba 2i •, do art. 2• da ·citada lei or
t,:atnenlar iu, pm.·a uttcndct• ao pagamcnlo r.l:l.s dnsp1\zat1 11u1•, poL' 
co~t.a cias referidas co~s!s-uacõc8 ,iá foram feitas, em junh«> 
ultuno, o das que :>e vcnf1carcm utó 30 do sctcmb1·0 deste anno. 
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·o 1.:ak,uli> i iar:i ' '"' 1;;:·1:d i1.o:; ~m qUú8Uio :ibraugc d·~~pe:i:;a~ que ~ó 
·- :ilnarn .. ~itm o dia :rn ,_; e setembro, aw qua1ido eslc muw;te1·:0 

·~spera poder eslar ein vigor a reforma do .qepa_rtamento 'Nacio
nal rfa i::,3ud.1~ P1\\)!i\:u, 1.1ue, posLa em e:cecuçao, f.acult.a.rá. o IJasa
rnento de tae..~ despczas, de modo que os cr~dítos a s.erem abl!r
tos ooderão ser apr·aveitados pal'a as que .tiverem sido realiza
das no periodo ant~riar ã "igencia era reforma. 

Rio de .fanett·0. 13 de agosto de 1920. - Alfredo Pinio 
Vjeira de . .'ifello. · 

.N . ::132 - 1920 
Autorizu a abei·tura do e: redito especial de. :t:666$6fi7, ,0-µ,1·0, 

prl'l'u puoa·m.ento ao capitão de c01'V<tta Alvm·o Rodri.yues 
·de Vawoncellos . 
Em mensagem do mez ·de maio âo corrente anno, . o Sr., 

1) l'esident,e da Republil:a. ao licita o credito especial de réü; 
~ :6GG$u!.i'i, out·o, ou .t 300-0-0, pa1·a o pagamel!.to de mensa
hdade de j,; ;;5-ú-O, que deixou d1~ seir feito ao capitão de cor
veta Alvaro l\odr>.gues de Vascon.ceHos n.o periodo de 1 de fe
:vereiro de i!H8 a 31 de janeiro de 1919, quando no cargo de 
o.ddido na.val junt-0! á. Legação do Brasil em Londres. 

Conforme se v~rifica da BXJ)()SÍQão dirigida. pelo Sr. Mi
nistro das Relações Exteriores ao Sr . Presidente da Republica, 
todos os addldo::; navaes,- nos pafaes conflagrados, durante a 
:;uerI'a., recebiam u gratificação m~nsal de f 25-0- 0 _ · 

Como o rcl'erido capitão de corveta Alvaro Roddguos de 
Vasconcellos. não a hou'\-'esse recebido durante aquelle peiriodo 
de tempo, requereu 1J pagamento respectivo. Reconh~ida. a 
divida pefo Mmisterio das .Relacões E:xte.>:>iores, tornã-se agora 
preciso, de conformidade com a m,ensagem do Sr. Prresidente 
d~ Republica, o credito especial necessario para attender ao 
i:.agamento devido. · · 

A ,Gommissão de Financas. submette, nestas condições, á 
oonsidcracão e voLo da Gamara o seguinte projecto de lei: . . 

·O Cougresso Nacional resolve : . 
.Art.. 1.• Fica o Podct· Executivo autorizado .a abrir, pelo 

Ministerio das Relações Exteriores, o credito especial de 
2:66~$667, ouro, ou i: 300-0-0, pa.Ta occorrer ao pagamento 
de mensalidades devidas ao capitão de corveta . Alvaro Rodri
gues de Vascouccllos no pcriodo de fevex·eiro de 1918 a 31 de 
janeiro de 10 HI; quando uo cargo de addido naval junto á Le
gacão do Brasil em Londres. 

Art • . 2.· Revogam-ze as dispO&ições em contrario .. 
Sala das Commissõcs, 25 de agosto de 1920. - Ca,,.lo3 da 

(.;arnpos, Presidente. - Celso Bayma, Rel~tor . - Sampaio 
001.,.au. - Pacheco illendes. - Antonio Carlos. - Carlos. Mà
:i:imif.iano. - Ramiro Braga. - Aloerto Jfo,.anhão. - O$car 
:::foares. · 
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M~NSAOB.i.-.! ,1. QTJB SE REf'.ERE O PAMCEJ;{ SUPl\A 

:S1·s •. Membros du Gougrn::i::;o Naciona! - Afim de t1ue lQ-
1th!is ua cousi<1et·açá-0 .que vos meTe-cer, remetto-vos a expo
:;i~ão ,fo lUOLivos qu<! me foi apresentada pelu l\iinü;tro de ..tt.::;
la<lo <las Hehv,;ões ~xlerior~s. pedindo a abet·tuL·a do credito 
cspe!:ial dt~ 2: ti6G$6ti7, ouro, ou ±: ::100-0-0, para pag-a:meut,o da 
nwu.saticfo.ue de f: 2~-0-0, que deixou de ser paga ao capitão 
de corveta Alvaro Rodrigues de Vasconcellos, no periodo de 
l de fev<.!reiro de 1918 a :.li úe janch'o úe 1919, quando no 
cal'go de addido naval junto á Legação do Brasil em Londres. 

Rio de Janeir~ '14 de maio de ·1920,· \:IS" lia lmlependencia 
e 32" da. Republica.. - Epitacw l'essóa. · 

Br. Presidente - Quando ori1 i!H7, foi nomeado nosso· 
a<ldído naval junto á então Lcgar;;ão hoje Emba.ixad.a. em Lon
dres, o capitão-tenente Alvaro Rodrigue5 de Vasconcellos, 
~1ctualmente com a patenlé de capitão de eorveta, este Minis- . 
terio abonava a todos os addiúos uavaes; . em paizes conflagra
<.!os, a gi·at.ificacão m~nsal de :: 25-0-0 . 

Não tendo, porém, . aquelle addido naval recebido l.al gi:a- . 
tificação,., reque-rcu o pagamento :i est.e i\{foistel'io, o ·qual após 
o devido _exame, reconh eceu a divida. Venho, pois, propor a 
V. Ex. se digri'e solicitar'. do C.ons-re.sso Nacional uru. credito 
c?spccial .de :!: 300-0-0, ou 2 :666$.667, ouro, ímp,ortancta. essa 
relativa ao período de 1 de fevereko de i9i8 a 31 de janeiro 
de i9HI para pagar a grat.ificação devida aó capitão de corveta 
.r\lvaro ltodrigues de Vascoilcellos. . / 

Tenho a hon:ra de reiterar a V. Ex., Sr. Presidente, oo 
pt·otestos do meu mais· profundo respeito. - J. M. d.e Azevedo 
!Jla1•ques. • 

.N. _333 - 1920 

tlutm·i;a d ab<:rtura do c1'edito espe_cial . de ·I :899$6()() para 
paua1nerito ·ao 9pera:tfo invalido da Casa da Moeda. Al-
[1·edo Luiz de ·Souza Tei:J:eira. . 

Pede O. Sr. Presidente da R'epllblica, ~m mensagem do 
1.1. deste mcz, autorização ao Congresso para abrir, pelo Minis
terio da l!,azenda, o· credito especial de 1 :899$600, destinado 
ao pagamento do operario invalido._da Casa da l.'tfo'c<.ia. Alfredo 
Luiz de Som~a. 'l'el:;\':eiru. importancia. de dous terço!:'i de sa
lal'io, relativos ao auno de HH8, nu. fórma do regulamento 
aune.llo ao dec1•eto n. H .. i47, de 20 de janeil'o de 19i5. A 
eXµLl:üciio <lo Sc. Miuist1·0 da Fazcud:i declara. que, aléni da 
i'óf(l_rida stmmw., o mesmo uperurio· é credor de dous Lcrcos de 
~ala.do do1S mezcs de t;etembro a de:iembl'o de 19:17, dopen"." 
denuu o irn:.;m11enlo desse debil.o do voto · do Congresso, pois 
u Gove1·110 solicitou o creuito em mensagem remettida á Ca
mara em o officio H. tj a. de 21 de setembro de i!) l s. A Ca
mara, na. sessão de hontem, aipprov~u em 3• discussão o pro.,.: 
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.ieeto n. 313, de HHS, autorizando a abertura do crediLo de 
{)338200. au Qual se rcfel'iu o mesmo Sr. •!lfinistro .- , 

A Gommissão de .Finanoas entrega aos :voLos do· plcnal'iu 
o seguinte projeclo de lei: 

O Congrc~so Nacional dect·eta: 
Art. 1 , º Fica o Prcsidenle da Republica. autorizado· a 

ahrir, pelo l\finistcrio da. l~azenda, _ o oreC.ito especial d•~ 
1 :S'il9$600, dcst-íuado ao pagamento do dous terços do .salario 
do ~1pcral'io invalido da Casa da Moeda, l'elativos a.o anno ilti 
ifJ18. e na i'círma do r~:,--ulamenLo appcnso ao cccrclo nu-
1l.-H7, de 20 de jancil'o de 19Hí. 

At'l. 2. 0 Revogam-se as disposiúõcs cm contrario. 
Sala das Commi~sões, ~4 de agosto de 1920. - Cai·los Ú! 

Campos., l)l'CE'idc1itc. - 8(1ltha::m· Pereira, Rclatol'. - Sam,.. 
po.io Coi-1"~"-. - Par:heeo Mendes.-- -:-- .4.ntoniq Carlos. - Car
l.os il!a:cirnilimw. - namfro JJi·ar1a. - Alberto Maranhúo. 
Celso, JJayma. - Oscm· Som·es. · 

MENSAGBM A QUl'i: SE RllT~RE O PARECBR SUPll.A 

Srs. Membros do Congresso Nacional - Remettendo-vos 
à Inclusa exposicão do Ministro <la Fa~enda a.obre a neces~ 
sidade de um cre'ditp es.pe:cial 'de i :8'99$6'()-{), destinado ia 
occorrer ao pagamento dos salarios nelat1,ivos a-o anno <!e 
i918, a auc tem direito o operario da officina de gravura 
da Casa da Moedâ Alfredo Luiz de Souza Teixeira, tenho a 
'honra de \'os solicítar a competente autorização para a aber
tura do alludido credito. 1 

Rio de Janeiro, 4 iU agosto de ::1920, 99º da Independen .. 
eia e 32" àa Republica. - Epitacio Pe88/Ja. 

Exmo. Sr. Presidente da Republica - O operario da 
o!ficina de gravura da Casa da Moeda Alfredo Luiz de Souza 
Teixeira, di~pcnsado do poutO', por invalidez. na fórma do re
gulamento baixado éOm o decreto n. i'i.447, de"20 de ja
neiro de Hllã, ficou, desde setembro de 1917, com direito a 
dous tercos dos gcus salarios. · 
· Em mensagcrn encaminhada uo f• Secretal'io da. Camarn 

rJos Deputados com o offioio n. ~3. de 21 do setembro do i·c
fel'ido anno t.lc HH7. foi soliaitado o ncccssal'iO credito para 
o pagamento dos salarios relativos aos ulLimos quatr(} mll2cs 
.:.lu cxct•cicio de 1917. 

Em vista da demora na votacão do credito, o interessado 
requereu de novo o pagamento dos sa!arios referentes áquelle 
pcriodo t~ mai:: o~ do !lnno do 1918. · 

!<.:' de toda ccmvenfoncia. porém, csperaI'-Se o_ pronuncia-
1hcnto do CoogL·csso N:i.cionnl sobre o pedido do credito ill· 
ditado •. 
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E, quan!.o ao pagamento dos salarios altínentes ao anno 
de 1018, devc1·-se-hia tor igual procedimento, solicitando-se 
no Congresso a. eompetento autorização para a abertura do 
orNlit.o ospeci:il dcsl.inada a satisfazel-o. 

'Scgunc!o a :!'olha ori;::anizada pela. Casa da Moeda, esses 
salatios importam cm 1 :899$600., 

lUo de Janeiro, 4. de agosto de 192Q. - Homero Baptuta. 

N. 334 - rn20 
;-i ntori.z(J. a aúe·1•tiwa. do credifo especial 'de 20:\2~J9$060 par!J.l 

vo11amento ao Di· .• 4.ntonio Aure.~ de Oliveira e outros, 
cm virtude âe sentem;a judiciaria. 

Em mensagem de 28 de julho ultimo, o Sr. Presidente 
dl\ Republica solicita ao Congresso para ser aberto, pelo Mi
nisterio da Fazenda. á vista de sentença judfoiaria, o cre
dito especial da· quantia de 20 :239$0~0, destinada ao paga
mento do Dr. Antonio Angra de Oliveira e de D. Francisca 
Borges Monteiro e seus filhos. Cabe ao.. primeiro 10:H9$680 
e 10: 1 Hl$380 aos ultimes, na qualidade d~ viuva e filhos do 
Dr. Carlos Borges Monteiro. O total representa os .juros de 
móra; de 9 de maio de 1918 a f.5 de fevereiro de HM9, ___, , , 
periodo entre a data. da sentença e o cumprimento da carta 
precataria do Juizo da 2• Vara do Districtó Flederal - ju-
ros a que foi condemnada a União na somma das perceo.ta
gens devidas aos Drs. Angra. de Oliveira e Borges Monteiro, 
o~ quaes funccionaram, como procuradores da. Republica, no 
rirocesso de . liquidação forcada da Companhia Estrada. de 
.Ferro Oeste de Minas. 

A Cotnmissão de Finanças entrega ao voto da Camara o. 
SE\~uinte projecto de lei: 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.e Fica o Sr. Presidente da Republica autorizado 

a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 
2(1 :239$680 ao Dr~ Antonio Angra de Oliveira e de .r~1s 
10: 119$380 "â D. Francisca Borges Monteiro e seus filhos, 
vmv& e filhos do Dr. Carlos Borges Monteiro, importancia 
dos juros de r.nóra do periodo de O de maio <le i9i8 a 15 de 
fevereiro de 1919, a que foi a União condemnada na somma 
tias percentagens devidas áquelles dous procuradores da 
Ilop·ublica, na liquidacão forcada da Estrada de Ferro Oeste 
de Minas. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario, 
Snla das Commissões, .24 de agosto de 1920. - Carlos 

de Campos, · Presidente. - Balthazar Pe-reira; Relator. -
~ampaio Corrf!a. - Pacheco Mendes. ~ Antonio Carlos. ----' 
(;a;•los Ma:cimiliano - ·Ramiro Braoa - Alberto Maranhão. 

Celso BaV'nil: 
e. -Vol. VI. 
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'.MENSAGEM A QUE SE REFE~ O PARECER SUPRA 

' Srs. Membros do Congresso Nacipn11l - RemeLtendo-vo~ 
a inclusa exposição do Minist.ro da Fazenda, sobre a neces
sidade de um ci·ediLo especial de 20 :239$060, .para pagar o 
que é devido ao Dr. Antonio Angra <!e Oliveira e D. Fran
rmca Borges Monteiro, e seus filhos, ern virtude de sentença 
judiciaria, tenho a honra de vos solicitat• a competente auto
rização para a abertura do alludido credito. 

llio de Janeiro, 28 de julho de 1920, 9'9° da Indepcn
dencia e 32º da Republica. - Epitacio, Pe~·sôa. 

Exmo. Sr. Presidente da Republica - O Dr. Antonio 
Angra de Oliveira intentou uma acçllo cont.1·a a_ Tuz·enda Na
cional, para haver o que julgava lhe ser devido, 'como melado 
<ia .Percentagem, pela arrecadação da divi<la da União, no pro
cesso .do liquidação forcada da Companhia Estrada de Ferro 
Oeste de. Minas, na qual funccionou como procurador da 
Republica. . · ' · 

Por caber a outra. met;i.dc da mesma percentagem ao cx
procurador Dr. Carl~ Borges Monteiro, sua viuva e filhos~ 
intervieram no feito, na qualidade .de assistentes. . 

Condemnada a. União, foi expedida a respectiva earia 
; preeatoria, sendo. afinal, aberto o ntlccssario C!'edito e ,p.aga. 

a irupurtancia depreca-da. 
Acontece, porém, que, na conta transcripta na referida 

precataria, os juros de móra foram calculados até 8 de maio 
de 1918, e o cumprimento da precatoria só teve logal', effe
cti;vament.c, no dia 15 de fevereiro do anno seguinte. 

Em vista disto, o juiz federal da 2• Vara do Districto 
Pederal. e:.p-ed1u, em :-idditamento, a ca1•La precataria de i 5 
de abril deste anno, requisitando, em favor dos e:x:equentes, o 
pagamento das importa.ncíns de iO:H!l$680 e 10:1HJ$3SO· cor
respondentes aos juros de. móra. cornprehendidos no· periodo 
.acima ]ndicado. 

Conrorme succedcu com o caso do primeiro paga.menLo 
o da nova precataria depuridc de abertura de um credito es
pecial, préviamente autorizado pelo Poder Lcgisla.t.ivo. 

E, ncslas condicúcs, peco a V. E:x:. se digne de provi• 
<lenciar no sentido de ser obtida a alludida autorização pata 
a abertura do crdcUo preciso, que deverá ser na imporLancia 
de 20:239$060. · 

Rio de Janeiro; 28 de julb? de :l.920. - Homero Baptista .. 

:N. 33~ - 1920' 

Autoi•i:.:a r' uú11rtu,.a dos creditos de 96:9/.1$495 !l de 20:1J6S,!)50, 
.:;HJ)plr:mcnt(lrcs a. di'r:c1·sas ·verbas tio l!ospital S. Se
bastião, do urçamerrito Vlgcnft! 

Em mensagem de 13 de agosto, o Exmo. Sr. Presidente 
da Republica soli.eila autorização para abrir, pelo Ministerio 
do Interior, os creditas supplemcnlarcs de 96 :9H$-l.95 o de 
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20: 1:!6~550, destinados ao ,pagamento das dcspezas já reali
zadas e que devem ser fcúLas até 30. ue setcmb1·0 deste anuo e 
que teem de ser levados ú. cunla. das consigna~ões «Die.las para 
~Do doeute::i:i> e ~conservacão do matérial:s-, do Hospital São 
Sebastião, da ve1·ba u, 21 do art. 2" da lei n. 3. 991, de 5 <le 
janeiro deste anno. 

O orçamento vigente consigna na ve~·ba 21• o credito de 
1.20:-i5{}$ para dietas de 300 doenles do Hospital S. Sebastião, 
$endo calculado em 1$3ü0, diat·ios, o dispen<lio de cada doente. 

Em consequencia, de um lado, da subida de preços qos 
gencros alimentícios elevando a despe:ia de alimentação ··de 
cada doenLe .a i$800, diarios, e de outro o aoorescimo de en
fermos excedendo assim, e de muito, a lotação calculada, a 
verba votada apresentava em junho· findo o saldo de $515. 

Esses mesmos motivos: a carnstia da vida e a . superpo
pulacão hospitalar, tambem reduziram, cm junho findo, a 
3$970 o saldo disponível da consignacão «Conservação do ma
terial>, dotada. com 27 :375$500. 

Dahi a necessidade dos creditas solicitados, que abrangem 
despezas até 30 de setembro, data. em que o MinisLer'io do 
Intcriot• espera estar em execução a reforma da Saude. Pu-
blica. . · --· 

Aéompanham a mensagem dous quadroE: um demonstra
tivo das despczas até 30 <te setembro deste anno e do sup
plemc·nto do crcdilo uecessa.rio ás consignações «Dietas> o 
<1.Conservacão do materíal> e outro que é a relação discrimi
nada das <lespez.as que esgotaram a sub-consignação «Dietas> 
do Hospital S. Sebastião. 

Em vista da mensagem o da exposição de motivos, a 
Commissão de Finanças é de parecer que seja concedida a. au
torização solícitáda e suhmctLc. á delíber-a.cão e voto da Ga
mara o seguinte projccto de Ici: ·· 

O Congresso Nacional' dcercta: 
Art. :1 .-º Fica o Poder ExeeuLivo aulorizado a abril', pelo 

l\1ini8tcl'io da JusW:a e Negocios Interiores, os creditos sup
plemcintarcs de !li) :9-11$495 ú. consignacão <Dietas para 300 
doentcs:s> e du ~o: 1 l(j$550 á. consigna·cão «Conservação do ma
terial :s>, dr> Hospil,al S. Seha~tiifo .. da \'et'ba n. 21 do arL ;J• 
da lei n. ;3. tlO!. de 5 de .ianeii·o deste armo. 

Art. 2. • Rcvogam-.:ic as disposicões cm contrario. 
Sala das Commissões. 27 de agosto de iü2ú. - Carws 

de Carn1;l1s. l)rosídcnl.c'. - Ramfro Braun., Relator. - Sam
pnio Corrila. - l'ac/Wc() JJa11des. - Antonio Cn.rlos. - Al
bc1•to ~Ja1•anhão. - Cel$o Bc:yma. - Carlos Ma;cimilia.no. 
Oscar Soares. 

::11u...,SAGE;\l A Qlfü SE nEFEM o PARt!:CE.R SUPllA 

:=::n;. i\kmbros do CongTci::so Nacional - Tenho a. honra 
de submeLtor a vo~~u considerai;.ãc>, afim de que vos digneis 

\ i·esolver a respeito, a ipclusa exposição do Ministro dá Jus .. 
• 1 
)l 
' 
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tiça a Negocios InteI'iores, concernente á abertura 'cios cre
ditos supplemenLares de !}(:):D 11$-i95 e 20 :1116$550, destinados 
ao pagamento das dcspezas jú. realizadas · e que devem SCl' 
fciLas até 30 . ele scternbro <.leste anno, e que têm de ser !·e
vadas á conLa das eimsignacões «Dietas para 300 doentes~ e 
~Coriserva~1ão do malcrí·al~ do «Hosp.it.ti.l ,&.. Seba~t.iã.o~ da. 
verba n. 21, do art. 2º, da lei n. 3.991, de 5 c!.-e. janeiro desLc 
anno. 

Rio de Janeiro, t3 de agosto de i 920, 99º dà 4idepen
_ dencia e .32º da Republica. ""'.""" Epita.cio Pessôa. 

Exmo. Sr. Presidente da Rcpur>Hca - A lei orçamen
taria n . 3.991, de 5 de janeiro deste anno, consigna, na 
verba 21 •, arL 2•, o crcdif,o de 120 :450$, para diel.as de 300 
doentes do lfospital de S. Sebastíão, tendo-se computado cm 
1$300 diarios o dispendio de cada doente. · 

Depois de votada. a lei cilada foi contL·actado por este 
ministerio, cm allo. sobl'e os preços que serviram -de base ao 
calculo orcamentario, o forMcimento da maioria de generos 
d·e -consumo, o que forçou a elevação da desp.eza · diaria, re
lativa á. alimentaQão de cada enfermo tratado . no h ospit.al de 

· i$300 para 1$800. · 
Este facto, accl.'cscido da circumstancia de ter sido, este 

anuo, excedida, em muilo, a lotacão legal do hospital, de
tcrmi nou Ql.le, em junho ultimo, só restasse -do credif,o men
cionado o saldo de $51:5, como prova uma das inclusas de-
monstrações. . 

Motivos identicos, isto é, super-população do hospita.l . e 
a carestia dos artigos de consumo, reduziram tambem a 3$970 
o saldo disponível da consignacão· «Conservação do material!> 
do mesmo hospital que figura na lei orçamentaria com a 
clcvacão de 27 :375$500, . . . 

Destc1:> factos, resulta a ncccssioade de serem solicitados 
l!-º pon_gres~ Na.c~onu.l r,l·cdiLos supplementares de 9'6: 911.$_'1951 
a cons1gnacao «Dietas para 300 ·doentes>, e de 20 : H 6"$550, a 
consignação - «Consm·vacão do material~. · do- <Material> do 
IHospiLal S. Sebaslião da. verba 21 • do art. 2º da cilada lei or
çamentaria, para attendct• ao pagamento . das dr-si;>ezas que, 
por c<n'ltà das referidas eonsignacões já foram feitas, em ju
nho unimo, o das que se V1!t'ifi.ua1.·om ali.! 30. de sctcinb1'(} 
dc:otc anno. O calculo para os creditos em questão abranirc 
dcs-pezas que s6 al<:ancam o dia 30 de seLctnbro, aW quando 
r: ;-;Lc ministcl"io espera podt•1· estar cm vigor a reforma do 
Depadamento ~;;cional da Saudc Publica, oue. posta em c::ce
i.'·Ut.i:Í.O ·fàcult::m\ o pagamento de. taes àespezas, de modo qu~ 
os crcdil.os a serem abct·los poderão sei.' apt·oveitados para as 
que · Liverem sido realizadas no período anteriot· ii. vis-encia 
<lo. reforma . · 

· Rio de Janeíl'o, 13 de agosto de 1920. Alf1•edo Pinto 
Viei?'a o.'e Mello. 



Hospital S. SebasUão - (Verba 2i' do art. 2º da lei n. 3.39! 1 de !ide janeiro de l920. 

Quadro demonstrativo das despezas atê 30 da setembro deste anno e do supplemento de credito necessarlo 
às éonslgnações ([ Dietas 1t e 11 Conservação do material.,, · · · 

~ 1 ~ 1 o 
~!'! "" ~ 'Él Reforço necessarlo c,'C <d o = 

~ ª""'-.gj :a .~J ~M4l 
~·e!) ~e t1:1º"" 

Coasignaçi'.les ... ~ o ai <%)~$l Para Tot&l de e i::: ~.g ~~'S De/lcU 500· doantes ::..? 8 reforço F1eces-
Q "'e~ tas 1'11 atê 30 de junho dnrante 92 

~º·e =..o <1l dias sa.r10 
111"' gJ () $ 
> Q -

iM:li50S980 1 

.. 

Dietas .• , ........... ,, ...... f.$800 i20:.t.50Sooo U:iHSt.95 82:8005000 96:9HSilJ5 
-. 

Con::S?rva.~~odo material. •1.uoo '27:371íJ!IÔÓ 29:088$08(} i:7US5!i0 !8:!tOOSOOO 20:H~S1550 

--

Somma ..... ...... . .. . . .. . . .. ,. . ·-~ ........ _ ..... ............. , .. ••• ti ...... •••• 1 U7:028S045 

lmporta na quantia total de cento e dezesete conto{e vinte e oito mil e quarAuta. e cinco réis. 
Minlsterio da Justiça e Negocios lnteriores - i" $6Cç~o d:i Contabilidade, ~ de agosto de i9:20. 

Visto- Pertrira Jw1ior, director da sacçãq. Yfsto.- Rodrigues Barbo!a, directur geral.- Epiphanio .U'artin.t, 
3° ofllcial. -
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Oil\ll:CToRIA GERAL DE SAUDE PtrBUCA 

Relação discriminada d'a.s despe;as que esgotaram a sub-con
signação ~conservação do material:. do Hospital S. Se
bastião, no e:i:ercício de 19~0 

Mez - Fornecedor - Importe da conta ~ Somma 

Janeiro: 
Fontes Gare ia & Comp .... - ... - . 
José da. Silva & Comp ......... . 
Vicente dos S a 1n t o s Cti;neco 

& Comp .... .! . . : ............ .. 
Barbosa, Albuquerque & Comp .. . 
Antonio Alves dos Santos ...... . 

~- ...... 

Fevereiro:· 
( 

Fontes Garcia & Comp ......... . 
José da Silva & Comp ......... . 
Barbosa, Albuquerque & Comp .• 
Firmino Fontes & Irmãos· ..•... 
BorJido Maia & Comp .•. ,. ....•. 

Màrço: 

Fontes Garcia & Comp. · ....•... 
Castro d'Almei-Oa .........•..... 
L. "Ruffier .••.•................ 
.l"irmino Fontes & Irmãos ...... . 
Barbosa, Albuquerque & Comp .. 
José .da Silva & Comp ......... . 

Abril: -
Fontea Garcia & Cornp .. ,;, ..... . 
José da Silva & Comp ....•...•. 
Rartlosa, Albuqueorqué & Comp •. 
Firmino Fontes & Irmãos ...... . 

Maio: 

Fontes Garcia & Comp .........• 
José da Silva & Comp ......... . 
Firmino Fontes & Irmãos ...... . 
Barbosa, Albuquerque & Comp .. 

2:14.2$780 
1:386$650 

722$50(). 
34.3$000 
195$000 4:7S9$930 

2:319$075 
1.:610$300 

J50$500 
256$10() 

47$600 4:583$575 \ 

2:045$590 
950$000 
64'0$000 
507$100 
343$000 

4:898$990 413$300 

··, .. 

2:4.\8$165 
f :521$580 

477$000 
342$900 4 :789$M5 

3:093$620 
1 :417$800 

263$920 
166$500 4':9.Utl840 
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Junho: 

Fontes Garcia & Comp ......... . 
.losé da. SHva & Comp ........•. 
Firmino Fontes & Irmãos ..... ,.. 
Barbosa, Albuquerque & Comp .. 

1:582$571() 
788$180 
408$800 
3i8$0'{)0 

. Somma total ...................... . 
lmt>ortancía da sub-co:nsignaç-.ão .... : ....... . 

·saldo ...... ': ..... . ............... . 
. I 

3:367$5@ 

21:371$53(} 
27 :•:;75$500. 

3$970~ 

Scere tario. da DirecLoria Geral de Saude Pub~ca, Secção 
de Contabili<lade,. em 15 de julho d~ 1920. - O 3• officia1 
interino, Abilio ' de Carvalho : . · 

Conforme. - O chefe de secção interino, M. Pragana. 
Visto, - O secretario, /. Pedroso. 

Relnçii.(J discrimina.da dn~ drJ.~pe;;a.~ rnie es(lotaram <1 sub-c'rm
sioruu;r1o «Dieta.~'1> •. do lIOSpitar. S. Sebm~tião, no exercicio -
de '1920 

Me:r. - Fornecedor - Import.e dn conta..,.... Somma 

J'aneiro :. 

Rouza, TorrPs & Comp ......... . 
Rurbosa. Albuquerque & Comp .. 
Compn•nhia I,l'litl~rin Lr.opol<linf'nSf' 
Anfonin <lo Carmo Pires ....... . 
.Tn.~íi Vícira Goultlrt, ..........• 
norTri).':IH'S Tci:-tf'irD & Filbo .... . 
I.ni:r. Anrrnsfo Pestana .......... . 
Antonio F~rreira A!.TO~,inho ... , 

.F~veroiro: 
~ ............. . 

i::ouza, Torrf'E'l & Comp ....... : . . 
narbfl!'t:l. A lbltCTUNqU{' & Comp ... 
r.ompnnhin I,"it.rria T~nopol<Hnr..n~n 
J\ n f.rm io do flnrmo Pirei; ....... . 
.TosP. Vieira Gonlnrt ............ . 
nodrii;:"ll<"S Trixl'ira & Filho .... . 
T.niz Au~rn;:t.o. Pesfana ......... . 
Antonio Forrei~(t Agostinho . ... . 

; 

6:673$500' 
!~ :S83S600 
li: Hl8$/i00 
2 :8fl/i$2ü0 
2:'188$000 

477$900 
f.77$!i00 
151.)$000 

G:220$5(}0' 
/1 :703$950 
3:975$680 
2:723$825 
2 :·Hi4$400 

i..42$500 
173$160 
157$500 

I 

21:998$2GU 

20:861$515 
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Marco: 
Souza, Torres & Comp ......... . 
Bali:Josa, Albuqllerquc & Comp .. 
Companhia LciLeria Lcopoldi•ncnsc 
Anlonio do Carmo Pires .. : .... . 
José Vieka Goulart.... .. ; ....... . 
Rodrigues Teixeira &" Filho . . . . . 
Luiz AugusLo Pestann. .... . .. .. . 
Antonio Ferreira Agostinho .... . 

Abril: 
Souza, Torres C.\í . Com'D ......•... 
Barbosa, Albnqucrque & Comp .. . 
Companhfa Leiteria Leopoldinensc 
Antonio do Carmo. Pires ....... . 
Lima & Filhos .... ............. . 
Rodrigues Teixeira & Filho .... . 
Luiz Augusto Pestana . . .... . .. . 
Antonio Ferreira Agostinho .. .. . 

Maio: 
Souza, Torres & Comp .. .. ....•. 
Barbosa, Albuquerque & Comp .. 

. Com.panhia Leiteria Leopoldinr>nse 
Antonio do Carmo Pires ...... . . 
Lima & Filhos ...... ........... . 

··Rodl'ígues Teixeira & Filho . . .. . 
Luiz Augusto Pestana .... . .. .. . . 
Antonio . 'rreira Agostinho ... . . 

· · Junho: 
Souza, Torres &; Comp ... •.... ; . 
B:lrbosa, Allluqucrquc & Comp .. 
Rodrigues Tt!ixcirn & Filho ..... 

7 :215$000 
5:502$300 
3:6M$900 
2:897$750 
2 :792$1100 
. 477$9ao 

:li7$GOO 
fG5$000 

6:942$200 
5: 166$4001 

4:028$520 
2:801$340 
2:502$055 

41~2$000 
189$000 
:l.60~000 

7 :552$1/tO 
5:013$950 
4:311$720 
2:977$965 
2:725$.t~O 

476$000 
182$700 
167$5QO 

5 :098$15) 
3:!>11$100· 

459$000 

Som ma total. ... . ..... .' . .... ~ ... . .. . 
Jmportancia da sub-~onsignacúo •..... .. . .... 

Saldo ...... ; ............ · ...... · ... . 

·22:882$850 

22:231$515 

23:/i07$095 

9 :068$-250 

120:H9$48!í 
120 :,, 50$000' . 

$515 

. Secretaria da Directoria Geral de Raude Publica, Secção 
dP. Contabilid::id1\ em 15 de julho di:! 1920. - O 3• official 
interino, AbiUo . de Cm·valho. · 

Conforme. - .Q che'fe de secção .intl'rino, M. Jlra!Ja?Ja. 

Visto. O secl'elario, J . Pcároso. 
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N. 336 - 1920 
A ·u.toríza a abartnra do credito especial de 13 :870$967 para 

pagamento de · vencime1)tos ao desembargador Femaruio. 
L'nfa Vieira Ferreira. 

Em mensagem de 7 de agosto o Sr. }>residente da Repu
blica solicita autorização para abrir, pelo Ministerio da Jus
tiça e Negocios Intetiores, .o credito. especial de· 13 :870$967, 
para pagamento, no período de 15 de ,iulho urtimo a 31 de 
dezembro deste anno, aos vencimentos que competem ao bacha- . 
rel Fernando I.\üz Vieira Ferreira, nos termos do decreto de 
15 do mez findo e em virtude do nccórdao do Supremo Tri
bunal Federal, n. 3.362, de 2 de junho do corrente anno. 

Os _Tribunaes de Appellação, com sédes nas cidades de 
Senna Madureira e Cruzeiro do Sul, foram fundidos em um 
só, com· séde na cidade ·de Rio Branco, no Territorio do 
Acre. 

Foram postos em disponibilidade, mediante requerimen
to, os desembargadores do Tribunal de Senna Madureira, tendo 
Rido transferido para Rio Branco os do. Tribunal de Cruzeiro 
~Sul. '. . 

O desembargador Fernando Luiz Vieira Ferreira não se 
r.onformot1 com a sua t.ransferencia, sob o fundamento de ser 
jnamovivel e intentou acção contra a União, pleiteando a sua 
disponibilidade. 

A acção foi julgáda pelo Supremo Tribunal que reconhe~ 
ceu direito ao referido magistrado e em virtude de accoràão 
o Governo expediu o decreto de 15 do mez findo, declarando .. o 
em disponibilidade com todos os vencimentos. desde a data 
em que foi extincto o Tribunal de Appellação do Cruzeiro 
do Sul. · 

Dahi decorre a. neeessidade do credito SOliiitado, para 
pagamento dos vencimentos correspondentes ao período de f5-
de julho findo a 3t de dezembr.o deste anno_ 

Tendo em vísta a mensagem do Sr. Presidente da Repu
lllic:i. e a ex:posicão de motivos que a acompanha, a. Commissão 
de Finanças é de parecer ,que seja concedida a autorização e 
submettc á deliberação e vbto da Gamara ·o seguinte project.ei 
de lei: 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.º Fion o Poder E:\:ecutivo autorizado a nbrir, pelo 

Ministerio da .Tusticn e Negocios Interiores, o credito especial 
ele 13 :870$967, para pagamento ao desembargador Fernando 
J1uiz Vieira Ferre.ira, dos ·vencimentos correSpondentes ao pe
l'iodo de i 5 de ,julho findo a 31 de dezembro deste anno. 

Art. 2.º Revogam-se as disposicões em conti•ario. 
Safa das Commissões, 27 de agosto de 1.920. --'- Carlos M 

Campos, PresidC'nte. - Ramiro Braga, Relator .. - Sam.paio 
Corrêa. _:__ Pacheco .Atendes. - Antonio Carlos. - Carlos 
Ma:r.imiliarw, - Alberto 1llaranhão. - Osca.r Soares. - Cel
so Bayma. 
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~SAOEM A QUE' SE. F\EPn\E o PARECER SUPRÃ 

· Srs. Membros do Congress2...._Nacícnal - Tenho a honra 
âe submeter' à vossa elevada c17!1sideracão, afim de que vos 
digneis de resolver a respeito, a inclusa exposição do Minis
tro da Justica e Negocios Interiores, concernente á. abertura 
do credito especial de 13 :870$967, para pagall1ento, no pe
ríodo de 1.5· de julho ultm'lo a 3.i de deze!nbro deste anno. 
dos vencimentos que. competem ao bacharel Fernando Luiz 
.Vieira Ferreira. nos termos do decreto de 15 ·do mez findo 
e em virtude do ar.córdão do Supremo Tribunal Federal nu
mero 3.352, de 2 de junho do ccrrente anno. 

Rio de Janeiro, 7 de agosto de -f 920, 99º da Indcpen-
denci11 e 32~ da Republíca. ~ Epitacio Pessda. ·~ 

Exmo. Sr. Presidente da Republica - Tendo o decreto 
n. 12.405, de 28 de fevereiro de 1917; fundido em um .s6, 
çom séde na cidade de Rio Branco, no· Territorio do Acre. 
o!'!. tribunaes. do appellação que anterio1mente existiam. com 
séç)es nas cidades ·de Senna Madureira e Cruzeiro do Sul. fo
ram postos cm disponibilidade mediante reque.rimento. os 
desembargadores do Tribunal de Appellacão de Senna l\fa
duretra, tendo sido transferidõ~ para R.io Branco os desem
bargado!'es do . Tribunal de Appellacão de Cruzeito do Sul. 

Não se conformando o desembargador Fernando Lufa 
Vieira Ferreira com a sua transferenoia, sob a allegação de 
ser inamovivel. intentou ac1:.ão, contra a União, pleiteando a 
sua. disponibilidade· com todos cs vencimentos. a partir da 
data em qtrn foi extinc.to o Tribunal de Apoellacão de Cru-
7.elro lin Sul. A accão foi afinal julgada pelo Supremo Tri
lmnal F!'!dPrnl, que por accórdão n. 3.362. de 2 de junho ul
time-. reconheceu direito ao mesmo magistrado, pelo que o 
Governo !'!Xpedíu o decreto de 15 do mez .. f.indo, declarandoo.o 
em d1sponibilldndc com todos os vencimentos. desde a data 
(lffi que foi o:s:tincf.o e Tribunal de AppeHnção de Cruzeiro 
do Sul. Da i:ituacão r.reada para o referido desembar.irador. 
r.m virf.\HI~ do allndído acc6rdão, df'corrl?! · a necessidade. ~'fo 
ser Mlir.itado no ConITT-esi;o Nacicr:.al o credito especial dr 
t3 :870$96~ para pngámento dos vencimentos corresponden
tes ao periodo de 15 de ,julho findo a ~H de dezembro vin
dcuro, viF\fo n!io dist>õr o Governo, para tal fim, da recursos 
kgaes ,_,, ori,:.amentarios. 

Rio d~ Janeiro, 7 de n~rosto de 1920. - Alfredo Pinto 
Yeira de Mello. 

O Sr.. Presidente - Est:í finda a leitura do e:qwdicnte. i . . 
o Sr. Monteiro de Souza (p

0

elll ordem.) - Sr. Presidente, 
a Commissüo <:lú H.cdacçl'ío mdge uma assidnidadc que a minha. 
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sm1de não tem perr.!H tido. Por isso, Sr. Presidente, renuncio 
o log-u que occupo 11a refedda commissão. 

O Sr. Presidente - Para substituir o Sr. Monteiro de 
Souza :m CommiFsãn de Redaccão. nomeio o Sr. Dorval Porto 
e, para rnbstituir o Sr. J~phyJ,roniÓ de Salles, na Commisslio de 
lnstrUctiio Publica, n(lmeio o St·. Monteiro de Souza. 

O Sr. Heitor de Souza - Sr. Presidente, meu collega. de 
bancada o Sr. Dcf1nt~do Antonio Aguirre communica á Ca
marn ~ a Y. f:x .. r or m<'u intermedio. que tem faltado e con·· 
tinuará a faltar ús sessões por mctivo de moléstia. · 

O Sr. Presiden~e - A Mesa fka inteirada. ' 

O Sr. Pre!lidente - Acha-se sobre a m~sa um reque
rimento que vne ser !ido. 

E' lido, apoiado e posto em ~~iscuss~o o seguinte 

....... REQUERTME!'iTO 

X. 3r, 

llequeiro se.iam re':tu(sitadni1, por intermedfo da !\Tesa da 
Gamara, as seguintrs informnclícs ao Poder E:;cccutivo: 

a/ si ~ontimiam nfrC>tndos ú. r'l'anc;a os nr.ivios ex-allemãe~ 
qne p ,~10 Tratado <iC:. Vers::ti!lf's foram nttribuidos no Brasil? 

b; 11ual o frúle pog()-...pela fir.puhlirn Frttlrnr?.n nos nnnos de 
Hllll e 1920? 

1!) quul a i·•~nJa du lar.!> 'l1uvil1~ 1n·1n·i~ta p11r11 o .anno de 
1!1'.?J? 

ri) ~i limfvc• q11nlqu"r· f'<'ll\'f'lrío 111•111 qnnl n Ri"publicn Ft·nn
rPrn, llflUnclo <ln p1·pft'r'l•ncia f]lll' 1111:1 concedia o primit.ivo eon
\'t'nio. li"! h•ir1·ou-<1") na prnpri P<h11lr dn lnrs t•mbnt•onçúeil? 

•') llPSt.I' c•ni:o qual ') prt•c:o dn Yendn. em que cgpuri(• <le
\'Priri Sl'r pflS,."O? n Lll'1nl o l'lOPl't'llll da<lo prlo Pod<>r Elrn11uU\'o no procluclo 
•b opPrn~fio. · . · \ 

Snl~·-·rin~ c:1·~~ilr~ . .'.?f! "'' ng-o!o11.o do 1fl20. - l\'ir-mwr Nas
rhNf:'rl f(I. 

Enr~rr1vfa t' ndinda n votncfio. 

. O ~r. Frederic? Bor!Je& ( ~) - Sr. Presidente, ha poucos 
<l rn!!. o JOn1al 1natmmo d~!sl.n t'1dado, O b11pardoi., publicou um 

( *) Es.te dioourso não :foi .revisto pelo orador. 
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1.c!r.grnmmn do s:cu cor:"espondentc cm Fortaleza, capif.al elo 
Estado (;O Cear:í. concebido nestes termos: 

q.Cc-ará. 25. - O Deputado Thomaz Cavalcanti de
clarou qnr. veio ao NoJ.'te com missionado pelo Sr. Epi
tacio PC$$t'ln, que o encar!'egou de organizar o blóco do 
rwrlr., .ió. tendo pn.i:a isso obt.ido a ncquiecencia <los Srs. 
Seabra, Fernandes. Lima e .Tosé .Bez·crra.~. 

O illusLr.c Dcputa<!o. a que se 1~efcre o telegramma, foi em 
missiic pclitica. é verdade, mas mu.íto diversa da c:tne lhe atLri~ 
Ln!!: ·foi no inf.(,i·essc da politica local. como no <.lcsenvolvi-
rnenf.o d0 meu tli~cnrso . a Gamara ver:'r.. . 

Nun0a a~sumíria ellc a responsabilidade de movimcnf.o 
grav':l, dt~sta ordem, e quando, porvP.nf,ura, si tivesse incumbido 
de uma tal missão. 1~ bastante discreto. e a Camara bem o co
nhece. para que fos;:;c co:npromctLer o nome .do honrado Prcsi
dcnf.c da Ilcpubli<:a. 

'~:-a mi.;:;;ão tão delicada, tão séria, tão importante, que clle 
tf?ria r!ffi primeiro h)g:u· o in~eresse de não divulgai-a, o qtw 
>ieria r,omprome!.ter o seü e.x:Ho, além de incptamento ex-pflr o 
nome <lo illu~fre chcfl' da Nação. 

Eslou. porlar.!.o, Sr. Presiflcnt.e. autorizado a declarar :'L 
Camarn que não tem fundam~nto algum este despacho. 

Recebi, Sr. l'rüsidcnto. na manhã de hoje. um telegTamma 
daqncltll nosso illustre collcga autorizando-me a fazer esta dc
clar3i;ãn. fclegrainma assim redigido: 

oi:Pt::çl) rectificar da tribuna da Camara nota /mpa1·
dnl, na pnrl,n r11feri:>nto supposlas declaracões minhas sm· 
1•rnis;:;arfr:> do Sr. Epitacio Pessôa na or,ganizacão do 
hr.'1ro do norte. Fa~o. constat" minha acciio Ceará liga-~e 
unificr1ciio poli!.icn cearense cm torno Serpn, sobre qtrn 
peco fallnr taml>rm na onmarn. :t. · 

Jú ?.(' vê, .portanto. Sr. Pr~sidente, pelos termos desse 
t0lr.grllmmn f}Uc a mii;são do illustre Deputado do norte, seu 
torrüo nnt.nl, o Ccnrú, tovc outro objectivo que, devo dizer :í. 
Cnmar::i. 1.~ n mai!i louvnvel. O pair. conhece as condic5cs cm 
que Sfl cehntl' de certo tempo a esta parte o Estado do Cear:í, 
trnhn.lhndo por uma crise climaterfoa, horrorosa e ao mesmo 
tempo pr>las dissencõcs politicas. Foi nestas ~ondiCõcs que 
so p1·ocndcu nlli :í oleir.iio para Presidente do Esto.do, e os 
partido~ se . dívidirnm, cIJtraram em luta, e essas lutas chc
~nrnm a t.nl ponto quo o interesse, quer só do Estado, quer 
do pniz, indicnvn um paradeiro, uma medida que sustasso 
nquelle encarnicamento das lutas partidarias. 

No pc-oprio interesse do Estudo, no proprio- int.eresse dn. 
politica cconomica. CJLle o Governo Federal t.inh:! em vista. 
ein refação nos Estados do nordeste. principaJmente do Ceará. 
,essa unificaçfío era unia necessidade, se impunha. 
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O Sn. THoMAz HoDRlOUES - O que admira é que só agora 
Y. Ex. se ape1'ccbesse dhiso. 

O SR .. Fm:o.Eiuco BORGES - Oh! ~mpre é tempo pa1:a a 
gente se arrepender. Eu até me surprehende com o aparte 
de V. Ex., porque me constou que V. Ex. tinha sido um dos 
pt·imeiros a di:rnr no ·ceará quo a unificação tinha sido muito 
louvavel porque a nossa ter1·a não comportava maiii lutas 
par Lidarias. 

O Sn. Tl!ol\UZ RoonrnçEs - Perfeitamente. 
O Sn. FREDERICO BcmaEs - Po1•tanto, em vez de censu

rai·-me, V. Ex. · devia applaudir. 
O S1L AliG\JSTo DE LlMA - E' acto de patriotismo o que 

V. Ex. pratica. (Apoiados.) 

O S1•. Tt:IOMAz RODRIGUES - Não estou censurnndo. 
O StL 1~1momuco BORGES - Sr. Presidente, nessa combi

nadio, nc:;sc movimento, e nesse gesto não nos preoccupamos 
ahsolulamentc rom inl~·:·csses de ordem alguma pessoal. 

o proprio candidato do ·partido do illu.st.rie Deputado, 
11ue me hourou com o $CU aparte; foi o primeiro a dar indi
cio~. de rmcifica.ção para o partido que tenho a honra de re-
pi·csentar. . '· · 

O SR. T:trn~IAz RooRIGUEs - E foi com esse proposito 
que apresentamos a candidatura do Presidente Serpa, que 
VV. EEx. ::-epelliratrt. 

O SR. Fat.':DERICO .BORGES - Perdão. V. Ex. está con
tando uma historia que não é totalmente verdadeira. 

A principio ·foi o illustre Sr. Just.íniano. do Serpa upre
~rnlndo como candidato de conciliação . Ausento de sua torra 
JHH' mais de vinte annos. desinterossadu absolut.:unentc das 
lulas pal'lidarias. crn effcctivamente o cearense quo no mo
mento SI'! impllnha a fazer um governo de paz, de ordem e de 
tranqu ill idade no · Ceará. 

Desde, por~m. ·que esso. tandicl'atura assumiu caract er 
)1arlidario, nós entendemos dever lhe oppor n do outro cea-
1·ünsc, tll.m'hcm muito dislinck1 e illustrc. · 

Qur. ha nisso de censuravcl '? Nada. 
O Dr. Justiniano do Serpa, depois df' eleito. mnnifN~lon 

as ~uas tr.ndenciM de cnncilia1<ão dD uma poli! icn clf' hnt·monia 
il <'ncontrnn da parte do general Tlloma7. Cavnlcanf.i, clrnfo do 
p:u•ticln opposioionista, o maior acolhimento, a maior sym
pal hia. 

Pois bem. cssos dous cearenses se approximnram. so rm
Íl'L1llcrnm sob oti. pontos capilacs de uma política de harmo
nia e de conciliacuo. 

rsso se fez 1ogo, antes cruc a Asscmbléa Legislativa do Es
lndo procndessc ao rcccnhccimcnt.o, <'~ apuração da cll'ição 
presidencial. D.e modo que esse acto que poderia determinar 
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uma luta aiu<la maior, n1aís apaixonada, foi evitado por com .. 
plc/.o. J:.í. ei·a um r·esuHado bencfico. . . 

· A Camal'a ~mbe e conhece b1Jm os . lermos · de uma cspe
cic de plataforma, si assim posso chã.mar, do St·. Justiniano 
de Serpa, lida em u111 banquete, que lhe foi offerccido ne:;t:\ 
Capital, depois da sua ck!i1:5<i. na qual 8. Ex. e::;poutancu
menLe tomou compromissol',· proferindo p~:rantc seus amigos 
a ôpinião publica, palavras que nos agradaram summamenLl'. 
e que nos deram a esperança do cffcclivamentc raiar para o 
Cc&.rá uma nova era de ·tl'anquillidade, de paz e . de 01·<1em fu
tm·osa. 

Ora, nesf.ns condiçÕ<!S, · sC!ria uma inlransigencia impei·
doa.vel da nossa parte acceitarmos nquelle cidndíio com as p1·c
'Ve11ções e com os anla.gonismos que só uma política apaixo
nada pe>clcrfa aconselhar. 

O Sn. J~u1z DoMINGUES - E esse nosso illustre ex-col
lega, ho.ic Presidente do Estado do Coará, é de feitio a in:;
pirar confian~a a todos. (Apoiados.) 

O Sn. Fm:omuco 13oRGGS - Foi nc!:isc senliúo que o gc-
11eral Thomaz Cavnlcante, digno. representante do_ Elilado e 
chefe elo pa1·f,frlo a que pertençq, se dirigiu ao Ceará p;m:i. 
fa:1.er a unificação da sua polit.ica. náô l'm beneficio deste ou 
daquc!Ic partido, mns de ' todos. e e o que s. E:t:. C:;tá fa
zendo. 

Devo accrcsccntar que este intuit.o patriotice do honrado 
rep1·r.scntant.c cearense, tem merf'cido ilo illustre Sr. Pre
sidente da Republica todos os npplausos, todàs as sympathias . 
e nlé nw~trll) a pr1)1111)i<.:m do i!:cu rn·c!:'.Li:;io parn ·aar força a 
e~t.c: objeclivo tão Jouvavel. - · · 

A este respeito diz S. Ex. que rci.:ebcu do Sr. llrcsi
dcnte <la Hc1mblica o spguj_ule l.ckgrarnma: 

cB.io, 27 - Applaurlimlo vós:;o esforco scu(.ido 
rm;lahcl<'cei· perfeito espírito con1•mt1wnidndP- todo:; 
t:narenscs podois estai• ct>rlo farni C\m quanto mim úOU
bct' paru eonsccu1;ão deste patl·íoLico objoctivo . 

$'Sauda1~.õcs cordiacs. - Epitflcio Pcssóf!.>. 

Alti l'St<i e p1·opl'io Presidenle da Republica, appluudind11 
a accão que a si tomou o gnncral 'l'homaz Cavulcanto partL 
nplaiuar as difficuldadcs riuc p udessem surgir t•m torno do 
uma polit.ica de paz (J de "onformidadc 11n. tert•a ccarens•'.1 

S1•. Presidente, <'llLc IJOnsamc11to do ho1ll'udo Sr. Prc~i .. 
dcnfc <la Republica não é novo. não su1·giu agora. J:í de h:L 
muito tempo a. esta parte, quando S(I lratou ela c:11npanha 
eleitoral para a prcsiclcncia do Est.nuo do C()ará, S. Ex. mui
tas vezes nos ·fez sentír a necessidade de adoptarmos uma 
J>Olitica de conc1liação - principalmento naquelle Es~do, 
:Para. o qual S. Ex. lancava as suas vislas com cal'ínho, de
~ejoso de fazer todos os b130.eíioios, no sentidot'de eliminar Q 
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graJ~de znal <{i:i.e é a sccca, que o atormenta em certos e de-· 
t.unninado:> períodos; 

Pois hem, 8. Ex. nos dü;sc mais <l~ uma vez: não posso 
executar us grauues plauos do apparelhamento eco11omieo do 
nordeste especialmenw uo ~sLado do Geará que i>e vê agi
tado, peÍ:turbado poL' lulas mt.csLinas e paixões parLidúias. 
de modo que isso inuLiliza 1·i a,- de alguma fórma., os esi'orcos 
do Govcmo Federal. 

Ora, 8r. Presidcüle, .seuLimos ü;to proi'undamente. . No 
intere.;;se do nosso propr10 Estado; 110 interesse dos planos 
louvaveis, paLrioticos do Governo .Fedel'al, não podiamos dei
xar de abater armas, pan1 que se fizcsso da-maneira completa 
essa polilica de benefillios e melhoramentos para o nosso Es
tado. N esLe. sentido, o Sr. general 'l'homaz - Qavaluanti so 
dirigiu a S. Bx., o 'ôr. Presirlenle da Republica expondo seu 

· plano, expondo suas idéas no seguinte telegramma: (lti) 

«Em ·.bt>1i1 paz B:;Lado e pa.ra cqrre::;pondcr vo::;sos 
µaL;·jot,it:os intuitos ;;cm!.ido harmonia polilica cearen.;;e 
inúispcn::;avel bom. cxito' plano appa•relhamenlio ec-o
uomil:o·.nordesle pn;Le do::; mai::; . importantes paLrioticos · 
pro;;r::.nuna uosso Governo e aC],.l{llado tambem pelo dc
&ejo faciCitar Governo Di·. Serpa iniciado sob pesada:;.; 
respon.sabilidadc:; rcsuttunlc:; precaria. siLuai.;ão eoo
nuniic-0 jfi.nanceir:t l::slado comecei trabalhai• pela tH~i
ficai;ão da pofüica CC<!.l'eUSl.l SOb UiTeCCÜO SUPl'Clll(l 
actual P1·e:sidt~nle . Confel·encici sobre a:ismnpLtJ com 
Dr . .Scq1a. que pleno acl:ôrdo de;,cja urdeut.cmcnlc 
Ceará appar<?ca fl1rle1·acão unil'o pelo mesmo ideal cs
quct:endo inc.,mpul ibil irlades croadas ultimai> luctas fa
unifh,ur·fto . 1~:111 11om1\ CL'at«'t CJU<.l mu.ito já · \'Os deve 
sr.r pm'fU·l'bnda pr.la~ compcLi1:õos pnrlidari::imo local. 
Es~imulo que not>-so npoio u csl:la.~ idéus pódc inspirat· 
ao~ polili•:o:-i cca1•011!!'-1.!i> oi> })a1·lidol'! .no Estado não tendo 
Sl';111dcs uivci-.gonr.lus t[UO~lilo priuéipfos fucilmcnlc se 
unific:u·ã{l. fün noml' (.:euri1 quo multo jú. no:~ deve 
11e~!U ll~Ul'tlos \'llt1~n n~t•tmdcu(:-iu PUl'U ·éomplola rcalizu
c;:1o dt~>ll:iU r/1:11id1 ~1'11t111m tiiu lll'Ovci tosu ao l!:slado o :>. 
Nu1~11o .> 

J\gon·n·. ::Sr. PrMid1:ntu, rt~fol'irnlo-nw pui·th.:ularmcnle ao 
nbjl)do lJlW lllC ll'OUX:C {1 tt'illltllU, l}\IC é O l>oalo que O gCUCl'Ul 
'l'homaz CuvulcullLi tinllll J"l~uli;mtlo !L .SU<l :viagtim pal'U rormhr 
,, l.llt•C:> do norl~\ devo dít.~r n \'. Ex. e á Casa que t.ão infc
líz itléu provoc1Ju da lJl.tl'L~ m1<J só do Si•. goncral '!'h-0ma;: 
(~avn(1.:aul i, lllU~ de totfo:>. 0" $CUS amigos. accc11tuadU. opposi.:.. 
•.:ão. Não :;e t1•afu, Ho telvgl'amma, da colliga~'ã.o, da união dos 
Estados \io No1·te J)aira fins ueonomicos, rJara fins politicos, 
'' levados, nohrti~ e gcnc1••>ws; não, cm11)rest.a-sc a: cso;e pseudo 
movim.:iu{_o JJlll a!:<pecto odioso. · . · 

J<;stá.-sc- 1l1c. pois, cuwr~slando um filn impatdotico, qual 
:µm plano po!Hic-0 base~do uo zc!o e na .inveja dos Eslados dQ 
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Norlr. em 1·elacüo aos do fül. 1 ::ilo e; a llamenLc · condcmnavul; 
(: allamcmle injmoto atL1·ibufr Cf;Ses sentimentos aos l1omcm; 

Digo d esla t.r ibuna: tJ<ló tí';Uho .zelo::., nem inveja, nú.o nu
L!'O :-;inão entllusin:::mo, desvauec imcn.tol:' e ufania pelo lH'O
l;'l'l:i>:iO dó;,; E studo,:; do l:i lll ;" que são nossoô irmãos, e (JUC, 11a1:; 
quadras afflie tivas por que te.em 1m:>sado o meu Estado em 
c.livP.rsas época::>. cllcs, genoro.samenl<:", Vf!cm estendendo a sua 
mão bem- rar.eja paru. suavisar as do1·co, as a;;rui·as, o::; soffri-
menl.os das popuJacões do nordet1Le . · · 

Podcriamo::; Mi~\ porLan~o, 1mL1:ai· •~m movim:cnio ::;emc
lhàntc baseado na inveja, no zelo. Que vodcs.semos expcrimen~ 
lar pelo progrcs~o dos E<lados do S. i>aµlo, do Rio G1t·ande d1) 
Sul e de l\iillas Geme:;, dos quaos temos recebido, directa
mcuLc, .os maiores bcncficios'! Não, Sr . .Prcsid(~nLe, absoluta
mentli_náo. Isso poderá - ser uma :..rma dc intrii;a, de com
bate inrJigua e l'O\'OlLanlc, nun!!.a .• p orém, · a cxprcs:•ão .da. ver-
dade. . · . · -

Ainda ag·oru, tia u!Lima crise p'or que passou o Cear á, re
cebemos os maiores favorc::;, e, para . que. não l cmbr.ar '! 
c1uando se tratou, n esLa Casa,' o anuo pasado, do grande pro
.ieclo de salv:.11.:;1•, dos J'.:s l.ados do uorclcslc, a Caljlal'a om peso, 
reprP.senianLes . de todos os E stados do not•Le e do sul, . prcs
::;ur·o::;os, acudiram com eis seus votos, e a sua · IJüa vontade , 
com a cxprc~s5.o . de suas sympathias· para que tivcsae rapida 
passagem o projeoto. . · ; 

Com o, poi!l, poderíamos responder a essa afüLudc nobre 
o generosa, de lima fórma tão indigna ? ! Não, :::51·. P resid ente, 
21fio é exado <', p rincip:i lmen Lc, sendo <lado e:slc pâpol ao Sr . 
general Thomaz Cnvalcanti. 

O. Sl'. g-cnnral . Thomaz Cavalcnnli, quo con.corL'CU para 
~ i'undavãu lia Hcpublica, que a llcfcml<•u. tlepois, offol'ecendu 
o ;;cu lH!ilO aos L'igorHS da lucla occusionada pela revolta do 
6 ile 5cl emta·o, uão poderia, do fórma alguma, conco1·1·e1• para 
que o lirásil !-J(! t~sphaccllassl', s1~ fracciunai:;sc cm pequenos 
l:;slado~. o que ~crin . a sua dosgruc.n.. . · 

Foi 1~::-:1 · 1~1:iillm c nl(• por 1~8sc m o\.ivo <]uc vim ú. Lribunn. 
put•u cu11le<:<lti1· esta nolit;ia ius idiosa . .. 

O 8 n. Lv1i J.lo:-n Nnum;; - Pill1c1·icn •· 
O Sn. F111~rn:n1co Jlo11Gl!S - •.• Iacciosn, r nvolLaníc e in-

di:.;nu . . 
Todos 11 · 'i ~ . l'f'fH'l'~•'nLnnlrs ccnt'1!nims (creio 1>odor fnllnr. 

11.111 uunw <111~ 1\11'1.ll-! 1\dv1wsn1·ín~ poliLicos) . st'> lemo:; tnoUvu~ 
d,. l'Pconh1!1•i11tf'Jll o '' d1• µr:Lf.idão pa1·a e.um os rrprescnt.anlt)1' 
tln sul, F •. 1.-1n r el:q:iLo :i L:1.1pilul Federal, eslr. Lon·ão c.onsid1~
:·mln nNi!.ro. llln~ quP é n 11ossn nfania. o or1:rnlh o de tndos o,; 
ln·a~ il~·it'os, como podm·inmos cut.rar ·cm qualquer movimcmLn 
de scparaciio cln~to bcllo J)NfO.\i.O do m n ndo, nosso orgulho, 
no::;so dcsvanccimenlo. ? 1 Não, ;Sr. PresidcnLcJ. de- maneira 
alguma. . 

Com csla CO!lLcstação espero se dissipe toda e qti::~lqueI'. 
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duvida, l.1.H.la r·~ quah1uei· Hllga qt.taul.o :1 lJIJ::isin~·l cxii;lencia da 
1m1a id•!a rn .. j 11fcl i·1, I~ 111.·~1·1,•;.;ltda . 

J!:m n qui~ liriha. a.,di:i:c1•. (Muito bem~ niuilo /J1:m. O or11-
1l1J1• .é ci~:mncnlc c1m1.pl'imC'ntftdo. J 

O Sr. Augusto de Lima ( ·) - Si-. P L'es1.ii~ntc. dous ci s
~ LllB,p ll1<:: UI\: tru:wm :\ tri!Juua, dos l!UUl!S Lr•ttarei 1•111 JH>uc1.i:; 
!liÍllUl.O!;. 

O !'il'iLni:ini .• ü uma t•xplii:at)ão, l'.Olll 1•cfcrencia ao ai·l·il!o 
·pohlicadu p1: lo brilhante jornal O l'ai:;, o cin que é tl iri;:;ido 
appcllo· :í Cu111ara dos Deputados, afim clc qua Lenha ancla
rnc1iLu . 1 a11iúo o p1•ojccto ·que itis l.ituc~ o l'Cg'Ílfü!ll nut·cslal· un 
Jlra:;iJ, atJµe!lo c111 lul'!lo <lo qual o m cnciouado t11·gão de J)U
lJlicidade · upt·cscnlu ttl;;un:; uo1nmeutarios, dos mais ~cu~a Lo.~, 
e 1:unl os \J uat;s usLou lfn pt.•t·l'dto. aci:.ô1·do. · 

Duvo, i>or!Sm, ponúc.·::;1·, o a digna redaci,;ão úa11uella. 1't.>lha 
o ;;abc1•;.i, que u pro.icclo rul'et·cnte a cs~a i'n;iLcria r.sb\. i;oh 
1~XlllHC do l:ir. :Xliuistrn da Ai;dcu!Lura: a. quem a Com
mii:;são r ct>olveu ouvir, ::iJ'im Lin <1ue, em 1N nsequcneia úc:::s,1! 
:>CLl t!Slud o; seja. 1:la!Jorat:!o u pal'ccer, qne Lel'<'~ dl} sct· mu il.o 
sirnpks - ou a.11pr<ivantlo as emendas do Senadó, ou n~
Jeilaodo-a:<, .hy110Llt'csu. e::>ta ull ima, de quu dceo1't'l'l'Ú a iHda 
él'rLa Clumot·a na d•}cisúo . 

. • \ Comolissuo. r!lll lodo caso. delil.101•ou que, desde QUI-! 
wnlia o usLuc!o a quo alludi, foilo ticlo Sr. Míníslt·o. clla 
1·1~:;i"1lva illllllt!dial.a1Ht!lllc sobi·i:· o 11t·ojccl.L1, :wjeitamlo-o :t 
2111;t•c iat;àn du r:umara, para que, liqll idado o ca::;o das me11 :
t iouadu:; e11w111.la~. pos:;a o llil.o IH;ojado · i1' ú sanc1;.ão e sei· 
1·,mv1.\1·l.iún Plll lrd, úcpois tio uma odysséa de dez a.nuos, nas 
du as Casas r!o Cuni:t·essci . · · . 

o oulrn a::;sumplo, 1·elat.ivu ús morat.lai; de ·operal'ios nesta 
t.:ipilal, 1wcildt~-f.;c au plalló rt!i'crento ao morro do Castcllo, . 
qun ultimam1mt o foi ubj1~clo dô um acLo do Sr. Prefoilo dn 
J)isl1·iulo F edem!. Trago, a csto pNposíto, uma r.cprescnla-
1::10 llo Circulo (lo;;: Opcfarios da União, que vou communica r 
:i Ca:-a, pam que se:ia inst~t·ta no Diario elo Congresso e cxa-
111in11cla. pf'la Gommissão de Financns, conjuntamcnt11 com o 
prnbll!ma c!as . hnbita1;üos, affceto á mesma Commissão, e so-
!1t\! o qm1l ;\ Camara tcrií de deliberar. \ 

Eis os termo~ da representação: 
~sccretarru du Cit·cuio dos Operarias da trnHio , ~r, 

de agosto dr. 1!J20. 
clO: Cullu do T1·nunÚ10, a::,;soeiado ú Jli •

ii;;iiio tla Hu111auiuad(\ illtuni nut·ú n Futu:·o. » 
- Koek. 

ll!lllo. e Exmo. Sr. Dr. Antonio Auo;ustn de Lima .. 
l\C , D. Deputado pelo Estado de Minas - Respeitosas 

(• ) l~sl1• tJi ,wurso nãio f<>i revisto pelo orador. 
e. - 1Yol. VI. : ' 43 



Cãmara dos DepLtados - lml)'esso em 24/00/2015 10: 15· Página40 re 51 

.~NNAES DA C.'\.!vL<l.11...~ 

.~aw.Ja1:õr:s 1' 111 1wn1t• do «,\.I)Q:;Lolalfo do Gull-0 do Tra
l.itdhn» - · u Cit'culo dus 01wrat·i<J~ 1.fa União; sempre 
fid á;; >illa» 1 ratli~õ1.•,; de.' 01·\lem I~ ui:: acaLamentll aos 
ali.o,; podci·t?S t>tlblü:o~, <is aulorldar.le:; atlminist.rnLiva;: 
·~ ao:; JH'ir11:ipil1S i;et·ae:: da Coui:iLiluição da Jh'pub! ie:i . . 
,,sou da lib1)1·1J aLl1.• lk llil'i;;i1·. em nome uus seus dilT
et111•1!!;, ú illusb·0 ·pessoa de V. Ex,, a prescn~c petição. 
af im 1fo que, 1;umo urnnm euto · cuu::.:picuo e valioso dt• 
Congt•1,\SSU ~acional, faça ouvi!· a sua \'OZ autorizada l)lll 
.favu1· dos lrnhit.anLe;.; elo morro do Cnstcllo. ameacudu 
de .scl' demolido sem que para isso ~e tenha p1·óvia
rnculo p1·1·~11 t11·nü(l :i equivulc·~nle· das . c:1,.;a~ f!U <! uel!e (\Xii:
lcrn ~ oudc são abl'ig-ada!:; · cerca de tre;; !lli! almas. 

Por <1uLt·o · ladti, falia-se, di:;culc-Sl.!, 1.·l:!~ lama-s1'. 
n1cs1110 do Governo da Rcpuulka a consLrucção. <lc v il
lns 1ii·o!ct.ai·ias 1:orn hal.Jila<;ões ao alcance de todas :1:-: 
1·Ja~se:\; h·abalhudoras, como uma medida de ::mlvai::5o 
pulJ!it•n " dP moralidacl(' ::-\Ocial, llOh que, us easa:s l11· 
i;ommotks. o:; pardiciros e tu'clo mais que pôde abrig-ar 
O$ dcslwl'dados da foí·luna se acham occupatlos curn 
lola•.:ão ext:P:<s ivn, cout.rnriando, pol'lanLu, a~ condii;õr::< 
da vida. dP. ;:alubridade e ce dccenda dome:>l.ka . 

CuJHpr1:hcnde-se l'acllmente en1 que Jiffkuldatles 
fit~:i1·it11n 11:; mora<iores do mon•o do Castello, q uando. 
cumo ficou cxposio acima, não ha para alugai· siqu1~1· 
uma .sú easu tJUe c::;Lcja Jc accurJo com as condiçõe::: 
d1• l'ortunn t.la maitll'ia dessti:; moradores. . . 

At'!'a:-:e ".' ~t! u n1or1·0, cmbellcw-SJ! a ,já ::>educ.t.01"1 
i:i<ludl' <k S. l5ebusWio eom u . ,;;\~ta :iL'êa resultant.1• 
•JL•":<'~ t.! lllIH'C! lieudimento; ma!;, anln::: ue se lc\'nt' a cf
Ct~ilti l~o gii;untesc.o p lano. :;e euifique nas ex.l~lSl\l:' 
p!a11i1~ic~::; d{•S lôUbu1·bins· ·~ nai> 1.•ncosla:;: du ;;ena du An
d:wahy 1a111.a~ habi\.a1;õcs qu antas fo1·em :ts qu1~ <luvo111 
:;ur tlc:1·1·ubuda:o pelos nlviúcs iucon:;cientes no s1~l'vii;n 
d\ls t!H1prcza1·il1::: empenhado~ 1w uesvL•tl1111·a '~ na p1~1·sl!
;,,-uic;iic do" flU•· •Jl'V•~lll · supporlar tudos os vexames <• 

· niu.lrladcs p1·ov1mir•nt e;; t.lo.s :::r'Us i:u11J1·ucto:::. dos f; l'lt~ 
IH'i\'il r:;;ios e t.!a sua J'ulla uc humanidade. . 

C111np1·1· ainda (Ji;.:c•r a V . Ex. lfUl.' nüo ha. exa~g-er·n 
irn L'Xp11,;i1~iio qu1.• o c; Í/:eulo •!Sl.á. rc:.,:1witoi:1:1.1ne11le. fa 
zv1Hlo a i!Justr·p. pt?t·~uualid:icfo a t1u0 :li.! dirigi\ j)Ol'
qua11l11 u::;" alút•ia:.,: . que " '' nl:lll'llt.am ao n10rro do l .i 
vra11tl'11 lo ,. 1•11 1 011!.rns poulo~ l\P:;ln Capital. ê n ultt!,;
lrio.!11 111ni~ 1'XPl'l'~~in1, lllHi~ l.'luqU•'tlll.'. tlH faHa d1.• 1·as:1:> 
ao a lca111·1.' Jc todas as bolsus . ::Oi a t'orluna J)l'ivaca P. 
o capi lnl pudc~:>tim sl't' regul::unr~nl a<lo:;, ~ t·l'~l r i11gind11) 
;;;ua !llJJ.tli<'at:iW irracional . e sem uliHdadr pa1·n a ·C'1> -
1wci<', l'lat•o <'sH1 qll r! não sr~riH Con:;Lruido O clevad11 
numero dt• casas que vão em andamento ua~ diversu~ 
zona:; urhmins, C<UJUô c~sas rnuito linda", perfeitamente 
aeuJn1das. POl'l;m; que regulam dí.! 300$ a· 600$ lfil:!ll-. 1 . 
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· saes .. Com o capital cmpt·egado em dei dessas lux:uo
(,las \'ivenda:,; ~e levantariam cerca· de cin~oenla habi
tuçõe~ confort.aveis, re;;ulando eis seus alugueis entre · 
GO$ l! 90$ meüsaes. · 

Actualmentc tudu i~so é difficil, po1·qué, jut·idica
mcnle. a 1'ortu11a privada não · póde ser regula1mmtad3, 
nem o cmprci;o do capital sujeito a resl1·ic~õcs, em
bora tal emprcc,:o :=ie,ja um errv, um atteutado cont1·a 
a massa que veg~tn dia e noite na faina do labo1· .. para 

· a qual bast.a um l1~it.o <le pedra, um pão roil'rado e um 
nlbergui>. no()t.urno. · 

Ac!'edil-a o Cin~ulo dos ()pe1·al'ios da União (JUC 
n..:ção de V . E:c. na 1.l'ibuna da Camara dos Exmos. 
Srs. Deputado;; sP.rá uma defesa, na altura dos sent.i
menloi> qne professa, em favor das familias, .dos ve
lho!', éas criàuças e dos jovens que, alli, no ali.o da
·qudlP. moFro hisl.01·ico, csphyngc rustica e mysteriosa 

· de um passado llP qnah·o sr.culos, contemplam a for
. 1po:;a Guanabara, dcsprcoct.:upados, calmos e serenos. 
pOl'(tUo l.'onfiam nn Governo do seu paiz, na Justioa dos 
tribnnnt•s, na at.Litudc do Prefeitó Muní<:i-pal e. -pd>J~i
palm1iutc, no 1·1~flultado que. as palavnu; da digna pessoa 
d•• V. Ex. p1·0cJn:drão para a paralysa1;ão do proje
c:lal1o :Jxray,anw111.o •.• sim; faça~se este, comtnnlo que 
o::: ddaú:ios bra'iileiro~ e :ma:; familias nií.o fiquem pri~ 
vii do:: do,:; seus J:11·e>s. •, 

f'.::nt:rndo. poi~. cum ,1 m'omplo asseont.hn'ento dr.· 
V. I•:x., lal o brilho com que tem rovh•ido mn nossa ... ~m·n .l'alria o an101· dvico, - os direcloi·cs do Cirr·ulo 
do~ Op1~1·ario:1 rfo Uniiío, '!111 nomt' da ctn~so que l'rprl'
:;1•ntam, - as1·adCCC'Ul, l't'l'Onhccidos. a V. Ex. a :ll·· 
l.<.rnt'iio con1 que gc11t.ilmonto o ·11011rará: e pedem v<1nit~ 
J'llll':l :1pr·1~seJlf.ar n v_ Ex. O!' pro!.l!stog <ln~ Slllll~ elt11~ 
lruriwi1agems tle apn~1:0. c•onsidm·ar:ão ,. esf.itua . P~lo ,; 

. tliret:lu1·c~. - f·'r11nd,.,çco J11r~r:1wiv SuW.1c/;, tlc Sti..- dirc
el 1,i1·-,;1•1•r1•l.;ll'io. Sócio :-iodai : ruu Alicu de .F'igucil·e<k1 
11 . t>:i. csl:ti,:á.o do R.iar-hu~I" . > 

J•:l'a n q1w linha a tli i r•t·. ,·,1r111·1,, h,:m: m11i.f11 f1r~111 . ) 

O Sr . Proside11tc ·- 'l't•w :1 palavra o S1·. Oi:tavio Hudrn. 
l/'1111.~.,' 1 

N fÍtl I~~ !;i j ll'C: ,;1°11 I p. 

' ')'pJll a pal:n·r·a li :-:1•. r•n11l11 ..,,.. J-'1•1111/in. 

O Sr. Paulo de Frontin ( ·) - Sr. Presidente. pedi a pa
l:t\' l'a 1.ia1·:( 1•xnnliuai· 11111a qu,,:,;l.(io 1.1u~· .foi lr~n11'ilul'lt1 111.1 G!ul1 
d" En;;••nharia, !.! qut• tliz 1·us1wit.u ai.1 foctn · dt!. se pret~udet• 

(•) Este àii:;curso não· foi revisto pelo orador. 
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1·nnf.nu:la1• um 111•ofissionul . !l~) oslra1ig-1ü1·u J'lill'<L lr;1lwl~>0 '1•!-
1wu<11•11lc! da ln:-:pp1.•. tm·ia Ft:\<l1•1'al de Ob1·~1:; . coul.t·a a~-; ::;~~!:ca~ . 
' Nüo l l'at•ia. :í. kibuna ua ~alllUl'a a rci~rnla. qucslao, .ta d1•
\" iuauHmli~ rlC'hal.itla 110 :;eio . dn Co11,,;1;llw. Dit•ecLor do Cluh· ·•fo 
J~ni;c.mharia, )oôj a 1' 1Üt'e"\' \ :o1~a. honh~m. puhl rn~(\a .cm u111 ~lt~ ~11 1,;
:ws vc~pm•Liuos f.! allribu1da ao •:::ir. · l\lw1strn d!i V lfl(.'·ao e\ 
libras J'ublicu~ nrlo tnl! . Obl'ii;ast'C a lumal' i.:u\1(:!.lllfll'fl Ln UI)!-; 
i·espcdivos l.1~r11 1 0~, para a n n.ly:;ul-a. . 

· :'\o J)foJ'i11 ()f'(i.ciu.l de :!.~ d<J corrnnLc, appa1·1•<:cu ,_, a,·1:;;0 
l\. 5Ü'·'i, 1.10 qnal, ní1·i~iuc~o-:;~ ao .~1·.. in~pcctn1: r1·<.l e1·a_1. d t.1,; 
Obra;; çu11 lra at< ~·1;ccas, o ::-1· . . :i111rn;lrn -\:la Yi::rr.;ao . a:;i;u11 :-;e . 
f:X!J l'Jllllt\; · 

<iSo ~·ol'so offit:in n. .iQ5. de L2 do me;i: •Wl'l'cn.Lo, 
1 11• 1) JllJ :~,.~l1~s :i l'Stl! mi ni ~Lel'io t•o 11 l.1·aclat' o r1 11g!!11l.1e 11·11 
11n1·t1.!-utm· r·il'a1w Sr. l :'nwk l:tiho l.toni. 11 rr~1J s::;wmd 
11.- r1~ronlwcida 'mwar, ilii1d1~. para o 1~xunw 1\ r:;t.w.lo 1,lai-; 
11ue~lõ1~s t'cl'crcnlm; :is J'll1ala'-'Õ•~s tla::i gr?11ttlt~s IJ :11.·t·a
t:'('llS qulJ' v5o. s~~r 1:1111s t1.:u itla::; . . ".'·' 1111r4l1.•sLP, no_l a .-la
nwul" ns de Qu1x1H·a111o!J1m <' 01•os . .:~um n i•r.1. ·n 11cra·: 
t'flo 1"[1) ~l :000* monsa1•s. a pnl'lir dt~ .l d11 c1> l't'enl.1: ul.\l 
~ll de d1~zcml.l1•11 pt·oxi.m(1 ft1Luro . C11nm11.mil\1>-,·1.1s· q1w. 
•lo . acc1)rdo com o llll" ·p1•opu7.0slc~>, autori7.n-voi; o i.:11fl
J.1·ac lo do refct•hlo pmfis:>iunul, 1m:-; coudli:üi~s l' X'p u~
las 11(1 võ~so ti.ludo o fl'ic iu. > 

Ora.....,m1o st! lt•atava de ur~rn 1]u1;st.t1n d1i m·doni fpdrn k :t 
de grand1' \'al1ll' : llf\D se lnil<iva •lc umn tlll!'slão 1111de si ~ fi
.~esse n1is (c r •~ i\1l<!l'\'eL11;.(l1.1 rh' .t'SLWcialis tns no la\'l'is. t111c 11ã1) 
nudn~s·~nt ,;11.r ci.\contrtldo::-i. 1•HL.A10i!~n 11tlliu. E, de,·ido a ·~ssa •: 
1~irt.a1ni:-La11cia."', 1'.! facil cl1• H\'n\ial' a irn1H'l's~~ã11 ni11Jo:ada r! t1l.1·1• 
o~ 1mge nlr C' iro :; (!lll\ · Ll'aliall1:i111 · 1·111 1111~so vaiY.. que1· s1•jam 1w .. 
e i ou :.w.~. IJlll'l' e,; t 1·m1;;·1d r•os - po1·qu1• nfi1.1 1..1 t'SS•' 1.JIH 1.asn ,;,, 
jucobínismo. de.•. 11:u~io1mli,.:m11 i~Xtl'1'111udo. nrns a111J1n1:; uni t•n:-:" 
c ~m qur• 111'0 Pl'a nocossu1•io ir f11~or U/11 t~o11 Lrado f1;1·a tia s 
lll.ISsu:; fi- 11111 •~irai>'. quundu se podia 111~1·foilumn11Lo uuhUl' , aqui 
11ws1111..1. um engC1nlwiro. <tu uncional, on ·('struugoh·o rusidcnln 
1.mt.1•11 lll.Ó:'. "'' •~Ohl))PL1muiu c:ulllpl'O\';~ lf:t paru o ::wrvi(.'o que 1111 
<Wi'!.o i;1) 1w~11:u\·n ,,nt1·~gn1· a \\IH 111•11l'bsional nvrL1~- umoL'i·· 
t'HDV. . · 

: :.n11• <'Ili tÜ!llhl olil:lt.~1'\':ll' qu1• o · Ch.111 1h.1 l•:u:;cnl\at'ia. lc·ndo 
lo!Hadu 1·11td1t'<'lltt1•1llo dt1 assumpto. o 11ual fu i <l1·J·1a Li t10 co u1 
hu·i:u1·'"ª 11.1 1•,. t 1td ã11 du Coustdllu Dit'r~cl o r, couvncudo exl 1·:1 -
ol'dinal'ia1111:11le Parn lal fim; em ~7 <lcs t•J muJ., votou una11i-
1111:111c.•11 I«. 1j 11i r c •'l · f'/ ll ll >i l.I~, a rnut,;ão tJUt' .,:e 1r;\1h1 :r. 1\0!> !-:1.'~ Ui ll -
k.~ f, i) l 'fll(l:-1: • 

: '1. i l 1•11t1,;111l~11 rlit•ct ~!.m· do . Cluli de E1w;enlmt'ill · la-
11w11I u f.>1'1JJ't1n•.:a1111:uf.•J q u1i o 1_i11\ ' <"'l'tl11 nií.o L1mlla · p r11-
c: u 1•11d ll \ riu. t' ll!;<HI hari u llllt'i nun 1 11 p1·0 t'í~~ ivnnl t:l• m 1w
~l111 tw lllt\'t~ nxnm0irn.1r 1• esLudni· a,; tJucislõ,.,; . rcfon•nl 11s 
m: :f~11da~o·~~ du,. .:;n11uJe:s bm•1•11ge 11s q w.1 vih.1 ;:cr con!!
st1 ·mda~ 111) . :\ordcf:l1~ , ' l affirma q1 w, si u livess(\ pr u
cu1·ado, ma1~ llc. um cugenl1'ii1·0 llrnsiloiro Ler ia cuw 
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crml.rado, f!UC, pn1ficir.nt.e e pcrfeitamcnt r. l)Udcss~ de
"!lr.mpcmh~r actuclla missão.:i. 

J•oi esta n m'ocão voLa.da. moção que resil.lvou os brios dit 
engenharia no.t\innal, nffer.ta<lo;; pelo. f6rma constante do con
lraclo autorizado pelo Governo. 

Dil'-SlHi: IR.em sido cnntracta.dos profissíonaes csL1·an
g?,l ros por mais de umo. vez . Parfeilatnentc . São· nolabilída
dcs. Entre nós foí ccmtracladQ Roherts para o esLlldo dl' 1}0J.'
f.ol! e da navegnçfo fluvial: foi conl.ractado i } ~t· .• To1m 
Haw!lhaw. para o et<Ludo de portos. cnf.re .os· qu~es o do Cc!:i.d. 
"m qtw o ·r1l'oj 0c.lo desse m·ol'issiono.l ntio foi fP.-liz: foi ccm-
1 ra"lndo o· Sr. RC'vy, pal·n os trabalhos de· sancnmerM.o {]:i cn
riilal !' prr>hlcm:-ts dr. ~r.11 cmll1'lll:'ílattilml.n: foi cónt.ractad0 t> 
1'11i;nnhcll·n hollàndcr Ctllnuti. itielttnbitlo . de ·1·r,nlir.ar. esludns 
no pr:n'l.o dn füo Orilnclr. <' quú teve opportunidade de elogiar 
ns trn~alhm: qi.10 anlnriotinl."nte tinham ~ido l:lffecl.u1l'doi't rH'IO 
Pll~t'nlinirn IJ.!'n!c>lleiro. n saú<lmm Dr. :Honorio Biclüho. 

NHtla hn. nnrlrtnLn. QU•1 Yllnb:i offendnr 08 bl'ios dn ~n
r;r:mhnri;' nnrionnl. rrunncto qn rrmtrncta útna notnbitidadC\ para 
!'f\l' om·idn. cons\,11fndn. ou 'L?nru. projcC1t:lr m-esmo uma obra 
(li' rurar.t t'r r:-~pP.r.l:i1. cl" ;.:randt' impoTlancia na ~ogenh:i.ria . 
. l\n <>011t rar•io, o Cli1b .df' · En~1,nharin, . () tnsllf.útn t>nlyl,ec.hnícó 
(' nutl'::tf! :\f<f<or.inr,õr."- rcw~hrram eom as maiore3 dlst.lnccôe!l m; 
r•mh'l<m l.r!!: C'Sl.mT\µ-cii·rls : qun aqt1 í vict·nm1 conferindn-llll's n 
1lir1lomn clP. !':oólos ltohQr!lll.'io!I. não llávendo. poit'I. n · mennt• 
(ft1C?sl'1ô tln ,iar1-0bit1l~m'o nr.m de repellir o que a scicnicia, 'qun 
rli('S reprr..;r,nt.nvnm. pudeF:i::c vir concorrt>r pnra n. soluçfio ·<lo 
n()b!f'TJ11tl' rlifficeis <lt\ noi::!!n t>ng1mharia. ' 

Mns. no 0al'o prr.sl'ntc>. ,.i o G1wl'rno houw>.s:::c- conlrnr. lndo 
Hlt1 n n-01.nhilirlucle 1\m•tr.~nmcricnna ou inglezn. Q(' nonH! 1111.111-
dinlmenf<-1 conh~ckln. nr!o~ t rnbnl'l1os rnal ilmdos nn Indin m.l 
no lj:iP•plo: ~o houvr.s$r• <';in t.rnrf.ndr. uma iuJtnhilirlnrlr- il:1-
li:t11:i. <l~sforn.nri0-!0n no~ itwnni· lnnfr~ Tit'OOINllUS da il'rit:?'3<'.iiO ~ 
tH•,,nnllrm ~fo umn pnrt.e eoni;ttlrr!l.\"rl clnquP!l('S t~rr11nt· i o!', l1•-
1•i:-imoq l'('rt.•~ldo com n llHli()t' r-:n!if(facíio n rtprPriacfi.s1• n~ co11-
s11ll.n~ . n opm!llo. o~ pro,)nl'tn~. n~ l'tll\!\l'lhó!': ili' 1111alt1\11•t· tli•~
llf'!'t ('Ollh1•r.hTm: Tll'flfÍ!<.~in11aCTS . 1 Pl'ÍfllllW• <l i~f i11~11 lrlu n 1-'\!:1 JH'I'-· 
~·1'ncr1 fim holl!'lo tnrlri sch-ntiri1·n 111• lndl\l' 11~ W11·rn~1~. i-1111111-· 
lfllt~n-o~ º" J?"l'll 1.i l n:zn ~ " n f, f.rl'l(•1il'~. 

i\hiP nlín ttn lal. O t•onl 1·nrl t• · ro i !"1• il o 11n i;ll u nin q111'stnn 
ili' nrrll•m c1m1pll'(.o mPn tr. ~l'c11 nfl11 rin ~ n <''Xllnw ,. f'~/ 1tfl11 tias 
l(rtf'~fõP.fl t'. <'fl't'l'nl"~ 1\!" funcln1:ii""' <ln11 hat'1'ni:l'1'11fl. 
. O 1Jrohl<'m>1 do No'r<Mstf' 1: dil'íldl. •' i1rohlP11m 1p1i- lr•lll 

~rrln 1•!<lnrlndo nrlo!': 110!'1~0~ nmi.~ rmnp<'lt\rilPs i>11~<·nh1 1 ir11!-l. 
'!f'~<h" Rn.ln G::th!ll'!lln nlrí Andr11 rrt 'hnw~n~. hn,i•' (lf' ~:lf\Jltll'Pl'i-
Lo~. , 

· !':obr" n n!l!'lllmplo, rf'f•p1 1l rm11nh' <'!<f.nrln'd.i "ll1 hritli:111L1?
!1nr~"'' rio llMi>o hnnl'IHIO " iJln~l.1·<' roJll•lln ~r. Snmpni1l COI'• 
Yi1n. 11 Onl11riortn'ente 1! i~l~11 I ido nn Clnh 1lr F,ng-1•nl1111•in · 11r' ln 
t•mrnente P.n!t•?nhl'irn Dr. /\arHo íll'i~. 11ma !'fri•• d11 opini;;in~ 
SI' l t>m manifestado . · 
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Q~ir) sohrc ~si.as opinHfos. que sobrn o 'Problema geral. que 
:;:ohr1• ::i~ obr3s a f'~í'\'.uf3r. que sobre a sua seqmmcia. qup, ·.o;o
l:n• ct!rlü~ rJetalhP.s. qlle 11ão teem: sido ef'tudados at.ê ho,je, 
1•nmn () prohl1m1u riu pP.rmiabi!i-dade do s6lo. que é necessario 
Sl't' Punvf!<níí'nt.PnwntP examinado. para q1rn possam a·;; obras 
de hari·a~whl, r>s1wcialm('nle as d1~ irrigação. dnr b()rn resul
fa<lo - ahi. sim. Quem viesse para, no t-0cante ao assumpto. 
!}Mtnmc:iar-:·>i~. aronselhandn modifícar,:-ões P rnhsf.ituindo até 
o~ J)!'Oj !:'~ 1 o:>. ,:;prfa pcrfoit.a mente a.e·ce i tavel. 

!lfa.s hoU\'C' um r.ontracto simpJesmP.nte para se tr:üar d~ 
uma queP:tão méta df> fundação. que qualquer dos nosOO!l 
l'=TI!?'PI'lhí:'i ros quP. t.P.nha tidíl opporf:unidade dP. ·1-ratar destR!" 
as~umpfos lcrl111ír'o.~ !'(~-:~olvN·ia perfoitami:nte. 

O SR. BENTo DE Mrn1ANDA - Parece ·que no estudo d'as 
g-randes barl'agens ([3 Líght. l'ln1 S. Paulo, jtistamenle os· en
gcnhAiros inglezPs ~ommett eram erro grave na questão da~ 
fundaçi'iei;:. Pelo menos li o 1-rabalho de um engenheiro na 
Revista dP EngcTiha.ria de S. Paulo, em que se dizia que, :pela 
falta d" e:;labilidade nas rimda!.:-Ões, se -Oen grande escapa
mrnto de ngna. V. Ex. conhece o caso? 

. O f::R, PAULO tm Fl\oNTIN - Conheço. Felizmente não foi 
a engenharia m:wional. E' ~6 o que t.enho ri resp(}nder ao 
nntlre Deput.ado. 

O $n •.. BEN'l"o nF. MIMNDA - \r. Ex. vê. pois, que póde 
hnvm· r.as(Ji;: muito ri;;pr:iciacs na (!Unstão de fundaçõeiõ. 

O SR, PAULO DE FRnNTrN - O Sr. Ministro da Viação. 
na enf.rcvista dada. tem dous trechos <iue· precisam ser to
madO!': 1>m consideracão. Diz S. Ex. : 

«Além dir;so. o Governo não n tomaria para chet'e 
-do Sl'rv!ço do ll10rdeste. e sim para ~nnsullor t.echni<"o 
das grandes obras.~ 

~i ~. Ex., effrctivamente, t.ivcss-f' tomado nm engenheiro 
para ton~11l!.m· t.erhnicm. ou melhor. para aprer:iar eis projecfos 
das obras do nor1:1Pstl'. nada havc>rin :i nb.iectar: ma!', o il
lnsfrf' Dl'pilf.allo Jlelo Par:\ vt'.ia qUI.' a i11diCD.f:iíO (• para con
i-;uH<ir t.echnfoo <las granrl<'~ obras. na opi•nião elo Ministro. 

Não !! o 11ue -0onR!a dn a vil;(), nem do f'Onl.racf.o. E' sim
plesmf'nlf' lllllfi CJUf'SÍ.fíO rPlaH\'a nr. 'fnnci;õr>s. Nada mais. 

Accrm:r.P. fTUP n Mini si i·o lortninoL1 a sua Pntrevb~tn., sêrtdo 
PMt.o. pt~lo VP.S'[)f'J'.1 inn. Pnlre aspas, o q11f• 8. 1~x. declnrou, 
r (> o se1.mintt': · 

-.n Dr. ·Pirns, lio íl in. (.P.rminnrln. n pnlMtrn quP 
nfl!!Sr s1mf.irlo rntret.(lvf' comnosno, asRim si' expressou: 
«0ffl'nsn ú rln!':~P ê nomPnr-ilP para r.nrgofl de re~pon~ 
sabiliiln<IP f" para os ~lll:lf'~ se exi~P r.onheciment.o~ tP.
rhnicm. i1ncfivicluo~ (Jllf\ não :::!\n cnJl'enheiroi;. o isso até 
,hojp n Govr,.rno nfin t.l'm fl'lito.::i> · 
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Engana-se S. Ex. Isi;o nunca foi Mfnn~n :í dai'!~t·. isso 
~Cmprc foj. Offi:>nS~ á lei. 0 dP.Creln ll, :t .fl(lf, dP n dP OU
lllbl'O de 1 &80. em pleno vii;ot· .. 1 ·~hilwli•rf• 1111 ,..,.11 ur·I íi;ro l.": 

«Os engenheiro" civi;;, g"•'l•!-\'L'!l llll11.• . 1111l'l1111•n,.o:·<>;, (! 

os hachareis form::vlo~ 1!111 1rml l111111nt ku". 11 11;•i1m:t•)~ ou 
e:-:1,t·angeil·us, · nfío podP1•fü1 t<1n1:ü· p11:-1:-i1• dr• •'t1!p1•1•,;11s 011 
comi;nissifos d<' nornea1;ãn d11 1 :11,·,.r1111 "'' '" n111·P~Pnl.a1· 
seus tit.ulos on carias de> hahil í l.11t:li11 "dl'ttl,ifica,,, 

A classe, poi>:<. úada tinha ahi a. di~.1·r. ,ii11iic1 <!li•' a lei dei
xara de ser cumpri·da . . ,~ (!UI' o ~liní;;t.ro. 1111·n~1 1• r, rio Podet· 
Executivo. Unha úbrig:ac;ão ··~triela d" '"' 1<Hli11wll .. 1· :'í lei . 
. Rra () que deveria di:r.~r . 

Não é: portanto. i:;olJ . 1' Sse 1)1info de• \' i ~ttl •!Ili' :=:. ·1;;x. ' 
dc\'m·it1 !'esponder . O que ~ . . Ex . d1•vin 11'1' dil11 . ~ q11i• n 
i'Ont.J•a.cto .foi f1~it~1 ,,;em lr.1· lHl \'i1! n a 1.i•' \ 'Í1ln up1·1•1•i:il:ii1.1, 

Espero que S. Ex .. o Sr. J'>t'P. i'id~nr.r 1ln l\1' JltthliN1, "11i1mLe 
do~ faf.ltos que >;e •passaram, uonlwe1!1itl<1 a 11111~ ií11 qn" 11 r.hth 
fi e Eng0.nharin votou, sabPt':í, f.omar ª" pr11,· id1'1wi11~ 1111 1·a~11 v1·1·
!0nf.e. Si é convenirnte que 1) novernn'. unlt'~ ti•' 1•x .. 1•11l:11· ni11•as 
<le magnltud(!, c:omo a!': do nMdo~!..f\. 11u1:a a 11pi 11 i iin dt• 110-
labilídad<'s cst.r:rng·ciras. qun 11 1'a-ç:a. po1·qu1• 111111111~ ,·,:1.••i-: d ia>< 
são ob.iect.o <!e controversi:ts. Agnra nir·~111u. 111•11 hntu rt•• >:r~r· 
pnbtic;adog os pt•o,ioctos rolativM ao ~iln. 

Pois bem. ha uma d'iscussão t1'a\'1\<lu 1•1111·1· cJ11ui< notabi
lidades sol>r-e o pr-0.iect.o df' ch'f"ll'fl~Pm ,. irt·i11111:i111 1.111 Nilo . 
l!ma. basta citar o . nome-. t'• n :::;r. Willi 11111 \\' illrcwk, Foi 'êl 
a1.tt.oi· <la Qan·ag:em <l-0 As·sou:ui. a mais 110Luv1.1I d1) llllllldô. O 
outw1 •.Í o Sr. Mur<ior,h Mar, Dona.ld. l'"ll•Wli11•it·11 tia.~ nhra::: 
pnblica!\ -do Egypto. Pois bnnr. l l'a\'011-.~" h11·1rn p11h•11ii1\U Hn-
1.rc ambos com 1-'.espeito :1•} apt·ovc>ita11w11!u iln Nili; ;\;,ml t' 
dn Nilo Branco, dfa~nd'o âq1wll•'. 11 •' :'l-di1·1•1•11w 11v1·nl d•"ló · •·~
l.ndos sobr~ o reservat-Orio' dn As~nu:\.tl, qtlt' " 111•11.ii'..t.o 11.pr!!
f!l"n1t.ado pi>lo con~llwir·o das obt'n :> p11hli1:t1!>l d11 J·:~~·pf.11 1• ufl
l'ivo. pre.índi~-.ial n ~.sse paiz. 1wto riw· 11ih1 d1•v1• .i"r l1!vado a 
<•ífeito. · 

Ora . .si n·nl.(' n-s compf'!f,Pní! ifl*' pc'1<lp havo••· oli\·1•r1.r1!nt\in.-:. 
de f.aJ ordem. nada mai·s na l.urnl qu e o 11o~s(j (lonH·110 qucii':l 
1) tWÍl' not;abi liilad<'S sohrP -n J)t'Oj~r. tn li•' ohm~ '1"" \'IH' c•u!':l.:1.1· 
:í. Nacãn, no minimo. 200 mil í'on l-ni\. 

Ahi. sim. sel'ia o casf). <k 1fat• a1lpl:111,::1)s 1111 C:1t\'Pt'n11 l"'I•' 
ndo f'\UC pratícMS0. 

Esrwro, r.omo <li>SSt', qu~ S. Ex. u 81'. P 1·1•si1kml!• •lu 
TIOJ)tl1)]i , .i. Vf'·n<.lo qne n (Jllü Sr> t:'l.lll{!'.:ldOH, cl 11111 1•1l'.!N\lr1•il'o 
que vem ;.mnhar f'JUinze -cout.o~ .df' ré.i s por 1• inro 1nr·iP .~. p11 1· ~ 
t:m!.o. uma S-Omma rr>almenl.r. inúg:nifit·an1·r. rrla 11n11l 1w
nh 11ma notahilida'Cle. ::tf' de;;lor:irin f)n1·n v i 1' <'rniU.ir q 11 n l•'fllPt' 
npinião ~obré um pro,irr.t.o. Vf'r ifiqlll'! itl1e :il:l!:-oll1ra11w11tc nii 11 
pf,d<' r.star esse i:-nge.nheire> nns ~onrJiç.iír.s de "rr c·nn,.;ic"l<'l':ttln 
•!e-mo dl"vrndo ('on,.,l.ihli1· 111nn. i"•x1·1' p1:<in :i r.:-:eol11:1 d•· •'llg•'-
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nheiro nacionn l pnt.·a pnder rcsoh'ct' problomns que, como n 
das ftm<lacõe~ d1\ · bart·agcns, pócf:1) oHerecer diffi c:ulrlades, 
mas que, felizmente. na C·iJg'enharía. 11acional, h a 11uetn poss~ 
J'<!solvr.J-as b1'illian!.c e comp.letamcnt.c. (Muito bem.; ?Mtito 
bem. O orador é c?tmprim,entado.) 

O Sr. Presidente -- Não ha mais 'oradores iilscriptos. 
Si mai•s nenhum dos .Srs. Deputados quer usar d{l, pala

vra. na hora 'deslinada. ao expediente, vae se passar à ordem 
do dia. (P'1.usa.) · · 

Oomparecem mais 05 Srs. Oclacilio ele Albuquerque, An
tonio Nogueira, ChormonL -de Miranda, José l3arreto, AgL'ip
pi·no Ar.P.vedo . .Pires Rebello, 'l'homaz AcciolY; Osca.r Soarei:. 
·S()lon dr. 1_,t~mmn. Oct.acil:io de A:lbuquerqu:.?, João Elysin. 
Arnaldo Bastos, Corr~a <le Britto. Ali:xandrino <la Rocha, E!'-
1.acio Coimbra. Nnt.alicio Gamhoi'm. Pires ele Cnrvalho, Joã11 
Ma.ngabcil'"a1 Alfredo Ruy, ·Arlindo · LMnc. Elpidio dé Me>:
f)nita, Ubaold-O Rnmalh.eif.e, Sampaio ·CGrrya. Nlcnnor Násci
menLn, VicentP- Pira@'ibc. Macedo So11res. . • Tosé de ' l\toracs. 
Mario <ln Paula . . Matta Machado, F~c.iseo Vnllo.dares . .To·i:.i'l 
Bonif'acio. Lamonnicr G.odofredo, JoRino <ll" Ar:m,io, '\Valdo~ 
mir"O de? Magalhãe,~. Aln.or Pro.ta, . Mello Fmnco-, Feri:'efr:i 
J3mgrL Cincina.to Braga, Alberto S::trmenf.o, :AaC'ros P~nLeado. 
El<:iy Chaves. Palmeira Rippor. Sampaio Vidal. Rodrigues Al
ve;; Filho, Ga:t'los d!e Campos, Tullo Jaymc. Severiano l\far
<iues, óttoni Maciel. Ce,Jso Ba~ma. Carlos Penafie l, Domingo~ 
Mascarenhas ~ Carlos Maximiliano (51) . 

Deh::11ni de> compàrecer os Si's. :Tuvenal Lamartin(I. An
nibal Toledo. t>orval Porto, S1»1za Caslro . . Abel Chermon f. 
Hercnlaho Parga. João C;i.brâl. Rerminó Barroso. Moreira dn 
Rocha, Vic11nle Saboya, Thômai. Cavalottnt.i, l ldefoi:lso Alb::tnn . 
• Tosé Al1gnst Cl. Alberto l\laranhâo. Afforiso Batat:i. 13althuz:te 
PerPirn. Ahtonlu Viéét?lF!. Edutl.rdo Tavares. Getvasi~ Fior;i
vant.e, All<'fre.gesilo, P~dro 'Corrr.n.: Turiano CahipP.)fo. A!frr.rlf'l 
'do Ma:v:i. L\1iz Silveira, Mi~úel ~almeirrt. M:.ndonca Mti.r~ l hs. 
l\fa1v.1<>l Nohl'C, Pedro I,ngo. Or:: ta'\"10 Mn.ngahr.1ra. J ;anro. Vtl ln:: 
Borts. 11tt;(fi'o Rebello. Mari o R erthes, Uhaldino lin Assis. Ar-
1 itldo Fragoso . • Tos11 Maria. Eugehio Totlrinlw. Marlhl'I 'Mon
j:n'tlim. AtUohio AR\.lit.•re. Oél.wio dtt Rncl1n Mit-andn., 1\z11~'1~n1 
Fnrlado . . Sallr.s Filho. Aristides Cairr . Raul nnrt'(\SO. Nnrh·1.·l 
<ln Ft'C'iltis . .Tos1~ Tolent lrio. AzC'Vl'ào ~ndr1:, Mantiel 'Rri s, 'fh1'
rnis t.ocles de~ Almeida. Buarq\le Nazareth. Rnrt1ií·n f:lrngn, V1•
l'is§imo dr. Me llo . . Rnnl Fct'n:indP.i;. Munririo 1fo Larnrd :-i. 'l'f!i
:xelt·a Ilrandão. .Tosé. AIVN\ Albl'rf iho D1·um111ond. n ihui i•n 
.Tunqneh'a. Antohio C:irloi:.· Emílio .Tnrrlim. Am1'1dcn t.np,r·~. 
r.omr.s Lima. í'.orort!:-!ro Alvnt'ongà. Atlll'rn .Boklho. nt't11.l 81'1. 
F~an!\i.,.cn PahlirH!o, ' 7 :it. de . M1iJlo. Hnn01·nt11 Alvr~. Carnill11 
:T>ràtr>s. Ji~clgnrdn da Ounlrn. Safte.R .Tnn inl'. 1\íarrol iiw Bnrr<' l.o. 
Ph1ornfc dn Morar>;; Filllo. V1·i~a MirnHda. Joflo dn :Pa r ia . 
l)ed1·0 Cost:i , Rnmos Cailldo.. Ol eg:ai'io P ihfo, Cosla M_arcyuc.~ . 
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J,11fZ Tfarf.J1(l)rimrm, Ahdon ·lfapUs~.a. Pet'P.i1·::i dr Olivrir::i. En
IP!llú1 !\Hi!li~r. G11mereindo Ríhas. F.v:irísl.o Anwrnl.. A11gusf11 
l)1•sf.nna. Aki<lPs Mnyn. !\':1tJ1wn dl' G1Hl\'1~a! ftfrn'<•i-; 1fa Cnnll:l. 
" .Tn1H111 irn o~odn (8!1) • . 

OJÜJEM DO DT A 
O Sr. Presidente - A lista dé presença o.ccusa o cofapa

:rrcim•mlo clr. ·~l() 81'::.. Ú!!puf:idos. 
Vn0 i'-'1 11roc.etl0r á \'nf ar: ão da mMe1·ia constante d;,t Cll'dt' 111 

<!ll dia. , 
Pr>ço ao::; not1t'c:>. Dr.pufadns que oecnpem a.~ sna.<; r::11lrí-. 

1·n ,: . u>m1.~11.) 

Y1">I nr,;fo elo pro,iecl.n n. ú8, de Hl20, âerlarando que o im
rnr,1.lialG ao candidaf.o Pm qtw 1·pralii1· a nomeação. nos con• 
1·111·sos Ti'.\::l 1 izado~ nas fnr.u lrlarlc.~ . sur1eriorf!s de i~nsino 1' nn 
C111le1dt1 J>ndro II. lf'm dil'r~iío an provimento nci r-a1·:;0 dn :<nh
~lit uto .a qt10 concot•1·cu: rom pnr• ·~r1· da f',,nmmii:si'ío de fo,;
irnei:ão Publica. conl.rario· uo n1·0,jer.fo e fn\'oravl't ao .,.~fio rlo 
Sr. T'rc.~idenlc dn Rcpuhlic•ro (rlisrU!>srio ·nniru). 

o Sr. Pres.idente - A \'claçfio dessP. projecto é feita pelo 
prnci·~sn nominal. 

O prn,[eclci é fJ segu intc: 
«0 Congresso Nacional d•~crcf:i.: 

Al'l. 1. ~ O iuimedialo cm votos ao canàid:i.lo em CJU~ J'C'
<•ahir a nomcaçuo nos concursos realizadoi; nas raculdn,]1 1

,.:: • 

:;:nperiorc~ de ensino e no Collcgio :Pedro II. a ÍlÍPrna do!> ar-.. 
Hgos .13 e H, do dec.reto n. ·l L 530, de 18 de marco de rn t ri. 
desde que tenha sido approvado unanimemcnl e p~~la confifl.'t'
gação. ierú direito no provimento no cargo de substif.uto n 
que concorrer, logo riue se c!0 vnga po1'. fttmlriucr circnm-
sl an{'ia, . . · 

Pn1·::igrnpho unico.' Abrir-,sc-ha. por•\m, ,l1ovo concm,;n 
<1nando n vaga do Iogar d·I' ~nbf:lil.ulo !'.r 1%r mni$ do lt·I'~ 
arrno:o 1lepni f': do concurso. . 

.'\t·I. 3." füwogam-sc a;; l!i;:po;:;içtíl'f: 0rn 1'onLrnrio.» 

().-; s:0nhorr:s que npprm:a1·ern o prnjr:elo n. 58. r"l•~ ·t\)~0. 
r 1•r:jPjfiu·e111 o 1•rJ/o. l'ei::pbndrr:\n - .~i111 --'- ti Cl!'! que re ,j~i
lnr·om o pl'O,jcdo. approv:mdo n r•1J/o. rr~ron<!rrfír1 - ·11rfo. 

V:w s0 pt•oc1~dnr ú chamada. -

·O Sr. Andrade Bezerra u· Secrctm·io) Dl'OMde (L chn
mntla <ln;; 81'>'. D1)!.1L!(.ados par:.i. a vola1:lío nominal. 

Fc ít::i a l'l :anrndu, i·espomlc - sim -- ;1pp1·m·andn o pr·o
jr~r.lo .11. ~s. de 1 f.':'11 , e r·r'gi'i kindo o ·1·1.:w. n ~r. L l'n~l'lllrnt· 
}'i]l\(l ( 1) .. 

V:. i··~spnnr!nm -- ~!ik - r egei t.nndn o pro.i0l'l.n n. G8. d!'.: 
:1020. e appt•ov111ul11 o ·1~,:ro. o!'. sn~. Epllh~·1~11io dP Snlll':;, ~lon-· 
l.<~i1•0 (!(') So,,;1.<:l. 1\nlmiio NogTrcii·n. Dinnp;i11 :nen( 1~s .. BPntn Mi-

•. 
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r:mda. Pl'a<lo LopP.f.'. 1\rt.lnn· Collarc>~ Mor1>i1·n. Luiz DominguP..~ . 
. 1 os.~ r:a1't'<' t.o. ;\g1·ippi no 1\:w\nlu. 1lodt• ig·11•'" M:.wbado. .Pfrc,.: 
HrbPlk•. Fdix P:1eh1ü·n, Ar·mando Bur:iama•:1ui. i\lat·inhode Au
rl1·ad<'. Thnma~ l\ndri~·u""'· Tliornaz .\1,<•iol,,·. Osnl'io d<~ Paiva. 
F1·P.<fo1•icc1 Brirµr~s. :Hfnnsn Harala. Cnnha Lima. 0:'1t'nr $oa1'l!i<. 
Ortiw1 lir. rl1 1 Alb11q1ierqn1•. .ioãn Ely~io. r:mi;o:aga ;\fa1·anhãc;. 
Con<>í:t .-J" B1;ilí•.·. ·' Jr>:x;n:rll'ino da RM~·hn. PPt·r•ira de Lyra. l!~S~ 
1ncio C-.1imhi·a. ,\111!!-nclP Bf:'~rniora. Ari:;lare.IJf> Lopc:::, .Julio ci~ 
1\TC'lln. r.01-ln fü'l-:t•. João Mf.'11P7.C'-i. Jlodri;ue:!> Daria, Deodato 
.\faia. JJil•c;.; dl' Cn1·vnll1n. L<'.illWin Gâlriio. Parhl'cn Mcndef<. Al'
lindn Fi·ago:;o. :\ll1•1!'1n n.uy. H.au l .\I v1>;;. Torquu lo :'llot'eira. El
J"1iclio tfo :'liP~q11il:i. Tlrnll'ip.111'" Lima. Lt>;ln · \',,Jlo~o. Ub;1l lh na-, 
malh:-1.e. Hf'il.11r· d1.• SO\Jí\H. P;tulu F1·ont.in. Vi!'t>n l•! P"irugibe . 
.Tofio Gi!imar:h-. ... J1.1~<:. i!P ~!nrnf':<. Ft•anci::1·n Mat·enndr:,;. )fal.'in 
rlf' Pa11ln .• To~P Gouc~alvPs. lk:·c:ulann l':r';:ar· .. \111,:w;io Ll1.• tinia. 
MnUn 1'far.hath ::.ifv1-•i1·a Brnin. Frn1wi.,1·n Vallad:u·<>:>.. Senna 
F'iguf'ircdn. Jc1~<; B<.miffü•.io. Landnlphn "" )l.a:;·nlhà•'~. Odilon 
di:• Andr•ad•'. 'F' ~ illwi~·c'.n H1·1•s:<ullP. Lamnu11in1· fl<ldofre<lo .• Jo:<ino 
1i1' A 1·aujn. F:in:-:1 P F(•r1•nz. ?lft11'f'i r•n Brandiio. 'Vnldomi r·n dr• ]\[a .. 
~al Ili\(~;.. .Jaynw (:onws. ;\ lno1· .P11a l.a ... \fann~l Fu lgencin. l\lf" 1!1: 
J"'t•an1·11. n::iul Cai'd•.1>'0. f.ni·lo::: Garcia. F0r1'<'i1•a n1•a!!:a .• Tnf:1! f\>'
h..,t·lo . .-\lhPr·I•.' ~arnwnff1. Bnrrn,.: Pr>nl.ca<lo. Pa!m11irn Ripp!•t· . 
• fos1\ Lnho. ~ampaio YJilaL ~í\odrii;w~~ .\lv1~:< }'illw. ?lfanoel Vil
lahoím. Carln-: 1lr• Campos. Arnn!pho Azc'\'Pdo. i\yn•:;; ria Silva .. 
Tnlln .T<1;-·m•'. Rr•\'1~!'inno ?\forques. Perf'it·a Lritl'. 01,l.oni Mn
r•i(ll. l,m:r. Xnví~r .. folio PrcroeHn. C:clso Bayma. AlYuro Baptisla . 
. Toií.o 81:11p!iei1'. C~rlos .Penafiel. !\larcal fi1' J':s1·uhar. Orinvifl 
·nndin. nnmi11 !!.'1~ 1\lni:enl'l'nhns " '.Rnrhn~a Gnnt·ri lvt>.~ (-1 O~') . 

O Sr .. Presidente - Responderam :'1 chamada 102· Si·;:::.. 
J)f'J)ll Ia éio . .:;. 

Nfü1 ha nurnt·ro pura se pro,;eguir na volacfío . 
.Pa:;:sa-sf; ;\~ mnl.erias em disc,ussão. 
Discnssão trniea rio pm·eoer n. 21, clP "l !l~O. cünr~cdPr.r:lo li

l't'nç:i an Sr. DPf.JU lntJ,1 Joaquini Osorin.: 
· J:.;n..:crrada n at~iada a vola<:iío. 

~ ,. 3• dísr.ussãn ci n pro.ierto n. :~SR. flí' LD! i, m·gnniznndn o 
t.nr,1~0 das Aguas.-

O Sr. Presidente - Achnm-s(' sohr~ il !nPo:;:i. diversas 
omr.nclas qne. Yiio !"•J!' lidas. 

:.:\ão o;;ucciv.-:ívamcnte litla:':. npui:Hhl:-: 1.· pn;;!.a~ t'L•H.innla
m1>nl .~ L'm rli~cn.~~no a;: !"ei::rnintr!\ 

( .,. LI Jisr.USl<ÍÍO) 

l 

Ao art. 2.• ·- Em VC?. dt' ~parecerem~. diga->1e: i:;;of
trerem~. 
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II 
Ao nrl·. h". Jeu.1·n rr. - Bur;pri11rnm- s'I' n~ pnlasras: «ou 

J'lu(•.tunveli1 ». · 

III 
Ao ni·t. ·1", l<'!.Ú·a I> - :\1:er1'scent.1.1-!'-c-: «si forem· rnndnrs 

rp1~ron ncs >. 
IV 

~\o a1·t .. ' \". § l." ,_., ~upp1~irnnn1-s·r :i,; pnkt,Tas: '"'ou fln-
1'1 ua\'eis >. · 

V 

An arl. l!l - ~uppri rna-se: « ou ilhotas >. 

VI 
Ao art. ~g - ~nrirwimn-~r· dr. «. 1~ n ril\'u :i.hnnclonndo" 

:111:· o final». 

Ao :1rl. .z.5. letlrn (' 
<i: Ho kHomN.ros ». 

VII 
Em ,.,,z dt~. ({ ·t O lr~nns » , di~ti-:"f'>: 

. VIII 
Ao nrf.. '!..7. - s;upp1·ln•n ~ i::e: « 011 ria l'lm:ltrntfio ~. 

IX ·· 

Ao ar!. 30 - Sn11prima.-sn: .. « induidn n flncLtHl.\~ã<~ »· . 

. X 

.An art. /l3 - ·substítun-sc pelo >:e:,,'11i11t.1.1: « O uso <ln . d1~
l' i\'nt,\fio .const.itue um dir~it(' rea 1 :i.. 

xr 
Ao nrt.. .í6 -· Snpprimn-se a ronjunccão inicial. 

XII 
Ao nrt. 71 . - Em vez de: cscriptm·a ou nnto publico,, 

dig-:1-:-:1•: o: Ps1~1·i1)1.tll':J puhlic:a » . . 

XIII 
.~ o a1·t. 79 - Em Vf\Z ele : «salvo :' 1·1~:,;t .rir(;fio do arL :3i.í, 

11\10 ~n npplica no ~aflo » dig-:i.-:::1~: « olt~rr,·adM o;; t'P:;?.1.\l:\Jne11 -
! M admiui,;tral l\'ll::l ». 

xrv 
Substi!.lrn-se, o Lilulo fI « Dns Usinas C!leclriens :t. por esta: 

<• Dn fm·ca lly.dràulicn ~. 
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XV 
,\11 :trl. B.:? ._ ·r~rn YN\ de•: ..r. doi!' p1'edio;; pertrmcentcs a 

doi::; p1'0JH'Í1)Lnrio.4 », di;;,:1-i-:r•: <: fH'l'<4ins 1H•t·~r.tW•'lll<':-: n. dois on 
J)Ú.Jis pt'OJWidrt1·i11,: :<:>, 

XVI . 
;\o>: :n·I..-. 8:-i :1 8(i - 8uhsUf.irnni-sr rsscs d1)is arti.gos pelo 

;c<'A'llÍllfl~: « (} poflCl' 1·ompr.,t.mdf1 Ol'~·a1ti7.Ul'(1. O p1'0(!eS$(1 :\ q11n 
a 1 idt a1:rin tl1;\'{• set· ~uhmf:'i.Lida ». 

XVII 
Ao :tTl. ·Hi. ~ ·Jº - Ern vr,. d11: <i:dm; nut.roi:;», diga-i:;·c: 

<: (],, ou1.1·os )) • 

XVIU 
Ao a1•t,. ·117, ~ 2n-Ern \'Cíl (]r: «fins 011tl'o,;·prrrlios~. 

(l ~g::i-sr>: «dos p1·erJios p1·f'.iurl ii•a1lof; ». 

XlX. 

Ao art. t!i8, § 2" - l·~m. \'CZ 1l<!: « est.:i. indani.níza\;'fiO não 
r.om proheado o vulol' (lo trt·1·c!l10 », diga-sr!: «a indr~mnií:ação 
11Cio cornpn~l!cudn o valnr dn l1~1·1·r-110, 11i:is sôHH~llfl' •.• » 

XX ,. 

Ao art. Vrn - S1lppri ma-~n: « p:i!':i. J)a;i.;;n1· d1: t1m' JH11·n 
uult'O lado Jo rnesmo iw1~tJio». 

Sala das seswes, 30 de agoslo de 1920. - Veris.rimo ele 
Mclto. 

Enccn·adn. a 3" discussão .do pi'o.iocto n. 388, de HHi. 
,. udlada. a vctai;á•l :rté que a CommissUo Especial cio Corli~o 
das "\g :1:.i.s th' parecet• sobre as emendas offerecidas. 

3• discussão d() p.i-c,ji:.r:to n. 258, de i920, abrindo o cre~ 
dif.o cozpecial <k 7 :i>N~t,91, para pagament.o ao n1·. Lui:.i Al
\'CS Pereira; 

En1:1>t•ra(!a (' adiüda n \'Olnção. 

3• discullsfi0 ·.:lo Pl'!'.iecto n. 261, de 1920, ah1·indo n ci·e
dilo "spccial de s·1)(',tl~773. para pagamento u D. Mnria Aris
~ liéa de Araüio Jórge n seus filhos; 

Encei·r:ida ü adiada e. votacão. 
3• discus.~ão do pro,jecto n. 262, de 1920, aln· indo o r.re

lli lo especial de 2 :i.83$992, po.ra. pagamento a Raymullllu Ca1·
valho de Al'aujo e Silva. 

Encm•t•nda e :.Hliad::i a votat'.-ÜO. 
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O Sr. Presidente .,-- Esgoladas as ma.terias em discus::;ão, 
vour lcva11ta1· a sessão, designando para amanhã, a ~~g-uial~ 

Vola(;.:Í.(l do: pares:cr 11. ~ l. de i 9:20, concedendo l ii:cnt~a 
:w SL'. Denulado .Joa{1ui1u o~rwio (dbcut>sào unica); 

Vota0ão do pro.iecto n. 58, de 1920, declarando que o im
modiato ao camlidato "ll' qne i:,eL:ahir a nomeacão, nos aoncur-. 
c>os realizados nus l'a<:nldades superiores de ensino e no Col
l1~gio Pedro II, t.om clireilo ao provimento no cargo de substi
tuto a que r,l)ncorn~u; com parecer da Comtnissão de Instru
Ci)àO Publfou, t:ontrai·io ao Pl'Ojecto e favora.vel ao -véto do 
S1·. Pre$idcnt•) ;Ja Hepublica (discussão unica); 

Volai.:ão do iu·ojeclu ii. ~58, de 1920, abl'iuuu u crr·dilu 
1.!~pecial de 7 :6'0~$6\H, para pagumenio ao Dt·. Luiz AlH·~ 
iir.1·eirn (3" Jiscu8são) ; 

V ,1u11:ão do projeulo 11. ~til, de rn:.w •. alJrindo o crr.dH" 
t1 i::r,.~dal de 8 ;(lfi9$773, .pat'a i>agalllento a D. Maria Ari»Lhtfa 
dt.! A mujo Joq;-e e seus filho!:> (:J• di::;cussão); 

·vuLaçüo do [ll'O,il»cto n. 262, d.e 1920, abl'indo o c1·eúitu 
rJ~poi;ial de 2: !8;)$!l!l2, pa1·a pagamento a Raymundo Curva
ll10 1fo .\.raujo e Silva (3" discussão); 

' Vulucão do rcque1·imento n. 34. de 1920, do Sr. Nieano1· 
i'it1~1;imculo, 1:1obt'c os navios allemães arrendados tí. Fran(:n.: 

· 2~ discussão do projeto n. 320, de Hl20, fixando o sub-
sld in ú a ajuda de custrJ dos Senadores ~ Deplltactns p:irn 
a legislatura de 1921 a 1923; 

. - ' . 
2• .discus>õãu <lo projecln n. U7, de H>ZO. - Codig-o. dn 

l'1' L1ces~··i Civil (: Cotnrnerdal do Districto Federal; 

~.· 1.li:>en;,t>-ão elo projeclo n. 252 A, do HJ20, elo Snnallo, 
l'l'l~t1111l()c~11do th! ul.ilidtit..!c publica a Associno:io Cent1•al Brasi
lPll'a Oe CirUl'µ'ÍÓé8 })ünf.istaS; C0n1 pa1'0CCL' faVOrnv1>] t]a 
~:omm(~$Üu dü Consliln!r.llo n Justir.a; 

Discussifo un ica r!o pa1•1)cor n. 22, dn 19~0, índefer indo 
11 1·-.•qm!l'itne11to c.m 11ue Jo~ó l'.opcs de Souza Junior, pede 
cuntas-1.•rn de lcmr:,1 de ,,;rrvico. 

Lcvanl<i --~1~ a sc~~ão ás H hm·as e ?O minu los. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 24/00/2015 10: 17 +Página 1 de 161 

."-NN.:\ES •DA CA:MAiv.; · 

::;n· SE8~.w. EM :~ L Im AGOS1'0 DE i!l:'.!Cl 

1•1:1:;s1U1>:>:c1.1 DO :->n. UUE11\f) Hll.\:-itJ.\,,, T>HESIDl~=-·n~ 

.\'s l ::J lwi·as L~u111p;t1·t•C(~H1 (),.; ~t·::;. [HH.~11n _By:m•liiu. Ar-
1.!rn 1· Col.lat·•.•s ~101.•1.\i t'U, :\ndi·ade Ht'Z!'L'l'a, 1 'c!.<1e1 lH~ de . ,\ lb11-
liw~1·qur'. Gosla ltPQ"u, ;\I uutcit·o de ;::;uuza. IYiullY·'!IO . J~r•ntes. 
Prado Lorws, Luiy, Domin~ue~. Josc Burrcio, Agl.'1ppmo Aze
Yr•du. At·n1a11Ju .But•!amaqui. Marinho d" . Andrade .. Thomu1. 
Hml1·ig'UP.'!. O;om·io ÚP l'ai\':t .. '\.ffon,;o lJal'at.a. Cunlw L1rna, o~
t'.11 L' ~Õat·p,;, Sinwão' Leal. ·! oão. I-Cly:;io. 1\lex~t,ndr!nn uti _lloclrn, 
f'ei:dr:.: tle Ly1·u. Arblarwu Lope;;, !.Ulf.. t>1lv~u·a. JollO ~le
rn.•:.:e.~. lt11dl'i.gUP!:t no1·h1. ~ln11ü1'I Noln·1~ .. Oc~:aVH) . ~laui;ah~1ra, 
r.c~o 11 1: io Gal1'i1ct, Vachcco .l\[1~mtc;; .. l_o:;;i~ !llat'ia, llodnguc:; Lnna. 
Lefío Ydluso. l.!1~if01· r.fo ::;uuia. ~an1p:1iu Cu1·~·•h. , Pau.Ju. dtJ 
Fro11li11. Vie\•11!.~ : PiL·ag-íb•.•. ll:rnl BatTO."O. ~onval de. J• t·c1la~. 
Lr'1J"1'ube1· Fil1J1) ;llano1.•l Hei,;. Tllemislocles du Alrnmda. ;\Ja-
1•in ~lt\ .P;111la, ;\ti~ui,;Lo do Linú1. Scmm Fii;uein~do. Lamlulp!w 

1 d" '.\la1J:a!l1;1es. Francisco Bressan<.>, Fausto Ferraz. ~foreira 
Brandão .• lay111e <301w0l:'. ;\la11oel Fulgenuio. Haul Cardo.:;u.' 
1.:arln,; Ga1·11J:i •. J o~(' rtolH!l'Lo, B:H'l'O~ .Peutcado, Cc::ial' Ve1·
gud1·0. Elcff C!Jan•:,;, Veig-a i\linu11la .Tos1J Lobo. Cal'los de 
Campus .. \t:uulphn Az1~vedu. A~· 1·1:" tia t7-il\'ü. Sevel'iario l\lai·
.:1ue,;, OUoni 1:1-faciel. Luiz Xavir1·. Luiz Barrtw!c;meu. ,luàu 
l't!l'ndta. Alvarv Haptisf.a. i\lart~a.t de B1;<:0Lar, Octavio Uoeha, 
Duniini,;u~ :'-'las1!:n·e11ha:;. Hai·bosa Gurn:alYcs e Cal'!o:; Max:i111i
ltuno (i:J). 

O Sr. Presidente - -"- lista de presenc;a accusa o compa.
rcciiiir.nlo tfe ·;:~ Sn;, Depulado!:i . 

.Aul'e"'.Sl~ a ::;essãu. 

O. Sr. Octacilio de Albuquerqtt<! ( 4º 'Secretario r.·ervindv 
tfo .!!") pt·oci:r.l<-' :'1 l<!ilut·a tia acla da ::;cssiio aulcce\.lcul. t~ a qual 
i:'.. sem -nbsc.n·vuc:õ('li, approvada. 

O Sr. Andrade Bezerra ( I"· Secreta?·io) declara que não 
l;a c~:wcdicute. 

O Sr. Carlos de Cam.Pos (pela ordem) - Sr. P1·esi<lc11te, 
1'1?queit·u a \". E:t. se <.ligne consultai· á Cu~a sobre si cOtH.:etlu 
p1•orogac;11o dn p1·azo po1· cinco dini; para aprc.sentaoão de pa
i Hc1!r sobro a!:I eme1Hlas offer1.)cjda:-; ao Orçamento da Viacãn, 
'\' hsto como <j t~cnecdiuo pelo Regiment.o es\.á es~otado . 

. \pprovado o rerp11!1·imento do Sl'. Cal'los de Campos. 

O Sr. Presidente - Cornmunico â Càmaru. q1w tu1·111ioa 
lwj1! n pt•azo d1• cineo ~e~:;õoi:i · pa1•a o t'N:ebímeulo de emen
das, em :Z'' tlil:lCU~~ã.o. do Ot·çan1cntc da n~·ccita:'. 

Gu;nmunico ftmllll'm t1ue eomei;arú :ununh'fi o peuzo d,.. 
uinuc> SCS!;ÔCR para 1) rec•~bim1mto de emenda~ em 2• díscus~ã11 
nl) Orcamento da Guct·1·a, cujo~ avul$O:> foram hoje distri

. buido~. 
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O SI'.. Lerogruber Filho (') - St·. Pre::ddeute, aindu, :;oh 
a dolorosa impressão de um horrível delSastre, a que at:abo de 
•~.ssist,ir, na avenida Rio Branco, venho á tl'lb1rna pedir i aulc-
1•idado publica um pouuu mais de enei·gia, um pouco mai~ de 
Yígilanda para garantia <la. popula1;iío do Dü;t1·ícto Fcdc1·al. 

Acabava de trocar algumas palavras eommigo o co1'C'ltel 
FonLainha Sobrinho,. quando, diriglndo-:>e de uma ca1':.ada 
daquella avenida. proximo :í rua Sete de setembro, para a ou!,rn 
foi ·apanhado per um bonde da Light, que, em verLiginosa 
cuneira, atravessava. a uveuida. · 

~ão é possivcL St· . .Presidentt\ que esse esi,ado 1.hl eowms 
eonLiuue, poi~ ainda ha bem poucos dias, assistimos a on Lro 
tln!:lasl.re hort'ivel, em (]ue perdeu u vida ,uma jovem, quo Lru
Ji:ilhava no vcmmercit> desta. ddadc . 

• \ Camara dos St·l:i.- Dnpu!.ado~. ha cerca de uoui:; aw10~. 
approvava, cm 1.rnanírnidade eloquente. um pr·ojeeto do emi
lHmtc repn~senü1.1il.t• df.l l\linus G1!racs, Sr. !\folio Franco, dan
d0 ao poder publico mais aul:cl'id:1de e meios <le maior cffi
eicni;hL para cQ.hibir o abuso de lodos . aquelles <JlW clit•igcm 
\'dliculu:; no 't>ü;tPh;Lo Fnllel'al. O Senado da. llcpublíca, 
porém, mn sua alf.a :::ab~~doria, hc:iuvP po1· bem tlciL<t!' abaixo 
o p1•0,icclo l\Ieilo Franco. e aquil!o que !';et·ia uma auspiciosa 
rc•:x!Jdad1.~. de vunlagcn::: cxh·ao1·diual'ias pat•a nossa população, 
rnnt.inua, mah; rio q11e nunt:a. a servil' para quü i;.i ruprcdut.am 
u~~ cle,,;aslres. 

VQnho. por conseguiulc, pr~cJir :i aulm'iuaue 1mbliea que 
i;eja 11rn pouco mais enerp:iea, <' fL jm:(.i~\a qtw não faç.a La11fa 
qucslii.o de picuinlu~:;. d1.11xando de condemnar at1uellcs l!Ue 
'ªº passiveis df' eondi·nma1;ãn, pc i,; a. Camat·a sal.ie mri!hot' que 
ní1i;.ruem rin:.mto é di ffidl "f't' eonônmnado. no llio <10 .Janeiro. 
um' condudot' dl' \'ellieulus· por t'l'Íllll.l tle illlpl'dcia uu do im-
1n·uclenda. 

O SH. MM~rmr. l!'uwi~Nt.:rc - Ha uma prot~er:ão eseanuu
lo;;a a t!s:;a gcnlc. 

O Sn. LE~[rnumm~ F1r.uu - Hu S(~mpre de pl~t·meio t)ssa 
1.i·oi<!"•;íio eseanr.lalo.~a. como .11Hlil11 hem dh: li honrado l'll!H'•'
:-;1• 11 f an lo d~ Mi nas (-Jeructi •.. 

U 811. !IL\!'lOJ.o:l. F01.<;1.::Ní:TP - ()!: 1•hau{fe10-s inalam lm
l•t.lll<:mculu l! quasi diat'i:imunlc. 

o 811. l.1·:.\H:11L:t1tm .Fu,1w -· ... t' º" pt'll(~t·i;soi; 1fo q110 la q~ 
1•arn 111iio advo1.nidm; inn~1·1·npnlosos. •llll.' snppo11do t•t1111p1·11· 
li lll d1!V1~r" d1• l'Pn1IP111 np!ma~ ~(~I\~ int.(~l''•;1;1('H p1~ennial'ios. . 

Pal'a p1•0\·a1· o quuufo hn. d1• re1mg:na11l.1• Ptn [rrdo 1s~n. 
k1l'lal':\ diu·r :'I f:anmra !llH'. lendo assist.iuo ª" 1icsast1·p i· etrn
.llmd1~ a milot' i(faJc 11olicial. ftn'uE•tenllo-llie o m~~u uomn. pal'a 
~1·1· nnviclo no inqn('.rit.o. inrr!1t!dia!umeut.e , algu.m~s pessoas, 
qt1<' alli ::lL' achavam e~ que uatl me .eunheernm. rntunaram.-me 

{*) Este discutso não foi re.,isto pelo orador. 
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·•. a não dai· u mí~u uomc o a não ir :l. <lelc;;at.lia, porquuulo tinha 
sido vist.u por Lc<.los que o .desastre fora cnsual. . 

V e V. Ex.' Sr. !lt'cl;;idente, ser pr~ci:;o que .a Camm·a Cll
•:at'll o as:;urnptu e o resolva com emergia, para· que possa1u 
i;cr puuíúos m1uelles que com tanta facilidade, com tanta. im
J.•revídeni;ia, l.ralando-sc da .vida do publico, se empregam no 
~erviço de direccão de vchiculoti. · 

Na Commh1süo do Justiça. c'l:istc um pr ojecto, de que é 
nüalor o 1n<.m t'.mincnic collcga de bancada Sr. Verjssimo do 
J\lello. Poi1; bem. daqüí pec.o a S. Ex. que, o mais depressa 
pos~ivel, o LPaJ;a a este rccinLo, para que a Camara, a:i;>provan
do-o, 1mrnpru o ~·~u unvcr dcfondcudo a. vida das pessoas que. 
u·ansit.am PC'la:> l'llUS tfosla CapitáL -

Nada mais t.culw a dizer. (Muito uem; 111.ttifo "bem.) 
• • 1 

O Sr. Octavió Rncha - Sr. Presidente, cm primeiro Jogar 
pe~o a V. l~x. 1JtH? Jl11.• i1.;· sulJ1:1LiLuto na IJ•.1111111is..,;ào do Codig1. 
(IH!> Agua~. por(j llt'. pr?.:'[l'llL'.ülldo ú LILI 'l'arifa1;, t~ ;\ de l•'inam.;.a~. 
n lr uoo c'.qas S(•1:1siies diat•i11s, estou, pda prcn~ncia do Lcmrw, 
impus~il1Uila<l1.1 t!r. 1·uncdon:.l\' ll<i dr. Co1lii;o do Aguas. 

AproYcito. :::>r. l 'f'c~idnnl n. a rn i 11lla tll'csew:a l!tl tribuna 
pal'a l'i.'l:lf)Ofl.41l'I'. 1!11! l'; lf; idn::: pala\'l'Ul:', a lllll discurso ha dia .. -; 
p1·011u11cíado ll•')il n Cn~a •llf.•lo 111cu t! i::1ll11do coll~~ e ]H'('za,fo 
atn i~\1, St·. V i\'.1•nt1: f'irng-iht.• .. 

-Primi>ii·anw11i.1•. eah:~-n·fr, 1.•xt.l'a111la1· <JUC, cunlr<l ·us seu~ 
l1:1lli't11::; e 1•1rnlrn l! ~ trn g1mf il<'zu, sornpre comprovada nesta · 
Cnrmu·u. o i llu,:L1· .. D<'t>t:ltalo pelo flisLl'id.o l"~dcrnl tcnlHl Lido, 
an t'•!f<•;· it·-i=c :w ~l'. ~lini!;tro ua Guerra, uma CX[ll'CS8ÚO quo 
!Ot

0

1 pos.,;ti al !t':h11il· :w ni:ín · llunrnr dn !llOm~nLo. da::;sific~mt.1() 
dl) mt•nLiro;;as :1~ i11ft•l'll'lnri11$ tlutlas por S. Kx. á Camara. _ 

O Sr. Minislro úa GuctTa seria incapnz <lo mcnLfr •.. 
u ~11 . ~ !.,~111-:1. F1·:.1:1 :~r:l•1 - Apoiado. 

O :-:;lt. <1 1 '-~""·1:. llN' n" - .... muito roemos à Ca111aru. tio!'I 
Vt,tH..:la<lrno1, :>m mntl i11fori1111i()ao ·pessonl, t.rausmiLtida po1· 
i 11~ "''lllPiliD dn 1·1 ·.-1 · .. •·I in1 !\I P~n. e. rapidamcnt.fl, ali1is. tl'aúda 
uo 1•011lw1·ílllP11l'I d" 111 il11·1• r>1•putndo, cm virtude de um rcquc
l'illl"lllo li"" ~- l~x. fii-érn . 

l l'Ld:i a 111n•>'a ,·,.llin :1111ii.a1le. ou podiria no lll LJs lJ'o cul
lt•;.m 1'1?pt·••:w11l:t11l 1• d11 1>i.~t1·id11 Foderu!, que não mau li vcss1• 
1111~ nti~~us <An11aPs:. 1•~;i1 1•x11r1•ssão, porque efü\ dc~t.ou c..lo st' \I 
1•n,alhl'il'is11111 l ' do 111111ln pm· quo oornpre so po1•la na tril.H11ta 

- · ~ 111 !ruins us 1 1•n•:: fli1•~ "m que t.crn tomado pa1•tc. J)emai~. Sr . 
l>1•pi;1tit.'lll1'. u ar•·u~at.:ii1 ·1 ti•• wnn lirosas pal'a. as c i ladus iufol'-
11ialt11·~. n•r:tltr', 11iL1·• ri i r·<·c~ L..'\nHmlc sobre o Sr. .Min.istt·0 d:L 
i.;uol'!'a, mas 1>ronisamonto sobre a personalidade, tambem illu~
li'l\ 111:1· .tnd•:os n~ ti\ulm:, d() nm velho soldado, cheio do ::im·vii;o,; 
:\ I>:ttria , Jlortador dti um llOmc rn·eclaro e herdeiro de sa.ugun 
i:!n .Har·fw 1Jc S:ill Hnr.!a. o SI' . .Mat•cchat' Bento Ribeiro, incapaz 
uo ranar cmu a Y(·t·dude cm um(,\ in.formacão official :i Ca-
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mara, a qual, por qualquer motivo, ·púdo sel' irn.:om[Jlela, 1l1i.1,; 
1iunca mentit<)S3.. 

'Go11formc :;e vê r1t' pt·c>prio original que tenho em muu 
nuóer o que submelt.:> ~o exame do meu ilJusLrc cul.lci;a, o Sr. 
:~Jinistro da Guerra limilou-.><i a trnm;míU,ii:- por· cópia a. it1 fm·- · 
macão uh Esf.ado Maior. ll:ssa infoi·maç.ão declara que o:; e i<;la
d~os a que se r·ei'crc o requeriw cnlo do nobre Dc1n1la.do pel1.1 
Districtl) Federal. nãt) csliio ern condições do ser urriciacs da 
reservr.. 

O ·E stado Maior examinou as suas pc~icõcs, e. declarou, 
primi?iro, que a t;ot:iedad1, do Tit·o 7 não saLisfa;r. ti, condi(;ão 
primordial. isl<r •'. JJão tcnr organi )'.:.u;ão de hatalhão o u uompa.
nhia. Apena,i;, ha poucos dia::;, ínfonna o chefe do Es l.a <lo 
i\faio1', ê' que c,;i;a :-:ociedadc se consii tuiu em companhia du 
guc1·ra, C, porLanto, fatta-lhn a cond~çúo essencial paro. que os 

:;cus SMios se.iam offii:i;,es da rc~r.t•vtt da. ~" lính;l. Em sci;uudo 
Jogar, dles mfo p1·0\'<)rrtm. t>eraalc o E s taclo-J\fai1)t\ ntw tives
sem tomado parte em manobras. Náo conlesLo u» informações 
rrn;r.idas pelo meu nobr1~ collngn, que silo cópia do a::;seul.ameu
(o;; do<> socios do T iro 7, uias, IJ(•raulc o Esf,udo- l\faior, não· de
monstrnr:.lm, 'J o :::;r. Muri:i:hul Ht•11Lu Hibeiro, nas suas in for·· 
maçüe:;, dí;1, qiw os l'<~LJll crcnLc~ niio · prová:ram: . J ", ~H:tlal'-Hl 
no e:te:·1iit:iv de ~uas f1mcl,.~i)os, ha dou" unnos, p t)!o incnos, uu-. 
lei> ria ki de 3 l1.P. oull\bro (le HH 7 ; '.!", tcrein n1~uw uc 3\1 ant1':>S, 
que 1 o limif,e m:1~itll1) pum os caudidatos a officiar:s dn S•\
;;unda eJasso da reserva de •Primeira linha ; s•, ter· tomado 
parte cm ma.uobras. ~ 

.. ~· facto que algu.n:;; foram. cm viuLe e um de our.u bro {lo 
mil nov<:'contos e dfiie>:c~tl", ;ís manobras do Campo dos A1'fonsos 
e a.Ili pr~nnaneccram ;;.pc~n a~; YillLc e <JuU:tro 'horas . N':"'io s e p údc , 
;1óJs, dÍY.1)t' riuc '!l.'S"..S cfficiues tomu1•mr1 pat·tc ~m ma.nohn,1!', 
cu,jo prn:>.:> sr. r~;;ten<!c <i!' oito a nnime· dias succr. ~t:iVL> >:. . 

d) ter sido ch:imo.dos, .pclãs autoridades cot"(lf>ctnntes a au
xi liarcm a mau uf.e111;fío da ordem r1ttblica. 0Ncnhurn ÚCJJPs t\X
liibiu \'ll)cumento compt·obatorin Jcs:;a r eC)uisi!;iín. S i o Jora111. 
o riJ.c1·am volunlal'i:.mwnle como ciduclãos; júniai :; 11n:- 11ost11-: 
que <lc-;cjum ser ncirov r ií.ndo~ ''·OJno officiaes do ro:::c1·va. >. 

E' essa a i11formu.1:tio do SL'. Jll<lrcchal ~hc.re thi 11::-;l.ad11-
)!aio1·, ·~ b aseado n clla; t) Sr. uiiuisLro 1la Gu1.:nt1 i111lcfr.r iu 
o roquerimcnLo. · 

Não .qucl' h;Lo di:..t• r •!li" 11· ~~ h1•r1 ! do · J•:s1.a1'1t1-i\l:dur 1• ri 
Si· . mini~Lt't' da Gtll' l'l'<1. l.nnham alJ:;ulul .~rnrn11l.e 71111·t i 1•1'i:; 
11a .admini:>Ll-nçãn. ::\ll 1~il:::e:-1 01'h da1~:; :meio :1.1o 'J.'i r o 11. 'í. 
volLuudo, requuronmi Nn 1.1~1·n10s ao !\linii:;lrn ria Gtll'l'1·u 111·
rnousLranclo í!Utl · pre<.1nclwram t.lcvi.Jmuc!nl.n tis eondi(;lí1•:,: q ll t.\ 
a lui cxic;l'. •~ t{llc e ll1is. 110 primf)il'O i:cquerimenl.o. nií11 pl'O
\·aram, o J\lini:::t.1·0 da Unu1·1·a 1~ o d1r.fo tio E::;tudo- ;Maü11· não 
l.t' rã.o duvida àlguma em 01)inur polu <!~ferimento ut>s i•cquc-
1·1mcntos.. . : 

Vim, apcua:o, ã tribu n a pu.1·a dai· i:slus iu1'orma1;õos ao 
iHuütc collcga, e yas:;:u: fü; ~u.u.:; mãos o lll"Opdo origiual 

c-~.n ~ 
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11111~ sc.t·viu de base aos de:;p.achl)s uo Sr. l\lini::; Lro da Guc1•ra, 
e se achn. assignado pelo Sr. rnarel:'btü chefe do Eslado
?lfaior do Exercito, e bem assim t•cHernr a S . Ex. que~ não 
ini;isLa cm considerar ment.iro~as as infol'niaçõcs, porqui: nem 
o Sr. !.\liuisko nem o chefo do E.slado'-:\taior são capazei.::. 
pelos seus ·servi1;.o::; e t.radiçiies. de presta1· :i Cama1·a dos 
·Dctiutados intormà~\ões nuc l!C afastam da verdad e. (.lfnít1J 
bem; rnuitq bem.) · 

O Sr. Vicente Piragibe {~) - Sr. Presidente, agradcc;o 
nmiLo pcnho1·ado as e::cplicacões ~razida::; ,; Camara pulo no::;:;o 
l1om·a;:lo collc:;a, meu presado amii;o, S1-. Octavic· Rocha. 

· .. Pe~~o, vo1•6in, liceni;a a S. Ex .. pa1·a l"azer uma ligcfra 
l'C:t.:Lifioação {i formosa ora1•ão pró-Calugeras, que S. Ex.· en-
tendeu p1·011uullÍiH" nc::;Lc 1i1omcnLo. · . 

. O Stl. úC'l'AVto l\ociú - ~\lhí.$, nüo pt·onuw;iei; ::;eria di· 
gno disso . 

O SR. A1tMANDO J3UHLA~AQL"1 - Pr6-.iusli\;a. 
O SR. VICEN'J'~ PmAOJB.E - Eu não ~ei. Sr. I'residcnll', 

:porque se .iu1g-,w offend~do- o Sr. '.\liui:;t.rn da Gncl'ra. ou o 
Sr. chefe do Esl.ado-Mator. 

Nfii:) disse que qualauer dessas ·aull1rictadcs, rosse uma 
uut.oridade meuiit'osu; afrirml'i. upcna~ • ....,.. e isso i-a.lii'ico ;é! 
demo11:;t.ro - . que as i'nformaçõc!; l'I'(\lll mcnLirosas. 

O $11. J....\l\lOUNIElt Gooo1•1ml)o - .Ma:;. o ler·mo não é par-
lamenLar. · · · · 

O · 81t. V1cmwrn PiRA61BC: - As info1·111a\;-ôeS não 1:stã.o de 
nccurdo eom a verdade. uão csLfío dr. accôrdo com a reali
àade dos factos. 

Al i:is, Sr. !Jresídeute, quamlo 1yu houvesse aJ'firmallo que 
c. Sr. l\Iiníst.ro eia Guerra ou o d11?fe · 1.io EsLado-Maior, 1.i
,·essem 1neuLido, seienle e cunst-i1~11t~menll'. eu poderia ;;ob 
i:erto pon lo de vista, eslar até tct.endo uni laq;o úlo;;io a. 
essa~ cluus aulot'ida<les . 

. Jú nflo rnc quet·o re1'erit' ;is m1~ntirai; convencionaes. 11"
f,udada;: amidamente pelo autor tio::; l'11N.1.duxos Ccmle111.pr1 -

·i·rc·1wo.~. · · · 
Aiudu lw l)OUCO tempo, C1 St'. Yiscondc de SunLo 'l'hY/'~1•. 

•~Ili um elos IJL•ithanLes l!='lullo::; com que illt1sfrou a imp1·u11sa 
ck•;:ln t!:tpital. fl'1'. o Pln:;i li <la 1111.•11!.i1·a. ••\ d1•n 1n1tsl rnn q111• 
lw mc11lin1,,: hu111a11jl,ilri;:is. me111.frn::: picdli:.ias. 

Por · cx.eniplo: quamh1 se· tliz a t1n1 tlo1:11Lc :;Ta\·c., qlh! 
1~f>lú "111 \'f.'sp•.'ras dn rc::;[,tl ]j 1•l1•ri1111 •nl1). 

C\1_nt.a-,,\c tllll' :\:lJ)Ol!.·~o ~.l 01·a11d1>. 1•u1 <'P!'fn 11 1t 11111~ nlt1 pa 1•a 
,··nt:tH'aJttL' .(1,,; ;;c1ldadt1:>, l 11\!;'tu ns fal'.1's ili• 1•a.nniu , Pl\L'\\ 1•n-
1~111J1·i1• ns l"C'l'"ins rh• qnn s<~ ;11'11:1\'a -rfossuidP. I~l'a. ineont1~,: -
1n,· 1~luwntc. unia n11mlira pal.l'iolil'a. 
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Ora, $1·. Presideni('. n1'ls :>:ibcmos. como Lambem sabe o 
nobre D1.•puiudn pelo Ilio <;.1·1wJc uu ~ul. que o Se . .Mi ni::-:Lt·o 
d;J Guerl'a ô absoluLi.uwttl.1 .. confl'ai.•io ao,,: 1'iros. ::;. :Ex. eu
fond<; qu<~ •·)Ssa it1>:tiL1ii1;üo .i:í 11<-~u o que tinha d~ 1.lar. isto 
.-;, faier a prup<1gantlu. d11 ~•·rviuo milíi.ar. 

Ent.rmd<!, ·S. K·c, tJ•H'lanto. 'ílUP ::;un•111.·imir o~·. '.L1 il'OS, 
anniquillal-os, {: pr-1.•sl:ar 11 rn sm·vi1:0 ao paiz; de onde se ccm
due que ao .i uizo 1lü · B. .Eix .. · 1H'l.::4a1· e:;sas iu runua1;õi::s t~m· 
]Joní. me11~i ro,,;a,,:. p~1ra an1liquillat· c)SS<.'s Tirn,,:, '·' Jl!'1.,da1· ~1,•1·
v1co patrioUco. 

O Sn. · OcTAVW fto<.:H.1 - Xao ll1'13Sl.ou es);as int'ornia1~ões; 
S. Ex. receb_eu a~ informar;õ12s t\u Estado '.\laior. 

O Sri; V1c1~NTI" J)m;,r:1nic ·- V. Ex. sal.ir\ que a G~11t1at';t 
111io :,;e col't•1spondc com n E:-<tado :lfn ínr. 

O Sn. 01 :T.\ \'w l\01;J t.\ -· .Pór i,.;,<o, l t·1.1us~. •!ltl nr i ~i 11:1 !, 
ll<H'a demnn~lrar CJÍ.lc o ::;1·. ~dini~l 1'l~ Uul!{t Lido u. ~íu1vlc::; iu-
1.r:ríernncia de f i·an:omiU fr u.,; inCormai.;õe:;; ofJ'íei<tt :~ do l'ist;1do 
~lnior. · · 

Ü' :-:;1~. VrC:EN'!lô PlHAG1B1·; - O S1·. Mi1ti:,;L1·n da Ú·;tc~era dr!
elura que o ·.riro <.Je Guerra n. 7, não foi airvfa l'•)conllccWo 
officia!rucnf.e. 

J~<:st~í aqtii, ao lado da informaçfh1 do t;i'. Jlilli>'.'tt'c.> da 
Ducn·a c-ssa oufra larnhem l)ffidal é qtw ;;r! ·~1wu111 rn zw a vi:-;<J 
03L de~ !) de >iPlembru Ul\ 1 n Ili, pUbl ii·ado 110 b1.1l0Tin do l~xcr
cíto, iL iü, tie '15 de sefo1nbro -de Wiü, 110 q11u l u :;;r: ;;enenil 
l.uiz Barlled0. t.'licfc do DL~J)Ul'lamellLO da U\wtT:t dedu1·u o 
:,;t•;::-uinte: e.\ SociC'da.dc de Tiro n. 7, 1:on~tif.uínd11 1.1111 li;1!a-
lllão de caçadoro:s ... » . 

. Portv.nto, o chefe do EsLado MaiOl', L'eCOillH!\JéLl, 1.k:;de 191G 
que:: o Tiro n. 7, cons1.ituia um batulhão de caco.dot·c:;. 

Como r\ l)UQ o Sr. ~liuisl.i·o d:i üuel'l'a 11iall!la d iz.,1· <11:l'0n~ 
qtw t?s,;c !iro nãQ r~Ui. reconhecido 1.iffiuialmelllt'. 

O 811. OcT.\\"!11 ll0eJ:L\ ·- Pudía c:onstiluii· ··111 parnda. 1n:v<· 
niio na ort-'ttnir.açfio tfr•finiLi\·•1 dn:-; 1·:r\;adrn•e.~, 

O !-;n, V11:1·:~·n, Pin.H;mE -- ?llrii.~ ainda; n Sr. 1'1·1"'-id1'lllH 
da Hqmh! ica. d1~po is de a:;~is( it• ;i pnradu i ll l.r,•nrnei1t11:1 l ili• 't 
d1-~ Jnltw. mandou l'!u;,ria1· Indas a,;_ l'ur<.;a,.: ·1pw lon1:11·tm1 l'tlt'le 
l11':'-~a pri rada. 

J•oi:< hplfl, o Qua1·ll'I GNH!l'al. Pll\' iutt lll\la •·•iPin d~ss11 
r•ln;:io a11 Ti1·11 n. i. (:orno n;io J'1•1•1)1llt1.'1: l'11 l~r•1110 hatallu1w! 

jf;ti:; ainda:. ns ol'fkincs dl' Tir11 n. i... · 
{) ~11. 1 )f:TA\'111 H1.11:U,\ - O:-; hal.alt1.u1'S 1.!1'l~f)lat:1!~ l'c.11·111:1~ 

1•an1 ranliH'tl1. l'l11.'a111 l;u111>1~n1 "logiudo,,: e. uc111 iJt>l' i ""º l1•1!m 
n1·,.;aniza1;ft1J 1{(• hatalltõeo:. N1~,.;su paruda figTn'ci no ti?''. 

4) ::-;,., \"11:1;sTE l'111.\1.1rn1~ -- :\las. D::< of:l"icfa1~::: do Ti1·11~ .fo-
1·~11n f.\idn,.; ~Xl~lllinado» pot· co111mii'~ôe,; de• , ufl'i<'ial'~ do li;x,~r
e1ro .. c1.>r.nrms..:u1~~ nonieadas pc·!lO (\ua~·kl c:•.'tu:.•1·a!. 1! Nl p~r
g·untu: is;;o ~wwllcc-en eoni o:; batall1õ'c:c: c&:0!<11'c:;? 
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O Sn. OcTAVto Hoc11A - "Não. 
O Nn Yit;G:>;Tl!l Pm.\rJlHE -· Não. PurtaBLO. divor~a" auto

. rida.de::: - 111i!Harcs ,jti i·c~01liiccc1·am a e:tisl.cncia do '.l'iro n. 7, 
cürllO !ta talhão. . 

.l)i\•en;a~ attlo1•idacfo,; 111ilil.atel:l, deSlh1 O 1\l inisl l'O Ua (iw~1:-
ra aLé o E~tado 1\faior ,já nomearam cotnmissõcs para cxan11-
narco1 e:o~c,.; orf!ciue~ 1.ló 'firo n. 7. 

o Sn. ÜGT.\VlO noci-u - Nomearam-se tambcm para Ol:l 

r·olle;;ios. 
O 811. Yri.;i:.:::-;TE PIL\,\Wl3E - l>u1·a o~ culle::;iu:; foram irn

rneado:,; in:;lrnclore::;. 
o Sn. Oi:T.\V!O nocrL\ - Eu, COlllD eapilij.o \Ir~ lropa, e·.'>ll

!llitwi un µyniuâ~io dn~ i1:ldl't!,;, no lliu Coniprido, o,; ultlrn1.ws 
p;.u·a c.la1·- ll11•,,; caclcr:nd;,i, c.lc 1T::;~1'\' í>;;l.a ~ . 

O 811. \'11:EN'rl!: l)IJL\Gllll·: - E o Quadcl Uenenl.l llt1u-lhus 
at;;unt 1w.;;to·? -' 

1) Sn .• OG'l'.\ \'to .lluC:.HA -- Pn.~l(l, n~o. 

O 81~. \'1 cmnc: P11\.\!.HI.H·: -- .\l1 ! 
~";.:1.11Hlo fHHlf o: a inforn ta<Jãu d<~dura: ~-:.:ão rude)i1. ainda 

ser offfoinr..s tln scgunclii linha pcll'<JttC afio pro\'at·am acliar
:;e no t_xe1·dc:tu Ü<' sitm; 1\rn~.,;õcs ha dou:; ;.1.nn_oí:i, pdo menus, 
:rnLe:-; da 1 ei 1 le 3 d1) ou Lllbl'u dr•. 1!'lI7; & ) Lc1' menos de ;JV a.n
uos de idaÚl!. limil1' lll<L"l:ill'lO para O::> i;antlida\.o;> a orfieiar~ 
fitJ :;egunda dw"$ü du t·cscl'ya de 11rin1círu linna: e) lct loma-
do pa1·Lc 11as manobrns. ~ · 

Dccla1·~11n ainJa ~]til! <~~,,;,,~ o l'fic ia1~:; apenas eomriac1•cc
ràm '~ pas,,;anun ~-1 ltorns rw (;ttm110 de 11iauoln·~s· o rdirn-
1·nm-~o. · 

B~t.ão aflui :.t:i, !'és t.lc nHfoio 1 k' !'ada um de:-;:-;N; of.ric i;ws, 
t~i:.;ct·i pü11:ada~ 11as rc8ped.ivat< caflet·11da:;, que rcp1·cs1)11 t:..11H 
um llocumq1 fo orf!cia.l e não do favor. 

?\1:~1Ias su l.li7.: dnfm·m:11.'fio n. "1 ·- Cumpre-me informal' 
l\ll\\ dos a.,;~en\anwnlos do alirallor 1'.úlippc dn Suu;~a consta o 
""O:-lliu!e: - 11iatt·íeu!ou-S1\ no Tir'o de Gu1!1'1·a. n. 7. cm 5 Ul' 
;iunl10 ü1.' ·\•.)\IR, 1lnta. cni que foi inclui1lu no bululllfio d" ali-
1·;ufo1·cs. 1 r.'ndo loniado parle nu JormaLura [iu!.llico. ~·c.u.lii.u.uu 
1'm 8 (.Ll~ l\il\'c111IH·o (Jo me:>nto anuo. 

:ti:m l (i dt• .i:Hll'iro \k l\HO, ]H)t'ullll'\ u111a t:on1rn i:;siin de 
1ol'firi:11•s do F,~1'l'1dlo frr. exarnr par.'tL rr>.~crVitil.tt do Ext;L'l;iln. 
:-:1·11110 l1:Jhil i bilo . .i 1.1t•undo bantfoira. .Eni S ; k j:Lnni1·0 do J !H 1 
f<'.'.I. <'Ol\t:lll'8<l .Plll'a .nfl'id~d alit·atlút', :-'f~lllin °p1•omuvido a ~" 
sarg-1,1ltll wn ,, dP l•!Vt'l'Pll'O, a l " ~u1·geulo <~ 111 '1:3 t.lr 111al'r;u do 
1nP>:111n :1111111, a .<:tr't.:Nllo-a,i11da11l1~ tHll I:!. dn :t!it•i! ~ a- '!" l••
nunlf cm J ;~. dn maio do mesmo anuo. cujo posto lcm uo l.Ja
lnl h~H1 d!' nl 11·adot·1·s dm:;de l'~i>a 1fa(a e no f]UUI exerce inlcl'i
lllllllt'11f1\ a~ l'un1~1;Õ{!$ <le inf.C'ntlcnte.':I> 

hlu e o 11uo ui:l a i:aucrncla du oJ'fit.:ial. 
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·Agora. a lúU.ra íl do ar(.. 13 reza o i-.:cgu int.c: 

«0s ol'l'iei:!c.c; da :!." 1:Jassc da. rc:scrv:i de :I" linha serão i·e
rrnlaclo!';. · 

Enf.rc os of!icíacs. nli.i capi!.ão. · dns 8or.iNhrlP.s dr. 'J'irn, 
ori;nni:r.ndns nm comp:mhia ou )J:üalhão e que <lc 3 dn t1uf.nhro 
cln 19'17, data da lei u qu~ se refere este rcgulame11;to, osf.a
"l.'am no ~xcrcicio das i:nai:; fmtcicõcs ha dous annos pelo rnr-
11os. Lendo (nmado pal't.n r>m manobra::. m1 \tendo sido c:fia- · 
mados 11c-lal'I aul-0riclndm: conip eknl es para au~ilin1·1~m a m n
nutr.norío da ordP.m nubllr.a.» 

~ssA Miicia 1. . pol'f;w t.o, m:l.;'i nn.st.n ~il -u::içãn . 'J.'oclns o:> on~ 
l.ro~. Sr . Prr.sldrmll'. d r U('C(1J'(ll) enm :l "'~ d1' ornc io (f lW 
af11·N;f!l\l.P.i r. .iú f o i puhl ic':ida no J)im•úJ O{/ici.al. n 1·r·q1ie1·í
m enf o mr.n . mm:frmn q11 •~ t>sfiíe na!': c:ondi1}õt$ •':'l:iirid~s- pr•ln 
!Pi : to cios 1 r.t'm ml•nm:: dl' ::in arrnos. !'r f?neon l.rn va111 nr~'~";: 
JlO.<:fn::< noc• OC'C:JSiiio de: !'í!I' tlt~Cl'efat/a :l l~i I! Jornar::irn pari 1; l'IH 
m:10obr:ii:; • 

. Nfi.o rp1,..ro i m:.i.~li r n:'l 1.Irr.ln1raçfio d~ Sf'rcni mnni.i rn;:::i;: :i;: 
:infnrniarões r1wi:idns :í f:nm;tr:t. Ji::;,l.<Hl pl'omplo nie.:;mo 'l 
;1llrmd<~l' ;i :<olicil.a<:;;:in <ln S::1·. l)(\11 111.ado f) f' lo Rio C:r:mdi:- rJo 
811! n 1'<'lirn1· ·r.ssn CÃPl'P~f;fio ..• 

O Sn: 0CTAVl·O Ilor.H .\ . - Obl'i:rodo a V. Ex. 

O ~11 . V1rmNi·r.: Pm.v:inr.: - . .. .i:\ qno r.orn· r.lhi ;:1~ s1m lí11 
rn"lintlt•n<lo o Sr-. i\fiUÍf;fro da Gt1r.1·t·a. E:qlotl'ho n.11c> nfü.\ º" 
foc!.M. Colloco 1.1" um lndn ns in fornuu:iíPs do . ~r. f\'fi11i:-:l 1·0 d:l 
Guor:·a C' tiP on t.1"0 a vr.rdadP: n Cnmnr:n 'Jl1'1 f.ir f' a.!!<•ra :i 1·1rn 
f'!11 f;fio. (1'/11.ito bcrn . ) 

O Sr. Presidente - Pnru substituir o Sr. Octavlo Rocha 
m~ ('.ommhs~('l :F.!=:!Wt\iiJ.I elo Gnndigo ~lns Aguas. 11.orncio o 81·. 
:\lvnrn Dapf.isla. . ' 

Ni.iO ha mniE: 01·nclorn.~ irn~criplos . 
.Si mais nr.nl111m do;; Srs. Dr.pnf.nrlos q11er Ll!'at' du J1 :1la 

v1•a rnt hora •lr.s tin;i<la :w <·:qw1licmt.f· . Yrtf' 1-10 . passar :í. ord1~m. 
ilo rlia • . ( P1111w.) 

ComrntMr.rum mnis oi': Sr·>:. Ji;phi .~m1io <l" S::i ll (!::t , Rn111.a 
r:.'tsl ro. I31•n l.o !llfrnnd:i. f.h1~rmnnt. 111• Mi r:m1ln. ·Cnnhn \\la
'-'hnr.lo. llmlr.i:;w~;: Mn1:hnrlo. '.·\ ltwrl o i\1:i n 1n'hão. J\ rll:ilc!n Bus! 11>1. 
<::<1r1·r.in e!(• nt·iUo. Nnt.oliéin e:m1l.1oi111. Dl~otlnl.n Mtdn. Pir1·~ 111• 
C:t.rv~lhO, .Toi'io '.\lnngnbrdra~ A lfrl'flo niw. ~C'nhra .Filho. ll:i:11 
~i\.lvr -: . 1\;t,lJrr.:ir: F 111·(nfi(1, .rn:;;,; · d1' i\l nrnf's . .Tns1~ r:onc:i.lvP::t. La 
mou n Íf'r' (~odo f :'Nln. .T<•~ inn dro A mujo. \Valdom i 1\1 <l" l\tng:1-
lh:V~!'. Cit1rii.lal . .:i Hra:::n. J\ llw1·I o ~:\rmf'nl.o. Prrnl<'nl.f' <li' l\f111 'nf' . ..: 
Fitlio . . Pnlnrr.irn nip::wr. ~nmpníó Vidal, !1<11. h·i izm~!' Alvr~ .Fi
lho. Pecl!!o Cn~lt\ , PM•1• ir:\ ç\I' ü \i.._1,irn. Ci>l so J1n,·1llr1 ,..,· Jo1i0 ::;im-
rlil.'io (.'12.'. · 

Dr.bmm àe ~ompurt~cl'r os S1·s . . Pe\i:<. Pacheco .. luvennl 
J.nmart.in.e. Annih:tl Tol~clo, Dorvn l Poi-< o. Ant.on io No~n~frt1, 
Abel CJg:rmont, Herculano Parga. IIr.l'min.o Bal'ro~o, .:\Iorcb;:.\ 
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dn Hm~ln1. Thomnz CaY::ilcnnti, .ro~,~ .'\11g-nslo, Anlnn io Vicl'ntc, 
.1'.:duanlr1 ' l'a\·a1·1•,;, (:1)1'\':t:::i" F io1•ay:;i11.[ e. PNli·n Cnt'I'<!a, Tul'ia
il>J 1:au1111'll". · .fo l in t!i? Mrllu, ,\lfrl'dn Ll ü :..rn~·n . :\lig-111'.'I Palmei-
1·a. l\!'Pntl<m ç:i :\f:u·l in~. Pedro Lag-o, L :11'l't' \'iHn-s Biia ~. C::i.:>f ro 
Ri•hf'l lu. :"\ J ~ .,,;v H•·•rnw,:. Pltnl<li no · de .<\ S" i,:. Al'linrJo l~r·a;:oso . 
. \l'lindo J.eo111._ Tnrqunt•) ;\forl'ir:i. F.ll(?l'll f•) To11t'i nl10. Mn.nuf'I 
::'>lr.in.inrdini. 1.'hnld•n 1inmnlh l'lt'. !\nfo:nio A~lÍt'l'f', Orlnvin rfa 
H11f'11a Jli 1•11nlfn . :\d,:1.id e:--: C:lire, !\fonctr.~ T:wnrf>s . . To,:r~ To
J.•nHno. Jo~n G11imnl'fir'+'. nnmiro Braga . Fra.ncís1:0 :\1nrcnnfiP.". 
!tau!' FP1·11and1'~. J~hiu 1•i1? io d.: Lnc'l'Nln. Te ixrí 1·a B1·aJlrlfín. llnu I. 
Al\'P>'-. :\lhe~·t.inn Drnrn)n.on<l. RH.1rit'b !fnnquJ~irn. Sli.lv('it•n. 
Hrum. :r:mi lin .Tul'dim. , \m P.ricn LopP.s. 7.ol't'\astrn AJ\·::irr.ng-:i . 
A,11f~1·n . Boll'lho. Raul S{I. F 1·:mr.i,;;ro Jlaolil'lln. Hnn·oi•t1f{I A lves. 
r.arni llo P r a l•'.-'. Ed!.."al'd(I dn. Cnnha. ~a l lr~ .Junitw. :'.llarro\i1)0 
Barr•1.•f.o .• loiio ft,, r::1ria. rtam·n,- f::i indn. ólí:'im 1· in Pinto. '.rullo 
.TnynH'. Pl'r1•. i 1'~1 Lri 10. Cnsr a ~·larqnr;; .. o\h(lon Rap! istn. Euge
nJn ~Iüllri·. C\111ll't·cindo Rih:.ií'. Ev:iri;;f.o .·\m:ll'ul. ,\ng·n::ln .Pes
l:rnn. Al1: ífl<.•i" ~la:va. ~nlrnro <f" Gonvl!a. Flr.irrP> da Cunhn, e 
.foní!nim O:<:orio (72.). 

ORDF,;\·f no .DTA 

O S·r: Presidente - A lisLa de pt·csenç:n :H'Ctl!'l"l o com
z1nr('rim1mtn ;fa 1 ílfi S1·s. ':Ol'pllfar.IM. 

Não hn numero para SR proced<w ú.~ Yola1:TI<':> <ias ma
teri as que "" acham sohr1> a mesa e d:-1s r.onsln.ntcí' da ord em 
<1-o d ia.. .·· ··:; 

P:Ú~!:a-sfl its ma lerias em discm:si'io. 

2• rli;:r. n,;;~ãn r.io p rojrr. lo n. 3~0. d0 1 !)'.?O. fixando o snh
sidio · e a n.i urln 1fo eusf.I) dM Sf"rindorrs . P. D<'pul a.rio~ rrnrn. a 
l•'gi:::l:il.nrn dr 1!'l21 n "l!l23. 

Bnt.rn rm d i~l'll>!fl.iín o nrtigo unir:o . · 

o Sr . Paulo de Frontiu ('' - ~r . P 1'r5>i<:l<'1~ f .t>. perti a 
p.1 lm·r a .~obr<' o 1wnji>r.f11 n. 3~0. dr "19~0. qtJI' fi:rn o ;;ubsi<lin 
r1 a. ::ijuda ª" r• usl n cios Di-pu t:irlo.c:: r! ~i:-nMlorrs l':ll'n a 1D-

.... i:: i.~lnl 11 1·n 1fo 1li'?1 a f fl~3. porqur, m" pnrl'l'I.' . (• i nrli i::pcnsavrl 
l'or nrnla t' 11ma ·~n1rníln n 11 ~1<' prnj11clo. Q11<•m C'Hludn 0 qur 
!<I' l.Pm <lndn n 1· .. :;;pei1.o do!< snhsidios dn~ l'l<'put::ido~ 1• S:r
nadr'l!'í'~. n1wzn1· dn :â itn q11 ,.. Pm gr•r:il ,~ l1•y:ml:rr!n cnnLrn 
'lll rlfqnr:-r :lll <!'ll1 NÜO Oll. (lllOfqll P.I ' alt 1' L':l\:iio n l'!"!'.('! :;:rnl,ido, Vl' 
r• ;fir•a qu r l'!-'S:l l!'l'i ln nãc1 trm 11rnC"Nlr1wia. ~)n1·qú:1 :1lo o !':llb
~idin na :\lnnar<'l1i :1 "''ª ri << ;;o.i;.: pnro. n~ f)1'pufa<lo:-; r cl<~ 7;:;~ 
1·n:·:i ns ::.:1>11ad01·r::: r n r r lar:iio dn \':\lo;• :1 crrui1'iliY•1· {ln mnedn 
l'HITI' n n1'1•iodn dr' J8Rçi " n pr>rinrln nrh.rnl p.'trn q 1H1Ri l.OfJO .~ 
n:-; \'r•n r-inw nJ.-1 J.:. p:irn l 11dn o qn" di7. 1 ·1~~pr i 1"1 :í . fixnr:fín 1il' 
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dia.rias. do mrm.~a lirJnrle.~. '"mn110.raçües . nu honorllr.ios. etc .. n. 
1)ro111:wc;0fín 1\ m11i lo 1n:iinr .do ·q11I' um 1rnrn. dou~: podendo 
<ma.si clir.<'r l'JtlC c,;f.n p1·npnrci1n af t.in;;r. a 11m pa1·n l 1·f's. 

. :\'a "l\fon:ll'r·hin; n ~11b.~illin <Ir~ um D01n'1tacln. me:::mo nO!.I 
CJtla~r.•o 111r.:.w,:.; de sr$;;ilo. fl•Wqmmln ni:: fir.'l.lro:..m1.;õ(!,: nfin eram 
pag:H'-. cort•f',spnodl't'i::i a :wis i•on(os µnr ·anno. l':;l.n rp.ir>1· tli?.0 1· 
.:;111~ n l'ssc';:: r11rnJrD mrzr>s o l)1•p11 t:11lo t.inhn o \'Pnr.itncnlo to1 n! . 
1),: um dl'semhaP:;ador. durante o nnnn lodo: llo.:"• t!ii.o i:;::tomos 
11a::1 m•~$mn:; 1·nn<liçür s: 11~ Mini~tro,; do Supremo 'l'ríl1unal 
Unham n;; Yl'm:irnen!.os nwnsrH'S df' /!íü$ ou novo contos Je r l!is 
·por. nnno. P n 1=uhi ~ idin dr• f:,rrnndnr nos rprnlrn m(lz('s; r•o1.·-
l"!!Spnnd itl n l!:;se . .,: ~> : 00{}$0'1 O. · . 

01·a. o;. \"l'J1C'iml"ntn;; dM nicmtwos ((o Supt'f!mo Tril111nal 
1~xcPdem ho,je a :;o :ClOO!lV : ao pas:in Ql1o m11sm(1 com a>: p):0-
1 ·ugaçl">r~:;.ii ~uh.~ii l i1) dn.-; 81'.m:td•H'l'S ai i ingl" apr.nas n ;:> .. 1 :000!";(000. 
Podv1·ia k•,·as· f':i':.>.a aprP()i:l·(.'lir:• mni.~ lon~<' . mas l'~ meus lson
r•::ic!o::: collcga~ c:onl11•cr.m iss" r•('l'fl'ilam•>nte. Ser-in.· poT.'l.anto. 
l •:mpo .p1!rd·ido'. · · 

:\ão \'Ou p1·opOl'. a;;on1. a C>lr\'açãn dn suh,;irPo, porrjlll' . 
nn.. quadra dl'!sta al.mosplrnra de:::agroda \'r'.'I dr de/i1:ft.~. que s i 
ht~m que jú (>St-e,iam ttm pouM modifieados. por ann l~·~p ri
f!OrClS<ament.r. fl'ila. do fJtll' ronf:l:itur.· dt'>' TH~;r.a OT'dina1·in P ·Ül'f'
Pl'íW extraordinarin. ainrla. nn opinião. rJo pnir.. níi1) l'st.ão 
co1nplef:nncntc d1:.s\·a11 r•,:itl11;;. ·~ .poclel'.ia ·parl:·1~rr que nó~ eramo~ 
OS primeiros a da l' ll f'Xl'mp]o fia ::: <lt'Spezas. COTll l:!I <'levac;:ío. 

Ha. J)Orl;rn. uma r1::\l'l1~ f\\W ,; de toda j\1sti1;a: a qi.1e dir. 
i·esprdto ú ajuda dr enstn. O \ l l'•'r:n <h.1ê pasl\ag1>m r:• a,; (Jes
per.af'. cl<' \'iagf'l11 a qtH' ~~n nbdg·::idn." qna~i todos. os reprr:srn
!nnws dm; Estado=- nã1) porlt~m ;ol'r nbsolulnnwntc inrlcmni?.:lda::: 
com .a ·qnant.í:i rlf' 1 :OOO!F, qun ,; n fixada n1•1.unlmr.nli" ~om" 
::ijnda de c11sl.n. P N'-l;í mnnf.icl:t no rw o,lrc! o npre!<(•fllado. 

Gonv(•m obscl'Yal: quf' •• ,;nbf'irlio ,; r.:i~m elo dia · ~m q1.1 1~ 
\:f.• in!:t.!llln n Con)!·1·osi,;n no Nn ql\1' o Jnl';:lün >:r rnernn. T1'ff10s . 
)'>nr·i•m. ;;l'ssi'.ír>: pl'~parnlnrin~ . ~í ." qunr;: n;: t'f']'.lrn~l'nf:rnlí•;: ria 
Naçãn drYrm cnmparr<'l'r. no ml'smn modo.r l.rrm in:mdo ni:: 
r.ns:::n~ 1.rnbnlhns :i 31 d<' rlrzPm1>ro. 11111ilO!< p :wln men1:.ir0s ltn 
r1110 ni'ío rnrll'm :>:'lh i r immPífinl:Jml'llll' d1>sln Cn p i f.nl r•om rlP~-
1 ino ·aog i:P11~ F.s1nrfo!'. i~nl' 't't\lta. rir• nwin"' rir. rnn1foc<:ão , sendo." 
J)OJ'I nn 10. nhrii:rndos n r!l';:·p1•z:i~ r"itll'nn l.c' •lial': Pm '111e nfin 1'1'
<' l'hrm ~1 1h;;idin. 

Pn.1·l"<:(' qur .Íll~fiíir.11 n:<:<im p1'rf•' ilnm1m!,. n l'itll'Tlrfa tllll' 
Ynn lrr a. hom·:\ r..ln su•1111l'f/l'1' si nr1'Pi-iari1n flP n1"1l ~ ho1w:lflo;: 
(' ( \lll'!!:lf:. 

E :-:;;a 1•11wnda r." n. :;<•g·uinl.1.': 

·-rEm \'P7. º" íixnr-sr n n.inrln rll' rnslo · •'·m 1 :(l(JOi;:, 
cf P.\"l" S0t' fi'.\::1 d:i Pnl :1: 000$000, °" 

Hn uma nlf'\'fH)i'íO rir- rle.:::p•'7.a. 1mi,;: P.::ln .~ prrl'C!ít:m'\f'ílif'.' · 
.iu::.ln e ar.110 fJUL• \'.• em·nl'ern r·ivh.•.:i. ch•l'í'ndel' M dit'rilos P. não 
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ter receíos de quaesquer criticas que possam ser feitas, àesdn 
o momento· em que tenham razão de ser as ·propostas apr:csc11-
tadas. (Muito bem; ·mnito bem.) -

Vem :í mesa, i:~ -lida., apoiada ü envi::ida á Commissãü 1fo 
Pi nant::is, á seguinle · 

EM!™DA AO PnO.TECTO N. 320, DE ~920' 

('2• discussáo)1 

Ao pro.ice lo n. 320, de 1920: 
l1:m ve:r. «d.e 1 :úOO.~ n. ajuda de custo», diga-se «de a:ooo~ 

~ n.juda de c1u;;(o~. \-

Río. ;H <k agosto de i!J.20. - Paulo de Prontin. 
Enrcrrnd:i a, 2• <li~cngs:io elo arLigo unico c1()· projec!(~ 

n. 321\ dc>- 1!1~0. ficand9 adiada :i. votação até que a roforidn. 
Commi~.~:10 (]il L):ll'P.ecr.· sol1rc n. r.mcnd.a. offorecida. 

2• <lii'cu.;~iío do pro.icr{o n. H7, de HJ20. - Codigo dr> 
!1roce;;.'10 (',ivil <~ -Commm·ci~l do Dho.trirto Fr<!cr:.il. 

O Sr. Presidente - Eslá cm 2· discuss1i.o o p'M.iect.o n. f17 
1fo i92ct. -- CO(\ig-n do ProP.cF.so Civil e Cri mina! do DisLrielo 
l?t>rli>1•nl. prn,iN•f.flo 1111(' con tc'•rn 1. 92!3 nrtigos. 

D" n l'rt1rilo 1·om o arf:. :W3/ § 2". do Hegimnn1.o, não ha~ 
vendo oracln,1·r.~ im.cripl.os. para o debate flc lima proposi()iín. 
:::.<'rti. <lcclamda 1'.'l1cerl'ada a sua r.lisr:mssão. 

Niío l1u. ornrlorcs inscripl.os. ) 
Porf.anlo. se não houver quem queira fazer 11so dn p::lln· , 

v1·a. dcclar~ir(~i <:>nce1·1·a.d:i. n. ti isr:m:.~ao {lo nrojeeto 11. ·117. •I•' 
'19~0. de :tr.!!Onfo com o e ilndl} nrt.. 303. § 2º. <lo Reg-imrn!i"1. 
( P0.1/R{). ) 

F-Hl-:.í. c11et'1·1·ndu a 2" cliscnso;fio elo pro.iertn n. 1 l 7. d1~ 1 !l~Cr. 
!'irando nctíadr.. a votaçfio. · 

F.nfüir1·nda a '.?" disc~usslln do nr!ü?o uni<'n dn i1rojcr•ln 
n. ~;:,~ 1\. <li> l!l:2.ft. <l:'l S(•n1Hlo, r1.~r.nnlrn1~cndo lin ulilidn<lc p11-
li! it'a :\ .'\f:.~cw.i:w.;";n Cl•11k::i\ Br:.·r~\lrirn llr. f:irurg-it'1f'~ Or.•nl.if:l n~: 
f•fln1 pnrtN'1' J:·, v1.i1·nvel rln f:ornm issrío d1~ Con~rit.11 i(•ílo r Jn~-
1.Í\;n. fo·nndo n;Jindn a votncão: · 

Di::.c.u."i::iio t'l'lic;i c:o Pal'('C(~r n. 23. nc 1\120, índr.f1~rindn n 
t'PIJ!lf'l'im"rll.o ('tn q1lc .TMi~ !.np<'~ d0 Snuzn .Tnniflr [Wrlf\ !'Crn
t :ig·Nn dt! 1.~'mpo rir. servico. 

Enc.•(•1T:idn ,, :idi~da n. vot:icão. 

r.nmp;11·0cPrnm ~lnrln o;; Sr,;. Pirf's fü'.h<.'lln .• fo:ío Cn1wnl. 
Viconi.n Suboy::i, Thc11nn Accioly, Ildefonso A lhnn" . F'rNleriPo 
H(1rg-(~s. So!on dP T.11e01m. Balthmrnr Pe1'Pir:í. C:nnin~n i'ifora
tlhiio. Eda~i-:: Cnimbn1. Auslre!l'csilo, Elpidio de l\fesquit:'l, ·J\'i-
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rano1• chi\'.agclrncnlo, Snllng .Fi lho, f,r.evcrlo Soclr4( ~forcdo $on-
1·cs, Duarqcc cfo Naza1·eth, Verissimo de J\folln, Herculatto 
Cc•f:fll'. l\lall.a l\'l:i1:hadú, F 1·a1H:i!!c:o Valla{larcs. Anb'inio Carlm•. 
,fo;;t'! f1011ifacio. 0111nf'f; Lima. Orlilon de Andrade, J\laor Pt·ala, · 
'V:tz cio M'l:\Jlo, lllcllo Frririr.o, Ft' JTnir;i Brngn. Mnnonl V illahoim 
e Ga r lm" Pcn:l.fi~I (31.). · 

O Sr. Presidente - A lista de presem.:a acr,usa o compn
rnc:rnento Jr ·l 3t> Sn~. Deputados. 

Varl se) proeNlu1: :i vota~i:1o elas rnal.P.Pias r..r.1n~t.nnt.nf'l <ln <H'-
cli~m d,1 dia. • 

PctlO noi;, nobrP.s Depnl.n<lo~ .qnr orr.ttp()n) aR suns ca.:lc.•i-
l'n~ (Pm1 .• 1·0.) · 

. O Sr. Costa Rego (per.a ordr.m) rnqner n obtcm disppnsa 
dn 1111r1r•.·s~ ;i i.1 tia l'f'd:wr;iio íiun I do pro.i ec l tl 11 . ~ 17 .'\. de 
1!l!!O. afim <le :::Pl' imnlNlialam~nfp vof~1da. 

E' .lida <!, s1: rn c;hsl·rvar:õc.•s. approvad::i a ~eguinle 

\ . N 217 A _,... ·t !i20 

l~t?da1~r,íi1> firwl tlo prnj;!('tn n. ';?li. di: HJ:!.O. d11 Crm1111·u. r,ur 
' 11/i1·f~ o cl'ctl'ilo c s1w1·i11l dn ::r;:(i27$!1!1i , 11m~a / )lllfamr.nto 1111 

Dr. P1•aru:iscn . tla 11 :,m.'1:!10 So11rr.s d u Ca111po.1· 1• 1:0.~f11 1: 
. il u n. 111l 1 l/1.c1• 

O Congresso Nacionnl decrcl.a: 
Ar t .. 1." Ficv.. o ·Podor Ex:ccul.ivo autori;mdo !l abri1', pr.tn 

i\lini$l,1!1·io da .Fazenda, n cn•dif.o <lr. 3r.í :G27.'fi!H17. para pagu
nrn11t.o no .Sr, l<'rancisco de ..i\;\OV<!tlo 8oares fie Ctunpos 1~. C11~ta 
·~ su::i. ·rrrnllwr. em vi1·f,uíle cie s11ntcn ~•a ,judieiarl:l . 

Ad.. ~." O Miiri~l\·o (\n Fn1.r.nihi prov idr~rndun'1 n1t fórma 
do 'diSJJOSLO no Ul't. 2" do· l !l!Cl't' l.n n . :.L U4!3. de !l tlf! jan1•Íl'O 
d11 H1t r1, ul'im lle sei' propM l~l nn;ãu 1·e:.;·1·essi va c11nl.r::i a a11-
1 ot•iifa.tll! quH dm1 eau i;a (t 1~011dmnnat;fio da União. 

Arl.. :L" l\evni;am-l'e a R t.l l:0posicões n111 l'.onlt•:irio. 

Saln rias Commissü1~s. :l·1 1le agosto dll tn~o. ·- OMl'r•l 
1'01•tn. - Prado f,u71es . ..:.._ D·~o<lt.ito llfoia. 

O Sr. :Presidente - O pr(l.irrlo ,·nr no Srn:u to. 

Pas >;n-~r (Li< vola(:ü1•:-:: 1:omlan 1 n~ ila 01•thm1 do <l i:i . 
Vol.nr,fio do par0ce1· 11. 2·1. { ln 1!130, l'lll1Ct~<fondo li1•cn1; n no 
D npu l :ido .lnn1111irn Q>;ori n (ni ~1· 11 ssiio unit'n) . 
Ap11t'f)V:t<lo. 

V0 t.nr.no do .1wojr-1' l.o n. !iR. <lc Hl~O. drcl:ir~nrlo r1u r o · im
mcdinto ;io cnndidalo em qu1~ rcc;1.hit' a. nomcaç:í0, uos con-
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rii.rsos real ir.a.do!'- na;; faculdnd<>s sÚperforcs de ensino (~ no 
Gollci:rio Pcdt'O rr !cm dirr.i lo ao . provimf'ntn no cargo rlo 
;:,11 b~~li l.u 1 o a .rru r. 1.·111ir.01·t·r.11 ; enrn pnr1~C!'t' da Coinm.i~são de fn
sf.t·ur·i:~ln Publíea. r.ontr:frio :io prn,i11r{.o. fnvorav r-1 nn 1J.étn do 
Sr. !>r esidr\nl c• lia Bi>pnblien (discus:;;iio un icn) . 

O Sr . Presidente -- A \'oi aç.iío desse pro.ir.e to é fe íLa r•c lo 
procr.Hso .nomin:il. 

O Pt'o.il.'cft) ,~ o 51.'~tlinLc: 

~o r.nn g1·ess0 ~::iciona.I dcc1·cln : 

. Art. ·t. • 'O immecli:ito r.m votos ao CT:mdidn l.n em qne rc-
. r.aliir a nomeaç5o no1> c nnc ursos r eal izadM nu~ l'ncul (la d l'~ 
supet·iorr!s d~ on:>ino 1~ no Collrgio .l?~<lro fl , na .fo rma do~ 
arf.s . .1:{ e .Vi do d.-.crr.lo n .· ·J l. 530. dr. 18 de· mnrc.:o clL' t tn ;;, 
desde que !1mha ~ido nppro\'ado un:mimoml'll l H p~ln c ongrc
g:ti:-ão. terá. direi lo no pr oyimr.nto no c:wgo dt~ suh~lil11 l.o a 
crue concnrrl'r. ·Jogo que s~ d;. \'a ga pnr qunlqnr>r cfr1•1.m1-
slancia. 

Paragrap ho unico. Ahrir-sc-ha, po1·t'.·m. novo cone1lJ'síl 
quanrlo n \'.tig:a · do log'(lr dt:' !"l!bsl.if o(o ~ r dfr. mni!:- dc• tw~:~ 
:tnnos de1wis do concurso. · 

· .·\rf .. 2." íll'Yogam-st:' as dii::T1osii;õl'!l i"m cn nl.r:wio.» . 

Os snnh or t'!; qu e npprornrem n 111·0 ,iN• lo n. :JI;. ifo 1 n:?o. 
e. rc.ir.it:l rrm •> v1~(0. ·rn~ponclel'iín - .~im - 1' o~ lflll' rdt>i
lnrr.m o projrC'l.o. approvandü o ·1.•Nfi. 1·1•spnnd,• 1·ão · - urío . 

·vae SI' procedrr (1 r.lrn111udn. 

O Sr . Andrade Bezerra (/" St?f'1•r.tm•fo \ · 1Wnt•Nll' :í ehn-
mada dos ~1·s. n1,pu l.n•lo-:: J)n1·a a Ynln\,'flo nominal. · 

F c>i la a l'li.amat.ln. respond i' - si111 - apprnrnnrln o J)l'fl
.iC'cl.o n. !'ifl. rir 1 n~o. " 1• r>,irib:irln n ?'f'ln. 11 8-r'. Lt' lll l.!'1'1\hN' 
.Pilho {J ). 

E 1·1•;:pcmd<>m - 1uia ~ rl'j1>il.anclo o p1·oj<'et o n. ()8, -(fo 
1 n:.io. j\ :lJllH'O\'UtHln IJ 1•1Jl o. O:' Srs. Ephigrniu d1.1 ·::-:nlles . .\Jon
l •'iro rir ~n11zn. ~nmn t :nsl l'n. niony!:'in l'lrnl l'S, Hl'nl n }) i
r:111du. Ch1'rmo11f. d1• .\lirnnuri . 1'1·a<fo l .• 01ws. Cnnha !:\olantrndo, 
:\f'lJL11r Cc ll :11·ol' ~!or1~ i 1.·a . Luiz Domingue$. .Tosé Barrc•l.11. 
:\ g-i· ippinn :\1.l'V r dn, Rodrigues :'ll:11·lrndo. Pi1·1·~ J'l.cbello. ll'el ix: 
Pnrl•P!'Ó, Armando B11l'lumaq1.1i. 1\lal'inltt) 1k• Anrlradr . Tho
nrnl Rndrign"~· Vir1!11l1• S,\hnya, Thninaz ,\ccit\ ly, Osor i1> t.l•' 
.Pairn, lldl'fonso .Albano. Frederic:o Bot'RPS, Albert.o Maranllãn . 
. ·\i'fonsu Hm·af·a. Cunha Lima. Oscal' SunJ'es, Solon dt! L n
cena. Oc:f.at,i lio dr :\lbuquel''!tlc>. Sime:in Leal. J oão E lysio. 
Ba.llhnz::i.r Per~ira, Gonza:,rn i\'la ranhfio. Arnaldo 'Bas to~. Cor-
1·L-:1 lh~ Britl o, .Alnx:rndrim> da noclia. f>e t'<!ii-;1 d t! 1.yr a, A~1s-
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í,1·e)!'~silo, Andi·nde Bczr.r1•a . .1\ris1 archo ,Lopes, Nat.alicío (.;nm
!.101 m. Luiz Si Jy1,ii·a. C1.i~I a Rt'go .. Jorw l\lenr~ze;;, Ilodrigur.s Vo
riu, l\fan1wl ;>;oiwP.: DenJal.o :\laia, Octavio Mangabefra. Pires 
cl~~ CorY:l I ho. Lt~oui;io Gal1·ã11. Pachf'l'O · MPnr1es. Seabra· Filho . 
.ros1'.• _\faria. no.ui .:\h· 1~s • .Elp-iclio d1• :lf1~~([1lita, Í..Pãn Vr~l!MO, 
Hi•it.01· d1• Soui':a. Azur·ém .F'n1·lado. Snrnpuio Cot·1·t;.a, Paulo 
Fi·nnl in. Sallcs Filho. \'i1 i r~nl f' Pi1·agilw . .Norival <l0 .Frritus . 
. ~fa11or•I fif'i~. Tll1'mi::;1.oclrs de A.lnwic!n. l~nmfro Brng:a. Veris
,::imn de :\lello. :'lfario d1~ P:uiln, .TM•! Gon\~alYes. J-fo1·eu lano 
.(;1•sat', A11gu8l.o d1' Lima. l\lull.a :Machado. Ft•ancisr,o Valla<fa-
1'r.8, ,\ntonio Cario,;, SM1nrt FigueireLlo, Gnmef' Limn. Lnn
tlnlpho clf.' i\lag·a!hries: J<'i•ancisco Bressanr~, Lamounicr í>·udo-
1'1·Nlo .Jo8inn. 13P Arau.io, Fausto Fr!t'l'av.. Mot·eira Brand5o. 
\Va!domi1·n dP .\la:,;al11ücs, ."Jn~·ml' Gome,;;. Alaor Pral.a~ Ynz dri 
~T Plln. Manof)I Flulgeneio. llaur (~1·do.so, Carlos Gat•cía. Fer-
1"ri 1·u B1·aga, .Jos(·~ Hobcl'lo. Albcd.o Sarmcnlo. Ba1Tú8 Pen-
1 (~ado , t.r.•sin· Y e1:g-uciro. gJoy t.h:wes. V•~ig-u .. \lirnn da. Pal
n1ri 1'a RippcT'. Josc\ I,obo. Snmpaio Vida!. Rc1cl1·i~uN~ Alves 
Villrn, P1~d1•0 Goo;La. 1tunMl Villabolm. Cal'lo:; d1' Cnrnpos, A1·
nol11ho A7.i'V!'do, A;,Tco; da S.ilva. Oltoni '\lacieL ,Luiz. Xii.Y i e1·. 
l'l'l'Pi1·a r.li' Oli...-••i1·a. AlYa1·0 Bnpli>:!a. Jn~n Si1npli1•io. Cat•lo.» 
Prnal'iel. Il'larcul dP. Escob:.u.·, 01~!a,'io Hod1a. Domingo>: Ma1=:-
1•nrrnhns. Barbosa Gnnçalw;; f' ftarlos :\faximiliann (1.17). 

O Sr. Presidente.~ R()ilpondcr:úo - nU:o - i17 Srfl, 
Drputacln.~ 1' - sfrn-'- um Si-. D1~putado. 

Ynn-$1' proMdl'r ú !f'llnrn dos nomes clo.s Srs. Dcpu-
1::it.lu~ qtw rP;.:pnndrram -· ~im - e - ru7o. 

O Sr. Andrade Bezerra (1• Ser:J'etm·-io) pro<:ede ;i l•: itura 
d .-1 nom1;· rl11 Sl'. Dt~p11 ! ad11 <JLTI' 1'nst10ndP.u - nfi(I, · 

O Sr. Presidente - Respond1~u - sim. - 1 Sr. Deputado. 
V:w-.~c· pl'O('Pdl'!' :'i lP.ilm·a do~ nomes do~ 8rs. Depnlado8 

q1 11' rri.'<prmd11r·am - 11110. 

O Sr. Costa Rego (sv.pplentr. .• vr.r11intlo de g• Sr.cret.a1"1'.n) 
JJt' ílcrtl1• t'1 !Pi l 11rn dn.~ n1•mrs do:; Si·.~. Depu fados qrn• 1·r~pon
i.)p1·:i m - nao. 

O Sr. Presidenta - Rr.~ponr.lrrom 
J)Ppti 1:\tlfl~, 

t '!7 Srs. 

() prfl.il'1' ln nfin t'oi mnn titio por ·l li vol o,:: cnnf rn um: to-
~.nl. l J8. ""·-

O pt·0.ír.r..l.n '\·nr~ :!-Cl' :irehivado. ·. 
Ynfa1.:i111 do iwo,ir1•10 n. '.?ríS. rlr> 1n20. nhrinr.!0 o c1'edi!o 

<':':'[lPl'inl d<' 7 :ílO!i~fül1.. pnr:i pri~:imrn ! n ao Pr. Lui1 Alv1~s 
p,.r,.ira (:_J " d i ~L·u,:,,,no ) . 
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Approvnr.lo em 3" discussão e cm•iado :"L Commissão de 
Ueúni:l'ão, o seguinte 

PROJECTO 

N. 258 - rnzo 

O . Congresso Nacional decrelia : 

Art. 1. • Fica o Presidente da Republica auLori7.ado a 
abrir, :oelo Minist.erio dn Fa7.cnda,· ·o credito especial .-1 .. 
7:00'~$691; que se desLina. ao pagamento do Dr. Lt1iz . Alv1·~ 
Pel'r ira,. reintegrado. pOl" docísão .índíi:iaria.. no log:ar de 1nN lii:11 
do Collegio Pedro TI, do qual foi demit.l.ido. sem .f'.aU!'\3. a 11; 
d+~ ,julho de Hl07 • . F:i.llaram aos !>Cu s v eneimen l.og, pa;.!"OS n1.~ .. 
JO uP. setcmb1·0 de .1 !H:l, data .da sentença, M mrze,.; dP. nu
Lubrn desse anuo n 10 do dezembro de i9H. dala de sua vol ta 
ao emprego. O Thei.:ouro descontará daquella ·i::ommn. as 1:on~ . 
tribu ições co montepio e os impostos sobrn vcncimonto~ . 

. l\rt. 2. • R•~vogam-~c :is disposições cm eonlrarío. 

Volaç:ío Jo projeclo .n. ::!C>I. de ·1920, abrindo o r·rrclitn 
csper.iat de S: {i()9$773, pn1•a pagam(\lit.o a D. Maria Aristh~:i 
de Arat1.io .Jorge e ''l,l'US filho!' (3" discu~são). 

Approvado rm 3• discussão e ~nviado á CommissfLo •.li ~ 
Redac•:fio, o sci;uinto 

PRO.TGCTO 

N. 2f>I ~ iMO 

O Congrc!'.sn Nacion:il dr.rrct.a: 

J\rt .• 1. º Fi1•n o Pl'l'i<i<lrnlr . rin flrpuhliC'rt :rnl.01;iY.n<l1l a 
allril'. ur.Jo Minii:lm·in du .Fnt.1.•11t.ln. o crcdilo r.~prf'inl d1• \'1\i~ 
8 :(iG!l$7i3, c!1~ .~ti11atlo ao pagam•~iltn, em virludc úe ullci,.;íi.» 
.iwliefa1•ia da~ llil'ft~1·1m1;~1!; dl" monl1mi11 ür D 11l:tl'ia Ari~l 111;;1 
dn Al'aU,jo r sPu~ Iilllo.~ ml"llôrM, Manoel · Fcrnnnclm: ,, l\'. ir f•, 
\•iuvn " filho~ do dt'!!'1'111h:1ri..:ndnr da Cf•rlc de i\ppr. ll:i.<:ií11 do 
Terril.nrio do Aerr>. · l\foHcwl· Atlrinnn li<' Ar:-111.io .fo1•µ;,._ (,) TIH'
so11rn desconl.n.1·á daquHlla sommn as cont.ribui cõr~s " irnpnl'
to!> devidos . 

Arf.~ 2." nrvo.!,!am-~ us di:;;posieõc>: C'm r.n11 l..rnl'in. 

VoJai;::lo .-ln pro.i~r.l.o n. 2G2, cl{' Hl.W, nhrindo n rrrdiln 
<'.<:prci::il ffo 2 :1S:;1$99'.2. p:ira poi:ramcn!n n. Ray1mmdo Car
v::ilho de Arau,io e Silva (3• discussão). 
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Approvado em 3• discmsão e enviado ã ·commi:ssilu de 
H.edacção, o seguinte 

l>l\OJECTO 

N. 2G:?. - rn2c 

O Coner1~,:;só ::-<:o.ciot1al dce1•cla: 
Art: i." Fit;a o Presidente da ll.e[1ublka :.i.uLol'iiado a abt•it', 

pelo Ministcrio ela 11'ar.cnl!a, o crcd it.o HSpet\ial de 2: t 8:J$!1!1~. 
qllc se destina ao pagamenlo iJa :;ratifieaçã.n addidonal a11,; 
vencimento~ do i'uncuionario da JJcle:;acia Fbc.:al de l\1at11J 
Grosso, Haymu ndo Carvalho de Ai·au,jo -e Silva, no pm·iodo d1~ 
m <le abril a 3l de dt•z.embt'(> de l~l18, e não reccbid<t pu 1· 
falla cln verba. O Tliesoum desconf.ará daquella impo•:Lancia, 
as quolm; rlo imposto de V('twimenters. 

· Ar't. 2. º Revogam-s.e a~ di~po~it;ões <;m cl'.mtrn.t·io. 

· Volaçãn dn pro.iecLo n. 117, de i!J20, - Codig'O do Vro~ 
cesso Civil e Commercín! do Dislrit:to F ederal (2~ disutJssiio )'. 

Ó Sr. Andrade Bezerra (1icla ordem) Sr.· Prcsidcnl.l', 
plll'a l'P.tJ.UCt'l'I', de acc;urdo com o 3.t'l. 315 do RCí,;'illlC!l[I), Vú
lar.'i}.cl em :;lobo. ; 

~\pprovaào o rcC]tlct·imcnto <lo Sr. Andrade Dez erra. 
App1·ovatlo em ~" discu$:ião, o ses:uinto 

N. ll7 - lQ20 

CODIGO DO PROCESSO CIVlJ, 1~ COl\lMEfiClAL DO"DISTHI
t..;1'0 1"EDEHAL 

LIVRO X 
Parte geral 

TITULO UNICO 

t:APJ'l'U.LO I 

Ol5POSIÇUl>S l'Rllt..IMlN,\RES 

ArL 1. • A adminü;Lnwão da. .iu~t.iça. local, ou N11umlll1l 
do JJi!::tl'icto .Fcdcl'àl cxcrc.c-se, na!)· compe~entes j nrisd i<.i1:õcs 
pl'lo mudo e fcírrna do protJcsso !JSLalJclecíd~ I).es~e ço_clii;o . 

. -\1·t. ~." As acções COL'l'ola.tivas aos d1rettoi> v1·v 1f:, ou OS 
1111.•k1::; quu o~ assc;;uPam cru jui1.•), LJUando conlcstado~. sc
rlío 111·opo:sla~, di:;wLichl::i c julgada:; pda fórnm do fH'Occ:;so 
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or 1linario, ·summario, executivo ou escpecial, nos ca~os pre
,.,~tos e parf.icularizados no CocJigo . 

:\rL. ~;_.. ():;, wciw; pura ::;o 1·c:,;ulaL'Ctl1 u:; au(.os j ul'idicQ~ 
sum cont1!stu1;ão de par!.c, 0:1 d~ a1:<.;::io e pcidm· official do.~ 
.iuiz1~s •. sc1·iio r~:xc;l'ci<lo~. i.iolu 111od1> e :l'ú1·mu(a:-; uu 1froccs:.11 
ullminislrulivu c:;l.alielcciuo pa::a u lwmolog-ação e .autlwn
tfoidadc dns 1·c:::p1~clivog-uclos . 

;\rL . . ,í." .·\ t'1\rm<1 dn · 1 ·1ro 1 ·1.'.~ :-;n t! coti~l.iLuida lH'ln:; a.i;{o,.; 1~ 
termos concernentes á exposição da accão, da defesa. ins~ru
ccão e julgamento, fornrn.ndo o seu lodo a 01·clem legitima o 
inalteravel do juízo, pena de nullidade. 

Art. 5. • I?a.ra o exercicio das accões, ali::m. da capacidade 
legal. é necessario mandato, que dcv!!d sm· 1;on10tiluido a 
aavogado tendo o seu diploma <le bacharel ou doutor em di
réito registrado 'nà SecreLal.'ia da. Cürte de Appellacão. · 

Art. 6. º Exceptuados os casos de ac1;;ão official deula
rados na lei, ou os disciplinares especializados neste Codigo, 
s6 por invocaçã.o da pa1·Le interessada poderão os ,luit.es e tri-
bunaes exercer as suas respecLivas attt•ibuiçóes . ' 

Art,. 7. • Toda a accii.o tem por hase mna peticão em oun 
L) autor, deduzin{]o os fundamentos rio seu dÜ'eito, couclue 
pelo pedido e reque1• a dL:J.11ão . do t•éo para produzir defesa. 

Art. 8. • O réo póde impu::ruar o pedido por nleio dtJ 
excepl(ÜO ou cont,esLaçfió, ou pclti fth'ma de emba1•gos. 

Art. 9. •.As pcLições iniciaes das acções set'ão desdo loE;o 
iusLruidas com o instrumento ·da pr:ocurncão e os documentos 
que mencionarem os autores, como fundamentaes da sua in~ 
tenção; salvo: . · 

<: 1:• ~i ro 1·<.•1i1 •·xi.~ IP 11 l. 1•s 1 ~ 111 11oh:<, 1·1•;; i<'lt·11,; 1111 :11·cJ;i
vos publicos, e houve1· im\)cdimcnlo ou dcmc,ra para se cx
t:rê.llirem pur certidão ou publicà'Jórma. 

. § 2. • Si cs~iverem cm poder <lo i·éo, affir nando o uuL01· 
esta circumstancia. _ 
. Art. iO. As peticões iuiciae::, que u:io forem a1>l'ci:'cnta
das em devi da · J'órma, da1·áo Jogttt' á nbsnlvição da iustar:.: ::: 
sülicitada pelo réo. quando pelos 'juízc10 11ãu . tcuham sido pl'c -
ltmimn·mcnlc rejeitadas . . 

· A!'t . 11. O réo, na i;ua dl!fc:::a, Lambt1m d obl'i:;adn a ju11-
la 1· T>s tl111·111111•11ln,; nl'lla 1111•111'in1rn1!11.•. 1.111 ,., .. q11" :'I' lm.•1 •:11· 
;i c.outcslação, :-;ul\'o as mesmas exccpi.;õcs tio ur L. !J• . 

Art. 1 :.i . Na n'!Pi;ma aci;iío, quando houVC'l' idunl.idadc da 
fét•ma do prncesso e do jui:w. J)odcm i11ft!t'Vil' 1• rig:ui·ur va 
rias pessoas ua <J\lalitladc llu uuLoru;;; e 1·úos e curuulat•-st ~ 
dlfforentcs pedidos. _ 

§ 1. ~ A cumula1)iio de p cssons é pennilLida, íJun.nclo o~ 
i·espÕctivos dii·eitos ··a obtil!;üt,;Õcf.\ doeon·cn1 ilo mosmo Ululo 
011 causa original'in, e verificr1r-~c a idPntidadn dos olementos 
cc,nsiüutivos da acçã.o ou accóes, r1ne intentarem, ou defen
derem seus rcspei:Livo$ tilulare.:1. 

§ 2. • A cumulação do ped itlt;>s é ~d~1issivcl., quando ent:·<! 
si connexos, consequentes, ou oom{!at1ve1s, por 1órm::i. a mio 

· ~ 



c!mara aos DepLlaOos - lm"esso em 24/00/2015 10: 17 • Página 16 ae 161 

.SESS}~O El-I 31 TJ~; AGOS'l'O DE Hl.20 ' 703 

s~ conb·adizercm, ou cx:clu it·em-se rnut,uamentc, ainda qu\: 
.dimanem de · i:1iJfo1·1~nl.es 1 .. ilulos ou ·carn;n~ dP"pedit·. 
. · Art.. :13. A faculôado àa. cumulação de parte:; e de pc~ . 

didos não cxcluc o dfrl..'ito de dcmandai·em ou serem de::.-
znandados, individualmcnl.P, os interessados pela totalidade ou 
rcJ.~f'':díY~ q~wla que llll's 1.:ompdir . na i·es1>m1.sahilidad1_· 
commum, salvo quctndo a lei exige que sejam todos chamadú:J 
a juízo. . · 

Al:'t. H. Os pedidos <levem ser de coisa ou quantia. 
certa. · 

Art. iv . São, todavia, r>e1·miUi<los pedidos al!.cl'uaLivos e 
gcncricos. 

· § L • Póde intcntal'-sc, sob a fúrma alternativa, o pe
dido coro relação li <lirciLos e ohrig:u.~õcs pol' sua natureza 
alter-nalivos, ou possam r esolvm·-sc em alternativa. 

§ .2 . º Pódc sul' ;;enct'i~o u pedido, quando suscepLivcl de 
dote1.•minar n sentença o sem objecto , ou quant.idade, ou es
tt\bélecer o modo e as bases da sua liquidacão; c: ·o r eferente 
a prcsta{}ôes ou tratos successivos póde compreheuder tanto 
a-; vencidas, como as vincendas, cmquanto subsislir a obri- . 
ga~ão. . · 

Art. 1G . O valor <lo pedido determinará a alçada juris
diceional e a fórma do processo, commum ou especial, que 
expressamente for individuada. 

§ i . º Si o pedido for de quantia certa em dinheiro, ser á 
osse o valor da aci;ão, s~m que se admiLta impugnacão; e si 
ccmprehender Juros, poderão ser computados os vencidos, 
até a sua proposição, para o fim de determinar ·a valor da 
causa. . 

§ 2. º Si o valor do pedido for indeterminado ou incerto e 
n 1:éo, na contestação, imp\1gnm· o dcclat'aào no recyuerimento 
inicial da accão, será fi:xado pôr arbitradores nomeados pelo 
jui:.., quamio conclusos os :i.ulos com a defesa. 

Al't . 17 . . O autor. depois de proposl.s. a acção, •não po
<ll'r:.\ val'iai· ou illt,erar a sub~lancia cto· pedido. $Cndo, tocla
vio. p c1.·m iWda a addii;ão 1)u emenda, autc's da contcst.ni;üo. 
oi• a clcsislcnci:i , com o -protc)sto de t•1.moval-a, paganrlo as 
custas. 

. CAPI'l'fJ.LO IT 
s 

n.\ .'1581STJ::NGf.\ pgssoAr,. ru:Píl.ESBN"l'AG.~O E QCJA!,lf)ADI': U.\~ 
t>An'l'l~S NO PROCESSO ·· 

"' \'f.. -03. Pura estar om .iuizo C, cm SCtl nome, pl'oroL' C 
tionl..t:v.fornr a~ •wc-0es, i.·t:qunr-so a neucssaria caTHlci tladc. ou 
cJue de.viàuri1cnte ~c,ja supprida, nos termos da .lei civil. 

Art. i!l. Os incapa.7.eS, quando a · prohibição é absoluta, 
sô poderão estar em .iuizo pelos scns representantes lec-aes. 

1\.rt. . 20. A prohibi~'ão. quando t•clat.iva. ou testricta n 
e.cndi\;ões. o incapaz set'á ~ssisiido do sen representante e, 
conjunlamcn te oiLado, quando for ellc l'é'O . 
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.Arí. 21. Qun.udo o incapaz não tivei· rcprcsenLante 1c~ 
g:ilrm:nle no1neado, poder<~ 0 intcl'c~:>ado requerer a nomca~ 
._:ão no jui:i:o com.pet.ente. · . 

ArL. 22 . Nos casos do revelia dos -reptesentanLes dos iu
i;apazcs, ou cm que os· interesses sejam distinctos ou oppos
k:::, o. juiz nomctll'á um cul'ador a lide, pena de nu1lidade do 
p1·occsso . · 

Ai-L. 23 : .'\ outorga ou consentimento recip1·oco dos co11-
jui;c$, l}Ua.m\o recusada, nos casos cm Cl\.le só conjuntamente.: 
pedem estar c-m juízo. será supprida polo juiz da. causa, . :'i 
reQuerimenlo do prej udicado e audicncia do conJuse · d1s-
sidC'Ilte . · . 

Art. 24. A;; pessoas miscL·a.vcis e u.s equiparada.s serão 
repr esen tadm; ·$D!) o patrt>ci~io e boucricio da. a.ssis.toncfa. ju-
diciaria. · 

Ad .. 25. A qualidade das partes, no proces.so, é earacl~~ 
rizaüa pelos 1í i1•cll-os e ol:lriga!iõ~s riuc as autorizam ou ollr1-
~am a comva1·r•cc1· cm .iuizo . · · r 
~ Ar i .. '.?,6. A ptoldbi-<;.ão ab:o;oluLa 1;.em o remeêlio d~ _rcprc-

. sc.:ntac,;ãu. ou a 1·ela!.iv3 s<'.m o cumprJmcnlo das cond1coes Ic
~cs, ou a fallu de qualidade para. o c:\'.Ol'cicio e. defesa d~ 
acção, tornam ;,t pessoa illcgilima para estar cm juizo . 

CAPI'l'ULO III 

l.>A CO:MPET.l<:NClA 

.Art. As ncç.ôcs serão proposl<1.~ no fôro do domicilio 
do réo . 

§ 1 • ~ F1ko ll<imicil ia r eonsidct·a.-.st> o iogar da. residencia 
ou hahilar.ão do demandado com o un ih10 de nolla per:manc
col': ,;i for all,c1·nadn, aquellc cm que se achar <to tempo da 
tlemanda; e :ii não iivct· rcsiú cncia certa, aquelle em que fúL· 
cnconLn1do. · 

~ 2.~ O domicilio n o Dislriclo F ederal presum~~so, Dara 
os cffcilos ua compclcnciu, pela residcnc i::i. continuada, pcl•> 
;,menos. dw·ant<: \!m anno e, cm qualquer tempo, pela proprie
dade dt! t•sf.ub~lccimcnto indust.ríal ou commeroial. ou. ·pot• 
qualquet· 011t i•o .fac to jndicativo da 'intcnr;üo de i·esidir. 

§ 3. ~ O domkilio tias corporu~õos ou peõsoas .iul'idica:; 
e\ o da :;1:t1e ela sna adcninisl-r·ac.üo, ou o das suas 1'.i li:ics 1.111 
sw.:cur~a~·s. vai·a 08 aclos ou conLrac tos nolJas praticados . 

A1·t. ;;s. Scudo mais de tim os i·úos na rrw.snia oau~a (~ 
<fivC'r sos os domicílios, t.odo;; poderiio ser d1!mandados no uo· 
micilio úaryn ell<;1 qiw o aul,01· (~scolh<:r. 

Art. W. Nos casos cm que, por di!;pusíC'füi chi le i 11t1 con~ 
vcnção o us }>artes, ostivct• detec-mi.nado ou ·houver sido es (.i,_ 
r~d:ido j11iw c~pec.ià.1 para a causa, ou cumprimento do qual
flllf!I' Mt.o ou ob~·iga(iao, prevalecerá n competencia do fôro 
legal ou convcnc1ooal. . 
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Nos titules mc1·cantis tt declaração do lagar dc:i pag~
:iwml.o, ou cumprimento da obrigação, importa a esL1pnla~ao 
ou eloicão do fõro para a demanda . 

. Art. 30 .. A obrigação do fôro do contracto passa para os 
11P1.·dciros, succc)ssores o ocssional'io!:;. e amplia-se aos man
JaLa1'ios ou adminisLt·udorcs de negocios aJhcios, no tocunLe 
·a::i demandas para a pl'esLação de collLas, e. as que possam 
udginar-se da sua adminístrucao. 

Art. 31. Nas causas de desquite. hullida.de ou anuullação 
de casamento, o i'Oro competente é· o do domicilio i}onjugal. 
sttlvo o caso do abandono, em que o autor poderá escolher o 
:proprio, ou o do outro con,juge. 

Art. 32. O domicilio do autor da herança é o eompc-
1.l:nf.c para o inventario dos bens e para a3 dema!!_das dos hel'
deiros e credores rclat.ivas á mesma herança, emquanto in
divisa. 

§ 1. º Na falta de domicilio certo, será compctcnl.e o fôro 
<ln :::ituac.ão dos bens immoveis, si os houver. 

§ 2. º Si não tiver domicilio, nem bens immoveis. o do 
Jogm• onde se finar. 

§ 3. º O ,iuizo, onde se ptoceder a inventario por morte 
de alg·um dos con,iugc:;, serã o competr-mte para o que se vc-
1·irlca1· por fallecimento do outro conjuge. 

Art. 33. O juizo do domicilio é tatnbem o competente 
p::n·a a curadoria provisol'ia ou definitiva dos bons de au
scnles. : 

Art. 31t. As causas de tombamento ou demarcai;iio, do 
(livh;ão de coisa commum, de rf'ivindicacií.n. despe,ju, posirn e 
Hervidão, serão p1·oriosl.us no íOro du. situnc;iõ.o do immovel 011 
immovei~. · . · 

Art. ~fü. A oompetencia do L'ul'O paru. 11 causa. pritrcipll.I 
~slen<.lc-sn a todos os p1·occssos incidcnf,crn e uos quo dolla 
forem dependentes. . 

, Art·. 36. A eompeLcnci:L P!-qH~cíal t' p!•h•ati v11. ri11ar111o ali·
soluta, é imeroroguvel; a }'olu!.iv11, pot•ém, pódc prot·ogar-so 
}lCla prcvcn(;ao, ou oonnoxuo. 

§ ·J • o A pt·evorn.:ão dá-~e rir•ln ei Ln1;íio pura •ll CtlUSfl pl'ln
ci1nd. niío mil Pcipada, TWlll l'raud 11 le11 l.a. 

§ 2." A conucxiio \'Pl 0 i l'icn-~1~ pelu cunllrl11crw <.IP pt1rto.• 
l~ de fH~di<ln::i, nos termo~ rl1> ul'I.. 12. · 

ArL 37. As qncsl.uP~ dr compcteni~ia t·i~iwl v111n-:-:0 pnr 
ruo io da l'xcopçií.o ch.!t' !inn.l.nl'ia (arL \1i). nu pelo conflicl.o. 
po~i!i\'t' ou ucgalivo Llus tet•nws e pela f1kmn ilos art,.;. 535 
a 532 .. 

ll.!iPITULO TV 
DAS CJTACÕES 

ArL. 38. A citae.ão póde ser feita: 
1", pela propria petição com dc;;pacho do juiz, ou por 

mandado; 
e. - Vol. 'VI. 45 
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2•, com hora certa; 
3•, pol' precatoria; 
4•, por editos. 
Art. 39. A citação f::ir-·se-ha por despacho, dentro da. 

circumscripção territorial do juízo; e p'ara a sua vali
dade requer-se: 

§ 1 . º Que o ofi'icial da dili.gencia leia á. propria pessoa, 
que vae citar, o I'equerimento da parte com o. despacho do 
Juiz, dando-lhe contra-fé, ainda que não seja pedida. 

§ 2... • Que a pessoa citada lance o 4.Sciente> á margem 
da peticão e, quando não possa ou recuse fazel-o, essa omis
são e o seu motivo se mencionem na certidão. 

§ 3. º Que o official' porte por fé a diUgencia, declarando 
o dia, Iogar e hora da citação, o receb imento ou não da contra
íé pela pal"lc, e ter ou nãp sido por ella assignada a nota do 
.s:saienle». · 

Art. 4.0. A citação se fará por. mandado, qu::mdo a. pe-
tição tivtJr de ser a.utuada, ou o juizo for deprecado. 

Art. 41. O màn<lado deve conter: 
§ i.º Os nomes, prenomes, morada do aul-Or ou do réo. 
§ 2.0 A c6pia da. petição e despacho. 
§ 3.º A -cornminacão, si houver. 

_§ 4.º. O dia, logar e hora do comparecimento. 
§ 5. º Rubrica do j i.Jiz e subscripçãl) do escrivão. ,. 
Art. 42, A citação com hora. certa ó subsidiaria da pcs~ 

.soa! e requer: 
§ Lº Que. a pessoa que tem de ser citn<la se occulto para 

cv1f,ar a citação, o que veriíicad. e :portará por ~ó o off1cial1 

depois de procurai-a por tres vezes. 
§ 2.· Que a hora certa para a cita1,1ão seja mnrcn.da, in

d'ependenLe de novo despacho, para o primeiro dia. um im-
mediato. · 

§ 3.• Que n hora certa seja in~ima.dn. a. pesson da fnmill~ 
ou dD. visinhancu, não sondo alli enc.oMrada pessoa. oo.t'U7. do 
receber o. c.:Wicão • 

. § .í.• Que 6. u::isa pessoa. intimada scj n. entregue a conlr!l-
1'6, com a rópb dn peticlio o despacho o das dillgoncias pro-
scripto.s nos §§ 1° e 2·. · 

§ 5.• 01.10 o official vá. lcvnnlar a. ho1'a o, não oncon
trando a parti.:!, passe de tudo n competente [6, obsc1·vudns as 
disposicõos dos ~§ 2º o 3u do tirt. 39; o assim se haverá por 
feita a ci Lacão. 

ArL .rn. A citacão por prccatoria t.em logar qm:.ndo a 
parte que tem de ser citada se achar fóra. do Districto Fe
deral; e o ro:;pccUvo instrumento deverá conter: 

§ j .º O nome do juir. depree-:ido anteposto ao do depro
cante, excepto si fõt• ini'crior a este. e sujeito á 1;ua juris
dicção. 
, § 2.• O logar donde se expede e para onde é expe~fü:la ,_ 
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§ 3.~ A petição inicial com o despacho e a ind?cacão do 
rfor, lrnra e local da audic;ncia em que o cilada tiver de com-
parecer. . , 

!i 4." Os termos· roi;alorios do cstylo. 
Ar t . 44.. Opponclo a parte citada embargos á preoatoría, 

;;er i.iL1 r e11Jdl.ído:s . no .i u i r. dt! lH'1~1:a11l~ lm1·a u s1:u conhe
cimento, salvo si concluit·em evidentemenl..e pela incomr,e
tencia deste, caso em quo delles conhecerá o juiz dcpi·ccado, 
com os rccur~os legaes. 

Art. 45 .· Para a. citação edital requer-se: 
§ 1.º Que se justifique a . auscncia ou incerteza do ci

tando, ou do togar, cm que so deverá verificar a citai.~o. 
§ 2." . Que os editac:; dccl:irem, por exLracto e com cla

reza, o object.o da citaçãn. o nome da pessoa qúc a requerer 
e o prazo em que o citando clcvc1·ü. com.parecer e pelo juiz 
sorá fixad o, confQ1·me as circmm;Lancias, não podendo ser in
ferior ·a. ~{} dias, nem superior a 60, si se achar em territo
río da RepubU.ca, e a UO, sendo no estrnngeiro. 

§ 3.º Que os edi Lacs se.iam a l'fb:W.os no Forum e publi
t'<tdos por tres vct.cs, pelo n.l.mos, no [)iario Of{íeiaL e em um 
dos jornaes de maior cil'cula~ão que regularmente publique 
o expcdienle fot·ense. · 

Ai.-t. ~li . Decorl'ido o f.crmo marcado nos editaes, com a 
certidão respcct1vn. do cscl'ivãu, a parie ó havida por cita.da, 
ju~lLamlo-sc aos aulos os jon i:.rns em que houverem s id_o pu-
bl 1cados. · . 

ArL. fi. A ciLai;ão i nicial p ara a causa subentende-se 
foita para a pl'itl1eira aud i~neia ;;1~i;uiute, em qu.e deverá .ser 
act!u.,;acla, sob pena de c1t't:l1HH.lli1!1iào. -

Ar! .. ·íS. Sendo mais dr. um os réos, e não se verificando 
a cilac.ão de lodo,; para :i. mesma 'audicncia, serão <i.ccusa.ctas, 
.:'uccessivamcnlc, á p1·opo1•0üo quo se fizerem, de modo a. que 
seja n caus:i. propu::;tu. ua auuiem:in. cm que fór a-cousada. a. 
ultima. . . 

Art. <\9. A citac;ão inicial não dever~ ser ordeoadn sem 
(]ue o requerimento seja :ipl'csenLado cm devida fórma (ar:
tigo 9•) . 

Art. 50. Deven1 ser citados todos os que te em interessê 
na causn. ·e, co11.iunct:unc11t.c com o;:; sells represcnt.aotes, os 
prnhibidos de c;;Larcm por si em juizo, quaudo relativa a 
prohibição . · . 

Art. 5t . Não podc.•tn s~r cilados: 
§ t .· Os paC's, filho:.;', frmãns ou conj uges do morto, den

Lro dos no\'c <tias do lutl) . 
§ 2." Os no ivo!:\, deni.l·o clog nove dias das bodas. s 3." Os enfc1·1~os de moleslia g~·ave. dentro. do .nove 

d ias. que ~e pod~ra(I pnwogar po1· 1g.ua.l lempo, mediante 
attesl<.ttlo mc<lico. 

§ 4.º Os juizes e i\mccionariós publicos, doutro <los rcspe• . 
.;ti'vos .tribunac.!> ou l'opal'Li .. -õcs . 
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§ 5'.º Os minisli·us e agente~ diplomaticos estrangeiros, 
JuranLe o tempo de sua missão, observando-se o que se achai• 
c:;tabclecido nos tratados. 

A:rt. 52. Não havendo estipulação em trataoo, o ministro 
·estrangeiro sómente. poderá ser citado por contrac·to que ti
ver feito, depois de ter cbegaido. ao Brasil, salvo Lrat.ando-se: 
de acções temporaes, que poderão ser propostas para o ef
teito de serem perpetuadas. 

Art. 53. Termina-O.a: a missão diplomatiea e · perma11e
cendo o ministro na Capital da Itepublíca sem evidente nc.:. 
ucssida.dc, passados 10 dias poder:i ser citado como qualquer 
outra pessoa. 

Art. 54. Os ministros e a;;entes diplomaticos brasileirns, 
:wreditados no estrangeiro, serão citados po1· carta do esct'i
vão enviada, por inlermedio do Ministro da. Justiça ao das 
llelações Exteriores, juntando-se aos autos o a.viso da sua 
expedição; o decorrido o prazo marcado pelo juiz, a citação 
entende-se feita. · · · 

Art. 55. Não podem ser citados sem venia. 
§ 1.º Os ascen'Cientes legitimas ou naturaes, por qualqucL' 

dos seus d·escendentes. 
§ 2.• O pae adopt,ivo, sogt'o ou sogra, padrasto ou ma

dtttst.a, :p.elo Hlho adoptivo, i;enro ou nóra. enteaclo ou entea
da, emquanto durar enLre elles a affinidade. 

Art. 56. A citação pes:;oal só é necessaria no começo d'& 
Jausa e da e:x:ecucão. · 

Art. 57. Havendo, porém, procurador bastante, (;'era! ou 
i'Spccial, para receber e propôr accões durante a ausenda de 
seu constituinte, a esse procurador se fará a citação inicial 
1~ tambem á mulher do réo on do executado, si, versando a 
uuestão sobre bens immoveis e direitos reaes, não tiv01' 
constituido procurador. 

Art. !38. A intimacüo cu noLificacão dos demais actos do 
processo, scntencas e recursos será feita ao advogado, ou ao 
:;olicitadot• na causa; e quando a parte não os tiver constituido, 
ou não forem encontrados J1a fórma do § 1 º do art. ~2. serú. 
feita sob p1·eg5o em audiencia. 

Art. 50. As sociedades e corporacões serii'.o citadas na~ 
pessoas dos sens rcspect.ivos adminiskadores, chel'es Otl rc
p1·osonta11 Le~. e nas de seus agentes ou gerentes, nos casos do 
~ 3º do art. 27. 

§ 1. • A Municipalidade será citada na pessoa do procura-
dol' dos feitos que o .iuiz designar. \ 

§ 2.º A ma!:!sa i'allida será citada na pessoa do syndico ou 
Iiquidatario. 

ArL 60. Havendo advogado ou oo licitador, deverá ser 
cilada: · 

§ V Pa1•a a renovação da instancia, 
li 2.º llara a remessa dos autos de um para outro juizo. 
§ 3. • Para os exames, vistorias, arbitramentos e quaes

quer diligencias judicfae.s, ordenadas na instancia da caUB8, 
ou na da appcllação. 
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§ '1.º Para o seguimento da appellacão e . .julgamento ~a 
deserção. · . . . 

A t'L c. 1. • A inob:1on•ancia. da fúrma. legal da cil.acão ou a 
sua propria fali.a sanam-se pelo comparecimento da parte em 
jni;r.o e a sua annuencia, exp~essa ou tacita, ao acto praticado, 
ou omi.tt ido. : 

Art. . 62. A cüaç.ão, regularmente effectuada, torna a 
cousa liiigiosa, previne e ,iurisdiccã&, induz a litispendeneía, 
interrompe :i, prescripção, e constitue o devedor em móra. 

· CAPITULO V 
DA REVELIA DO AUTOR E 00 RÉO 

Art. . 63. A parte citada, que não comparecer em jub;o, 
· será havida como revel, correndo os respectivos tel'mos do 
processo .como sí pr!lsente estivesse. · 

Art.· 6r.. A revelia do autor á audiencia. inicial da causa 
(art. Jji ) , torna u citação cfrcumducta, podendo o réo a.c
r.nsar a cooir:l-fé e requerer a absolvição da instancia; e não 
poderá renovai-a sem o pagamento das custas, ou o seu de- · 
pogilo, no e.aso de i•ecus:i.. . 

Art . . 65. Depois de pr!)posta n accão, si o autor ausen- ·· 
tat·-f.1~ sem deixar procurador, o réo poderá pedir a absolvi
ção ua im.tancia, ou proseguir na causa. assignando-lbe todos 
os te1·mo:1, como si presente estivesse. 

Art. 66. O não comparecimento do reo, no prazo assigna
rlo para defender-se on contradizer a demanda, indt!pende . de 
Janc.arnent.o em audiencia, para que, á sua revelia, o autor 
p1·os i~a nn acção: e a todo tempo fltle compareça podel'á in
lervir . n proscguir no · process,o, no 'Lermo ou . phase em que o 
mesmo se achar. 

CAPITULO VI 

DA JNSTANC:IA 

Al'f,. 67. A instancia ou curso da causa comeca pEllt1 ci
tação ar-cusada em andiencia, e termina pela sentença defi-
nitiva. ou pela nbsolvioão nos seguintes casós: · 

J, si o autor ,·não apresentar na audiencia a peticão ini.:. 
~inl inst.ruida P-m devida fórma (art. 10), ou nií.o acousar no 
rl1wido tempo a citu.ção (:irt. 47) ; 

rr. si o autor não prestar fiança ás custas, quando. exi
gida (art. rn4), ou ausento.r-se sem dl'i::tar procurador, não 
preferindo o réo continunl-a á sua revelia (art. 65) ; 

nr, si o autor não apresentar -procuração de sua mulher, 
cu não fizer citar a do réo, quando versar a demanda sobre 

. llens imrnoveis ~ direitos reaes. 
· Arl . 68. A instancia iniciada interrompe-se : 
§ Lº . Pelo fallecimento de alguma das partes litigantes. 
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~ 2. º PeJo abandono on silencio das partes, deixando o 
processo ps.rado, não estando na conclusão do juiz, por mais 
de seis mezes, sem promover os seus termos. . . 

· . § 3.º Pela cessão do d ireito e acção. salvo com a clausula 
'de procuraJ:loY em c11u3a proprio., caso em que -pl'oseguS:rá com 
o cessionario. · 

Art. 69. A instancia interrompida renova-se: 
~ i .• Pela habilitação do l1erdeiro ou do cessionario. 
§ 2. º Pcln nova citação. 
Art. 70. A r enovação da instancía não poderá. dar-se, 

nos casos da prescripção da acção pelo decurso do t~Po .para 
o seu e:x;ercicío, contacto da datn. do ultimo acto judicial no 
feito . 

Tl'tUr.o · I 

Do proc&sso ordfnario 

CAPITULO I 

· DA Pl\OPORrÇÃO DA ÁCCÃO 

Art. 7\ . ô l)T'ocesso ol'dinario c~be. ern get'Rl. a \o<'.las a~ 
ac1;ões f'!Ue pr.Jo . Codigo não tiverem !órma especializada. 

Art.. i2. A pPtít:iio inicial da al'r..ão para sP.r recebida em 
juizo. nl 1~m dM rcqui!lilos d<l!! arl.s. -;• e 9°. lieveri conter: 

~ 1." A d1~signacão •fo juiz nnte · quP.m é proposta a <l~ 
manda. · · 

~ 2.º O nomP, domir.ilio e profissiín do nnl.or e rfo. _ 
~ · 3." ·o r.1.mt.rni-to. f.rnn~:trcfio <>U facto, dos· 'lllnes resulta 

o dirP ilo do anf nr "' n ohrii:rnr,ão do réo. · 
~ -1." O pndido. com l.odal'! as nspecifirar,õe3 <' rstimativn 

do v11lor. 'lW'llJtlo N'lr indeterminado . · 
s r..• /1. inrlfoaçfin das pro,•a.q i?m qul' ·tle rnodn. n d1•mnnd:1. 
A P"liciin in icinl deilut.irli n!': queslõt>s de l'lireil o <', nor 

l\rtigM. ns rC'lntivns !los factos sobre qtH' dcYerão ser ínrjui-
l'ídns ll'Sl~munhnl'I. . 

Art .. 7'.3. J\1wr>:<1m1n1l:i n P"fir,ítn Pm ÔPvirln flirmll e. vpri·
fi l":111rln o ,in i:r. r~in rl"m n11 nrío r.l1>vidamcnfl• sct1nclni:1 o~ 1h1-
eumcnto~ fl\W n insl.ru1'm " f:1 :1. .. n1lo !<11pnrir ns omi~sões e 
irr~it11farí<farll':-i <'n<·ont.rn<ln!'l. Ol'Ó•' nará :i r.iln<:!io <lo r~o . 

Art. 71,. 1\ poticiin por!Pr:i ~'r-r dt>~l1c.> lnp;o indercri1fn. 
íl•mnrlo m:rni Íf' ;;fnmrnf.e inepta. ou inr.on grnentf\, ou li: ~11~t1~ 
not.nri:itnl'l P illf'~if.im:t. 

Art. !!J. Na au<l innÍ'in. cm que for Ml'11sada a r.if.'lcãn. 
:i.nrf!!!Oa.do n compnrer.endo o réo. poderá requcrér a absolvi 
ciio da insf.ancfa no:s casQs do art. 1 O. 
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Art. · i6. O Juiz poderá conceder. ao autor, si o requerer, 
o . praso de cinco dias para. sanar a falta wrguida; vencido -0 
praso, si fôr suppriàa ii. faha, ~guirá '> l)roccsso. e não sendo, 
o réo ~erá absolvido da ins 1.ancfa. . 

Al't. 77. Si forem mais de um os réos e não puderem ser 
todo:; citado~ paira a mesma auditmt':ia, proceder-se-ha na 
f6rma do art. 48. .~ 

..\.rt. 78. Proposta a :iccão. na" mesma audiencia se as
c;ignari1 o · termo ·<fe dez dias para .a contestação. 

CAPITULO II 

DA CONTESTAÇÃO 

ArL i~L A contest.acão ~erá. ass!gnada por .advogado, na 
fórma do art. 5º, dever.á conter a exi:iosição dos ract.os e cau
sas cru~ podem :!lidir a :'\ccão. ,, se1'1i . acompanhada. dos do
cumentos em Que "e fundar. 

Art. 80. Na contestação <leve o réo inserir, antéS da ma
te ria de defesa, a arguioão das nullidades da at1-0ão e dos a(':tos 
e Lermos que Uverem ocrorrido at~ esse ponto. 

Art. Si. Quando da c.C1ntest.aeão ~onstar a arguicão d~ 
nullidadP., o juii. a irnprirá ou pronu.nciará, como for de di- · 
reito e se prescreve no titulo - das nullidades. 

Art. 82. A contestaciío . deverá ser deduzida na f6rma. do 
nrt. 72, alineà. ou por simp·le~ negação. ... 

Art. 83. Dentro do tAr mo assígnado para a oontestai:ã.o. 
pDdr.rti o réo C\::tce.pcionar o .iuizo e reconvir simultancamen~c 
º· nuf.or. por ohrigncão que lhe se.ia dovida. . .. 

Art. 84. Offcrecidt\ a conlcst.acão o .iuiz procederá. nn. 
fórma do nrt. 81, s1•,guindo-se a · dilação dns . provas, como se 
dele1•mina no cap . V. 

CAPITULO ffi 

DAS 'l'::tCEPCÕE~ 

Art.. ~m. n('ntro dos primr.iros cinr~o dins do tP.rmo a~~ 
siimnrl!) p;u·n n t:nntPstncfio. podt>-râ ri ·rt~o offor~Mr a:; e::"Cce
Jl•~ÍÍ1' !'I :'Ir inr·n~flf"f Pnoin. d4' sui::pP.ii;i!o A d~ <'OU!!tl j11Jgndn. 

Ar!. RG. 'l'od:i s :ii: · d<'mllÍ!' nxcr.p~.t>es, ou dilat.orins (l!l 

pr'r"mrtodn~. i:on~tit11"m mnl<'rin dr <IP.fe!::l P. serúo nllegnd~:i 
c(injnnotnmP.n!a nrt nonte~tncl'io. · · 

Ar!. ~7. A f'>:fC<>pcl'in do 01usp~Jção prer.P-de á de incom
rw t f•Jl(' in . 

.l\d. liR. Off<>r11cida a l'Xe.cp("fi.CI. ·:.i i:i Juir. so rr.conherer 
!-:11l'l'" i 10. <ll'd<'nn 1•:'! a rr•m"~·~ª rln 'f11il.1~ :tn i;r•n i;nhg!il nln. rl<'
l~la1.'n111k1 n mol.ivo (]:\ ~nspr.í•:lfo . 

Arl.. R!l. ~i não r·ecnnhecl'r •\ !'\tl!'lpr-ioií.o. ficm-.í o fri to 
1;11~rH•nso af.t~ f\Uc o csrriviil'.l. em um l1ridno improi·oi.rnvnl e, 
sob pena ele Sll~Pc-n~ão, far:a. e.:tf.rahir e cmtt•t•gue á -parto c1Spia 
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nuLh1mLica do articulado e documentos que o ínstr1.1iremí 
depois do que proseguirá o ·feíto. . · 

Art .. 00. Com -os documentos a que se refere o artigo :m-
. t<;r.tide:nt~. a, pa:rtt'" yoderú representar por e~cripto ª? superior 
l11Prarch1cç, <lo j111z re~ns:ido, que ordenara a sua 1mmediata 
nut.uar;ãn e· conclusão. e decidirá preliminarmente si é legil.ímni 
a suspeic;ão opposta . . · 

· § t.• . Não sendo le·gitima. re.Íeitm.·á in iimine a represent.a-
r;ão ll con<lcmn:n•;i o rept·cscntanlc nas cu!;las cm dobro. 

§ 2. º Sendo Jegiiima, fará sobrestar no andamento do feitn 
e assh,"llar:l o termo de dez dias pn.ra. a prova, .clerih'o do qnal 
deverá depor ó juiz recusado, sob penn. de confesso: 11 'finrlo 
o dito termo julgar<l, 'definitivamente P. sem recurso, da. pl'O-
cP.denci.a 011 iroprocedencia da. suspeição. · 
· :A'rt. 91 . Si -proceder a suspr,icão, condemnnrá o jui~ nas 
custas. e mandnr.!t remetter o feito ao !mbstituLo. 

Art. 93. S'i não proceder a suspcicão, mandará .. prose
guir a cnusn, e condemn.arú a pari.e nas. custas. ~ na· multa 
de 100$ a 200$. qne será cobrada executivamente; e nos ca
sos em qu-e o autor fôr o ·recusantl), não prose.giürà a causa. 
sem o seu pagamento. 

Art. 93 . A suspeição é illegitima e não será conl1ecida. :· 
§ 1.ª Quando a parte injuriar o juiz, ou proposi.lo.da-

ment.e procurar a sua causa. . . 
§ 2.º Qua11do tiver praticado a.lgum acto, ·pelo qual o.ceei~ 

tou o ju·iz recusado. · . . 
Art. 9/i. A suspeição ê. legitima e, quando o juir. a não 

declare, poderão as- partes -recusai-o, · nos casos de: 
§ 1.º Inimizade capital, ou àmizade intima. · 
§ 2. º Parentesco consanguíneo cm qualquer gr:ío, ou 

affim até o 2• inclusive contado por direito civil. 
§ 3.º Interesse particular direcLo ou indirecto, ·na üo

manda. 

Ar.t. 95. Os casos de suspeic!i.o e a fórma do processo do 
:irt. 90 são éxlensivos aos est1rivães o demais serventual'ios 
A emprega.dos do juizo ; officinndo. porém. seus respectivo!> 
substitutos, quando oppostn. ai.é final decisão do incidente. 

ArL. !lG. Da excepção de incompetcncia. se dará vista ao 
nut.or. por Lrc!'= dias. para impugn:rl-a, e, findos, o juiz a rl'
coberá ou rejeitará. 

§ t .• Recebendo o juiz a oxcePcilo, será posta em provri 
com urna dilação de cinco dias e , vencido o t-Ormo 'Pl'Ob:il.ol'io, 
C<?~clusos os autos sern mais allcgaçõcs, o ,iuiz julgar:'i dei'i
mttvamonte. 

§ 2.º fiejeitando a excepr;ão e, decorrido o Prazo do re
curso, ficarú desde logo correndo o termo para a contcatucuo .: 

. Arf.. 97 . A incompetencia, quando tle direito a sun ma
tei· ia. ~ manifcstamenl.c infundada, ou dcsncompanhad.a ~ 
prova q1iando de facto poderá o ju iz desde logo decidir da 
rx r:l:!pção, independentemente d~ (l.udicncia da pa!'I e. 
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Art. 98 . A excepr;fio de cousa julgada requer. a Lriplir.e 
identidade: 

i •, do objecto. sobre quP. versa o julgamento; 
2°, . da causa ou dircHo, fundamento directo e immediat.o 

do pedido; . . 
3", das pessoas, isto é, que sejam as mesmas as P!l.rtes 

litigantes e figurem na. mesma. qualidade. 
Art. 99. A autoridade -da cousa .iulgada é restricta só

mentr. ú pn.[•te dispositiva <lo ju1ge,mento e seus rncti\'Os obje
r..tivos vit'tualmente compL·ehenctidos na decisã.o, e só aUrí
buida ás sent1·ncas defini tivas e interlocutol'ia~ Que não 
mais dependem dos recursos ordinarios para sua reforma ou 
rel.r·act.aç-ão. . · . 

ArL. 100. Os julgamentos criminaes, em rela.cão a factos 
qne podem dgualmen te p1•ovocar a acção cível, Leem applica
r;ão e predomínio sollre ·os jwlgamen~os civeis, a r.t!!'.Pl!_ilo do 
mrsmo fo.c~o. 

ArL. :! Oi. Carecem, porém, dessa autoridade: .. 
. § 1.º As sentenç.as de não pronuncia. 

~ 2. º .As que ahsolverem da accusacão, por alg11mn cir
(•.umst:mcin dirimente da responsabilidade criminal 011 justi-
fil~ativa do crime. . 

Ad. 102. · Os .\ulgamentos civ1üs, em relação a direitos 
inhei·enles :io c~fo.tlo da:; pessoas ou á. prõprieda.<.11!. •[J!'odu
:r.em cousa julgada em f!l~t~ria "cri~ni!!-al; flâO i;io.dendo em-
11uaut.o pendenle algum hl1gll). em .1ur1sd1ccuo cn•1! • . sohr1~ os 
r~ t'eridos dirnitos, con!hccer a juriscticcão cl'iminal da alle-
gnda. violação . . · · 

Art . iO~~. A exccp<,>:io de oousn julgada, quando não pro
vados compridamente o~ seus requisitos e dEipender a sua 
matcria de maior indai;ai:;iío P. csclarecírnenlo, ser(t recebida. 
como conlesLacão ou dere~m oppostâ á causa, pod!'\ndo o ré<> 
.t:!'1r'.1p1Pt.a~.-n. cm um Lriduo, qu.e .J'!te concederá o jub:, e . liP.
c1d1da nhnal riel:l se·ntenca. def1mL1va. 

CAPI1'ULO IV 

008 ACTOR Ii';CIDENTES 

·SECÇÃO l 

·Da (iaw;a ds custas 

A1•t. rn.1. Os nulorl)S nacionnes ou estrangeiros residen
tP.s fóra 1ln llcpUthlir.a, ou que se nusentnrem dul'nnf.1.' a líde, 
são olJrigudo~. quatldu requerido1:1. a prestar fian.ca á~ custas . 
sob ptma cio l'Jercm os rJos absolvidos dn instancia. 
· § t." A olwii,:-a~•fín .da fian~'ª ,1 t•xl1>n ~ i\':1. no 1·,10, 110 r.n.,;o de · 
l'econv~ni;ão, e ao cr1~dol'. no de llrot.esto por pl·cícreucia na 
.exceuoao. 
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§ 2.0 São libe..raclos da prestacão d3. fiança: 
r, os que se ausentarem, temporariamente, deixando pro

curador constituido e possuir bens de raiz; 
II, os que forem representados pela assistencía judi-

ciaria. · ' · 
. § 3. • O processo da fianca será regulado pelas dispo$i-

ções dC' cap. V do tit. I do livro III . 

SECCiiO II 

Da ~econt'<mção 

Art. f05. A rcconvencão será o!!erecida simultanea
mente com a oontestacão e formulada segundo as prescri
·Jlcões do art. 10. sem d~pendencía de prévia citac.ão do autor. 

Art. 106. Proposb n rMonvencfio, na 1'6rma do artigo 
~ntccerJente, nuril'-sc-ha vist:i ao autor reconvindo, pM <foz 
dias, para n co·ntest:u:ri.o, segtJindo-sc os flemni~ termos da 
causa. 

Art. 107. Não podem reconvir: 
-· § 1. º O que declina do i'ôro. 

§ 2. • O chamado :1 :lUtoria, s~lvo si tomar a si a defesa 
da causa. 

§ 3. • O autor reconvindo. 
Art. 108. Não admitteln rcconvcncilo. as causas: 
§ . i . • Possessor ias. 
§ 2. • Executivas. 
§ 3. • Dcpositos exccpto· si yersar sobre o~t~o deposito. 
§ 4. • Arbitraes. 
§ 5.º Appellacão . . 

. § ô . º As que tiverem jUi?.o privativo. ou · proces::so espe
cial, salvo quando competirem ao mesmo juiz, ou fôr a mes
ma a fórma do processo. 

Art. 109 . Podem ser objecto de reconvenção as dem:rn
das tencro po1· fim a compensnt~ão judicfaria e Lodas as que 
servem de defesa á causa principn.l. ou forem connexas poe um vi·nculo de subordinacão ou depcndcncfa. 

Art. 1 to. Paro. a rcconvcncã.o dev~m as pa rtes vel'ifiear 
:\ ·me~ma qual idade pessoal em que !i.guram na acção, não 
püdendo sei· rocon\"imlo, em seu proprio nomP., o que demanda 
em nome alheio. 

Art. H i. Proposta · a rcconvencão, proseguir6. a causa 
p:i.ra julgamento, sem que seja licito ao ::i.utor reconvindo de-
sistfr da dr·mandn . ' 
' Art. 1f2 . O réo reconvinte é obrigado á fianca ás ~ust:is, 

:nos casoól e pnla fc'orma do nrt. · 104 1~ . einqnant1) pend('nl e a 
l ide, não poderá demandar o autor em juir.0 diverso do qua 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 24/00/2015 10: 17 +Página 30 de 161 

!':F.!'lSÃO EM 31 OS AGOSTO OE 1920 

é dema111.luclo. uem este recusar o juiz perante q~uem dcm::i.nda 
o rl!o. ~ulvn til sobreviver nova causa de suspeição. 

SECÇÃO III 

Da autoria 

Art. i 13. A :mtorfa é o acto da nofüicac;ão Judicial <la 
lidti, foi t n pdo réo tiquelle ele quem houve a couso. demandacJa. 
p1u·n f!Ut! 11 venha defender, ficando suieito á ·1wicciio. 

Ar!.. t 1 1. A ~u~crfa compete tão somente á.queUe ,que 
JlO.~RUQ c•m !:!CU propl'lO nome. 

A1·t. 1 t5. O chamamento á autoria deveró. Ser" requerido 
na :rndicneitt t~m que fôr iniciada a causa. 

Art. 116. Si. o chamndo á -·autoria residir no Dist.ricto 
Fe1fornl, 011 11m Jognr incerto !'.C'rú sobrestado o feito,· até QU:• 
~~ \'<!1•iflquc• n cita~ã.o pessoal ou edital; si residir, porém, 
tórn do Dii,;f1·ii.dn. ou no estrangeiro, proseguirá a causa, nãu 
ohsl:ml u n •'xp1!dicií.o da respectiva precatoria ou rogatoria. 

Art. t l 7, V indo a .iui:t.0 o chamado á autoria, com elle 
PT'O!'.c•1ad1•1'1 n 1•11\ll'rt. i'Nl1 que "-'~ia lic.ito ao autor escolher o 
r·~o J•Ul'll rn111 ella litigar. 

Al'l. H8. Em todo caso, sempre que o feito seguir com 
o r11o r.hnnwdo (t autoria, poderá o réo principal ser obriga
do n doprw noK nrtigos. 

A1•L 1 iO", O chamado ú uuf.oria receberá a causa no es-· 
tndo f.lln rpw 8(• ncbar, sem ()Lle possa declinar do juizo. sen
dn 111• l lo l1 IJl'JTílr o ífUí~ lhe convier ~ juntar docurne-ntos. re
C)\rnr•'l' 11 c•li nmnmPnto rle out.ro. e as,;im .sl.1ccessivamcnte. 

A t•l. t :!O. Não vindo n jui7.0 o nomeado á auto!' ia. 1rn 
t1•nno 111w lh" f(1r af'signndo. n réo primeiro citndo para a 
d('tnrl111!n 11 11lll'iit:11io a dcfendcl-a P. s~gnil-a até a snrerior 
ln~turwltt, ll<1h-·11ona <fo perder o direito de evicção. 

1\ ri. 1~·1 No 1•nso elo art. i 17 o róo originnrio poderá ns
!-1i~1 ii• " p1·11~"1.t1iir na causa. quando o chamado ú :mtot'ia co11-
ré1'~u1· li r••ilidn. 

Arl.. l '.!'1.. Si o anf.or Mr vencedot", tenha ou não 1) chn
nmdo 1í 111l111rin e0mpnr!"!ddo <' defendido a r.::rnsa. será este 
ohrii.:wl11 n 1·•·~tiluii· o prl)l~º com os ,juros e as custas do pro
m•Hso. ,. 1'1 1·mnnosic.:1.o do!'\ damnos e interesses consequente~. 
ror n•wtio 1•omp1•lent.e. · . 

1\l'l. !'.!:l, A eviceão e a indcmni7.a()iio . serão ctemandauo..'> 
pnr· u1•1•1•ií11 tli1•1•pfn ('omp<'f1mlo. 

A ri, I '.' \. 11 r1~n f1llA poR!'.tl ir em nome· alhnio deverá no
tHl'11r 1•111 .l11i:•11 ll ru··-~~fl:t f'n1 l'll.ÍO 110!"1'1P. j)OS>;UC e n anfor. qUP
l't'"llll>.t 1wt1!-!1•,..:11i1· ria <"ansa. rl1•vPrt'L f:át•r dlm.· o nnm!"!ad.:~ que 
pocl1•z·i'1 1l1•t•ll111L1' para o .iniw do f:C!tl rnro. 

A rt. t ~· r.. Ki 11 r1lo nomc:w pP.~:>oa ell) eu,io n0nrn nrio 
po~.'ªH', 11:war(1 1.•m dnl.H'o a~ custns que por La! rnot.ivo se fi
zerem. 
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Ari. 12G. O r1!0 demandado para o cumprimento de obri
gacã.o solidaria. ou 'indi;visivel, póde chamar á demanda os 
co-obrigados para se defenderem conjunctamente com el1e. 
. Ad. 121. A causa :;;eguil'á com n nomeante e os !lomeal1os 
e, c:omparec.fio ou niio, serão coudemnados 011 absolvidos con
junclnmentB eomo n réo principal. 

SECÇÃ() IV 

Da assistencia 
' 

Art. 128. Assistencia é o acto do terceiro, que intervem 
no processo, para. ·del'ender o seu direito juntamente com o 
autor ou réo. •· 

Art.. 1.29. Para ser admiUido, eleve o assistente reciue~e1· 
~ logo provar o interesse. que tem na questão· cont.rove_rt_ida 
em juizo, como sí é sacio, fiador., condomino de cousa ind1vrsa, 
vP.ndedor da cousa demandad·n. . 

Art. 1.30. O assistente póde intervir em qualquer phase 
do processo antes ou depois da sentença e, recebendo a caus::i. 
no estado em qne se achnr, deverá allegar o seu direi.lo nos 
méstnos termos, qn~ compet.em ú parte assistida. 

Art. 131. O assistente não póde allegar incompetencia 
nu suspeição nem inter"Por recurso de decisão ou sentença. de \ 
·que não t.enha recorrido o assistido: não se alterando, pela 
jntervencão, os direitos das ·partes, que livrernentfl poderão 
confessar, transigir ou desistir da acção. · 

Art. 132. O assistente não póde ser condemnn.do, nem 
a\Jsolvido. ainda mesmo em relo.cão a cust.as e, em caso algum, 
fic:i inhibido de formular o seu pedid'o, directarnente, em 
acção ·Propria. 

Art. 133. A assistencia não ·tem logar na execucão, salvo 
nos incidentes de embargos de terceiros e preferencias. 

SECÇÃO V 

Da oppoSi,ção 

Art. 134. A opposição é a accão do terceiro que int,ervem 
no processo para excluir o autor ou o réo. 

Art .. 135. A opposicão corre no mesmo procAsso. simtH
fanP.ti.m<!nte r.om a ac1)âo pl'inci-pa1, si é proposta antes de 
assigno.da a dilação das provas e. em auto. apartado, sem 
s~bre_star o curso da causa, si depois de assignada a referida 
d1Iacao; e só quando terminada, seguirá a da opposicão contra 
o vencedor. 

A:t .. 136. Pfl;ra a op.posição ~ão é de mistér a citacão das 
r-:i-rt.es, o terceiro oppoente. a.rnntando procuração, pedir:'!. 
v1sta. dos au~os, que lhe serão continua<los por cinco dia!'., 
o~po1s de contestada a acerto. 
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Art.. 137. Offcrecidos os at•ligos de opposição, se a~i'irá 
visla dos auLos successivamente ao autor e ao réo, por igual 
pt'azo, para os' contest.arem, prÓseguindo-se como na recon
vencão. 

Art." 138. Os artigos de opposicã.o, quando desa~ompa
nhados d6 documentos jusLificativos, não serão receb1dos; e 
decafündo o oppoente, serã condemnado, nas custas do retar
dame11to, em dobro. 

Art. 139. A aci.;ão e a opposii.;ão serão simultaneamente 
julgadas pela mesma sentença. 

Art. 140. A opposição de terceiro não é admissivel na 
s.egunda instancia. 

SEOOA.O VI 

Do o.ttentodo 

Art. 141. Considera-se attentado toda a innovacão, contra 
direito, no estado de lide pendente, fe!.ta· pe'lo juiz ou pP-la 
parte, em prejuizo da causa, ou .do' recurso interposto para 
o legitimo superior. 

Art. 142. A ma teria do attentado será deduzida por pe
íicão em devida f6rma, para que se restabeleça ô estado an
terior da lide e, emquanto se o não purgar, se susponda á. 
requerimento flo prejudicado, a curso da causa principal e 
não se.ia ouvido o· seu autor. 

Ad. 143. A petição do attentado, autuando-se em apar
tado, se .procederá pela fórma summaria das citações com
tninatorias, e a sentença será executada por simples man
dado, não obstante quaesquer recursos . 

.Art. 144. O attentado, em· causa ;pendente na segunda in
~ancia, será processado e julgado pelo relator do feito. 

SECÇÃO VII 

Da habilitação 

Art. 145. Depois de iniciada a causa em JUizo, ~i "[)or 
docnmento authentico junto ao processo constar o falleoi
menf.o de qualct·Uer dos litigantes, interromper-se-ha o seu 
enrso, até que se habilitem ou se.iam habilitados os herdeiros, 
ou representantes ·da. .parte fins.da. 

Art. t46. A habilitaçãQ póde ser requerida pelos l'f.)Pre
.scntantes da ·parte fallec1da ou por outro qualquer interes-
sado. · 

Art.. 1 '•7. Si ficat·cm viuva e herdeiros Iegit!mm; oo só
i;ncnte het•tieiros, bnsla que e:;;tes. fazendo certo por doeumen
fos o nbHo e :i. sua qunlidadc hcredital'ia, ajuntem nova pro
curacã~ e facam citar u parto conLrarla ·para a renovação da 
mstancm. 
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Al'L. i•i8; A hab ilit.ação será. deduzida pt1r arLi:;os, o!fe
•;eduos em audiencia com cilação da. parte i.:onLraria, fican"do 
dl;)sde logo assignadu o termo de eineo <lfas pal'n. a contestaçao, 
e findo, t.erá logar a diluç-5.o -pi:oba\.oria por de1;- dias; e com 
as .provas pt·oduzídas serão os auto::; conelusos, mC.epcndentc
mcut.e d~ mais allcgações. 

Art. 1.w. Da :;entern;a que julgat• provada ou não provaán 
~ imbiliL:iiiãO só caberá aggravo de peLicão. 

Al't. 150. Niin será necessaria a sentenca de habilil.acão, 
·::;í. ort'•:t'I.!<.: idos o,; a1•Ligo.-. a pa1'Le o;; e.onfcssar po1· t(_•rmo nos 
autos. e não houvct· opposição de lerceiro. 

Ai:t. 151. A habi!Lação, julgaua em. uma causa, dispcns<1 
scl' deduzida por a1·~igos em qualquer outra, entre as mesmas 
r·al•tes. de$rl-o quo devidamonle comprovada . 

.ci::, lierdciros, nomeados no inventario pelo cabeça de casal 
c.u iuvenLariauLe, Lel'-so-hão por hal>ilif.ados,. qu:mdo não im
i:ui;nada a sua h~giLimidade. 

ArL. i52. Os he1•deiros ou rcpresenLantes habilitando:;, 
quando inoet·tos, serão .citados pol' editos. 

Art. 153. Eslaúdo o processo concluso para o julgamento 
final, não se o interromperá pela hàbilitacão, que será .de-
duzida depois de publicada a senleuça. · 

ArL. 154. Ante::> de iniciada a causa, si occorl.!er o fal!e
cimonlo da parle compctcnLc para 1;er demandada, a habili
ta.cão será deduzicia juntamente com .o pedido principal e 
ju!.~ad<i a"fiual. 
. · - Art. "155. O ecs:;1onurio ou suhrqgado independe de haui

li la1;fio pam pro:rn15uir na causa, bastando junlar• ao processo 
o rr.spoclivo Lil ~110, eu,ia validade o juiz examinará, ou nellc 
se lav1;ar o termo da cessão, que for effeetuada no curso da 
dnstanoia. . 

Devorú, todavia, o ccssionut·io ou suilroiado provar a sua 
id~ntidadr, (]naudo ddla se duvidat', si não for conhecido em 
juizo. 

CAPITULO V 

OA nu: ....... çÃo DAS PROVAS 

Art .. jSlL O lermo cln dilac·ão probatoria, no processo 
ordinnrio. ·~ de \'i11to dias, urw compulados os feriados e do
mingos, e i;cl'á as,;ignudo na seguinte audicncia, cm que por 
<lcspacho cio juiil a causa 1\)r posta cm prova. · · 

At•L t57. O lcl'mo IH'Oh:üorio corre cm ca!'Lorio, inde
p011deulenH~nlc da inLima(;ÜO das pal'Lcs, e uu seu decurso. 
conlinuo e p_cremptorio, deverá ser produzida. u prova. 

Arl. 15~. Para os aclos probatorios 3crão citados os advo
Gncios ou ><nlicilnd<m:is das pnL·tes. 

A1·t. 1 MJ. O rol tlas testcmuubas. com os respectivos ca
l'ac:lcrisLicos, que Lenham de depo1· uo p1·occsso, será deposila-
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rlo cm cartorio dentro de .ts ho1·as seguintes á audiencia, em 
11 uc fôt· a,;~i y;nada a dilac:ão . · · , 

Art. HW. Si as partes ti'-'erem protestado nos artigos da 
or.,~fio ou da. eonle~laçfto pelo tfopoimento de Lcstcmuuhas fóra 
do. Dist,riclo Fecfenli, OtL r(•qucL'Ct'<'m quuesquei· diligencias q~c 
devu111 ser deprccadus a olllra .iudsdicçf10, o juíz far{L expedir 
a <:ornpeLcutc r:arla e fixal':i o pt•am cou1foJ:"rne a dist<incia, 
úiffh:uldacles da c1mducdio e a na.Lun•:u1 da prova. 

Al't'. Jül. A ·carta ·llL'l'ta.LLoria será suspensiva: 
§ 1.v Quando houver acc01·do das parles, · por lermo nos 

a.ui.o~. . . 
§ 2. º Quando o fac(.o ou contracto, objo~t o pl'im:ipaI da 

uemanda, tiver a.conLecido no log:1r para que se pc<.ie a carta. 
Art. '16.:!. A carla prccat.oria, para i nquiri~ão de teste

munhas não so·à conc<:did~t nos r;:isos cm que se não admitw 
a prova . lc~temu nhal, ou ddla 11ã.o. \fopcnda o julgamento da 
causa. · 

~\d,, Hi3. A rit•neatorio., não devolvida ein devido tempo, 
podcn\. !>Cr jirnta aos atito~ atê a sua conclusão para a sentcn
(~a; e 11rsse ·~asn, o c!:!c1·ivão ubril'á, successivamcntc, vis~a. por 
trüS cliu~ . ao>; a<lvoga•los das parles para dizerem do seu me~ 
rcc1menlo. · __ · 

,\rt.. fü L A ol.J1·igai.)fo da J'll'Ovn incumbe áquellc que cm 
juiY.o aJl(~ga o fuolo de que prcllendc deduzir o seu diL·cito, 
ou ;ieja a11lor· ou !'tio, sa lvo si cm seu favor tiver a presurn
pr;ão de f!ir(~ilo. 

Al't. LG5. E' ob.i(:cto d~ pi·o\·a toda a controvcrsia perti~ 
11Pul1) ao fado solll'C quw ,·ei·sa. o liLigio, ainda mesmo a ne
eativa, qoando se i·esolve t!IH aJ':fil'maLiva; ou ao dil'cito, quan
do :5il1;;ultil'. •.·~(.ran:;eit·o, ou uào escripto . 

Art •. 1 li(; . A re><1Wifo das p1·ovas ·dos aelos e contractos 
µuanlar-::<e-!la o que ·cm g'ln·al e cspL!cialmeute pl'cscrcvem a f> 
lei:s. que oi: i·c::;ulam. . . 

CAPl'fULO VI 

D.\S PROVAS 

Art,. lü7. São admissivcis em juiio o~ meios de provas 
~cgu in lcs : 

~ L" Os instrumentos pllblicos e parlicularcs, crn ol'iginal~ 
p11l•l lt'u f1írma. ou l.I'aslado. 

~ 2.· A confissão judicial ou extrajudicial. 
~· 3." O at·bitramento, vistoria e oxame, 
§ ·L" A~ testemunhas. 
§ 5. • As presnmpções . 
§ 6." .'\s certidões cjos assentos rto rxLincto Tribunal do 

Commercio, o dns Juntas Comme!"<:iaes, registrados cm aeua 
respectivos 'livros, relativamenLo :101' usos e costumes dM 
praças brasileiras. 
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SECÇÃO l 

Dos instrumentos 

At·L 1G8. Os insLrumento!1 publícos, rév~stidos · das eo
lerrrnidadcs Ingaes inl.rinsecas e cxtrinsecas, constituem prov:i 
plena absoluta. 

Art. 1 ô9. .Na classe dos insL1·umentos publicos são con
templados: 

§ i." As escripturas feitas cm notas dos tabelliães. 
§ 2: Os actos authenticos passados cm paizes est.raD8ei

ros ~egundo <JUas respectivas leis, visados pelos consules 
hl'asileiros e reconhecidas as suas firmas pela Secretaria do 
l\línisterio das Relações Exteriores. · 

§ 3.• Os netos judicia.es com os requisitos e formulas 
constitutivas da sua authenticidade. 

§ 4." As certidões ex.trahidas dos autos, livros e papeis 
jucliciaes, pelos respectivos serventuarios de justiça. 

§ 15." /.\~ l!et'Lidõe:; extrahida:; dos Ih-Tos e arciMvos das re
pal'tições publicas federaes estaduaes e municipaes, 

Art. i70 .. constituem prova plena. relativa: 
~ 1.9 Os cscriptos particulares, assignados ou não, e re

conhrcidos verdadeiros pela parte obrigada, ou audição de tes
lNnunhas contestes que os tivessem visto escrever, 

§ 2." Os livros dos commerciantés e agentes auxiliares do 
<'ommercio, nos casos e pela fórma regulada no Codigo do 
Commercio. 

Art. 17L Entre os eaoripws pat'ticnlares incluem-se 
pnra o em~ito da prova : 

§ Ln A correspondencia epistolnr. 
§ 2." Os recibos e quitações. 
§ 3. • As eontas commerciees, facturas, balanços e mi

nn Las de contractos. 
§ 1,i. • Os instrumentos de transacções, obrigações e com

prnmissos de natureta com.rnercial, ou civil. 
Àrt. f72. A presumpção, que induz a prova plena abso

luta, é extensiva aos terceiros, quanto á existencia dos con
tracto~ e dos ra.ctcs certificados no instrumento. 

Art. f73. A presumpcão, que a prova plena relativa 
induz, é restricta ás partes contractantes e seus herdeiros e 
l~omprehende, nfi.o só ::& existenoia do contracto, mas tambem 
a veracidade dos actos A factos nelle referidos, que teem re
Iac:ão direcLa com o mesmo contracto. 

Em todo o caso, os actos e :factos referidos, ou enuncia
d<is fazem prova ple\D.a cont!ra aquelfo que os réfete ou 
enuncia. 



c!mara aos DepLlaOos - lm"esso em 24/00/2015 10: 17 • Página 36 ae 161 

sgss,\D EM ·3{ m : AGOSTO OJ~ Hl20 72f 

.Art. 174. Os documcnLos civis feitos por insLrnwenLO' 
pa1'L1cular s.ó teem vatot• juridico contra tercelros da data da 
sua inscrip!;âO no registro d~ títulos. 

Art. 1i ?. Não teem :!'é em .juízo os instrumentos· publi
cas ou particulares, e quaesquer docun1enlos cancenados, 
t·as)Jados. 1·íscados l' hm·1·ado.~ cm · Jor;:at• suh;.;Laucür e :;w;peilo, 
salvo .provando-se que o vicio foi feito pela parte neHe ín-
teres;;;ada. · 
· Art. 116 . 1'ambem não produzirão effeito os instrumen-

tos publico:> ou particulares, ou quaesquer documentos ernen- · 
dados ou entrelinhados em logar substancial e suspeito, não 
se.ndo a en'lenda ou entrelinha competentement.e t'esalv~das. 

'-\t·t . ·l 7i . Cat·1~~··111 i;;ualrnenll! de fé pt·übaLoria os im;fru-' 
mentas que contiverem disposições que se destruam -recipro
camente, ou co1lidirem com outros o!leN!Cidos pela mesma 
parte, . sem que se -possa. conciliai-os com alguma eXplienção, 
ou distinccão razoavel. 

Art. 178. Si os instrumentos contradietorios forem offe
rccidos por amba~ as partes dar-:-se-ba fé ao que foi feito por 
notarfo de mais credito e testemunhas mais fidedignas. 

Art. .17fl. São inadmissíveis. em juizo, quaesquer escd
p los de obrigações cOntrabidas cm territorio brasileiro, que 
não forem e~adas no idioma do paiz, galvo sendo estrangei
ros todos os contractant~s. e deverão, neste caso, ser apresen
t;i.dos ·compctentemen~ traduzidos em língua ~acional. 

· Art. 180. A traducção será. füit.a ·por interprete• publico 
e, :na falta ou impedimento, por int.erpret6 nomeado pelo jufa 
3 aprazimento das partes. 

Art . 1 S'i . A traduccão, na fól'ma do artigo antecedente, 
tem fé publica. · · 

Art . .182. Ajuntando-se cópia, publica-Iórma ou e:ttracto 
de aJgum documento original, feito sem citaollo da parte_. não 
farão prova sem que .sejam con!eridos com ô or!S'inal, na 
presença de juiz, pelo escrivão da causa ou outro para este . 
fim nomeado, citada a r,arte ou sou procurador. lavrandowse 
lermo da conformidade ou diffêrenca encontradas. 

§ .1.. ~ Si a p·artc interessada convier em QUe se.la dJspen
sada a conferenciá. as sobreditas cópial!, publlcas-fórmas ou 
cxlracto, valerão contra ella, mas nãe> ~ontra terceiros. 

§ 2. • O original set'á exhibtrlo, logo quo algUtna das par
lei: requerer . 

• '\rL. 183. As disposii:õ<'s dos arti~OR antcccdcnt.es sli'O o~
tc11 ;:iva~ aos actos authenticos, escl'iptos de obrigaç15es passa
tl&t cm paiY- eskangeiro, e a quaesquer documentos o Hvroe 
cscriptos am diversas _ lipi;uas. . · . . . 

i\:l'L. 18-i. As cc1·L1ducs L~xtl·uh td:is da:; notas pubhcnt;, ou 
ôo.: autos, pelo::; e::;criviíu~ e tabolliãcs, fazem prova, indopen-
tlcut.cmcnlc da conferencia. · 

~\rt. '185. E. 1•c1)utu1lo. 1:01110 ori'!;inal. o pri1111ci\'o ti·asla
co. que devem os Labclliãcs dar ás partes, das csct'ip_tura~ 
la.nuaúa::; cm suas uotu.s. 

c.-Yol .. VI. 
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Art.. i8'G. Quanllo um insL1•mntmto l'í'll~r rel'ercneia a ou
Lt·o não s~ lhe dará fé, sem que o instrumento referido se.ía 
apresentado, si não estivei· incorporado no referente, ou nclle 
se. llâo fizer remissão ao livro e folha daquelle em que te
nha. sido registrado. 
. ArL. :187. Si augum instr';lmento :piublíeo i'o1• at'guidu ~e 
!also pela parf.c contra quem e .offeree1do,. declarando a razao 
do falsidade e mais circumstancias, o juiz inquirir;i logo o 
tabellião ou escriváo que fez o instrumento bem como as tes
temunhas ínsfrumentariaH. eorn cítaçã.o das 1)artes, proeudon
do igualmente a exame, por peritos, no documento arguido de 
fal::;o, para se verificar a existen.cia do vicio que se lhe at-
tribue. · . 

As diligencias para a verificMãO da falsidade se farão 
cm auto apartado. 

Ar~. 188. Provada a falsidade, deverá instaurnr-so o pro
ce:,;so criminal, depos de julgado definitivamente o incidente 
no cível. 

· A certidão do exame e da sentenca que julgar provada a 
falsidade. depois d~ansitar em julgado, servirá de corpo de 
delicio vara o proces~ crime, sem necessidade de outra for
malidade. 

SEC.Ç.iO 11 

Da confissão 
/ 

At·L. rnn. A confissão sómente vale sendo Jiv.r.e, clara, 
tx·r~a. com cxpt'essa causa, versando sobre o principal da de
manda e não sobre o accessorio, e sendo feita pela propria 
parte, ou .por procurador bastante com poderes especiaes. 

Art.. i'()l{.ll, A confissão j-udidal só pôde ser feita llelu. poi>
-~oa tJUe está ria livre administração dos seus bens e por termo 
nos autos, ou cm depoimento_, 

~wí. 19i1. A ooilfissão, pot· termo 'li.OS. autos, d~v~ set." as
;;ignada pela parte e pelo juiz e, julgada por sentenca, se pro
cederá <i. execução. 

Art. '102. A confissão sana o revalida. os erl'Os de pL'O
cesso, não l:iupprindo, · porém, a esoriptura publica e 1)arti
cular, quaudo <la essencia, ou ~ubstancia -Oo conti·acto. 

Atl. · i\13. A confissão constitue prova µl omi relativa, só 
prejudicando ao coníitentc n seus herdeiros, o nilo ao terceiro, 
uinda que co .. hm•àofro. co-obrigado, ou socio. 

AtL HH. A con:!'i~sil.o ú imlivisiv-el, nüo podondo 1101· 
acceila cm }KlrLe e rc>joita.da cm parle, no caso on1 quo é a 
unica prova; e só poderá. se1· retraotada por erro de facto, em 

, acção para C!>Sl'. t'im intentada. 
A1·L.. HJ5. 8endu va~a uu equivoca a (JO!ll'issão, o juiz 

mandará que a parte. a dcc!ar1:: ou explique e, si recusar, será. 
interpretada contrà ella. · 
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ãrL 196. A coni'issão, om. depoimento, requer ciiacão 
pessoal da parte, com a comminaoão de confesso, quando pela 
lei tenha obrigacão .de depor. · 

§ 1." Si a parte não comparece, ou comparece e não quer 
depor, scl'á · havida por ccnfesso, sendo, todavia, permittido 
purgai· a móra antes da sentença, quando impedido por justa 
causa, que deverá. . deduzir cm requerimento, pedindo ser 
admittido a depor com audiencía da parte. 

§ 2.º Fallecendo a parte citada para depor, antes de jul-· 
gada a comminação da pena, esta não passará a seus lier
dsircs. 

Art. 197. Para quo a pa.rLD seja obrigada a. de.por é es-
sencial: · .- · 
. § 1.., Que os artigos versem .sobre ma teria de facto e 
~obre cousa cerl;a e pertinente, ou connexa com a causa. 
l § 2.Q Que os artigos sejam claros, precisos, coherontes. 

nao criminosos, nem diffamàtorios, posto que pertinentes ã 
causa, nem meramente negativos. · · 

Art. 198. Não serão obriga<los a depor os hel'd,eii'os ou 
successores, uuiversaes ou singula::es, e os representantes oU: 
mandatarios de associações ou corporações, sobre factos es;. 
tranhos ·Ú sua gestão e administraciio . 

.A-1·t. 1'99. O depoimento prova ple11amenbe conLra, mas 
não a favor, da parte que o prest.a. . . 

Art. 200. A parte não ·i>ódc ser obd~a a depor mais 
<le. uma vez, na mesma causa. 

SECCXO III 

JJo arbit1•amento, vistoria e exame 

Al'l.. ~O l. O. a~.bitt·an11.mto tm·:i lo•rar nos casos expressos 
em lei, ôú quando o facto. do qual depende a deoisãci fiD.lll 
tia causa, carece do juizo, info;:·macão ou avaliacão de profis
sionues cu peritos, que delle tenham conhecimento es--
peolfioo. "' 

At•i. 202. Quan<lo 00!tVie1· :is pax·tes o a.rbitramento, de~ 
vem .1·011um•ol-o na accão, contcstaclio, ou allegacões fiuaes. 

ArL. 203. P1.'oocdot•-so-hu. ao àrbit1·amento na. dilaciio 
p1·cbat.orla, sendo n.ntoriormenLc requerido pelas partes, ou' 
nos casos oro quo a lei o exige: . terá, porém, togar afinal, 
tJuaudo l'NJnerido depois da dilucl1e>, e ao juiz parecer neces-
~urio l.lil.SC meio dn p1•ovu. . 
· At't.. :.J0.'1. A l(luvaoüo su1·á 1'4.11 la im au<lient.i:i. apraza.da, 
11cmeando 1.m<ln umn <las parles o seu arbitrador, si nio 
aecordnrcm em um s6; fazendo· o juiz, no primeiro caso, a 
nomeacão do terceiro. 

~ l." Ha.vr>ltdo mui:- de um auio1· nu -dr.' u111 
:i~co-rdarem na nomeação, prevalecerá o voto da 
cada um dos grupos e, verificando-se empate, 
sorte. 

l'dO. :-:.i nau 
màiol'ia de 
deoidil'á· a 
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§ 2.º No caso de revelia das partes, ou quando o arbitra
mento for e:x;.;.officio, compete ao juiz a nomeação dos arbi-
tradores. . 
· Art. 205. No incsmo aclo e audicrcia. depois da louva1ião 
<Ias partes e nomeação de juiz, poderão ser recusados os arbi
tradores, ou por falta de idoneidade profissional, ou pelas 
mesmas causas por que podem ser inhabilitadas as teste
munhas. 

~l\rL 20ü. O Juiz na me::;mt1 aur.lic1wüt nu IHt .;1.~:,;uí11k•. si 
alguma da$ partes quizer produzir prova. que não po.ssa apre
sentar logo, tomará conhecimento Vet'bal e summario da 
questão, reduzindo a termo a suspeição, interrogatorios e 
prova produzida e a sua decisão, da qual não haverã recurso. 

Art. 207. N<:imeados os arbitradores, serão intimados 
para prestar o compromisso legal. 

Si não acceitarem a nomeacãc,, proc~der-se-ha a nova 
.Jouvacão, pela fórma do art. 204.. 

ArL. 208. Prestado o ~om1•rcnnisso, si os arbitradores não 
comparecerem, sem excusa legitima, no dia :e logar designados~ 
.ou não derem o laudo, ou concorrerem para quô o arbitra
mento não seja feito no termo assignado, QUe o juiz poderã 
prorogar razoavelmente, se lhes comminará como multa, as 
d<ispezas do novo CT:I'bitramenLo, a que se procederá, nomean
do o juiz o arbitrador ou arbitradores, em logar dos que 
faltarem. . 

§ i... O não comparecimento do arbitrador ou arbitra<,10..; 
res. quando por motivo ,justificado, os relevará da multa, 
dando-se a substituicão no ·acto, pela parte, ou pelo juiz, na 
fórma do art. 202. 

§ 2.• A multa será cobrada e~ecutivamente. 
Art. 209. ~erá, todavia, transferido o dia do arbitramento 

ou prorogado o termo P.ara eile assignado, e não haverá lopt' 
a substituicão dos arb1tradore~. si as partes coneordal'em na 
transfercnoia ou prorogacão. 

Art. 2i0. Os arbitrador e;; nomeaâos . eonsultarão entro 
'si e o que rm~olverem, por pluralidade de voto$, será reduzido 
a escripto pelo terceiro e nssignado por todos,. cumprindo ao 
vencido declarar expressam1mle as razões da d1vergenola. 

ArL 21 t. Si ne.nhum accOrdo houver, e forem os trea ar
bitradores de opinião diversa, cada um esereverá ó ·seu laudo 
como entender. dando ae; razões em que se funda e impu
gnando os laudos contrarios. 

Art. 212. Os laudos, quor accot·des, quer divergentes, 
:;erão co;cripto~ cm termos cla1•os · e .precisos, e conformes aos 
11uesiLos propost.os. _ . 

Os quesitos dos advogados scruo apresenLados na aud1en
cia. da louva•:ão, e os do juiz. virão inserloa ou mecionados 
no despacho polo qual for- decretado o arbitramento. 

Al't. 213. Apresen!.adps ;.is laudos, si m.!los Uouv.al." al~m 
ponto que, por clcficionte ou obscuro, precise ser esclareotdo, 
o juiz r:x-officio, ou a requcrilnenLo das partos podel'á or-
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ôenar o3 necessarjos esclarecimentos, tendentes n supprir a 
.deficiencia. ou obscuridade do parecer. 

Art. 2H. O juiz não é a<lstricto ao arbitramento, cujo . 
laudo meiam'!nfle colns:ultívo ou de informa.cti<>, seu valor 
probatorio deve:M ser prudentemente apreciado afill!al, se
gundo as regras da recta razllo, podendo mandar proceder a 
segundo, no caso de divergencfa dos tres arbit,radores. 

No segundo arbitramento não poderão intervir os nrbi-
t.radores do primeiro. · . 

Art. 215. O jlliq; devo negar o arbi tramento, <mando o 
íact.o depende do te~temunho r.ommum, e não do jutzo <ispe-

. cial do JJerit.o~, ou q11ando não depender delle a decisão da 
causa, · 
. . Art. 216. A víst.ori•:i. e o exiame para a inspcccão oeoular 
e averiguação da natureza e circumstancias de facto contro
vertido na causa, teem Iog:i.r, nos mesmos casos, termos ~ 
f6l'ma do arqitramento. · . 

Podem. todavia, ser requeridos, bem assim, o arbitra
mento, como acto preparatorio, si houver rnzão para temer 
pel'igo, ou grave damno na demora. · 

Art. · 217. Si a vistoria depender de arbitramento pro
eeder-se-ha na · fórma rlos arts. 204 3. 200. po1feooo o juiz e 
as partes, além dos quesitos, do art. ~to, dirigir :>.as arbitra
dores, no neto da vistoria, as perguntas convenientes. 

Art. 218. O juiz, bem assim os peritos, poderão, no acto 
da diligencia, ouvir testemunhas. . · 

Art. 219. A vistoria. será reduzida a auto assignado peJo 
juiz, partes, advogados. arbitradores, peritos e t.estemuntia..". 

Art. 220. A vistoria nã:o tem logar: 
§ i. • Qu!lndo a inspecção ocr.uiar for imprati~avel. em 

razão cfa natureza f,ransitoria., ou vnriavel do facto. · · 
§ 2. • Quando tot' desnecessaria á vista . das provo.s, ou 

:inutil cm relar:-íio á q11est50 discut.idn em jUfao. 
Art.. 22i. Oi'< exames do!'! livros <los commr.reianles só 

poderão' r.ffcctuar-se. nos ca!'los espeoiaAe, " pela fôrma pre
scripta . no Codigo Crimmerr.ial, pora n sua exhihiciio ,jUdicinl, 
integral nn parcial. J'I01· meio .d:i. competente n~!io, ou, nn 
pendimcia àn lido. pnrn si' n'·orlgunr e extrahir o t.ooanle i 
auesuio. 

A·rt.. 222. .São extensivnf: ns disposic&s do 1U'ligo ant.e
cedP.ntt'! uo exame dos livros dt.ts assooiaoões, oorpor111:1Jes ou 
s~icd!ldes eivis, relnt.iv!llmente ás qnosf.~es d&s aesootndO!, 
enf.rn si ou com f.ercoiros. · 
· Art. 22.~. O Pxnmc1. para n averi ~u·:.cão e n:p.t'ecitJ.Qfi.o da 
:ilgum facto. rrue riepnm1n rlo conheoimento ospecifico !l titna 
profissão. nr(.e ou orririo, deverá effect.unr-sc por peritos 
nomeados nos Lermos e pela t'órma do art. 2CM . · 

Al't. 22/a . O~ pcrilos nodorão e:x:nminar os anf.os cm cnr-
lorio P. s~m; laudos sm•río ~scriplos <:' a.presenk\dos. na con
formi.dado \los :irts. ·. j 10 :1. ~ 1 2, o aprc-cíados sef,;'undo ns dis
po$!i!:'.Õe!:; do nt't , ~1 !i. 
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SECÇÃO lV 

Das testemimhas 

ArL 225. Pode1n ser testemunhas. em juizo, todas as 
:pessoas de um e outro õex:o, qu.e expressamente não sejam 
prohibidas pela lei, ou incapacidade natural.· -

Art. 226. Não p00ern ser t.estemunhas: 
§ 1 . º Os loucos de todo o genero . 
§ 2. • Os cegos e surdo!!', quanto á pro''ª dos faetos, que 

depcndorom dos sentidos q.ue lhes faltam. 
§ 3. • os· menores de dezeseís annos. 
§ 4. º Os interessados no objeeto do litigio. 
§ 5. 0 · Os ascendentes 1· e descendentes.· ou eollateraes, pol' 

consanguinidade. ou nffinidade, até o 2º gráo de algtJma. da!'! 
partes. 

§ 6.• O!!! conjuges. \ . . 
§ 7. º Os condemnadas· por crime contra a. fé publica. 
§ 8." Os asS<llariados, ou suspeitos de suborno, de algum 

dos litigantes. 
A·rt. 22'7. iN:ão serão admittidos a dep-or as testemunhas, 

cujos nomes. profissão e domicilio, não constem do rol de
positado cm cartorio (art. 159) . 

Art. 228. As testemunhas farão a promessa. solemnG <le 
dizer o que souberem e 'lhes for perguntado. . 

§ i. º Devem declarar seus nomes, prencmes, idade, pro
fissão, estado, domicilio ou residencia; e, outro.sim, si teem 
parentesco, amizade. jnjmi.zade, ou dependencia de alguma 
das par-tes, o.u algum interesse na causa. · . 

§ 2 .. º A. testemunha inhabil que occultar esta circum
stnncia. poderá ser contradictada pela parte contra quem for 
produzida tornaJ)do"'."se por escPipto a contradicta. e a reswstn; 
decidindo o juiz, em vista da prova no acto produzida, si de
vcr:í, ou não, ser inquirida a testemunha. 

§ 3. º As testemunhas serão inquiridas pelos advogados, 
das part.es que as tiverem off.erecido e reperguntadas pelos 
da part,e cont.raria; os depoimentos serão escriptos pelo es
crivão e rubric.aàos pelo jui:r., que poderá, no acto da inqui
riQão, fazer as perguntas que julgar convenientes. 

1\t'i. 229. O Juir. <l:i. cam\a, qna-ndo 11rrolado entre as tofl
temunhas, declaram por <iespacho nos nuto~ t.er ou não co
nhncimento do facto, ou ohjecto da inqulr\r::ão; no caso 
U.ffirmativo passará o feit.o ao seu substituto. 

Sendo o escrivifo da causa incluido no rol, geu depo,i
monto <:>erá escripLo· pelo escrevente compromissario. 

Art. 230. As l.eslemunhas sct'ÚO pergnnLadas ou reper
guntadas t!io sómente sobre os facto~ arf,icnlndos nn anoí'io ou 
contcstnt".ão o suas circumst.anclas. devendo responder com 
pt·<'cíi;:ão rJ clarm:a ás porgnntas qu0 ~r lhes fizerem c ,.drcln
J"t.lt' a razão dn. sciencia, ou conhceimcnl.o de sna.s affirtnaçúes. 
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· . · §' 1 . º As test~munhas sedio inquiridas separada l: succes
sivamente, começando -pelas do aut.or, pi·ovidenciando o juiz 

· de modo a que os depoimentos elo umas não sejam ;presen
ciados pelas outras. 

· · ~ 2 .. ~ Os depoimentos das testemunhas, quando em con
tradfocão forma.1 entre si ou os das partes sobre facto certo 
e principal na causa, poderá o juiz ordenar a respectiva aca..:. 
r1:acão, reduzindo-se a termo. . · 

Art . 231. Ninguem p6de ser obrigado a ·depor de factos, 
a. cujo respeit,o, por P.Sf.:tào on 1JI'Ofissão, <leva .gtJ.ardar se-
gredo.. . . . 

Art.. 232. As ·tesLemunhns n'lmeadas pelas 'P'artes po-
. dem comp:..recer independentemente de citação, mas, si fo- · 
rem citadas e não comparecerem sem motivo justificado. se
rão . conduzidas debaixo de Vll:ra e l)l'OCessaàas criminal-
mente como desobedientes. · . 

Art. 2133. A test,emunha :poder{~ l'ec.lamar da pa,l'te respe
ctiva o pagamento das despe1,as para o seu comparecimento, 

. inclusivu o s alario ou dial'ia; que pOt' esse motivo debta de 
receber. 

ArL 23-L As testemunhas, legitimament.c jmpedidas de 
compárecarem em Juízo, sP.rão inquh·idns em snas residcn-
cias. · ·· 

As que residirem fóra do t.erritorio do Districto Fe
deral serão inquiridas, perante o juir. do seu fôro, ern virtudí! 
de càrta precatoria. . · · · • 

.Art . 235 . Não poderá ():"'.CP-der oa seis o -numer-o <las les
temunhas de cada uma das partes. além das referidas e in
formantes. quando não for O meio unico de prova . 

Art,. 236 . . Si a tesl,emunha não entender· ou 1\ão fallar n 
lingua nacional será inquiri<l:i. por meio de fof.~rprr,t.I' . qU<' 
pr~s fará n compet.ente compromisso. · 

Ark ~37. ~i nl~mma t.ost~mu·nh:.i. houve.r Ü('. ausent.n.r-t=;e', 
Ot! si por !"Ua idade avanc.adu. ou molest.ia grave. houvrr rr.-:
cdo de qne ao f.empo da prova jú nãn exis ta. poderá s1?r an
f.ccipada a inquiri<)ão. a requerimento ~ prévia C'il.ação rlM 
intcrMsadofl. cnl:re~àtl..do-sP. o depoiment,o ao rPqnêrentc. 
para dellc se servir.' qlla'!ldo <:como lh~ r.onvier. . 

A·t·I . 238. A p-rnva teslemnnhii l 6 in::irlmissivel para 
provn rlo ccmtt·actos q11<' : conforme. a lei. só podem sc>r pró
Ynctn~ por í'!;Mipto, on c::.:ceclcr o seu valor a :1. :000$000. 

Qualqncr que sc,ía, porén1, a quantia do cont.raot.o · 1\ nd
mi~;; iv~I. r.omo ~ubsidlaria. ou complementar rlc ouh':i 1wovn 
pnt· r.~criplo. 

SECÇXO V 

Das presumpç°ões 

Art. 239 . As -presum~ções ou são legaes, otl communs. 
As legaes, SliC) absolutas, 0\1 condioiona.es. 
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A.rt. 240. São presumpções 1 egaes a.bsGlu La::: os factor~ 
ou actos que a lei expressamente estabelece como verd~e. 
ainda que haja prova em eontrario. . 

Art. 2U . Presumpção · legal condicional é o ncw ou !11-
eto que a lei expressamente estabelece como .verdade, em
quanto não ha prova plena etn contrario . · · 

Essa ptéSUmpção dispensa. do onus do. prova óquelle 
que a. tem em seu favor. · · 

Art. 242. Presumpcões communs a;to as que a. lei não es-
1 abr.lece. rnas ~r. f11ndnm a()uillo que ordinariamente acon
tece. 

Art 24.3. As presumpcões communs .são oomíssiveis nos 
mesmos casos em que o é a prove. testen.lunhal, e serão de
dw;idas e apl'eciadas pelo juiz, conforme as regras de direito. 
com prudencja e discerxfünento. 

CAPITULO :VI 

DAS ALLBoAÇÕBB ftli(AES 

. Art. 244. Decorrido o ter.mo da dilação probatoria, o 
que certificará o escrivão nos autos, em segUida e suoeessiva
mente abrirá o de vista, pelo pl'azo de dez dias, ao advogado do 
autor e do rêo. . 

§ 1. º Si houver litiseonsortes, dirão tódos .por urn só ad-
vogado, deutro do mesmo pràzo. . · 

§ 2. º Si houver assistente á causa, fará a sun. allegacão 
por advogado no :mesmo prazo, conjuntamente com a parte a 
que a.saiste. · 

§ 3 ... O oppoente terá um prazo distincto pnrn. allegar, 
depois do autor e réo. 

Art. 245. Nas a!lega<;-óes finaes dev&rão as partes ao
oumular todos os re<iuerimentos que lhes convier no int,eressn 
da causa, e poderão ajuntar os <focumentos não obtidos du-
rante a dilacão . · " ' . · 

Art.'. 246. Decorrido o :prazo ·para. as :illega4"Ões da.~ pn:r
tes,. tenham ou não arrazoado os advogados, o escrivão co
brará os tuil.os, independentorntnte de despacho. e ôs far:í con
clusos no juiz para a sentenca, devidamente senados, prepa-
radas e pago. a tnxa judiciaria. · 

CAPITULO VII 

DA SENTENÇA 

Art. 2/i.7. A ::enLcnça deve ser .proferida com pleno eo
nheciment.o da causa, vendo e examinando o juiz altentamente 
todo o processo, i>ar:i applicar o direito á questão ou facto 
controvertido ~nlrc as partes. . 

Art. 248. Examim1dos ·os a~Los, si o .iuii entender neces ... 
!:aria alguma diligencia para julgar ;ifinal, poder-'á ordenai-a, 
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fixando prazo conveniente para a sua exeeu1,1ã9, fa.Zendo, ·ou
trosim, supp['ir as faltas e nullidades encontradas e as que 
íorem allegadas pelas i:iarl.es. 

. Árl. 219. En.Lendendo o juiz que a ea11sa se neh:i em es-
tado de .iUlgamento. da.Tá a sentenç:i. definitiva, condemnando 
ou absolvendo em "todo ou em parte do pedido, segundo· ro1· 
provado dos aulos, sem que possa julgar a mais do principal 
pedido, ou sobre questões que não tenhalll. sido objecto da 
lide, salvo as ql1c implicita e virtualmente nelle se eom
prehendem. 

Art. 250. A sentença deHniLiv:i. deve ser clara.; summa~ 
riando o juiz o pedido e a contest~ção com os fundaQlent{)s 
respectivos, motivando com precisão o seu julgado e decla
rando a lei, usa ou estylo em que se fundar. 

Art. %i. Deixarão1 porém, os .}uizes de ª!>P'liear as leis 
manifesta.mente illconsr.itucionaes g os regulamentOtJ, cujaa 
prescripcões forem evidentemente incompativeis com as leis 
ou com a Conslituicão Federal. 

~rt. 352. A sent.enea. deverá. versar sobre causa ou quan
.tia cer.ta e, quanto a fructos ou interesses, damnos ou pre
juizos. determinará. a sua importancia ou quantidade liquida, 
quando e!:lpeciíicada e sufficientemente provada, ou estabe
lecerá as bases da sua liquidacão, quandp insufficiente a pro
va; ou absol-verá. do pagamento, quando !alhos os· elementos 
para a i>ua especiricacão e avaliacõ.o, sem prejuizo da ~ão 
direct.a e competente para esse effeito. 

· ArL 253. Todas as sent.encas serão eseriptas, da:to..das e 
assignadas pelos ju'izeB e publicadas sm au•iienoia. ou em mão 
<lo esCJl'ivão, lavrando esle o competente termo. 

. Art. 254. Os effeilos da sentença, todavia, só decorrem 
da intimação ás partes, por seus procuradores ,iudiciaes, l'l&lvo 
quando preeentes á audiencin da :publioneão e os expressa
mente execll.tados no Codigo. 

Art. 255. PubliITTJ.du n s1mtenç'a definitiva. o juiz não muh 
poderá. reformai-a, poden.do, apenas, declarai-a em ponto 
duvidoso, eontradictari() ou omisso. por meio de requeriment-0 
<la parte, dentro do termo do 48 horas da sua publioaeão ou 
intimação. 

Art. 25G. Pnrn ri rl1!clarneifo da sentencn .. itmLn. n ~et.icii.o 
:ios :mt.os, ser!lo Jogo conclusos e, independente de a.udiencia 
da outra parte ou qualquer diligencia, o Juiz dooidh.•á da re
clamai;fio, se.m fazer óu lrn m1Hl::mc.a no julgado, ou d~ fJ\lul~ 
<]lH'l' modo ürnovnl-o em sua subst:mci::i 

Art. 2r.í7. As intNlor,ufm'in."1, ou sin.ples ou com forcn d~ 
senL1mc.n dei'iniLivn, poderão ~.cr rl)vogadns por meio do ng
:C.'Tflvo. nos ea~os 1 n'Xl\1.ivnmf.'nl.P. individuadcs no ad. 905. · 
· Art.. 258. As s~ntenr,as RN'ão proforidas o publicadal! nos 
prazos deLel'minados na lei. e. na i'alt.a de dispo8içao· especial. 
s~rá de :rn dias, pnr:i. ns rl~finil.ivfü~. catitados da conrlnsão do 
foi to, r. de dez dias pnra .as int.r.:rlooutorias. 
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:\rf .. 2tm. A scntencn dcfinil.iva sobre a causa, ou a. in
terlocutoria sobre os seus incidentes, condemnará . a parte 
vencida na.e; custas, ainda que não fosi;.ern· pedidas. . 

· §, i. • A scnlcnca condemnn.lo1•ia, em. parte do pedido, 
mand:n·:'~ que ns custas sr:jam pa~as na proporção do vencido. 

· § 2. º No caso dQ li t.isconsortes, us custas serão n:ateada.s. 
Art . 260. Atol custas i:wrão contadas pelos respcr,f.ivós ser-

vcntut\rios, não se eompuLando ' ao vencido: · 
. § i. º As de diligencias e actos superfluos ou desnecE!Ssa

rios ao regulal' andamento do processo. 
§ 2. • As de diligencias e netos repel.idos por culpa dos 

funcoi.onarios ou empregados: do juizo, :i. quem devm•íín :;e1· 
contadas para o respectivo · pagamento. 

§ . 3. º As indevidamente cobradas, ou mo.rgeadas em do
cumentos ou papeis Junto::; aos autos, ou em netos ,;udiciacs 

· nclles pra.ticados. · 

TITULO II 

Do processo summario 

Arf,. · 2!H . São processn.das pela t~rma summru::ia: 
§ 1." _.\s acções, de natureza civil ou commercial, até o 

valot' de cinco contos, que nú.o derivarem d~ di:reitos e obri
g:ições r eaes, ou especiálmente não for estabelecida outro 
fórma de prpcesso. · · . 

. §. 2 . º .. As accões de nulliclade do registro de marc.a de ía-
. . brícn e de commcrcio e para a sath;1'ação correlativa. dos . 

<lamnos causados. . . 
. § 3. • As aci:-ões rP-lativas . .ao emprego ou uso illegal de fir-
ma -rei;isLrada ou ínscripla/'ou para o fim de obrigar o con
currcnte, que tenha dh'eito a firma identiCa; a modi:ficnl-a 
por fórma. que s0,in impossivcl erro ou ·confusão, e a~ cotlsO'
qncmt.es indemnizações dos damnos e interesses. 

§ 4. • As acções para a indetnnizacão da conlrafncçüo de 
direitos autoraM. · 

§ 5. • As ticc.ões derivadas da fallencia. relativamente aos 
hens; interesses e negocio:: ua massa. admissão e c~c.lursão ele 
r.redOlt'0S;#{Í c)assificaciio Oll graduacão de credif.Os, C ft rcspon
Sabl!idadc no socio commandil.ario, solidariamcnlc. ohrigado 
com o fallido. 

§ 6. º As accõr.s originarias de npolices de segnrn t.11rres-
· trc ou do vida. . 

§ 7: º As acc:.ões r P.latívai:; a c3dernctas de t:rahnlhadorf!s 
agricolas. 

§ S. º As accues dé alimentos ordlnnrio-~. solda.das. sala r ios. 
commíssõcs. porcentagens e reLríbuicves n deposit:i.i-ios, guar
<1n.-livros, f):l.ixc.iros e qnaesqner out.rns prepostos. t,rapich1li-
1·os. ·.•ll ttdminíst-ratlore,. de armazens dl' dcpositn<:; <' :igl'ntc·~ 
fie lnili:ies.: a OJ)CrnriM, ',jn!t'nal~ro$, Oll d!lme,c;;tico!' . · 
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Os alimentos provisionnes e:rpensa litis, a que · t.~v~r di
r.cito e requerer o interessado, serão taxados pelo JU1z dtJ 
eau·.oa. em aLtenção ao extrictamente n~cessario ao 11ust.ent.o 
vest\13:do e h~bitacão do nul.or e ás despezas da demanda, ·pre
cedendo audiencia <io a•éo e decidindo, summat•iamcnte e do 
plano. as contcslatõcs riu e forem deduzi-das~. · 

§ rJ.º As acções para. o pagamento de honorarios dos 
advog:idos, medicos, cirurgiões. eugeuheiros, professores e de 
quaei:ql,lcr Ottf.ro-a scrvi cos profissionaes, na falta de cont.racl.o 
com os 8eus dientes. · 

§ :lO. As accões derivadas da conduccão e Lt'ansporte, ou 
deposito de mcrondorias. · · · 

§ :1 i. As acções pat·a :tcsi:indir contracto de locat.ão õc 
predio urbano ou .ru!c<tico. por inàdimplemcnto de suas clau
sulas, e para a e.obrança da multa ou ·pena convenr.:ional, ncl-
lcs estipulada. · 

· § · 12. A13 acções para res;;ate do imroovel vendido com tl 
clausula de reLrovenda ; para a r esLituição <ia cousa vendid:i 
com ri de pact.o commi~s-ot'io: ê ·para rescindir a venda de. 
constt com vii:: io rcdhibJtorio e haver a restitui~áo. ou abati-
mento do preço pago, e maís datnnos e interesses. . 

§ 13. As -acçõe1< pàe:t reivindicar. ou desobrigar immo,·ci;: 
no casal alienados ou onf.'radol'> pelo m:u•ido . . sc·m out.org:i. ela 
mulher ou supprimonto judicial; para annullar a fianca ou 
doação, illcgahnenl.<?, pi:cstaiàa ou foit.a Dei.o marido : ç para 
rehaver· o ctote. ·ou out.ros bens proprios <ia mulher, sob a 
ndministracão <lo marido. . 

§ H. As .a~çõe~ rcvocatorias de doações e nuUidade de 
partilhas. 

§ 1.5. As acções, que as lei:;, em geral, mandam p1·ocessar 
f!Ummariament.e. . • 

Art. 26i (a). No processo summar io será. obS(lrvada ames
ma ordem <lo juízo ordinario. relativaJl)ento aos neto.~ ou ter
mos para -a prol)os i~i'iú e c<1ntest~ic;ãn da acção. dilucão de 
pi•ovas. nl!egai:ues Iínaí!s c- .itilgnment.o, c.om ns sr:;uint.f';; nl
foratõ es: 

§ t.· O praw paro a contrsfai;ão· dn acr,ão (nrt .. i\l) e dn. 
rrconvenção (art .. :lO<i) é d t! cinl!o diJls. 

§ .2." O prazo d11 di 1açílo prohatoria (arf .. 1.53) não po-
der:í exeed<'r de -t 5. dias. · 

§ 3.º O prà7.0 pnrn ns aJl (lga çõN fin:rns (art. ~YiO) ó dC'. 
cinco dias. 

§ 4. • As excepções de suspeição e de ine-0mpetenciB. se
dio offerecidas afaS o terceiro dia do term.o assignado para 
n r,ontestac-iio, obser)•ndns as· disposições dos arts. 89 a 91, 97 
e ~)8, para o ·seu processo () julgamento. Quaes(!uer out1•as 
nxcepções scrffo al!egadas nn contestnçáo, como matoriu de 
defesa. · 

§ 5.0 A sentenca ser:í proferida e publicada dentro do 
· iO dias, l!Ontaci.os do termo da concilusão do feito. · 

Arf .. 2M. Nus acc,;ües cm que o val01' du. causa não ex':' · 
c•ed1>1· .de um conto de r1Hs, ou nf\o versar sobre direroo~ rr.aes; 
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offerecída :i contestação, o juiz designará. uma audiencí~ es
peeial para a tirova, e nella fará reduzir a termo circumstan
ciadamente. os requ~z:imentos das partes e depoimentos das 
t,estemunhas; e -em segu~d:i o escrivão ::tbrirá vista dos nut.oi; 
por tres dias, succéssivamente, aos advogados, para as alle-
gações finaes. · 

Vencido o prar.o e cobrados os autos, quando não tr:i
.zidos a ewrtorio, serão conclusos ao juiz, que procederá. na 
fórma do cnp, vn do m: I: 

Art. 263. A fórmn ordinaria do processo poder:\: sei- sub
atituida pela summarin do art. 25S, quando' expreasameute 
conyieX'em ás partes. · 

TITULO III 

Do prooesso execac.ivo 

CAPITULO I 

orSPOBICôES co~s 

Art.. 26/i. O procf'ssr:i nxecut.ivo é o modo ou fórma do 
e:icarciaio dn.s aecões : . . . 

§ LQ Da Fa'tenda Municipal para a cobrauett d:i.'s divida~ 
activas do Município do Distric.to Federa.!, provenientes de 
impostos, taxas, fóros,. laudemios ~ multas, e de alcanee do~ 
responsaveis. . 

· § 2.n Dos advogados, m~mtíros do ministerfo publico. so
Jiciladores, servcntuarios. ofticiaes e empl"egados da j u;;tiç:i, 
pal'a a cobr:mea das custas conta'llas na conformidade do re
specfüro regimento . 

· · § 3.º Dos advogados. solicitadores, medfoos, cirurgiões. o 
<mf.ros profissi'onae-:o. para :i: r.01.>ranc.a dos honor3rios contr:i
étndos tt0r e!mriplo em devida :!'orma. · · · 

~ ~.· Doi> eonduc tores ou commlssarios de generos, para 
a cobrançn dos fret.és, alugueis e deS'(lezas de éondue4}lio o 
tr:ms~.1ort.e. • 
. s'. 5.0 D'os corretores, par::i a cobranea da3 despezas () 
commissõP.s d~ corretagens, e dos leiloeiros, nas vendas · ju-
diciaes. · 

§ G." bos inl<rrpr~lei:: ou tradu<!iore!'I> publicas. parti u 
l'Obr:m(~a dot: nmolmnenlos tn~ado~ no:-\ r e::.:pe rt.ivos rc:;i- · 
mentos. s 7." . Dos credorei: hypotllocario!'l " pignoraticios·. pam 
eitecucão dM clivídas oonslUuhlns por hypot.heca ou penllo1·. 

§ s.• ))o;: credores 901· \)sci-iptura publica, eont.ra a pe.i;-
f.O:\ nelln obrigndn por divida f)Xi~iYül. liquida e certa. . 

§ 9.9 Dos c.r11dorf!s. por lllf.t·a;; clf' f'.aml:iio l' ncitm• pl'O-
missorias. · 

~ 1 O. Do!;· crcdore l", por cheqile.>. e conl.ns-rorrnnt cl>. C'Oln 
u S3ldo ri'-conhe.r..ido exnc!o pelo devc1for. 

,,,. 
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§ 11. Dos 110l'fadore::< ele wm·1•auts, ou dos <:onhccimcnlus 
4ie• dcposi Loi; cmHtidos pelas. emprcza·:s de annar.cus gc1·aes, e 
1Jo.:; recibos dn. seus cmprc~arios ou lt•apichciros. 

~ rn. Dos crcdm·c':\ po1· fú-1·os, laudcmíos e alugueis tlc 
immcveis . · . 

§ 13. Dos liquida ta rios do massas falli<la:.>, pa1·a. l:!c1·cin · 
iutegl'ada:; as acc;ões ou quotas subscriptas, pc1'Js acdoni~tas 
de companhia:; anooymas e ouLros socio-;; de rcs.1:1oni;abiliclada 
limitada. para a cons_tituicão do fun<lo social. 

§ H . Dos uredores de pensão alimentícia, r .ellda vitalicia, 
ou temporada. . 

~ 15. Em Lodos os demais ca:ios em que a::; lei~ ui vis e 
commct•ciacs e este eodigo mandam proc.cdcr ex:ccuth•amentc. 

At·L. ~05. Para a proposição tia aci,ião c:s:ecuLiva é c~scn
cia.l que a divida seja certa e liquida pelo pruprio l.itulu, iu-
dupcndcntcmentc de qualqUl!l' outra prova. · 

AI't. 2tiu . A acção executiva pódc SCL' cxcl'Cüla pelos cre
. dores cessfonarios ou subro~dos e, salvo as cxccp1;õcs lcgac~. 
conka: · 

~ :L • O h ordeiro. 
§ 2.º O fiador. . . 
§ 3.º O possuidor !)U dotcnLor doii! bens hypo~hccados. 
§ 4." O devedor· in-.~olidttrn, ou o '3UCcesso1· no ucgoc.i o. 

llcla divida du antecesso1-, quando a eUa fô\r obrigado. 
Art. 26'7. A. <:ila1;ão se fará vo1>0ma.11tlado, cm que sl! 

ti>anocrevcrá a peticão com o despacho, para que u réo. den
tro de 48 horas, pague a impot•lancia da divida ou uomcic 
bens á i:enhora. 

Nos casos dos §§ 1°, .~·. !1º, H e 12 do art. 26~, o man-
<iado dctermi nará o .pagamento· incontinente. · · 

Arl. 26S. Vencirlo (l l.ll':lZO <là e ilação. que concrá em 
cat·tot'io, o não .pagando o réo ou deixando d·e 11ornca1• bens 
~ufficienLe.s pa.ra o pagamento . da divida. o que purtará por 
1'é o offil.lial da diligencia, pelo mesmo mandado se fará cffe
cliva a .penhora. 

ArL. '.!69. Nos <:a!;u:; de hypothcca on de consis-nai.:ão es
pecial de bcus para o pagamento, nelles· deverá rccahir a 
p-enhora, quando o réo não os tiver nomeado. 

Al't. 270. A dcfo:m do relo sct·á deduzida por meio de 
cmba1·gos, dcnLL·o do pt'Ui\O de de~ dias, contaüos da accu::;ai;ão 
<.la ·pcnho1•a em audienoia, e ucllcs !:!Cl'ão alloga<lns, salvo as 
restriccões declaradas pela lei, todas as exccp~'Óe~ no inLuilo 
de differir ou excluir o cxercicio <la acciio, ou matcria re
levanto para invalidar, exting-u~r ou suspender n obrígui;.ão. 

Al't. :!71. Não compa1·uccndo o r1!0, uu :;i offoreccr cm
bal'gos; seguirá o processo, observando-se a 01·Jcm e ft"trma 
das cxccuc.õcs o rcspccLivas disposioücs rc.lativus <i. iulcrpo
sição e julc..i,mcnj.o dos recursos. 
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CAPITULO Il / . 

DO EXECUTIVO FISCAL 

Ar· I, , 272. O c!x.ucm Liyo fiscal . pnra a cobran(;a das di
vidas activas <la: ]'a:i;enda Municipal será ·requerido privath·a o 
cumulativamente pelos respectivos procuradores dos feitos .1 

Al't . ~73 ; A pctii:ão set·ú inslruicla com .as respectivas cer
tidões das dividàs de origem fiscal, extrahidas dos compe
tentes livros, e aos do alcance verificado cm devida fórma. 

Art. :?.i ti . . As ced idões das dividas, serão, rcspec~ivamcn
\.e. cumulati~s em um só pedido (art. 12, § Zº) e sob a com
rninação do arl. 260, § 2•, serão glosadas a·s custas de outro 
procedimento que for ajuizado. . 

At·L. 275. :'-los casos de nusencia do devedor ou diffi
culdade de prompta. . intimação do mandado, ou si se fizer 
necessarin medida de segurança, .poderá desde logo ser reque
rido e decretado o sequestJ.·o., independentemente de· justifi
ca.cão, delle não se admittindo recurso algum. 

Art. 2ifi. Effectuado o sequestro, ex:pedit'-Se-ha. edital 
para a cita~ão do ausente e quaesquet interessa.dos respon-
saveis pelo ~gamento. · 

Art. 27í. Decorrido o prazo do edital e, accusada a ci
tação em audiencia; por · ella fical'á resolvi<lQ o sequestro em 
penhora, e assignar-se-ha. o prazo de 10 dias para ·embargos, que 
serão · offerecidos, processados e· julgados, nos termos e l)i:lla 
fórma .dos arte. 270 ·e 271. 

Art. ·278. O réo poderá prevenir ou deferir a penhora, 
cxbibindo certidão authenfü:a da quitação da .divida, ou da 
sua annullacão ;pela. repartição competente ; e, na impossibili
<iade de produzir desde logo a prova, -pelo extravio ou perda' 
do respectivo documento, ,poderá repetir essa ·anegacão nos 
embargos e :Protestar :pelo exa~e. na . cHlacão probatoria, dos 
livros · respecLivos do lançamento ou inscrlpção da divida; 

!\rt. 2iü . Oi:. embargos, além da materia consistente em 
pagamento ou annullMãci da divida, ou da sua prescripçã.o, 
neiles se pod-erli allegar a inconstitucionalidade do imposto, a 
nuUidade do l)rocesso ,por omissão ou ,preterição de termo 
essencial, e a i\legitimidll.de da .parte, quando não for o exe
cutado o devedor. · 

A1·t. 280. As liquidacões. compensaeões ou encontro do 
dividas deverão ser resolvidas pelas competentes reparticões 
fiscaes o 11.present.adas erri ,iuizo as decisões que forem fa.
voraveis, com a roforma das contas que derem causa. ao 
executivo. · 

Art. !!81. A e:tecuc;ão coi1siderar-t'!c-ha · e:xtincta pelà 
prova da qui.t.acão ou tuumlla<;ão da .divida, ou pela dc!!liSten
t:.ia da Fa.ze11da l\funicipnl, por seu l'eprosentante legal. 

. Art. 28.2 . Em qualquel' pllase ou tc:imo · do processo; 
ató a assignatura. da carta de arrcmatacão, é perznittido ao 
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t·éo, conj ug-e ou h erdefro, pagar :.i. divida com os juros da 
móra e as custas, ou remir a execução, indemnizando o a:t:'re
matanLc de todas as despezas da arremataf)ão; e .pelo· Daga
monto ou r:emissão ficará subrogado no direito pat'a rehaver 
as contribuições ou impostos restituídos ao arrematante . 

. \!'t. 2s::. No ~xecutivo para a cobranc;:.a de 'impost.os, re
lativos a immoveis, a penhora. se· fará nas rendas ou aiugueis, 
si o immovel estiver arrendado ou .aluga.do, a.ssignando o 
rendeiro ou inquilino termo de depesito dos rendimentos l'u
turos para recolhel-os á esLaoão fiscal, á proporcão que so 
forem vencendo, até a quantia necessaria para o pagamento 
do imposto e a multa ncmrescidn e das custas. 

§ 1.0 Não estando o immovel arrendado, far-se-ha. a pe-
nhora. no mesmo immovel. · 

§ 2. • Sendo usufructuario o devedor, executar-se-ba o 
usufruclo, o só no caso de não haver lanvador sel'á executad~ 
a propriedade plena. . . 

Art. ::l8'1. Falleceudo n executado devedor, a execu~ão 
pro.wguirá contra o cabeoa de easal, inventa.dante ou her
deiro, .na posse dos bens, ainda mesmo depois de partilhado:i. 

,\rL :!85. O devedor. sondo :fafüdo, obscrvar-se-ha o re
spectivo processo .pelo qual se rege a iallencia. 

Art. 286. A arre.matação ou venda judicial não extiug:ue 
o Olms dos tiens obrigados á Fazenda Municipal. 

CAPl'l'UW m 
no EXECUTIVO HYPO'l'HEOA!UO 

,\I'!.. ".!S7. Nas acções executivas hypothecarfas, quando 
ausente, ou não for encontrado o devedor para a citacão, o 
<a'cdor• poderá requerer o sequestro do immovel ou hnmoveil! 
liypothecad!IS. 

l11·t.. 28R. Ucali7.udo n scqu_estro, produzirá desde logu 
todos os seus effeitos Juridicos e supprirá a penhora, em que 
i;c resolve, ,pela intimal;lão do devedor, nos termo.! do ar
tigo 267. 11uando for posta a ac~ão em juízo. 

Contra o seQuestro nenhum recurso é admissivel. 
Al'f. ~R!J. ~o cnso dt.' ser u. acção íntPittada contra. o5 

hf'rdcit·o::: 011 ~ucccs:'lorns ·do devedor <>riginario, a int.imacão 
do man<l-ado <!'.':ccut.iV1) ~<'>NÍ feita áquol!r. que estiver na pos::;o 
ou administi·açào do imnwv,~l uu immnvc-is hypothecados. 

· ArL '.?.HO. A intlmttção. no caso do art .. 287 e, aos inLl~-
1·r.ssados. 110 do at·üg-o a.1!1.P1:cd'1m!:e, st>.i'Ü l'l'ila por e<lit.aos. na 
f6rma úu at·L. -íô, depois dr:- l.}ffecLnado o sequestro ou a p~-
nhora. . 

Al'I. :.'!l I . 08 br.:1~ hy-fH)tl1crndoR, salvo o caso de tallen
cia, ou o de insolvabilidade, em (JUe tem logar o juizo das pre
frt•eudn.:;, nli.o podom siir oxe.cutados por outro credor, que 
uão seja hy.pofü~cario, pena de nullidade. · 
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_\rt. 292. A diviúa •J1ypothccaria, uo Cª-.SO de insolvabi
lidade do executado, se reputará vencida e' o ciredor hypothe
cario considerar-se-lia .habilitado pára o concurso com o seu 
titulo iuscripto, iudcpendeotcmente de accão ou Sf:.'1111.ença 
contra o devedor. 

Art. 293. Os credores hy1iot;hccarios de um mesino immo- . 
·vcl ou immoveis são d"ispcnsados de prova da. insolvabilidade 
do devedor coznmum; os eh i·rog.1•apba.rios, :p.orém, devem pro
vai-a. para que, verificado esse estado, possam executar os 
bens hypoLhccados_ 

ArL. ~9·i. Bxccuptuado o caso ue insolvabilidade, o crc
<ior hypoLbecario pód'e oppôr-se, uom-0 · fo:roeiro, na. execucão 
;promovi-da púL" crcdo1• clürogr:tj)hirl"io o obstar, .por. meio de 
cmha-r.,ros, a. venda do immovcl ou immovcis sobre que tiver 
1•ccahi<.lo a penhora . 
. · A1·L. j95. A duplicidade das penhoras no~ mesmos bens 
dará. Jogai· · ao concurso ou ·juízo das preferencias, (ar~s. 878 
e 879). ·. · · 

Art. 200.. Os bens hypo!.hcca<los podem ser arrematados, 
adjudicados ou 11•emidos. qualquer que s~a o seu valor e 
a · importancia da. divida, observadas as disµosk.ões . dos 
caps. IV e V do m. II do liv. V. 

CA:PlTULO IV 

DO E~Et.'UTlVO POH I>ENllOR 

At'l. 207. A cxcussüo judiciai uo penhor, tendo pol' 
objcc.Lo bens moveis, corpor.eos ou iucorporeos, deve se1· pre
cedida do deposito da coisa sobre que houver sido consti-
~ido. . · 

ArL. 298. Nu ca~o de penhor convencional, o mandado 
exccuLivo não será conccuido sem o deposito prévio do pe
nhor, qu~ sera l'-OQUCl'Í'dO pcl<> c1·edor na pel.it;ão inicia\ d~ 
à.t i;úo, t:Oncluin<.lo IJl'ia cíta<;úo <lo devedor pat·a. t"c_}nit' a di
vida, ou dcdu7.il' pela. l'órma. dG embargos as cxcep1.;ocs ou de
.resa que tiver. 

Arf.. 299. Depositado o lH:mhor, a.ssignar-se..oha ao L'éo, 
na aúdicncia em tJUc fôr accusada a citação e pro[iOsl.a a 
accão, o prazo <le iO dias para. offc1·ccer embargos como se 
determina no arL. 268. · 

Art. 300. Findos os 10 dias. serão os autos conclusos 
com a ccrLidão de haverem · decorrido e u j ui:r. receberá ou 
l'cjcitará i n fünfoc º" embargos, procedendo-se como na 
e::>'ccução da sculcnç,a. 

§ i .º Si os cmba1·go::; forem l'!)Cobido~. se ~sir;na1•á uma 
dilação de 10 <lia::; para a prova e, an·asoa:ndo ::iuccessiva
mcntc o autor e o réo 1ien-tro de cinco dias. cada um, serão 
julgados a:final. · . · / · . 

§ 2.º Si fol'cm rcfoil.auos, uu julgados não pro\·ados, ou sl 
o i·éo nfí:o comparece!'. no termo a:;signad'o, P.l'ocoder-s~-ha. a 
\'cnda dq !Qenllor •. 
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c\t·t. 301. Os emli:1rirns súmcnLc pouom con::;isl.it• rm fal
sidade. pa;;amwio, novação e prescrípr:ão, ou nullida<ic de 
pleno· dm.•Uo do contrnc to. 

Al't. 30~. L\ venda. do penlw1• ·será feita pelo a::;cntc de 
1.> ilõe~ ou pelo t:onctor, quandu o seu ol>,icdo i'o1·em ti Lulos 
cotados em Bolsa. c:s:p~dindo-sc mandu.do do .iui'l.' 1.iara esse 
fim, do Qltal <lever.á . constar a. rospcct.iva a.vàliai_:ão. 

J\rt. · :!O::l. Xo caso do·pcnllot• Icg-al , o credo1· in!lt,rulnd!) a 
:ncLição com. a coul~\ das <ll'spezas. cni devida ·:r1frma. e a re

. laçãO' dos ob.kclos rnt.iJus 11ara a. ga.ranlia. do pag-amei1t.o. re
quererá ao juiz a. homo!o~açüo, c.onduindo pela. {:ilação <lo 
devedor riara, cm .;,s hot·a~: pagar. ou deduz.ir ~ua defesa. 

ArL. ::W.L Homologmlo o penhor. cxpcdü·-sc-ha o coni1ic
l.cnte mandado e, c(111volado o penhor em pcnhm·a, se procc
<lcr<i como ~e dclc·rmiua no art. 2fü}. 

Art. 3-03. Pt'lo prodrn:tu da -\·em.la do pen ho1· >'Crú pagtL 
a <li vida. Jlig·noradicia, indu i ndo-sc as despeza~ uwís e M
r.cssa.i·ias. que houverem :>ido foiLas com o objcclo cmpc
nhatl(J, qmmdo cumuladas com n :pedido ua c~cussüu. 

§ j .º Não :;cndo inlcgralnwutc paga a divida e inclcm11i
:1.ado o crctlor das dcspe~as, poderá cxiSir o que faltar por 
acção summaria. · 

. i; :.!! ~fül bastaudo u prudui.:li~ da venda para as cusLas, 
e:xped'Íl'-sc-ha manuado ili• pt~nl1oru. 

ArL. 30ti. A acc;ão ex.mmLiva, pal'a a cxcussão llo pcnhol' 
a:;1·i1:ola :o.u constilluiub sobt•e v1·otluct.os aS'l·icolas. 1•1.:,gc-so 
pcl:i 1'órma do p1•oces~o llo cap. IH, ou da üo liG. VI tio 
liv. lfl, ::;i preferir o ct•udu1· o seu C:\'.l't·cit:io. 

"\.rt. :30i - Na C:\<:U~sãu do r1cnhot• 4!0U1lllet'Cial, Clll flU\J 
houver sido $ymholfoa a r~ntt·or;a, deverá o dcvcd01• cxhiblt· 
nu auuienl!ia. }lal'a. (llW. ffw L'-ilado. a certidão do t11•1iusilo. r 
não o fazem.lo. lH'Occtlev-se-ha cxcculivamculc 11cla ím11or
üuwia da uiYida. 

CAPITULO V 

l>O E:tEClJ'l'!\'O PLHI .\J.Uat:;EIS O[} llt::ND,\S DE · lMMOV!!:lS 

~ \rL :rns. O Lilulo t!e (Jivicla liquitla L\ c1)t'lo. ·pari1 :i. ac1;fü1 
osccul iva, aos ca!i,,os e.lo loca1;ão tfo immo\·cis, t:ic1·á. suppri1lu, 
'!.til falta de iustL·u1111:1ilo do respectivo eonL1'at:lu, pelo cunhe
l' irnculu da taxa üo imposto p:1·cdial, co1·rclativo au aluguel 
rcc.:lamado. 

Ar!., ~100. A pcl.i1:ã.11 inicial, ha.ia ou uão conl.1•:.wlü 1)S1wi
JiLu, uevc sei· in~Lrui<la com os conhecimentos úo quitacão do~ 
impo!iLo~ fH'Pdial e consumo <l'agn::i.. 

~\ri.. .:J 1 O. A con1•-os:>iio do mandaLo r,xecuLivo se1·.á pre
r.c'.1.Joi1fa. dP 1!t1tnJll'lllni:-;so do t:rcclor, por tct·mo .Judicial. e <k-
1.crminarà quo o rfo ou pessoa. que habitar o irnmovel pague 
_jncontiuontc. ou se JH'llcc1la. li penboL·a l'tn bens :;uHi.e.icules 
iiarn o pagamento <la t.livida. 

4..:. -Vol. Vl. 4"1 
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. ~\.t·t. · :.iü. A penbora devi;irá recahir nos moveis e uLcn
.ülius e:xislenter; 110 immovel, scnúo W.'.bano e, nos fruclos per.e.. 
t.leutl~s ou j :.í. colhidoH, sendo rustico .. : . 

Art-. 3·12. Accusada a penhora, proseguirá a acção, coino 
:::e determina nos arts. 268 e 269. · · 

A.i'.t. · 313. O locat.a.río, sub-locador, indepeUllfantemcuto . 
de auLoriza1JãO do senhorio, .pót.le us~r da acção executiva con
tra o sub-locatario. 

-· Art. 3i 4. Si o réo não h.abitar o immo-Vel. aú tctnllO 
em que fôr proposta a accão executiva, os alugueis ou rendas 
serão cobrad~s pela f6r.ma do processo summariQ. "" 

LXVBC> J:ll 

.Dos pr<>oea!e09 empeoiaes 

TITULO '! 

Do:; processos preventivos e :preparatorios 

CAPITO'LO I 

DO EMBAROO OU ARRESTO 

· Art . 315. O arresto ou embargo tem logar': 
§ -1 • • Nos casos· expressos êm lei. , 
§ 2. • Quando o devedor nao possuir bens· pr.oprios, . mo

veis ou immoveis, livres e desembaraçados, que assegurem o 
pugameuto uc suas dividas. 
· § 3.0 Quando o devodol', possuindo bens de raiz, revela. 
o int.enlo de ausentar-se. ou alienai-os, onerai-os ou ocoul-
ta.l-os. em pl"ejui7.o do!> ~rP,dorcs. · 

Art. 31 G. ·Para c.onccssão do arresto deve \.-· .iceder: 
§ 1." Prova litf.cral da c.crteza da divida. . • · 
§ 2. " Prova documental ou ,;ustifica1;.i'Lo de algum d'os cai;os 

referidos no artigo antecedonto. · · 
:Art . 311 . Nos casos em que a lei concwie o arresto, ha

vendo pcl'ig-o ou i;t'l\V C\ dumno na demora, pod1w:í. a. .i~sLificn
cão do § :!" do artigo ant.cced~ntc ll~L' pn,;l1•riot• à cxpl!dis;ão do 
m11:udado. mecliant.c n compromisso <lu prova. tknlro ele ·H~ 
hm·as, ifo[loi ~ dl~ cl'focluado o arresto. 

,\rt. 318. A .,iut>tificai;ão pódc S{'l' íeíta em sesiredo, dis
l!L~ti~ada a cilar;iiu da pat'Lc!; nfw fü:i:>itu, a l!UC é d:vla depo i,.; 1.la 
r,!:X'1~cuc•fio d11 mn.nrfado. 
· ~\rL. 3 Hl. O arrcslo uri.o será concedido sem que o reque

rcnf.e a8sig-nc tnrmo de l'espousi~bilidude pela indemnizaçii.o 
dos damnos e ínterei;ses, verificado o dolo ou mú fé da. :;; ua 
ímprôcedencia. ' 
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" .\d. a.:W. O mandalu de arresto não será executado, mas 
ffoal'á S\l:ôJ)C'llSO: 

~ :l." Si o devc<.l'(H' uHe1·ucer piigamonlo i1ieont.in1:nte. 
§ 2. '' Si apiresenl.at conbacimento do dopo,;ito da div ldtL •. 

§ a. 0 Si p-restar caução, nos tel'mos <.lo cnp. Y. · 
.Art. 321. O arresto i:;e fará. pel{) mesmo modo e nos bens 

em que se .póde fazeL' .a pcn!1oru, seguindo-se-lhe o itnmcclialo 
deposito judicia!. 

.Art. 322. Pa..'t'a o al'reslo em heM do devedor, em poder 
de terceiros, deve: o juslii'kunti) dcclaral-os é':>pecificadamente, 
e d1~signar o nome d-O f.N'C(~Ü'o e o logar cm que se acham, in
:rnrindo-sc no mandado estas declarações. 

:Al't. 323. o. dinheiro, po1·érn, que fôr declarado ern mão 
d'e ~at·ceiro, só poded. ser u1·1·estado, si por elle f01· confessado 
no uciLo dG arresto. 

Art. 324. O atresto ficará. de nenhum effeito: 
§ L ·• Si o anesta·ntc n5o o justificar nal:\ 1S hoi·us de.pois 

d1.:. tlffec.tuado. 
. § 2." Si o at·i·cstaulc uiio. pt'opuzei· a respectiva a.ccilo dc.m~ 

t;·o do prazo de 15 dias, quo dcverú ser d'cclarado no man-
dado. • 

Ari. 325. A ::i.cç.ão principal deve ser pl'oposta no mesmo 
juizo em que se effectua1· o arresto, salvo si fôr outro o do 
tlomicilio do r~o ou 0 do contract.o; neste caso, ·o jufa que 
p1•oceder ao arresto não tomai~ conhecimento de qualquer 
opposii:üo, dí!vendo, logo que cfi'cctu~do, rem·etti:t• ü:l autüs 
1:cspectivos ao juizo da causa pri11,cina~. 

ArL 32fL Feito o ar:rcsto, podem o arrestado e o terceiro, 
a quem a causa. pertencer, oppor embargos. Que se~ão admitti
llos, processados e julg-ado.!:', flcla ft.'rma qut' !>e dctermiaa no 
Lituln - Das e:x:ecucõos . · 

Arl, 327. D::t sentença que julgai· afinal os embat'gos do 
a1·1·e::;l.aLk1 ·ou du tert:eü·o, L:Uhe o rceui;,:;o de aggravo. 

Art.. 328. O arresto, ~endo procedente, rewlve-sc pela 
!Jenhorn. , 

ArL. a::rn. o aneslo serti ü·aladu cm processo sepwrado e 
dÚ;Línotn dn ela causa p1·i·ncipal, apponi;audo-~e-flu:, quando 
findo. 

Art. 33~. Ao arl'esf ado ficn sulvo o dh-eiio d~ pedir pot• 
<iedío eon)pl'!1•nir>. a indcmniz::i~íio dos p1·ejuizos '~ i11l1~1·ei1sl'S, 
t'c.•;ull:yitl's do n1'rr>sto l'('C{Uei'i<to eom mtí. f(~. 

Ai~t. 331. Cessa o arres~o: 
t •, i1elo pagamento; 
~·. pela novai,;.ão: 
3~, r•da tra11succuo: 
·1", irnla 1c:q•11l.l.'nça qw' '.iul;,;-~n· a eausa p1·iJlcipa.l . 
. \r~. 332. O a:rrc);!.o pi."1df~ i<m· t'et1uet·ido. pendenl.o a lide. 

no.~ mc~mus cusos em qne é pci'mitLido como · preparatorío da 
accão. 
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CAPITULO II 

llO SEQOES'.l'RO 

Art. 333. O scqucsLro ou deposito judicial tem logar: 
~ t ." No:;' .casos cxpl'c:;:;amcnLc <lcclarado:> na lei, como 

p.re.1mL·alorio da. acção. 
· § 2. º Pendente a demand"..t sobre cousa movei, objeclo <lc 

accúo rc.al ou pessoql, t~P.clamada por terceiro como propria. 
§ 3. º Sobi·c fru<:tos e i·cndimentos <lo immovc•I reividican

J(l, si, condcmnado, o r~o app.ella ·rla l:lentcnc::a c ·as dissipa, pen
clcnLt! a appellac,:ão, · sal\·o si prestar ·carn.:ão. 

§ .\ _" Nos litígios sobre a po~se,. ·havendo justo receio de 
rixas e Yiolencias criminosas . 

§ 5." Nos bens da. l1eran<;a, quando sun;frpm duvidas qu1; 
tleem origem a dcmaudas ou· retat·dem as partilhas ou a rc.,.. 
::>µcito d os bnns llUL! devam v ir . :í collacão. · 

· ArL. 33L O sequestro, salv.o o caso · do §~ <lo artigo 
anlcccdcnlc quP, pela sentcn1:a co:1dcmnatoria se resolve cm 
penhora, Sl.!1':.Í l1wantudo. ~i o autcJ1· <lt~sistir da demanda, · 
abandonar a instancia lJOr mai.:1 de seis mezcs ou auseutar-
:;c sem deixar procurador. · 

No caso tlo §· 5'', ltwnnLür-i:ic-ha o :;equestl'O, Jogo quo 
cessem as duvü.las que lhe· derem causa~ / 

.Al'l. 335. No processo do sequestro serão olJ;s.ervadas as 
dísposjções do capitulo anl:.flrior, nilativas aos rcciuisitos e 
formulas para a su.u conccssiío, dc'.fesa. p1·ovus. sentença. e rn
cursos, salvo as i·cst.l'icções · lcsaes cJispensaudo a justi!icaç~<> 
e não admit.lindo recurso da concessão do mandado . 

CAPITULO_ III 

DA ~UBIÇÃO 

- ~ · ~\l'L 33ti. A c:thibkilo pódP. ~Pl' ·yequci'ida pait·a <1ue se 
apresente· ou commuuiquc~ cm juiw: · . 

- . ·§· i. º Coisa movei ou semovcnlc. em podct• do outrem, 
que o rcciucrc~utu revuta sua e com direito a llcmandal-a por 
acção r1.•al ou ncsi;oal. . 

~ 2." Qu:i:t!i;quer insLrumrmto~, cm pot1er <.fo tcrceiI'u, om 
c1ue se Lmth:L mtcres:s~ commurn. 
. ~ :J: •. Li\Tos de ':ontiiuilidatlC' 01,1 tJS1.wipL111:acü.o t1e soc.113-
d;ides C'.1v1s ou comm,~1·eiat~ .s, i·clal!\'Umcntc w> quc::;tífus do 
i;ucccssão. 1·011mnml1ãu e allminislraç:ão. 

A1·t. 337. Cita<.lo . o r1!0 com a commuuical}ão dos intcr
~~sscs, nu:; ca~os do:; §li 1 • e ~· do at·tii,ro anti·cedcnte e de 
Prisão, no do ~ il" e accusuda a citação Õm au.dirmcia, j)oderi!I. 
t:ontcsLm· dcnlt'l.i tfo cinco tlin~. ::;r•guil1do-~e. ·findo o prazo, a 
dilac;üo das provas po1• rl e% dias e. arrazoando o autor e réo: 
St?~ecs:;iva1ncntc 110 termo . de. CiUl.!O uias, O juiz julgará 
alma!. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 24/00/2015 10: 17 +Página 56 de 161 

l'lESS~O EM 31. DE AGOSTO DE H120 

Arl. ~38. A contcslação só poderá vel'sar sol:lre o in~r
csse ou legitima qualirl:;ifJe fJo aut.or p.nra requerc1· a. ee;:hibi
ção, ou a inexif;tencia. perda on perecimento dn. coisa ou 
no · instrumento 1rcclam::i.<lo. pot· motivo dr,, forçn. maior on ~aso 
fortuiif.o. · 

§ Ln A condcmnn{:ão no interesse snr:i liqu iclacl:i., mi. 
·cxecncão dn. scmt.cnca. prln t'6rma elos artB. 3,:i9 a Sri'l. 

§ 2. '' A !H'isfi.o niín ('Xcedel':í. n. QO <lias e não üwn í.a d::r. 
rcsponsabílidadn civil. · 

Art.. 3;rn. A cxhibioão de lívt·o~:; commerciaes, como ueofü1 
prPp:wa!o1.·i:1, s6 poder:.í. sm· requnt•í1fa pelo inLCll'(!SSado qn~ 
proviu• a qualidadr dP. sodo da firma ou ~ociedaclo Jllí!t'ennlil 
n, 11ue pr\l'L<!nc~<>rcm o::; livro;:,. 

A.Tt. :1.rn. "\ exhibicúo dos livros dos funccionn.rios e ser~ 
vr.nf.uurio>: de jusli(~n. NH't·rtores e qiwcsquer ug~nfoi.; uuxi
!l:iN•;:; cio Mmmm:flio. inrfoy.iendc de nci:ão, ol'(J~nando-n r.> 
j ui:i: por simplo>: dP.spacho f> 1wocNlew:lo rontra O:'l qur~ 1•r.ewm
~<'rn. r.omo desobedfonlf!s, mandnndcH1s pre>ndel' •. 

CAPITULO V 

Arl .. !lH. A rnrn::ão, no~ •·n:-10>: "xíi:ddo>: nn lni. porlPr:í. ser 
Jll'l'slada pol' nwio tlt• riurlor hln11Pn. em 1.!inlrni:rn ,nn 11m bm1l'l . 

Art.. :11i2. "\ idonridadf1 cio fiudot· deve !;C'l' r,ompro .. -acla 
pcl~ hlsc1•ipi;ão, cm ~Pu nllmc, (lt• 1J1•nil li\'1:c~ 1• ct1•~1·mhnrm1-
LiM, ·que i•c.=:pnnclnm pdo pugnnwnl 11 da l'inn1:n. 

A1·t. :11:1. ,\ rlrl N'm in111:i1n rio \'nlor í.ln finn~n nm l1N1~ 
rt>gula-st•: 

1 ", prlo impo~lo l'~t·~<!inl, i'(muo im1~10Ynifl ~ 
2º, poli\ cotcl!:uo 01Jw111l dn Huhin. sr "m l.11.nln.q 1Jn rlhidn 

[lt1hlicu; 
3". por of'Limn1:i10 fll' 11\U\'nllo~. 1101nl'1Hlo~ l)t•lo Juiz, ~i 

om oh.irri n~ dn 0t11•0. 111·111 r~ 011 tirdrn~ 1wi>l'i08n~. 

:\rt. :lti·'t. A pn!'ln nhrii?ndrt. n 1·nuoirmnr· o ,iu1:r.o indicnrú. 
Jogo o u:imlo fln l'i!\rn:u. ~i 11c-~>1nn! tin 1•nul. 1• ó:-l Li Lu lng da ;<11n. 
idnnr.idn<fo ou ~olvnllilidudt!. 

§ 1. u Cil.udn u pu!'f" n qn~m •' nl'l'rr'<'cidn. n c:rnc~o, f'i. no 
prnr.o d•' 11·ns <lia::, a niín impugirn1·, o .itfrt. rnnnrlar!t lnvr·nr 
u cnmpe( ente tí'rmo ('. pror.cdm· uo dcposHn ou :.'t i nsc1•i[)<::in 
no 1 rr'i:'ist.i•o gf'ral pnra o~ effoilos dn hypothcr..n .iurlir.inriu, 
!lf'gttndo :i nat.urc7.a dos bens, que delln forem ohJecto. 

~ 2.n Si f0r impugnada. Reguir-se-lm n clilne.ifo d1~ pro
vas o dcmajs lermos do p1•ocrisso summnrio e o .iuiz ·üm vigln, 
ela prova ]lt•odm:idn odrn.it(ini ou não a 1wcsl.nçi(r"l da .finnr:-n. 
com rrBm·:;.o para o supL~i·ioi· com.nclcnlc. 

Ar~. 3-HL Não .sendo ~rr.stada a cauçã.o, tornar-se·ha ef-
ff!r.t.h·a a ·Pcnn prevish1 n;i kí por essa fali.a. · 
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ArL ·346. ·A cauoão, que íor requerida na pendencia da 
lide, observará a mesma fórma de processo. regU l:u:la nest f' 
capitulo. 

Art. 347. O incidente das caucões será processado' em 
auto sepa'rado, em appenso ao da ar.crio principal. 

CAPI'IULO VI 

DOS PROTESTOS EM GERAL 

Art. 318. Os protestos, nos casos· determinados etn lei ou 
quando conviere.m ils partes para a cons·ervacão e resalva d•' 
seus . direitos. se1·ão interpostos perante o jui:r. por um re
querimento em que, expondo o facto e deduzindo . os funda
mentos do .pro'testo, pedirá o requ~rentc que se o mandé t.o
mar por termo e (]Ue se.iam intimados os interessados con-
trarios. · 

Art. 349. Reduzido a tP.rmo o protesto, e deHe intima
dos pessoalmente os int.ereosados conhecidos, ou por editos 
si !orem desconhecidos, ~~erá entregue :'I ,parte que o houver 
requerido. . , 
~ Art. 350. Esses productos independem de julgamento, não 

admitLem conLraprotesto!!, quaesquer recursos ou discussão, 
Que só poderá ser atte!laida na accão que fotentar o protes-
tante. · 

Airt. 351. :Pela mesma fórma estabelecido. nos ar tigos an
tC'cedenles serão prooessadas ns notificacões e inLerpellacõe~. 
que jnciciaJmcnLe se fizerem nccessaria~ paro. a authentici
do.dt> e effoitoii jurídico!', de ucto 111u facto dependente dessn 
formalidade. · 

CAPITULO vn 
DOS PAOTESTOS DE TITULO 

Arl.. 352 . O portador de um Ululo. de divido., que houve-r 
de ~cr prol.csf.nc:!o, <lcv•.:n't\ uprcsnntnl-o em tempo opportunr> 
an officinl r.ompolen l.c; d(• qumn cobrnrn ·o r1~spcctivo r ccíhn. 

Ar~. 35:1. O protlislo compele ao po1·llt.dot· ou possuidor, 
-~"~.ia .uu não comme1•ciante, ba~lando para isso a qualidn rk 
ele 11ol'lacior, mnn<.lata1'io ou simples · d('lenlor ,do titulo n pro~ 
les!.al'. 

A1'L. 3[)L O instrnmenl.o elo prol.e.slo devo conl er: 
!; A dato.. ·. ..,, . 

. H. A 1.ranscripoã.o . litteral do titulo e das deciaracüt~ ~ 
· 1rnlle inseridas, fJela ord'.lm· respectivr •. 

rn A cúrtidão da ·intimnção ao sacâdo ou ao acceitanf.c, 
Ot'i. nos onlros sacados nomeados no titulo para .acceitnr on 
pagai-, n respost.a dada cu a decl:ira.ção õn sua omissão. 
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A íntimal)ão é dispensnrb. uo r:aso do sacn<lo ou aeceitante 
firm:i.r l l O t.i!.ulo u deelaraçií.0 da recusn. do aeceitc ou do pn
gam!'!nto o n:i hypoi.hese do J)rotr.~to por moLivo de fallP-ncia do 
~rcmt:rnte. · 

rv. A certidão de niío hàver sidO' encontrnda ou ser àes
r.onlhccida n Pei>SOa indkada para aciceitar ou pagar. 
. O officirtl neste caso affixará a intimação nos legares 
<lo esf,yl,o e ::i. DUbiicará pela imprensa. 

V. A indicação dos intervenientes voluntarios e das :fir
mr..s por eUes. honradas. 

vr . A acquieseencia do portador ao acceite tior honra. 
·vrr. A assignatura, com o signaI publico, do of!ieia.l do 

. prot.e~to. 
Art .. :155. O instrnmr.nto do prote.<Jtó, depois de :registrado 

nn CíJmp.ct.ente livro, deverá ser entregue ao àetentor ou por
k1dor elo titulo, ou áquelle que houver effectua.do o paga
rr>:ento. 

Art,/356. Quando a divida tiver vencimento certo, o ti-
1.u!n dt'Verá Ser. levado n prof.esf,o no primeiro dia util sP.-
Rninte ao do vencimento. · · 

No protF!sto por falta' de acceite, o vencimento cont.a-se 
cfo rli:i rin rMusa det mesmo acceite. 

1\rt.. 357. O prnf.esto. uma vez enf.regue o titulo ao offi
eial. deve'rtí .<>er tiradn dentro de tre>' dias nteís preeisos e. 
•lenbro dPs>1e prazo. o offir.ial é obrigado a fazer por escripto 
~s intimacõeit nec.essaria!" :'is pes~oas a quem compet,ir, si mo
rM_em no Dist.ricto Fcdern1l. '()ena de nullidade e responsa-
bl idade. , 

• .\:rt. 358. A intimacão do pt'Qteslo far-se-ha pela im
J)!:ensn. independentemente de reqµerimento da parte e, pelo 
nfficial dos protestos. sempre que não for . encontrado. o de
vedor, on este se ôccult:i.1~ para. não ser citado, o que o official 
ccrf.ificará. 

Art. 359. Estnndo ausP.inlc o devedor em logar conhecido, 
o qul:' r.ertificará o official. dará ao portador a oertidão do 
prntl'sto rtue será reni'ett.ida ao devedor não intimado. fazendo 
o pC'lrbdor a remessa pelo Correio em carta registrada e 
Clhl"d.a, riam C{U~ n rrpar.tição fnçn con~tar do taJão do re
gistro. 

A'rt. 360. Nos c:i.so..~ àP. txrotesto por fa~ta de pagamento. 
ou cfo r>nt.re:;:-a d<' ml)rc:adorirt.S em consignação. ou de qualquer 
ouf.rn preP.t::i.cfí.o <!e fact.o, estabder.ic!a p<1la lei em garantia do 
port:idor rfo titulo. o tempo fJ o logrrr. (!o pretesto. bern comn 
os <:.<m!> e ffr.ii.os. serão re.~nlados de accôrdo com as dispo~ições 
r'1specUw1s tla Jf'gi .~Jacfi.n commercial. · 

Ar.f. ~6·l. O prot.•~'1to devo ~et• feito no logar indica!lo no 
titulo pura n acrici(.P, •>n nnqucn~ cm qUe a obrigação é rod-
gjvel. , · · 
· Art. .'J(i'.? .· E' dm1pdent.\" no Districto Federal pn.ra tomar 
() prot,P.Sfo O t"lfffciaJ pl'ivativo desse serviço, ~alvo impedi-
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mcnto ou fnll.n. do mesmo oíffoial, caso cm que tiodnr(~ tomat' 
o protest.() qua.lquor do;; t:i.bellfücs (~ escolha da parle. 

Art. 3ô:i. necu::;ada a cntre::;n <io f.il.ulo por a.11uelle que o 
tivet• recebido para acceitar oLt pagar, o protcst.o púdP. si>.t' 
t.ír:ulo. po'r outrc ... exemplar, Oll, na fall..'l, pelas indicoNes ''º 
riro~esl.ante. · 

.1.).r!. 3M. -O port.adot· podeTú requerer n apprehensão ju
dicial elo w .ulo soneg:ido pelo Racado ou ncceit:mte, on a 
pl'if;ão dfli:Ll1 até qur. el'fccf.ue a entrega. . · 

Art. ::!65. Para sr.r dr.cr~tadn n prl~ão, dt1ver:í. f;fW esta 
roc:uerida :io juir. pelo pol'tado1.· do t.itn!o, provamfo l.1>r sirto 
o titulo ~nf.rop:ur. ao !'!\..:ado para. íirmar o nceeHP. 0\1 effe
d .nar o pagamento l' rncusada. a sua. resLiLuicão. 

Art. ::lG6. O ,luiz proce<lerá, verbalme.nt.c e ele plano :i 
irn!uir.il,'.ão das tcsf.emunflas e do portador, rcdu7.ind0 a f,ermn 
ns ·:suas r<lsposfas. ()Or iorlo:; asi<i~nado e, provado o p!'dido. 
ordcmmí a npprE'hcnsãn do Ululo e der:rí.'t.rá n piisão. 

Arf .. . :JG7. A pl'isão não excedC!'Ú rfo 60 diasi e ficará sem 
('!ff Pito . on c<'ss:m.\, anl<'!~ dessn pt·a.1,0. s l ·ror entregmi o 1.itnl" 
e~ d<'{lOsit:ida. a. im!)c.t•í.:mc\:i da divitla ,... c\as dP.spPZ:.\f; feitas. 
. A:rL. 308. Havendo conf.estac.ão sobrP. o credilo, o de
pM ito da ímpM'l:meia n <}\1c ;;-e refr.rP. o nrl.igo antececle,ntc s)i 
pndcr1í. i;r.1• lH\'nnlJ1do d<'11oi$ de s1ml<'m;n passnrta C'!m .inlgadn. · 

Arl. 3t><J. Todos•. oi; Pnclm;sndo~ suo obri~ados a lr:msmit- . 
f.ir o prot.eslo 1·N~flbico nos s11ui;; re.~PN~l.i\:os 11ndosRn<lore.o:, soh 
p11t1n fir. rc•.s1,onflprl'm Jlc·los dnmnos e iotPref;s~i:. que rlP sun 
omissão l'eimltarem. · . · 

Art. :no. O;; editar..~ de inlimni::ão dos p r of.(J;;Los serão 
publicaflOi' p<'ln offir.i:il r(lsp(lelirn no Diario Off'i<:ial e cm 
oul ra folha rlr µ-rnndr. cfrculação. · 

ArL 3i1. O officio.l que, por omissão ou prevar·icar;ão, 
fot• l':lll~i\ l!n nullidnd~ d11 nlgum prolc~lo, será oln·igndo a 
indr.mnh~nr ns pnrt.c~ <l<' .todos os· int.arcsses, dnmnos e dri::
P<'l.as. nli~m iJn rl!'spon;;abilidncln í~rimin:tl r.m que incort·l"r. 

CAJ>lTULO VIH 

ArL . :n~. Nos co.i::o~ C\Xpl'm:sM. cn-1 foi, " sr·mprc riu11- M 
~f'nPt'o!<' on l'f'fl'itos 1•mbnrgndo!', pt"nhorado!! ou dPpo~iLadO!-: , 
fo1·rm d1.• J'nc i 1 •ioh•riora~lio 011 •'s i i\'<!f(lfll avariados. ou pela 
fl1>mora tln ch~munda f.ornar-so dis.ricndiosn a su11 guarda. o 
juiz. a fll<lUl·rimPnt.o Jo dr.positilrio, cio det.1•ntor, ou da pul'l.Í', 
ou .·~:r-offfrio, no:; r.o.sos rm1 í!ll" 1 lw r.ompr.11•. mandará ven-
4l"l-ot' cm hn!'tta puhlit':t. s.nlvo, qnnndo o!': inferossndo~. sendo 
maiores '-' cnpaZl'l':, coneor<larf'm · na vr.ndn pnr(.iculn~. . 

Precnderá :í vendo. a avalia1:ão do~ J1en~. quando não 1»o;~ 
tivl'rcm J:i nvaliado.". · 
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. ArL · 3~3. Effectuada. a vcnàa, deposil.ar-se·l\a o pl'el.)o 
re.spccLivo cm banco que o Juiz designar, ficando subrogados 
O {l:l.t'n Cl!fl f.ransferidn.>, OS l'IDhargoS, penhoras (! quae!:'IJUl't' 
onns a qllC! eslava obrigada a 1~ousa vendida.. · 

CAPITUJ,O IX 

no f)F.MSl'TO l.~ hA !'IF.t':\ílAÇÃO DF. l"'f:SS<L\S . 

'A:t•L :17-L Como prcpaml.ot'io da acc.ão para o fim de 
prc1mo\'N' a intcrdir.l.)ÚO 'lo 1n•l.rio porler (l permif.t.id() no filho 
ou . (ilha rf?ouercr ~t~r clPpos il;'tdn Pffi cn!'.a Sflgti ra e llonesf.:., 
oncln po.:;!'.n l'Xercnr n dirl"ito c11u! lhõ compete . 

~ 1 . ~ F'.!'.sa providnn~ia poderá lambem renuerer o tnlP.·-
lado on .tulelnda para a desf..ituicfto do tutor. · 

§ 2. º Rendo o menor impuberú. o deposito será requerido 
pr.lo mini~t.erio publir.o. ou por sN1s ascendr.nte,~ P. irmãos, r. 
si for rmhr.rr., p~lo proprio · ml\nor, ou por duns testemunhas 
:i ~cu1 rogo. -i:1i não souber- ou não pudnr escrever . . 

~ :J , ·• O l'P.flUP.rimcnlo rlC'.duzir:í. a cmci:rn. e · 11eus funtln
nwnt.o .~ r. pelo l\linistnrio J:lnhliC'O s~t·G. • pt·omovida a res1it!-' 
ci ivn accão. 

Art. 3i5. A >teparaefio de pessoal! nu dr. corpo~. comn 
:icto prr.para!orin da nccfio de dr.squilo, nullid~dl'. oo :i.nnt< L
l'a<:rlO dP . ca!'am•mto, 11uando rr.qur.rida pela nmlher c:i.sada, n 
peticão SP.rii por r.lla prop1·ia as.~ ii;rnada, ou pôr séu advogado 
r. 1:1pccin\ml'nfn -eoni:;t.Hnir.lo pnra P.i;!le i'im. P. dnverá conter a 
r.xpo!li1~ão dos faet.os ,_. oeircum !> larn\ias <JUe motivarrm o pe
didn. , · · 

§ 1. • A reqnércnLe tlcvcrã Just,ificãr os motivos do. M
parncão, fazendo-se r.m segredo de justica a just.i'ficacão, 
C{n~n<lo escandaloso;; os factos :n:guidos. 

{:: ~." Provado o nllngado, o .)ui?. concecter4 n sep:ir3cão e 
mandará expedir o respectivo alvnrli. 

CAPITULO X 

D.\S .TUSTIFfCAQÕES AVtJLSAfj 

.Art. 376 . A parte que pre lendor jn~tiíicar n· existenoi~ 
<IP.: um fnr.lci on de umn. · rctncflo juridica p:u.•a. soi·vir do do
l!t1menl.o ou moio <lo p1·ova c.m .iuizo, deduzir.li, -cm 'J.)el.icflo 
nr·r.ir.11ladn, o fllclo ou l'ru:lns que ~e p1•0.põe provac·. reque-
1·r.n,lo no Juiz <JUA, provado rrtrnuto baste, .iulg-ue :por sen-
tt-nc;a a jnst.mcacüt1. · 

Arl.. 377. A ,iustificnriio cons isfirà nn inquiri(lão do tes
t,.munhns snhN! M :irf.igo.~ dn PE'l.ii;ão ... podendo o .insf.ificanre 
.innlnr 111inrs1J11cr dnf.'umcnf.os, rr uo ign almente proYem n Stt!\ 
infoni;~o. 

•' . 
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r .. '.Art. 378. ~t\.:si testem1111 Lln:-: pode1n ~.er a.presentadas in-
dependentemente de intimação, e .;;crão inquiridas sobre o 
r.onhccimcnlo .que as. mesmas trnham dn. e:xistencia dos actos 
ou factos .referidos. . 

Art. 379. ExcepLuados. os casos em que os factos a pro
var nfio tecm caracter contencioso e aquolle;;; em que se deva 
proceder em se.grcdo de justioa, serão. citados préviamente, 

,os interessados. · 
A'l't. 380. '.Nifo sendo pessoa certa o justificado, ou sendo, 

si não puder ser cil.ada pessoalµiente, ·será intimado o rninis-
1.crio publico. . · . 

Art. 381\.. A parte citada. para assistir á justificação po
derá eoute~tar as testemunhas e reinquiril-m;, e fazer quaes
f[ürr allega1;.õcs contra os itens e documentos da justificação. 

Art. 382. Finda a inquirioão e autuada com os documen
fo:;. e nncgaoões, si as pnrte8 os tiverem Junt.ado ou apresen
tado, subirão os !lutoi: ao juiz, qtte julgará. por sentenca a 
justificarão 0 mandará ent.rcgar os ·1·espectivos autos ao jus-
1.ificanl.e>, independentemente de t.ra.<ilado, salvo si for reque
ridO: a , c-xtraci:ão deste, pagas . as custas por áquelle que o 
T1<'dn•. · 

· Ad. 383 .. Não será entrcgüe :í pa.rto, como .iustificac;ão 
nv11l~à 011 rlocumenLo, .p;mi'o cffoito da· prova em outro juizo. 
v. CJtt<' for rcqnerida como meio regular de processo e, tendo 
·a nutnrc:'za dn cmt$à. no proprio juizo. em que é produzida. 
:-:e lfevP-rá conhecer e decidir. do mcreeimento da prova rela-
tivamcnie ao )!CU objccto e motivos do pedido. 

TITULO li 

D as acções pGssessorias 

CAPITULO I 

Al't. 38~. As nccões possessorias :parn proteger a posse 
de cousa cnrporca, movei ou immovel, ou de dit·oitos pessoncs, 
conlt•o. as a:;;;1·C"ssúc1' quo pcrturhc-m on 1'o.c.nm cessar o seu 
t!Xnroicio, (e1•m log11r quando concot·rcr~m os requis~ios sn
!'llinteP.: 

i ··, a oxistencia ela pos~e nu do direito possuído; · 
2·. n lesão on n atnf!U(.!~l pn1· aclo, t)OHi~ivo ou negulfro, 

df' vrnlcnci a ou f'oroa. 
Art. 385. Slio, t.odavin, c::rnluidns clesl.e li tu lo as arcõcs 

l)_::tra . a del'i::sa d::i }\OSS~ de <l.freitos pe:-isoacs, inherentes ao 
cxerc ic io de funcções publica~, Stí cxerciveis pelo modo e 
1'6nnn <lo proccs~o estabelecido no tit. IH. 

A:rl; :rnG. A indemnízaç.fio dos damnos e interesse'S, ~ 
rpin o réo for 1!ondemnndo, sorú liqui.dndn na cxo1mção df\ 
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!"cnlcnça ' e, successivamrmle, no seu pt>ocesso, a de novcis. 
netos lmhath·os que púlo mesmo foram pratica.dos . 

Quanto à pena. riorl~m. &<'.r:í. pedida pot• acção directn, 
pdu fc:irma summat'ia. . 

Art. 38i . . 'Nas ucçúei; :POSSessorias n~o podem . ser ob,le-
cf.o da lide ns quest.ões· sohrc .o domínio. -

A1·t. 388. Quando a posse for reclamada po~ ambos os 
· · litigantes e hc}uver: perigo de disturbio, -o jui.z -poderá ordenar . 

o sequestro cln posse, durante a lide . . · 

CANTULO II · 

)),\ A~Ç.i\ O lll~ f"OllQA IM~ílNEN'l'.l~ OU lN'l'EnOlm'O PROHIB1Tl1nt0 

A 1·t. 389. O po1;s11i(IOt', sob n, amc:'4ca de turbação ou es-
, J111lho da sua 11osse, dedmr.irá por petição, os factos indícu~ 

U\'Of.: <lo ,juslo e fundado receio da violencia imminentc, n 
c:onr.Jnir:'L i:icdinrlo a citação do i•f:\o para que desista da tnr
ha~ão. sob pena de lhe pngar. dclerminad:i. <!Uantia. no caso 
de t.1·ans:;rc!'-siio <lo prN·.ci.to. nlém <los damnos o interessm~ 
r<! stilt n n t.es • · 

Arf. ~190. Autuada a. PDticão se' expedirá mandado, no 
<1t1::tl SCl'llO lranscriptos a pctiçii.o í\ d~spacho , e POt' elle Sel.'<.Í. 
n r6o cil ado para contestar -a a.~ão no prazo . de oinco dias, 
que !hr serão assignados na audiencia seguinte ú citação. 

§ 1. º Niío compareccnd" o réo, o Juiz comminará a pena 
por 8entenca, podendo rccluzil-a, si lhe parecer · excessiva. 

~ ·2. u c(.nlcsl ndu a a1:1,iio. :s~guir(t o processo a f6rmrt 
snmmarin.. 

· Arl. 391. Si o ·.t,éo. no .;urso da ínstancia, transgredir o 
pt·•~<,••ifo: ,..._ nulor :lenrnw farti o nU.1mtndo por petiçâo e o jub:, 
•:onht!l"'n•io 1• uecidincln <li' plano e p ela ·verdade sabida, orde
rnu·ú. p OI' ::íniplL':< nrnndado, n rosLituiciio da posse ao estado 
:llll.1>J'f<W. 

~ l. ·• ,\ pnfie~(~ fl~1 alfí"ndado S<'l'ft anl.uadn. em apartado e 
p1•M1·.~~níl'a 1!umo 111c~11fon!P. ~uspon:::lvo da. acção principal . 

~ :: . " l•]t,if ando n foi ln f"m !iCf:-Undn iustancia. o at.tMtndn 
1-:1•1·:i l •l'11C(•S!<:tdo <' .iu li:adn pl'lo r'í•l :ltor do processo . 

Al'f.. :tp:!. . :\ .~iJn leuça que iuli;ar procedente a acção. 
c·o1111"11111ara 11 1·en n pa gar a Pl'nn pa1'a o c a so de nova iurbn-
1::11·1 · •' a in~<mrnbm r º"' 1!;1 mnoR o in1 N'l:'~.ses, qne . so liqnidnrc1n 
wi cxer11çao . 

• >\t~ . 35}3. Publi1'<<da a sentcnl.(a. o juiz fará expedil" man• 
1.hltln pa1·n ·a ~1.'g\H'a11ra d:L po::;s1\ 11;í.n ol>sianl<' qu:wsqner· t'l~
curs•1s, pro~cclendo-s1) :\. liquidação dos. damnos depois que 
pasi:ai· .~m .migado. 

·' 
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CAPITULO III {. 

;. D.\ ACQ.4'.0 oi; )!ANUTl!:NÇ.\O OU FOl\Ç.4 TURBATIV4 

AI'L !"!{).~. A ar-cão d<l m::mutcnoílo on farc.a turbativa com· 
petn ao possuidor r.onlra as violencias qne lhe perturbam a 
}1ll~SI'-. . . . 

ArL 395. Na peiição inicinl o autor deduzirá por artigos 
Oi'I act.os de· violcncia ou f~rca an exercicio da sua posse, con-
1~ lnindo pela rondcmn:u;ilo do t'l!O para que não mais o per-
1.nrbe e o indem1riz" (fos flamnos o . interesses causados~ e ·:. 
cornrnin.ai.:4o ''ci pfmn p::rra e caso' de nova violencia.· 

§ ·Lº E' r equisito ncccssnrió para o xexercicio da acção a 
~c.>l.ualidada da violt'oncia ou neto turbativo da posse. 

§ 2.n Illide o pe.dido e será· o uutor considerado turbador, 
provando o réo ser efrcctivament.e o possuidor, ou viciosa a 
110.o:se d:iqueHc, relativamente á sua. 

Art.. 396. Autuada a pet.ir:Uo, o .itiiz ocdenar:."~ :>. expedioão 
do mamfr1do,. parn a citncão do réo e accusada a citação em 
andiencia, se observnrtí a mesma fói:mu do processo e jul-
gamento ctos nrf$. 390 a 393. ' 

CAPITULO IV 

DA ACQ.:\1:1 OE m~nur.Ho ou . FORÇA ESI'OL!ATIVA ., 
Art. mr;. A nci::ão de esbulho ou forca espoliat.iva com .. 

p<>le no pos.e:uidor para recuperar a posse perdida. 
Ad.. ~98. A p~l.i!:ão irucial deverá articular oo nctosi · de 

violencia cu forca que. fizerem cessar a posse do a.utort con
cluindo para que lhe seja restituída pelo réo com toaos os. 
feu~ rend imnntos o a inden'miz111:.ão dos damnos e interesse~ 
re . ..ultantcs. e. n ..-.omminncJío de."pcnn para o caso de espolio 
·rutura da posse. . · . 

Art. 39!l. Aulunda a peli11ão n c~pedido o mnndndo par:. 
a. cita~ão do rlio. se observará a mesma ordem do ·prcoe~so e 
j u lg:amcnlo do:.: arl s. 390 n 3!l3. 

Art. ~oo. A pcl.içiío init•üil quando instruída cC1m prova 
concludente do ·~sbulho, o ,juiz ordenará a restU.ui~ão provi
soria da possf! ao seu ostado anterior : e restituida. fará expe- . 
dir o mandado pnrn n cilai:ão do réo e s<>guimi;>nto du ncuão. 

CAPITULO V 

OC: Dl~SPORÇO l"ESSQAf, 

Art. t.Dl. ~\(l pa!>~ttidOl' l,l: l)f.'t'l\'iit.ticlo m:mll'r o irN~upc-rnr. 
por sua propria fOl'\:a I:! autoridade, a p~sse tur~adn ou pe:r
dicfa · comt.nnto que o faca em neto seguido. e nao se exceda, 
nrm' all.crc o mct:lo t' estado da posse que soffreu a força. 



Cãmara dos Oepl.lados- lmlJ"eSSo em 24I06/2015 10 17- Página 64 de 161 

L~ rL . ·í02. O dcsfol'~o considel'a.'.:se excessivo, Quamlo não 
ullscrvallos os principias qU~ rci;ulam o cxercicio da legitima 
defesa. 

CAPITULO vr 
DA ,\CÇ,\O Dl> 1!11!1-USSÃO DE POSSE 

. Art'. /[();J. A irn1uis11ão uu posse judicial púdc ser requc-
1'1(.la para assegurae a derivada de instrumento, de~idarnentc 
;:uLhcnticado, no qunl" si! mencione a sua tradh;ão. · 

Al't.. ·rnL A vcti1;ão inicial será instruida com o do
cumento tio qual tlerive a posse e concluir pela citacão do réo 
t.1ara que a demitia de si cm favcr do autor, · sob pena de lli'C 
~er Li1·aúa ,iudicialme.nte. . 

.ArL . .W5. Não compar1:eC'ntk1 u réo, o juiz p:l'ofct•irá ·seu· 
tenea, m:rndaudo expedir o mandado de immissão. . 
· Ai·l. !10\i. ~~ndo a aci;üo contc~:.àda. i,:c obsc1•varâ a orúem 

:;u1ri111:ll·ia do art; 258, ou a ord.inaría, quando' se cu!llular o 
pedido <lc indenmizacão d? clanmo . 

.:;A.r>ITULO VII 

U.-\ POSSE EM NOME DO VENTRE 

A1·t. ·hJi'. · A 11111lhe1· viil.\'a 1'!11~·· p·cteude1· fazer Vérifit'al' 
e authenLit:at· o srm l'.!:!la<lo. de gravidez, requererá ao ,juiz que 
til proceda ú c:tamc para esse fim. instruindo a petição com 
certidão do ::;cu cnsunwnto e a de obLito do marido. 

O exame será dispensado, si os interessados na succcssão 
wnvicrcm nas declaracões . 

.\ri;. 108. O jub; no:::m..:a r<i uou.s facultativos e dará vistà 
1:lo cxnn'le por 48 horas ao ministcrio publico; e averiguado 
o cslado un rcquorentt', :Proferirá sentença investindo-::\ na 
pos:so dos direitos qu~ po!!sam competir ao nascituro-. 

CAPITULO VIII 

DA POSSE DO USUCAPJÃO 

ArL. .w!l. A posse do usucapião, :nara.. que· se insc1·cva a 
sentença dcolaratoril\ du acquisiç5.o da propt'iedade, será de
d11:dda . 0111 peticão articulada, pela fórma das ,justirici>lJ6es 
avulsas, e vcl'ificados os ~ous requisitos legaes, serão eitad9s 
os intercs::<ados .por editos, nos te1•mos do arl. 45 para. vir 
hupugnal-a e· defender ::ieus direitos .. 

Arl. UO. V cucido o termo <to cdita'l e accu·sada a ciLacão 
1~m audioncia, assisnnr-sc-ha o praso de iO dias para a oon ... 
tcsla~üo. 
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§ 1.º ll'ínàcs os :lO dias, não comparecendo quem eontrn
diga a. posse, o _juiz a j~lgat-á por sentença que será tt'anserlpta 
no registro de immove1s por mandado, nos termos dó art. 721\. 

§. 2. ~ · O!fe1·eci<la contestação, a · -causa proseguit'lí poln 
fórma summaria, e com a certidão da. sentença, pnasndn cm 
julgado, far-se-ha a inscripcão no registro. 

TITULO lll 

Da acção para invalidal'. os actos dos pod.ei-es .muniol~a•• 

Art. 41L A accã.o p~ra invalidar os aetos ou decisões dos 
poderes muiiicipaes só poderá ser exercida pelo proprlo 
offendido no seu direito, ou por seus representantes o suo-
ces:>o!'es . . · 

§ 1.• -~ autoridade municipal será. representada no pro
cesso pelo procurador dos Feitos da Fazenda Muníoipnl que 
rôr designado pelo juiz. · 

.§ Z." A petição inicial deve conter, além do nome dns 
·partes que se dizem prejudicadas, a ~xposição circumst.ancfndQ 
dos faétos .e indicação das leis ou princípios jurídico!!. donde 

·o autor conclua que o seu dir1?ito foi violado pelo acto ou dc
liberacão do poder munfoipld, e indicará: · 

I, a folha official donde conste a publícacão do acto contra 
o qual se rf',clama e, ria falta, a certidão ou publica fórmn d~ 
decisão ou despacho consíd('rado l~sivo; 

Ir, as têstemunhas e demais provas em que · fundo.1• o 
autor o pedido . . • 

· Al't. .U.2. ·O juiz poderá desprezar in limine a necl1o : 
§ t.• $i manifeslamcnte destituida de fUndl\ment.o ou nl'io 

estiver devidamente instruída a peticão. 
§ 2.º Si o autor fôr parte illegitima . 

. § 3. • Si houver decorrido mais de um anno . a. cot1l•tr t111 
data da intimação ou pU.blicaÇão · da medida, que fõ1• obJ1•11lo 
fül' pleilo . . . 

Art. · -H3. Aàmàt.tida a accão, será citado o prc,.)ul'lldor 
dos Feito~ da I-'a~cmda Municipal, assig-uaudo-se-lhe o ~H'11t.c1 cio· 
der, dias, que poderá ser prorogado; para a conteetaçiío. 

Art. 414. Findo o praw, sem que · o rei>resenlanto <.11~ 
Fazenda. Tlfunicipal l.enha offe1·ecido contesLa.ção ou al!lii;il~ 
r;ão em dí\fesa do acto, seguir-se-ha o .Pt'ocesso pela f4 í1·m 1I 
·summat'ia d<1 arti:;o 258 . 

Art . 4i5. e!onolusos os autos, verificando· a autoridudo 
j nd.iciaria que o acto ou resQlncão .é illcg-nl, o unnulliu·ú <Hl\ 
lodo ou cm· pal'lc, r1a1:a o fim de nssegurnr o direi to do u11t01· 
abstNuln-i:::c rl<' aprf!cilll' o mer<·c~ímCn!.o ·ào ao lo admini,;t.1'Llt.i vu, 
soh o p L1nl.n de v ista ola ;.;na t<ouv1ú1ieti~.Í\\ ou op1wrlu11illauc . · 

At•t.. 4i6. Gons;ideram-se íllcgaes os ados ~u occ1isõc.~ iJd
rniuistratíva~ cm r:'l1.5o da não appl ié:tí;ão ou ín(lcvir!a ~1ppl i-
ctú;;:io da lei ou direito vigente . · · . 
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Art. .U 'i. Si a providencia ou acto administl'ativ.o ii vet' 
~iclo tom:i.do em virt.udc do uma. facu.ldadc ou poder úis~re·
ciom1I'lo, sómente· serú ha\'ido por illoi.jal cm razão da ilwom
petcncin ou f'!xeccsso de poder.· 

Art. .US·. Julgado nullo o acto administrativo, será a 
Fn.zcnda ~lunic:,ipal condemnada nas custas, além da ín
demnização o:Jo damno cansado, que será liquidado na execuc;ão. 
. Art. 4.19. Caberá á mesma Fazenda 6 direito regressivo 
cantra o fun'Ceionario cu.ia omissão ou abuso tivl.'r dado causa 
ao pedído da indemnização. 

TITULO IV 

Das citações ou preceitos. oommindtorlos 

Art. 4.20. A aqcão de preceito comminatorio póde ser 
exercida para o fim da pratica de acto ou realizac.ão de facLo 
qúci a. pesso:.i tenha o dfreito de exigir. . 

N;'t. 421 . O citado poderá deduzil' Qualquer opposi<:ão, 
por ,meio de embargos, dentro de cinco din.a da nudiencia em 
que fôr accusadá a citacão, seguindo-se os domais t.CI·mos do 
processo summario. 

Art. 422. Não se deduzindo embargos, ou sendo estes 
julgados improcedentes, o juiz imporá. a oomminação que ·a lêi 
.autorizar e seguirá a execução no mesmo processo, como se 
ª?ha estabelecido no cap. VII, do tit. I do liv. V. 

TITULO V 

Da ~unciação d,e,. ohra no'Va 

Art. · 423. A num:ia.ção de obra nova c:ompcl.e ao ~weju
dicado no seu direito, cm .eonsequencia de uma obra. nova ou 
no modo da sua execucão .. 

Art. 424. Póde tambem nunciar !l: obra o condomino con
Lra a obra nova foità. por out.ro oondor:hino, ·cm preJuir.o da. 
•musa commurn. 

Art.' 425. Na eptiQão inicial. o a.utor pre.iudicado em 3Ua 
PL'opriedadc, servidão ou fim a .que é Jestinada a obra, de
duzindo os fnndamentof; do pedido, i·equererá a exPediçij,o do 
mandado para o embat•gci dtt obrr1 ini~iada " a demolirião da. 
que estiver folta ou f(rr continuada, e a Jndemnfaaçáo dos 
'"msi>q11cnl.c·~s tfamnol:': e intel·esses. 

Art. -i26. Expedido o mandado, serão citarlôs o üoi10 da 
ohra. 8Í estiver. preselltr'. () 1:onsl.ruc:l.01· f' (l<,j orc1·urio;: (]ll(~ fo
.rmn P.uconl.t·ndus. sob !~8· vonas c:omminada.s. 

Art., 427. No auto (ic embargo será declarado ·f.',ircumst.an
cia<inmontC' o estado P.m qu~ fôr encontrada a. obra e, utli
rnada a diligt~ncia, snrá citado o .dono da ·obra para sciencia. do . 
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·embargo e das commina0õos impostas; e. ouLrosím, :para, na 
primeira audiHncia, dopois tia cita•;ão. offot·cccr a sua.•d cfc:sa 
e quaesquct· c~ccp1;ões que tiver. · 

Art. !d8. ·Versando a . obra nova em derrubada de ma.Llas. 
cór!C\s d:! madoira .!'! -outrus càsos l:'Hmcll iautes, . a ex:ccuc,)ão 'it> 
mandado C0\1!;ta1•cí da prohi!Jição de proscguii· · nesses tra
l1alhos, pondo os orrioiacs cm d 1~posito judicial a madeira 
cot'Lada. 

Arl. 4.2~. Feito o embargo, será o mesmo a~cusado ua au
uí1.•ncia :;e;,;ninlc ;}. eita~ão <lo nunciado, a:s:iiguando-sc-lho o 
prazo tle cinco llias para a contcst.a(.'ão. 

AI'L. 430. Contestada. ou não a aeção, seguit·-sc-lm a a 
· di!ai.:ão t>rcbaLcrín .: o:;; d~mais termos do processo aummario , , . . 

ArL ·'r3J . Em qualquer tcl'mO ou phase tio 3lroc1~sso. r' 
l1unniarJo po<lu1·(t rnqu•.•l'N' <: sei• autoi·ii:ado, mcdiaulc .cauçãu. 
a c.011iinuat• o. olwa l'mbargnda, havendo damno ·ou. ·perigo n:l 
paralyza{;ão da oura (JU se verificar por v istoria.. que pro
m oq>e;Í. a sua custa, quanóo ainda não t calizaua, ser infun-
dado o embargo. · 

Art. 4.'32 . ..\ cau~ão ser:í p;·ocesiada, cm apartado, pela 
fürma elo cap', V, do tiL. T do liv. TU; e o .iuiz, . á vista da 
pt"ova, -0r<1cnarú o levantamento do embargo. 

Art. · .\33. Estando o . processo em segunda. instan1:'ía. 1; 
fo l:i<lcnlc ela caucão 8t'l'ti processado e julgado pelo relator do' 
fcíto.- · 

. Arl.. 1"3'1. No cai::o de aUi;in!.adó ohservar-se-ha. e ".liSpQs{.o 
no art: 391, nomeando ·o juiz dous pcl'ilos pan a ve1·ificação 
do CJ.Sta<lo da obt'a; e quando innovado, .dctcrm!mtt·á. a sua 
d~mólição. 1:ondcrnnando o réo ao pagamento dn. ·pena e nos 
damnos 1~ int.ercsar.s qnr. s~. liquidarem, cm cxccuçü,o da scn
tcni;a p1'0fcrida na causa príncipál. · 

Art. 435 • sendo ma.i::. <le um dos donos da obra embargada, 
poderão SN' citados ~cn.juntamentc ou qualquer dclles, e, con
tra o citado con·erá a :ici;ão 15~Us term{)S t! a execução, salv(} o 
!;P.ll direito rc:;t·cssivo para haver dos outros co-proprietarios 
011 po:isuidorcs a pa1·to que lhes toca t' ··no pagamento da in-
rlcmnizai;ão r. tia pr.na comminada. . 

. ArL. ·~36. A inslancia i'ical'á pcrcm'pla. si a nu1wfa1;.ão n:'io 
f<it• propo~ta ucnt.ro de ili dias do embargo, ou intcrrompid.i , 
t:cm ,iusla cnusa, por mai!; de trc::; mc:!os. · 

Art. ·137. Quah1uer dos co-propriclarios ou pos:.;uidon•s 
J.H'r..iudicados com a obl'a nova podcr;i int.cnta1· a ac~ão de 
1rnncia1;ão e promc,;cr a r~spcctiva. execução, 

Não poderá, todavia. levantar a quoLa da indcmnír.ai.:ãn 
•ruo competir aos c.o-ptoprietarios ·ou litisconoortc:; i;e1ú cxhi:. 
hir ~~uraçãp (;'Special par~ ~e~ fim.: ~ 



C~ara dosOepltados- lmi:resso em 241D5/201510 17- Página68 cE 161 

TITULO VI 

Da acção de deposito 

. Ai·~. 1(38: A acoão uc deposito é com.ootente c-0ntt·a. o ue
pos1t.ar10, ou pc::;soa. equiparada, para. que restitua o doposiLo, 
sob a sua ~ua1·Lla e rcsponsaoilidatle. por uma obt·iga<"fo co11-
Vl'llCional ou Ic.gal. · . • . 

Ar!-. ·í3!L A pctil:iio inicial d1,vcrú. ;:cr imtruida com o 
i·cspcctivo _ti.Lulo nu tct·mo au~l1cntiuo d:i. · obt'isa.cffo do (.)epo-

· Stlo, cspec1f1c:and(! -0 aul.or ~uu. qua.Hdadc, quantidade, ou o 
sou valor est.1mat1vo eqnivalcut.e, e concluirá pela citar.ão do 
n:o va1·a r> enL1•cga1· no pt·a~o dl:l ·í8 horas, que lhe set"á assi
.:;nado em audieucia, ::soh pena de prisãQ. 

Art. ·'l.'.cO. AulmtdG. a pH.i1.\ão. expedit·-se-ha mandatlo 
p;:u·a a citac;ão, com o prar.o e a commnna1;ão 1·ca1H~ridos . 

M.•f:. ·\.1.1 . Assignado o pra:i:o em audiencia. pocforú o r~o 
clcJ.'cudei·-i;e da comminacãti, allcgando: · · · · · 

§ 1." Falta . de qualidade· ou illcgitimi<lade das partes para 
o excrcfoio da 3.C~'.ãO; . · . 

. § 2. u Nµllidacle ou falsidade úo titulo. ou teI.'mo ,judicial, 
§ 3. º Roubo ou pcl'lll~imento d.o objccto dcpo~itado, por. 

cuso fortuito ou :forc<t maior, antes da. móra. 
§ ·L º .'\nesto. seques\.ro ou penhot·a do objeclo dr.posi

tado. 
§ 5 . v Compensa.cão l'unda<lti em titulo de deposito. 
:Mt: . . Vf;_,>. Vcmcido O prazo dU: cif.ação, si o réo não tivcP 

offerecido defesa, i;crão os aulos conelusos e o juiz mandará. 
expedir o mandado de prisão . . 

Ar!. .U3. Cont~stando o r1:0 a acçG.o e nllcgando malcria 
ri::levantc. que concludentcmente llli<la ou perima a acção 
nu :.i. . oln:ii;ação, ussii;11a.t•-s1~-'ha- nltla. dila1}ão pcrempcforia. de~ 
dez díus para ~t p1·ova; 1• a1Ta:toando succcssivamente as pa1·
tcs, no prazo ·de r:inco <lias cada. uma, o jni7. jnJgará afinal. 

Art. .'J .VL })N· L'PLada a pdi:;ão do t•1fo, a cx:ecucão prose
~1it'á, pr.Io valor dt~dat·a{)o no i.:ontraet.o ou r:st,imaao na pc
t.ic·ão iuioinl, obscrvandc-~c ai:: rr:gras ·t~ disposições relativas 
;i ·, ~x:1:eu1:iin ::;iJllr•.' quun Uu cel'ltl. ~cm tn·e.iuizo da rcsponsabi
li.<.lade 1wual 011 d vil. qu·~ 110 caso uoubcr. 

· Arl .• H5. Entregando o réo o deposito nas 4'S horas do 
pruzo da citacão, ou em qualquer outro, cmquanlo nãQ ter
minada a instancia, lavrar-se-ha nos autos o respectivo 
termo. 

Al'f.. ·'i ·íl>. Sentll) o deposital'io prssoa .íuridicn ou soric
dadc o. itão entregando o ob,iecLo do deposito no pt•azo assi
~nado. o jub:. a r~qucriment.o do crcdoe, <.lccrctarú a fa llen
çia ou liquidacã.o jY,<ii~i.~J. i;qnfor,mc o paso •. 

e. -Voz. vr. '1S 
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TITULO VII 

Da consignação ou- deposito em pagam.entO 
' 

.Art. 447. A consignacão em deposíto, pa1·a prod~il' o 
effe1to de -pagamento, nos casos ·previstos. na lei, será requc
r~da pelo devedor, declarando o motivo por que pede o1 depo-, 
.sito. 

· § 1 . • Sendo o credor <:erto, será citado para vir ou .mandar 
receber, . em lagar, dia e hora .prefixados, a cousa devida, sob 
a comminação de ser depositada por sua conta e riso<>. 

§ 2 ... Sendo- incel'to o credor, ou duvidoso· o seu direito, 
· serão citados por editaes de 10 dias os fateressados à virem 

provar a sua legitima qualidade .e direito para receber o obj-e-
~to -do pagamento. . · 

Art. 448. Vencido o termo da citação, far-se-ha o depo
sito por mandado do juiz e, por edital de 30 dias, serão cita- . 
dos o.>. credores certos e descon:he_cidos, ausentes e presentes. 

Art. 449. A impugnação dos credore.> será. deduzida poi· 
embargos, no termo de· cinco dias qµe se lhes serão assigna
dos na audienciá em que a citação for aecusada, e julga.dos 
afinal pela fórma summaria dos preceitos comminatorios 
(art. 416). 

Art. -1.50. Os ambargos sómente podem consistir: 
§ . i . º Em não ter haviào recusa do pa~amento. 
§ 2. • Em ter sido feito o deposito fóra do tempo e logar 

do pagamento. : 
§ 3 . • Em não ser integràl ·o deposito. 
Art. ,í51 . Não se offerecendo embargos, conclusos os au

tos com a certidão de haver decorrido ó prazo, . será o depo- . 
sito julgado por sentença, e por elle extincta a obrigação da 
coisa devida. . 

Art. lt52. Si os embargos forem ,julgados provados, se 
haverá o pagamento por não feito, e o · deved0r responsavel . CI 
sujeito ás <lespezas do levantamento, sala.rios e custas do .de
posito, correndo por sua conta e risco os · damnos acontec1d<1S 
á coisa depositada. · . 

Art. 453 . O deposito r>reparatorio da accão, delle çlepon
dent.e parn o seu exercicio, não poderá ser embargado. s~noo 
responsavel pelas despezas, .sala.rios e damnos o vencido na 
causa. principal, ou aquelle a quem pertencer. · 

TITULO VIII 

Da acção de despejo 

Art . 454. Nos casos em que a lei ;permitte o despejo, o 
·senhorio ·do :predio requererá. a eitacão do inquilino ou ar
rendatario ·P.ara, em -prazo prefix~do, que será assignado em 
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audicncia, 9esoccupa!-o ou allegar e provar a defesa que 
tiver. . . 

Art. 455. O prazo será de - ~S horas, para o despejo do 
predio 1lrb:mo, e de 10 dias, sendo rustico, ·:::.iando i·eq1Jerido, 
em razão do móra no pagamento dos alugueres· <la looacão. 

O prazo será de um mez, sendo o .pret.iio urba.no, e de 
seis mezes, sendo rustico, quando requerido por não convir ao 
locador eoontinuar a looacão. por tempo ind6lerminado, haja. 
o-u não móra .no pngam9r.to dos alugueres ou rendas. 

Art". 4'56. A petição inicial será instruída com os co
nhecime~los das quitações dos impostos f iscaes, correspon
~entes aos alugueres (arts. 308 a 309), ou prova legal <la sua 
isenção. 

Art. 457. Na acção de despejo só ó suspensiva a excepcão 
de suspeição, sendo as demàis exeepcõ~s . dilatorfas ou pe
remptorias, deduzid:is conjuntamente com a defesa, pela. fórma 
do embargos. 

· Art. . !158. Si o réo não offerecer embargo_s dentl'o do 
praio assignado, certificando o escrivão ter decorrido o ter rnc 
fará, logo que preparados, concluso.s ·os autos ao juiz, que 
crcf:enará · &. expedicão do mandado de despejo, não obstante 
o. ihterposicão de qualquer recur!io. · 

§ Lº Si o réo oppuzer emhargos, não sendo .relevantes e 
aão os provando cumprida.mente, o juiz os rejeitará. in limine 
dentro do prazo de um tridoo. . -· 
· · · § 2.º ~i os embargos forem recebidos pela relevancía e 
prova da sua materia, se dará vista no advogado do autor por 
cinco dias para a contes'taoão e, findos, arrazoando successiva
cnen te as partes, em 48 ho-rns cada uma, decidirá o juiz, afina!, 
dentro de cinco dias . 

Art . 459. Os embargos só terão effêito suspensivo do 
despejo : · · . 

· § 1." Quando fundados em bemfeitorias que, nos termo~ 
d_a lei eivil, autor izam o direito de retenção. . . 

§ 2. º Quando -formulados contra o pedido do despejo cofü 
fundalhento cm fnfracção Ot · .;1ontracto, só rescindivel por 
acção directa competente. . 

. Art. !100. Decretado .o despe,io, será o rntmdado executado 
contra Quem q·aer que se encontre no predio, removendo os 
officiaes da diligencia pal'a o cleposit.o geral o que nellé fo:· 
encontrado que pertença ao inquilino, salvo sí os qui:r.cr re -
tirar incontinenti. " 

ArL. '.rn.1. Sei,:.á sobrcsf,ru?a a oxecui;.ão tlo despejo e con-
1: ~derá o JUIZ praz0 nec~ssano para ef!ectunr-se a dilige11ch,, 
s1 for al!P-gado e l)l'O'Vado achar-si:i P.nfcrmo qun.lt11H:r dos it1-
11u ilino.s ou moi·adores do pi·cdio. . . · 

. ~rt. liõ2. No despejo dCI !lt'cdio~ l'll t>Licus. si os i:mbanws 
do 1·co se fu ndarem <lm cult.ura ou hcmfcit.ol'ia~ poi· 1: 11~ feil.as 
•J a~1tol' poder:í pedir logo a avaliação e· pl'Ose~uir na exc
cui:-ao. P~H;ando o prm;o arl>i trado . 
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Arl.. ;Hi3. ·A acção de c.l<J:Spejo pollcrá sc1· r.xcrciua. l)~los 
locaLarios devidamente autorizados ou subrogados nos <hre1tos 
(ios pt·op{.ictarios, contra. os sub.;.Iocalaríus, ou <1ual~ucr oc
cuptmte a titulo prccario. 

TITULO IX 

Da demarc~ção · de ter,ras 

Ari. ltl»~. A tlemarca<;-ão d<!. tur1·as se1·;í. iniciada P?r . pc
ticão, cm que o autor. exhibindo os tiLulos de clomm10 e 
;posse, requeret•ú a. citação dos interessados confront.antes Pª!ª 
louvarem-se cm peritos, afim ·d«~ se proceder á dcmarcaçao 
pelas <livisas t,1ue indicará. ou contestarem a acção, querendo. 

Art. -1&:5. OH r:onfrou tantcs, que forem domiciliado~ no 
Disl.ricto Federal. serão citados ipcssoalmentc, e os demalS o 
:;erii.o pr>r edital de 30 dias, si se acharem em logar cedo do 
tcrrif:orio nacional, e de GO, em logar incerto ou no estrangeiro' 

Havendo confrontantes por direit.o de succcssão ainda 
indivisa, basta que a c.itação seja feita ao que estiver . na 
posse e cabeça de casal ou na. administração do immovel, · 
pàtâ <:om ellc correr a acção todos os seus termos . 

.'\rt. .'166 . Fallecendo qualouer dos liti:;;-consorlr>.s. fi
carã suspimsa a instancia. até ser citado o conjúgc ~obrevivo, 
h erdeiro ou successor que e$leja na administração da herança, 
on na posse do immovcl. 

Al't. .\.G'i. A cit.ac.fo inicial pa1·a a causa· amplih-se-á da 
cxecurão; ainda nos e-i1sm: ~m que para a divisão ou demar
cação se faça necessario preceder sentença motivada por dis-
cussão contC'nciosa. . 

Arl:. .rns. E' pcriúittítlo a qUàlttUel' <los litis-commrtes 
.promover as ci lações n os termos da acção .. 

Art.. /16!1. Accusadas as citat~ões, .assigna1·-se-ha aos réos 
mn tC>.rmo co1mnum de dez dias para a contestação, sob pena 
de laucameuto.. . · 

Ar!.. HIJ. Findo o termo. tenha ou 11ãt1 sido contes
Ladn. a arr::fio. proccdcr- sc-ha ~t louvação dos peritos. nos 
l.N·mos e pola fcírma. <los a1·t-~ . 775 e 776. . 
. Arf.. ·Í i J.. Cont<·~lncll.11 a :w\,'ão, embora a contr.>l.ar;ãn ver!W 
soln·c qncslãn de propt'ietla-i.IC' ou outrn considemda de alta 
iTHla:;ar;:ão, o jufa a dr'cid ir·:.i rir.la úírma do processo Rummario. 
. At'I. . .li~. Na :';enlc.'nc;a. o jui;r. l'elatando a. 11aluroza dos 

l 1 tu los e n mcrrcimenl.o da prova. mandará que a medição 
!"•· [rir.a de ar:cc.kclo com ris üivisas que ficar provado c~om-
11el.it•rm no d<•nmreimtP. ou. Qtmndo inslll'ficicntec.;. pelo que 
rPsullar r.Ja f10i;:;c. r:-m que ei:ti\·erem os l'onfrontantes. · 

,\1·t. .n:L Pas~audo mn jul:;a<lo a ~eutcmca. será exe
cul.acla a r1~qncrimcnt() <lfl 11unlqucr dos inl.rrei\sados . 

. :\l'i.. .\./.J. 0;;; trabalhoi; de rcconhel'imento e ai:!~i"'11ala
mc11lo do ponlo (\.e partida <la mcdi~:ão ou o ma1·co e ºrumo 
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.primordial e.ln <lcmarcaeão e, bem assim, o prMeguimento do~ 
:respect.ivo~ trabalhos tc~hnicos, serão exec:!-1-tados pelos pe
ritos, sob sna responsatnli<lade, tendo em v1sl.a o:: termos da 
~cmf.ença e esclarecimentoi:; (JlW possam oMer de t,estemunhas 
idoneas no logar. 

Art: ,\_ir.;. Si no correr dos trabalhos ~urgirem duvidas. 
nue rcclo.mcm a intervcnçiio ;}o .i lli;,,, :;r.;r:'1 esta. soliritnc!a pC'l:ll> 
part.es o\.1 pelos perito~. 

Art.. tí7ti. Entregues- em carl..orio a. nlant-u. I~ o mem9rLal 
rlüsm·ipt.ivo da medição e dcmarr.n(:úo do unmovi;il, o escr1v~o 
O!'\ .jnntnt'tL ::.os nutos:; e abrirá vista :Pot' dez dias cm ('.mt.or10 
tt todos o;:, interessados. con.iunfnmcnl.e. piua dizerPm sobre 
elles. · · 

ArL .\77. Terminado o praw. com as. allegações ou sem 
i:lla!';, serii.o os. autos conclusos ao .iui:t,, que j'lllgarú, rnsis
trmLe ou mandará rectíficar a medicúo e demarcn<;ão; 

ArL ~78. A·::; custas judicia.e::; Rerã.o DUgas nelo inleres
i;ndo <JllC reqw~rf!r as diligencias do procc>sso e rateadas nn. 
proporcão elo;; rl'.spcc tivos quinhões. 

TITULO X 

Da desapropriação 

Arf.. '17fl. Der.rntadn n desapropriaçao por nr.cf'ssirlndr on 
u !.ili-Oadc publica. municipal r. poblicacfo o respecf.ivn nrt.o. 1l 
vuldr <ln. indcmnizutão aoi:; p.1·opriet.ario;; do;.; irnmoveis. com
JW~hendidos 1111 pHmo e planl.ai: da,; f')bras. ~N·:í regulado e 
:fixado, na. falta de acc1h·clo, prn· ru·hitramento ,judil'ial reque
i·Wo pelos procm•ador•es doti 1'cif.o;,:. 011 pelos 'íntc>1·ewsados si, 
tl<>~on•idos .;:eis me7.es cln publicacfio do sohtedito neto. não !41" 
tr.1·nnr cffect.ivo o pagnmr:nto dn vnlol' convi>ncionatlo. 

Att .' ·'iSO. A peLh;ão pnra o arbif ramf'n1 o cl1>vrr:·~ ,;er in-
::;l,ruida com o:; ~rgu inf f~~ dne\l nw11lo~: . 

T. 1;;'1pia nuthl'nli1'a rio tll't~r·P!t' .-1111• npprovou o plano cl:is 
ohrm:; 

II. cõpi.o. da plnnla esp-ecial do predio, terreno ou eon
strucc.rro, nuthenticadn pelo. repartição compelente, no tocanlei 
á sut\ cxaclidiio e comprehensü.o dos immoveis no plano np
•provndo; 

IIT, cr.rLidüo do impor.;tn predial tm~o no anuo 11.nterio1• 
no do decreto d~ desarroprincrio, ~i o immovel fôr urbano; 

IV. declaração do qtrnnf.mn da. indemniza<.:'ão offerer.ida 
:ws proprietnrios, ou por ell<:>s pedida. 

Art. 481. Autuada a petição, sorã-0 citados os inl.eres~n
<los, pc.ssoalment.e ou por edital. na 0onformidn<li! do cn.p·. IV 
dn liv. I, pnl'a, nn. nudiencia quo St' f.:egnir• (l citacã0. louv:i.-
1·em-se o verem )ouvtl.r-sn c~m arbit.raàore>; qur1 procedam á 
n.vali:ição do immovr.l ou immovei~, :i nfí.o n0ceif.nrrm n. 
nunnt.\a ou flU:mtfas o rrerl'rià;u; r.01110 in11fimnízncão. 
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§ i.º N·as desnpropriaç.õe;:; cm que i'orem comprehendi
dos bens de orphiios ou intcrdictos, seus tutores e curadores 
serrto untorízados, mediant~ rí:'qnr.rimenlo .~ c.lespacl10 do com
petente juiz, a acceitar as offertas que lhr.s parecerem va~-
tajosas a seus tutelados e curatelados. _ 

· § 2.~ Os proprietarios deverão apresentar, quando exi
gido, seus res:prctivos titulos de dominio e denunc.iar os con
f,ractos que gravem os immoveis desapl'O}')riados. 

Art. !f32. Decorrido o termo dos editaes e acus::idas às 
citacões, si comparecerem os interessados e accordarem no 
valor da indemnizacão, o juiz man<lará tomar por termo o 
:rncôrdo e o homologará por sentença. 

Art. .I83. Não coropat'eMndo, ou recusando os int.eresi::a
dos as indemnizações propost.a~. proc11der--se-ha ú lonvacão, 
na conformidade dos arts. 20.1 e 2-0G," quanto 6. e,;r.nsa e 
reousa dos at'bitradores. . · · 

Art. lt8-í. Resolvido o incidi;.nt.e da Iouvncão, designará n 
juiz uma audiencia especial para o arbitramento, notificando 
o escrivão os inicre::;sados do dia. Jogai." n hora da <lili~encia. 

Art.. /185. N'o eia, logar e hora designados, compare1!m;do 
os arbitr::idore>:, ou snbstituidos pela fórma do art. 204 os 
que faltarem, prestarão o compromisso de bem e fielmente 
1mmprfrem o encargo e. reunindo-se sob a presider.cia do 
j niz, p:roced·erão ao examr. dos documr..nlos e allegações dos 
ínteressa·dos nos autns. ou qunesciilrr oulrM qoe na occasino 
seJam apresentados. · 

Art. 486. Encerrada a audiencia. os arbitradores delibe
rarão entre 5;i e o que rt\solv1~rem por maioria de votos será 
eoori-pto pelo terceiro e, vor todos nssignado o lnud'O, farão 
cnt..rega. ao juiz qm•. dent.ro de !i8 hnrn~, o homologará por 
sentenr,;a. 

§ f.º Si nenhum ·acc:ôrdo houve!' e fo1·em os ü·ei-; arbi
tradores de opinião diver&a, f'llcreverá cada um o seu lndo, 
o o Juiz fixarti o valor da indemni;:nc.ão r•nl1·c ·o mn:-.:imo o 
o minimo dos valores por ~ue~ iwopMtos. 
· § 2.º Os laudo~. quer lH'cordei::. nuer rlísiiidPnll'~. serão 
sempre motivados. . 

Ar!.. ·'i'.''7. Os arhi!.rndor~s fixarão indnmniznoõos distin
r.l.ail em fnvm· <lc cndti 11mu das parle::, ciue n,; reclflmrn•em sob 
1 iiulos dirfoi·ontes. , 

~ f." O quant11rn das inrlPmni;i:nçl>c,; niio srw.ú ini'orior ú.s 
o~fort.us dn d1~~arn·n1w\:rnl1'. nr•m ~n1wri1w ús esig~noinR elos 
propriut.m•üh;. 

§ ~-" N0:> t~aso~ dl' U>'>llÍl'\\el.o. ~1·riL fixada uma só in
demn i~11cão comprchendcndn o valo1• Lot.al d:i propriedade. 
r:<•nverl Gn<lo·-se em bens, sobre os qune1< o proprietnrio e o 
11 ~ufructunrio exercei'ão os seus direitos. 

§ 3.º ·Xa1< <lesaip<ropriacõef; ..-Jo1< prüdio;; e terrenos stl
rncn~o em parle, os :u·bitru.dores M avaliarão no l.CKlo. fix:mdo 
sc•pal'aQa.menle o valor da purf.(' cjcsapropriuda. 

§ /1.º Para a fixuçã<1 do valor da propt'if'daàc e correspo11-. 
<l~nln inrk.mni7.al)fio, o~ arbífrnrlorr1< atlronctrr5o ao ,-:ilor 1i:\ 
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mmirna proprieda'de na. data <ln, nvalíncão. á. sua situação, P.S
tacto <le conser\'acão e sc1?ur:mca. preço dn ::icqµisicão, m
teres;Síl que della aufere o propriet.arío e ao v·aIOr do ímposf.o 
"Predial no anno anterior ao decreto· cta desapropriaçã·o·. 

. § !3,º NOs caso..s do . § a~. attenderão ao valor em que 
i.'1car a l)a.t•te não desapropci(\da, relativamente ú privação das 
scrvi'<iões e a quaesquer outras circumstancias que iriflua.m 
no preço. . . 

§ 6.º Na indemnização do · valor de .. terrenos baldios, os 
arbitradores, attenderão ás suas condicões culturaes, ás ser
ventias e bemfeitorias que concorram para o computo do 
valor venal. 

§ 7.º N'os casos de propriedadle sl:J.jeita á. ernphyteuse, o 
.valor <lo domínio directo ou do senhorio sertt calculado sobre. 
a · lmportancia de 2Q fóros e uin laudemio·;. o do dominio · util 
ou do foreiro, ou cmphyf.eutico, sei-á calculado sobre o do 
J>redio livre, .deduzido o d'o dominio directo: e · o dos sub
r>mphyt.euticos será esse mesmo valor, deduzidas 20 pensões 
sub-emphyt.euf.icas, equ iv·iilcntes .ao dominio do emphyteuta 
prlncipal . . · · 
. § 8.0 Nos casos do § 6°, a()S locatarios que tiverem feito · 
bem.feitorias uteis ou necessarias. ·ou que houverem con
struido ou reconstruido os. predios, serão arbHrad'os valores 
<listinctos, não . se ~omputondo na . parte do propriet.ario, a 
indemniz.ncã:ô devida aos locatarios ou possuidores. · 

§ 9.º A indemnização. no -0aso· rlo paragrap'IJo anterior, 
~er-á computada na impor tancia provada das obra-; ou bem
feitorias, deduzidas proporcionalmente as quotas, c«>rrespon
dentes aos annos decorridos ou ao valor estimado dos fru-
otos .percebidos. · · 

§ 10. As constrnccõcs. plantações · ou quaesquer bem- · 
foitorins feitas na propr]edade. posteriormente. á data d'o de
creto approv::mdo o plu~o das obras, não serão attendidas nas · 
indemni,..aciões. · . · 

§ 11 . Quando no predio houver installacões de machi
ni;imos en-1 fnnccionum1:1nto. será calcula!do o respectivo va
lor como baso da indornnizac;;:io, caso não prefira · o dono que 
!.<Ojam r.alculadas Uío sómente' as clcsr-ezas nccei>!>arias com o 
tl'rsmnnf.a r. trali..;;porlr! p:11·a local que designar~ . 

ArL 188 . O valor dn indcmnizaciio ;nos casos de desapro-
rprincií.o <l<' aguas, !"Cr(~ o quo corresponder ao volume ou d 
fO!'r11 motnr:i. ·dr qun Se' pnl'lsn. uWiimr o proprictario. 

• § ·1.· Quando o abastecimento ou aprovcitamcr.Lo da 
encl'~ía hydraulica c>xigir construec.õ~,,. ~m tet'I'cmoos prooi
m.os ou acl,iacr.nt.es aM nurnanciaes. $rrúo indemnir.aclos os pre
judicados. nM termos ,, pehi 'f6rma dos § ~ 3• P 5° do arL. lí7:l, 
~l·o Yalor dos f.err<'nn.~. q1rn para l:'ssc fim forem dl'sapt·.o-
J'll'làclos. . · · 

§ 2.• Serão ig-ualnwnk dcsa.pr.oprindos ·e indemnizado11 os .· 
proprie-1.arios · de 0sktbrll'cimentos ou installac,õcs que fica-
1·<'.m prejudicados por não pcrmiU.il'om :t$ obras ou sr.rvicos 
d e ut.ilidad<' pú•blica. a distribui<:ão dr. n!:un. fü•c~ss:nia á. 
r cspcctlvn. exploração. 
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ArL '189 .- Na cle·:;:rpropri::u;ão de agua!!!, ó sempre garan
tida an proprietario a riuant.idacl'e nocess:tria ao consumo do
mesl.ico e ·a-0>; usof; da lavoura, dC\VP-ndo o clei:;aprop.riantc j~~ 
zor as. convcni<mle"!': rforiva1;õe~ 'para ()S!'H) fim, riunnr1o rr.r.la
mndas. 

Ari. 4.90. Da SClnicnt,:.a que homologat• o :i.r-hitr:unrnt.n, ha
ver:í. appellacão no ~6 cffeíl·o clcvoli.Jt.ivo, e !;Cri~ provida para 
o fim unico de annullarwsc o processo. por omissã() cm prc~ 
i eriçfio de fo r.m.:llidacl" essencial. · . 
. ArL !i!H. Rr.s.olvida a iuclcnmizacão p~ln accPilaçáo rla fJf'
for.f.a. accüwlo ou sr.nl.ença "· recebida pt•ln propril't:lrio a ~nn 
imporr.ancia. ou dr.posHad:t nos casos- <l<'claru·dos Tia lri. n ,iniz 
1'ar:l cxpodir .mandado dn imn1i;;;:;ão <Jc posse 11rn 1':wor da Fa
;:rmda :'llunicipnl ou <'los respcct.ivos conccssionrtriof!., n. qumn 
:t~nhn. sid;o oulorgada a. dr.~a;J.U'Opriacão. por 1•llr. sn rr.solven<ln 
:>, tro.nsff.'l'nntiín. rfa propriNl:Hlf\ e fi cando subroga.das no pre<;o 
<ieposil.ado Lodos os direitos e onus retie.s. r1uc g-r:wnrem, os 
immovnis desaproprio.dos. .. 

TlTU!.0 XI 

Da :reivindioação de títulos ao portador: 

A rt. .w.:i. O possuid(ll' de~ t.il.ulo no porladm» injust~
rnr:nl<•. clt>Sl\J)O,,.f'n<ló, J):i ru l'hl cr novo:- i i.t.u los " impPclir qur. 
ao HlegHimo dctünl.or s1~,iam pago;; o capital ou. íntere!.'Bl\S, 

. U(!Vcr(t re(JnC'r<'-t' e instrui1· a p(\li1;ão: 
§ ·1 ·. • nrclaranclo as. i~it·r.mnsl.andas em fln r. ·foi cl1>sapos

sn<lo do~ · Ut.ulns, a flua quantidade. naLureza. valm· nominal 
e :>.t'!ri<>. i<i llouvr.r, ·e a époi:.a rm qur os aclquiril'a. 

§ 2. • Conr.lulr. pcdin.fo a cila1:lio : 
l. Do dí\v~dor, emissor do!! Utulo·g ou sett representnnte, 

pnrn 41ur nílo pngne o cnpilal. nem os .iuros ou dividendos; . 
II. Do prcsidentr. da Junta dos Cort•etores, para que não 

ndrrtitla negociação dos títulos; . . 
Til. Do detcntor rios litn los, ou quem intctessaclo fôr, 

rinrn allr::;-nr o que lhP. conv irr. 
Art . .1!J3. Auluadn: a pet.iNio. ~) jniz mandar{1 fai'.or :i . .,: 

int.imar•:íes e f!Xpedir Pdita!' . .;, nn f1írmn dos §§ 2• 1~ ~· do nr
t.fao .rn', mat·camlo {' pt•aio ' l1.; t i:·"s unrio~ aos t1wci'íros inf nrl'~-
~sndos }:iarn r.J i :t.Pl.'l~l)] t10 f:l'll c!irrilo. . 

Ar!: . . 'i\J.'i . Accusn<lni; n:-: cüf.nt:õ<~ S em audi<>1wins. )::Í, <IN'-tW-
1•\lio o 1wnzo ({(> rdilnl. não li•1r.i.· havido or,po.~i1;ão. o ,jni~ pro
fci·irá smll.Pll<~a. dr.clarandn c:idt1<•os os titulo~ 1• ordAnnndo o.n 
clevcdor ílmil.I i1· novM. í!m s11hstil.11 icão nos 1·N·lnmadM. 

Art .. 4\)4 f11 ) Of°ff'rcct>nílo-sü r onl.csl.tiçüo. seguit•á o pro
. l'()'l."O t)ela t'ú r1,·1a snmmal'ia do nl'L 258. 
. Arl'. . .'i!)5. A nr::rnciucão doi:: f.H.ulM • ll.'lnunl';ia~o~. df!-
poi~ ria inl iin:wàn :'t Junta tio~ Cnl'l'~ l ot·P:; ou da pnhl ll!O.C:ão do 
ediln!, n;io fl':i'1:~fN'f! 1wopr tPdnd1' t' p nsi:t• 11arn l<>git.im::tr n 
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opposi4}i\o e.lo ndquircntc, ;;cm oul.ro meio rle defesa sinão o 
<ln. ar.cão contra o vendedor ~ o· corrl'!tor qne tiver intervindo 
na op~rar:.ão. 

:Art. ~9ti. fod•)penclcnt e de 1·r.querimenLo · e <fospacho, o 
proP.rio intflressado poderá. em cn.rta regisl:t-ada. fazer ao de
vooor e ú .Tunta dos 'Corref.1)res 3 •noW'icação . <lo § 2· do . ar
tigo 4.7R, devendo rat.ifical-a.~. r.m juizo, dentro de cinco dias, 
Ntra os nffeítos de dircíto. · 

TITULO XII 

Da remissão. dos inunoveis hypothecados 

ArL !;!li. O adquirente .do immov~l h:ypoUrncario, para 
evitar a smt execw;.ão, deverá r equerer · a notificação· .iudi
cinl do credor, clenLro de JO d ias c\:i dala da Lransel'ipc:üo cto 
titulo. 

Al'l .. rns. A petição iinieinl deve set' instrui da Mm a cer
t.idüo do rrgi8Lro <la t.ranscriJ>ç;úo do titulo e declarar o preco 
ria a li"nntão, on em 11\H' n:;;limar o rerinercnt<'. quando não 
ti\•c-r ad(Iuirido f)M 1 itnlo oneroso. t' concluir pPln notifica
c;ão do crerlor h~•poH1ccario ptti·a, ·no prazo do llinoo dias, qttfl 
.~erãn assiA'nâdo~ l'm :rndien4'ia, ricclarnr si ar.ct'ita ou n5.o o 
pt'cço proposto 1rnrn a romisgfio. sob pl'nll rlt' !ler .inlgann por 
!o;C'n lf'm:n para produzh- os s(!ns eff P-Hos. 

Art. ti!)!l. Citado pes;;oalmentc o rrcdor. ou por edito!', 
si não · ft1r enr.ontrndo no domicilio in!!eripfo e. decorrido o 
t.rrmo da cHar~üo :'L rr.vC'lia elo credor, oil comparecendo e nl\n 
~" oppoT!do, o .iuiz jal.irn.rá pm· S<'nfcnen a remissão e ordenar:\ 
c1 rnnc~llarnf'nto da Jiypot.hec~. . · 

Arl. 560. Comparecendo " eredoz- e ~mpugn:mdo o preca 
o rrC'rl'r.ido, orcfonará o juiz a venda cm hasta publica. a que 
poriN•fio conr.orrC'r e lirit.nr: · 

~ 1.~ o r.re<io1· hypothecorío ; 
i:. 2 . • O fiador . 
~ 3." O ad(Jn it'f\nt.P.. 
Art.. 501. Nn liriln1:ão, ~crii proforidn o lanoo d~ adqui

rl'nf P. , cm i1nialcbrlo dn clr~umstnnc1as. 
Nn. fali.a. eh~ a1•rcmnhm!f>. subt:-1 islir1í. o vnpor proposto 

!)l'ln ndqnirente. . · 
Arl. !')0~. Anrmnlnllo ·o immovel e dopositndo, deat.ro de 

li~ l1orn,,; o 1'1.'STH'Cllvo prec:o, sob ns r.ommmacôes dos artigos 
S l fl í' S'~O. o ,juiz profol'in't semi rni:a " mnndai'á cancelar a 
hypnt.heC'a. f ransferindo~sl' r.:;trn o pro d neto de imrri:ovel os 
1lil'cilo:-; do crodOl' hypothecar10. 

At't. 503. A remfssão pódo sei· requerida. ainda crue não 
""ncicla a divid:i. · ' 

Ar [.. ÍJ04. Não se faz 11n<~cs1;iada a remissão Judicial da 
11yrin'11cca convencional. quando o or.edor outorgar e nssignar 
Mrn o comprador ·n. cscriplora de venda do_ immovel.. . 
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Art. 505 . O credor de uma hypolheca posterior poderá 
remir a anterior', depositandn o capital e juros exigivéis na 
data em quo requerer a remissão, e se procederá pela .fórmn' 
do processo estabelecido nest,e capitulo. 

Art~ 506. As hypothecas legaes especializadas podem 
.ser remidas pela mesma fórma do processo dos artigos ante
.riores, em que intel"Virá o ministerio publico, conjuntamente 
com . os interessados, nos termos do art. 20. 

Trl'ULO XIII 

Da remiseão do penhor · -

Art·. 507. O processo para a rem1asao do penhor é o 
me.~mo c:to <ll'posiu regulado no tit. VI do liv. m. 

§ i .º O 3-Ulm'. depositado o preço da divida por rna~1ilado 
do juiz e pr~via citncão do réo, apresentat·á. cor:.i unr;iamcntc 

-com u oscriptura ou estripto _do penhor, o c::lrllHic~mént<• rln 
• dep..i,~ito. e requererá a entrega do pénhor, c:oon a co111:nina-
ção de prisã-0. . . 

§ 2.º O r6o, além da materia da contestaQão do art. 436. 
poderá allegar que a divida: niio estã inteiramente paga. 

TITULO XIV ,- -

Da acção de prestação de contas 

Art. 508. ão obrig-ados á pre~tacão de · contas pela 
-f6!'ma dó processo reS"Ulado neste titulo: 

§ 1. ~ Os tutores e curadores; inventa'l'iante _e testamen-
tciros. _ - · - · _ 

§ 2.º Os depositarias j udicfae-.; e os que são equiparados 
pela lei. :i.ttribuindo-lhes .essa qualidade. 

- § 3.• Os mandatairioi:i e todo aquelle, em geral, que tiver 
bc>ns alheios sob :>. sua guarda e administração. 

Art. 509. As conf.as ser ão prestadas . a requeritnen~o dos 
intere:;sados, ou do ministerio publico, nos cnsos cm que lhe 
competir, dentro do prazo de 10 dias,· depois da -intimação. 
deverão ser apresentadas P.m fórma mercantil o ncompn. 
n hadas dos documentos comprobatorios. 

Art. 5i0. Offerecidas e autuadas ns contas, se dará vista 
rio autor pOr · seu advo~a.do ou ao Ministcrio Publico, no pra20 
de cinco dias, para deduzir o seu direito. 

~ 1.º Nuo sendo impugnada,s as contas, o ,juiz a s .iulgo..rá 
prest.adas por sentenca. 

. § 2.u Havendo impugnacão, assignará o pra~o de to dias 
para u prova e, findo l:lsse termo. arrazoando as -partes den
!ro de cinco dias. cada uma. o juiz decidirá afinal. , · 

§ 3. • O saldo Yeriticado seró. cobrado pela. fórma do 
!H'or.ess? dai; execuções . 
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Ar.t. 5U. Si as pes.son.;; cbrigadas ;í. prestação de contas 
nno acudirem ó citação, on não as prestarem no p1•azo assi
~nado. ser<\. a i•esponsabilidade liquidada pcl:is contas apr~
s1~ntadas. em devida fórma. pelos interessados ·e verificada 
por P'-'rito nomeado pelo .iuiz. . · 

ArL 512. Si as pessoas chamadas a contas negat•em a 
obrigação de prestal-as, o ,iuiz, assignando ao autor um tri
duo para replicar á. contestação, decidirá da prelimil).ar, se
guindo-se o processo do artigo antecedente. 

Art. 513. A· fórma do processo estabe.Iecido neste capi
tulo é extensiva aos que, tendo exercido a administração de 
hnna alheios, ainda os reteem em seu poder. · 

Art. 5ilL Tratando-se de tutores. cu.cadores, inventa
riantes. teslamenteiros e depo$itarios ,\udiciaes. quando re

. veis, poderã-0 ser logo removidos, procedendo-se a sequestro 
dos bens confiados á sua a,!iministraação, e se lhes glosarão 
qmrni>quer premios ou gratificações a que tenham direito. 

TITULO :X.V 
.Da reforma de autos perdidos 

Al'l. 515. O interessadaoa nivreforma de ·autos, que se 
Lenham perdido· ou extraviado em seu poder, pedindo ao 
~crivão respectivo certidão doa termos e notas do seu pro
tocollrl e livros do registro, deduzirá em petição articulada o 
pedido da' reforma. com citação da outra parte. 

Art. 516. A petição. além das certidões judiciaes, poderá 
S<"r instruida com publicações e do«umentós a.'Ctra-judiciaes 
e novos tTaslados. qtie existirem em registros publicos. 

• · Art. ~17. Citada a parte. ser .assignado o prazo de cinco 
d?as. para· c-ontestar ou confessar a acção. · 

Art. 518. Concordando a parte, lavrar-se-ha termo do 
aí:côrdo. que pelo juiz será homologado. . 

Art. 519. Contestando a parte, ' segUirá o processo a. 
f6rma summaria do nrt. 258. 

Art .. 5.20 .. Na dilacáo probatori(). poderão ser ~einquirídas 
as testemunhas an~cs ouvidas. e repetidos os exames e vis
t.orias com os rnosmos peritos. 

Ar.t.. 521. ,Julgada a reforma. ou homologado o accôrdo. 
proscguirá n. causa seu; termos subsequentes para final sen~ 
ti:' a e.a. 

Art. 522 .. Si a cansa .i:t se achar nn segunda. inst.anria. a 
paLição para a reforma dos autos será a.presentada no nre
fiidrnto da Côrf.e do Appdlação e distribuída .ao mesmo ra
bf or 11un t.iver funccionado no~ autos perdidos, para o res
pedivo processo. 

Art. 523. O;; au~m:; serão reformados á custa da parte~ on 
<lo quem tiver dado causa ao extravio ou .pêrda. ficando 
salvas as acções criminaes cornp~f.r:mtcs contTa os responsa
V<)is pelo extravio ou perda. 

ArL 52·'!. App:irecnndo o.> autos origina~s. 1wllos se pro-
~<'~uirá, appen~:.rndo-·EC os da rof-0rma. · 
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TITULO XVI 

])os conflictos ·, 

Al'I.. c:.i:s: O;; ronflir.tos pn<:it.i\'oii ou negath'os. de ,iu
r i~<lii~eão C"lllrn a~ a.uloI'ídado:s. judici::ies. on de :üJ.ribui0àn 
4'nf.re .eslas n as administrai ivas. deverão snr suscitados poi· 
meio dr.- prt.i1.:fo Qll rP.pre~e.utação. dirigida :w Conselho Su
}ll'emo (fa. Gúrt" de Appella1:ãn. instruida com º"' 1wcüs;,nrios 
dor.mn"1üo,:: perf.innnt.es ao seu oh.tecto. 

Arf.. rí;?(i .' .F;' posith"o o eonflict.-0. quando as duns :rnl.o
I'i4Jadns Sll .i11lg-a111 compC'l~nntc-::: para ecmhcee1· (lo ea~o; e rw
!:lHtiYo, rpianrlo se julgam itwompot.enles. 

Ar~. :,:;7. Ap1·csent.ada a petição ou reclamaçao ao prcsi
dcntn da Côrf" r:ll' Appellat}ão " feita a distribuição. -0 RelaLor 
mo.ndat(~ (!\W ns autoridades r:m coni'licto ;:,nbrest.eJam no anda
mento dos rrspPct.ivos proerssos ~ sohrt• Plles p1·rsLcm infor
mac0i:>s. dent.1·0 rlo p·rnzo .de cinco dias. 

Ar_t. 5:.?8. Findo o pra~o. com as ioformaQõ<~s ou SP\11 cllas. 
o srcrP.l·ario abt'irá vi~>ta por cinl'.O dias uo procul'ado1· ge
ral i>, vencido o termo. fará eonclusos ()S ~ut.os ao ficlalor. 
(JLie M aprescmLar:í m.t ·primeira sessão e. exposf.a. n matf'ria 
rio. conflic\.o, serú jn\gaào :í vi~t:i. <lo que consfar dos ::rnt.q.s, 
l111:lcpimr!en l.f'mrmle de mais formalidade. 

Ar:!. !'í'.l!l. Os ronflictos podem ser sus~it.ados: 
lS ·I :' Pf'la parle interessada. 
~ 2. • Pelo minist.erio publico. 
~ 3." Pelo .iui:r. ou pPla. autoridade admini~Lrntiva. 
API.. ::;ao. na d1N'isfi11 final do eonfliclci não h::tYl'rú re

curso. 
Art.. 531. Não pode!'á suscita1· r.onfliclo n. parle que. n" 

causa, houver apresentado excepcão de incompetenoia · do 
JUÍZO. 

Ar!. 53:?. Os eonflirLos !>Usci!.adof.; entr('. a autol'idade 
fe1ir>ral e n locnl srr1ío rPgul:idos pC'la lei fpd{'rnl. 

TITULO XVII 

Do juizo arbitral 

Art.. 53:1. As pc>:soas. na administ.rn~áo e livrl' dispo
si('ão do ~cm bens. podrin, medi:i.~lc c.omvromisso, fa~.ei· d<·
ridir 11or nl':1ilro. ou nrbil1'os de s'l.rn. escolha :i.s queslü<'S jn-
diciaüs .. ou cxtta,jucliciaes; excepluadas: · · 

~ 1. • :\s r1~lalivns ao esladt1 civ.il ou a clireitos polii icos. 
. ~ ~.· Aqnrllas em llll" fo1·.em int.(~rN~sndo>< orphão~. in!,rr

d1rto,; ou all~4·ntro:. 
Al'I. ;;~q. O ,iuii': at•bi!.ral \1t\df) ~1 1r im.:LiLnido, pm· rs

t•ri P' crr1 publ ira nu pari iculat•, assi;:mndr. pelns pa'rfr.s e du:u: 
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testemunhas. ou vo1· Lc.:1•mo juuicial pc1•antc o ,juiz, por ·Omlc 
con1~r a demanda, e, sob pena de nullidade, deverá. conter: 

. § 1 . u Os nomes, p1·cuomcs e domicilios dos arbit1·os e <los 
substiLulos nomeados 'pan1. süppril-os, no caso do falta ou ini
pcu imcnto; 

~ 2. u O ob,iccto ela contes tacão ou liLig-io suj eüo á decisão 
dos arbitros. · · 

· Art. 535. Além dos l'cquisilos cs·acnciaes do artigo au
teccdcntc. ·podem os compromittcntes add·ítar as seguintes de
darai;õc:;: . 

§ :l. º O pc·azo, em que devem o;; arbitros dai· a sua dc-
cisüo. · . · 

§ 2. • Ser ou não ~~ dcci~ão dos arNtr.os e:xccutaC!n sem 
L'nCUl'!!O. . 

. s 3." A . pena com·encional , que pagará o. coníp1·omittcnlc 
que 1·ccorrP.L' da d~ci s\fo arbil1•a.l, não obsLantc a claurula 
.. ~em recurso~ . . 

§ .r,. u Autot•izat~ão pr:i·a. os . arbit.ros Julgarem por equidade; 
independente ca~ l'egras e fút•mas de direito. 

§ :L" Aulorlzaçã-0 para . a nomeacão do terceiro arbitro, 
110 caso de <livRrgencia, quando não o nomearem as partes. 

Al'L. 536. A conv0nção ou clausula da de{\iSão por arbi
tros, ~em os requisitos r. dcc lar ações <lo .... artigos precedentes, 
~ó valcr{t cori10 promessa, deprendendo para sua p erfeição e 
.execução de um novo a.reurdo dos coropromittentes . 

Art. 537. PodC?m ser nomeados ·arbif,ros todas as uessoa~ 
que mct'f'!cerrm a confianca das partes, inclusive os magisln-· 
do~ de primeira . e segunda instancias, c:ttcptuados: 

§ :l .. • -Os sur<!os-múdos. 
§ ~." Os 1:égos. 
§ . 3." A8 mUlhnt·c~. mcnot•e:; e inlcrdiclos. 
~ !L. º Os analp~1abci os . 

. ·~ 'ti. • Os estrangefros que níío souberem a linc;ua na
cional'. 

§ 6.• o~ amigos inwmos e o:s inimigo1' capit.aes. 
~ 7. u Os parente:; consanguíneos ou affins até o 2· grão · 

p0;• clil'cito civil. 
§ 8. º 0$ que tiverem ü\lci·esse ·particula1· na . causa, como 

o :;:ocio, advogado, p1•ocurador, ou dependente de qualquer das 
i1ul'les. 

A1·L. rí38. Póde, Lodavio.. ser nomeado arbit.ro o amigo 
ou o parente t\Ommum, quando conhecida das par~ea essa 
qual icade e t'Xpressameute declarada no compromisso . 

ArL. 539. O com1,womisso fica . de nenhum e:ffeiLo: 
§ 1 . • Escusando.-se qualquer dos arbit1·os ant.es de accei

L::;r, não havendo no compromisso sUbstituto nomeado. 
§ 2. • Fallccéndo ou sobrevindo impedimento, antes da 

docísão, quP. impoi>sibilfü' po1· qualquer modo algum dos ar
bili·os, ;;i no l\OffipromiSSO não hOU'{el' SübSLiL"1tO nomead<J •: . 
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§ 3. " Sendo ret!onh1;-ciC.o a proeedencia da recusa de al
cruw do:< urbítt•o;;, não havendo no compromisso substituto 
nomeado. · 

§ 4. • Divergindo os a1·bitro:;;, si no compromi~so nãc 
houver siào nomeado 0 ~erceiro, ou autorizado a sua no
rneacão. 

§ 5. " Tendo expirado o prazo convencional para a de-
ci$ãG dos arbiLro~. · · 

Art. 540. lnstituido o juízo por compromisso judicial ou 
cx.Lra-judicin l, e'omecar'á n. ~ausa. peraute os arbitras no-
meados. · · 

Art. 5H. Si a lide já estiver riendenLe, Junta. a.os a.utos 
a cscripLum uo compromissc e:xtra'.:.judiciai, ou reduzido a 
Let•mo o que nelles celebrarem as partes compromittentes, or
denará o juiz que sejam rnmcWdos ao8 arbit.ros. 

ArL 542. Não havendo tempo marcado :para a decisão 
cio<; rirbitro!', deverão da1-a,. dentro de dous mezes a contar da 
ucecitação expressa ou ta.C'ita dos mesmos arbitras; send;0 to
davia, licito aos comprornittentes prorogar o prazo conven
donal. ou lP-gal, comtanto que a prorogacão tenha Jogar antes 
de expirado o. primeiro prazo. 

ArL. 5ií3. Os arbítros deverão acceitar ou recusar o en
cnrgo dentro de cinco dia.s depois de lhes ser notificada n 
nomeação e, si nada díserem nesse prazo, presume-se te-
rem-n'a a.cceitado. · 

Art. 54'L Nomeados os arbitras e, e."tpressa ou tacita
mente acceita a nomeacão, não poderão escusar-se, nem o~ 
recnsar as partee, sem .Justa causa e d'! commum accôrdo. 

Art. 545. As suspeições contra os arbitros, por motivo 
legal posterior ao compromisso, serão conhecidas pelo juiz 
nos termos e pela fórma do art. g;f. · 

Art. 546. ·Constituido o juizo arbitr-al, seguirá a causa a 
íô!·ma do processo summario estabelecido neste Codigo, quan
:lo outro não tiver sido estipulado no compromisso; fu~ecio .. 
nantlo, nos actos pre.paratorios do julgamento, o arbitro para 

---ssse fim designado. · 
· ·. Art. 54.7. Os 'arbiLrus Jnlgarão de fac Lo li de direito, t~on

fonnc u. lei e clausulas du cornpromi~so; quando autorizados, 
LlOI'1lm. a .julg-ar pot• equidade. independente das regras e fór
ma!' de direito, poderi~ pre~cindir do pl'Ocesso estabelecido 
na1•n o juizo conLencioso, ouvindo verbal e summarfamente as 
pnd,es r Lcst.emunhas e fazendo juntar aos autos os memorio.es 
qu0. u.rforecerom. 

ArL. 5/tS. As decisões dos arbitros serão dadas em con
fet•encia e rcuuúdns a ~ccórdão, ou por meio de laudos escl'i
~)i~1~, dut.ados o a~3i'.gnactos, quando houver llivei·geuciu. 

· · Ar!. 5.rn. V crificada a divergeucia, scl'ifo os auto:; 1·c
rnc!,1.idos ao te1·ceiru arbitro, que houve1 sido nomeado ter
t~eh·o del:iempatádor e, .em confe1•encia. com os arbitros discor
tlo.nte!' . Que. lhes furá nntificar, ou á smi revelia, dará a sua 
:iccisão dcntrn de viote dias, optando s~mpre por um dos lau-
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!.los tlivcrgentes;' quer no seu Lodo, quei: em part.e, i·elativa
mrnle .ás dii'Ie1·entes questões por elles resolvidas. 

AtL. 550. As decisões arbitraes, 'depois de' homologada:= . 
.serão exequivcis comu as sentenças ·das justiças ordinaria:;; 
oispensada a horoologa1Jão, quando proferida por magistrado, 
na qualidade de at'bitro commum das partes. 

· Art. 551". Si o compromisso não tiver a clausula - 8em 
i·ecurso, e alguma das partes .appellar, a questão será decic!ida 
em segunda instancja pelo modo e fórm!t por que são julga
ca~ as causas da jurisdiccão ordinaria. 

Art. 552. Si o compromisso contiver a clasula - sem 
1·ccurso, as partes, não cbstaute, poderão appellar da sentença 
.arbitral. 

Art. 553. A appellacão, nos casos do artigo antecedente, 
será conhecida e ,provida: . 

§ 1. • Sendo nullo ou e:x:tincto o compromisso. 
§ 2. • Preterindo os arbitros as formulas essenciaes do 

eompromisso, ou e:Xcedendo os poderes nelle conferidos·. 
Art. 551. V~r-ificando 0 jui:t. ou tribunal se1· o compro

misso nullo .ou ex:tincto, annullará a dElcisão arbitral e remet
tr~rá as partes para o juízo ordinario; ou mandará, si já, havia 
lide .pendente, reverter os autos ao juit:o competente, para se 
proseguir nos termos ulteriores. · 

Art. 555. Verificando, cutrosim, tel' havido excesso de 
poderes. ou preterição de· formulas esseneiaes do processo, 
julgará· nulla a decisão arbitral e mandará que os arbitro" 
.iulguem de novo a causa, si não tiver expirado o prazo con-
vencional para a decisão. · 

Art. 556. A pena convencional, pos casos do artigo pre
cedente, ficará sem effeito; não oocorl'endo, porém, neI'lhum 
dCllles o não $endo provida a appeUacão, a pena será exigivcL 
nos termos e pela fórma das exeeucõei:. communs, regnladas 
pelas disposições do cap. II do tit. I do liv .. v. 

Art. 557. Os arbitras _que se escusarem sem r,ausa· ,justi
ficada, depois de acceita. erpressa ou taeitamente a nomea-
1ão, ou deliberadamente deixarem terminar o prazo para de
cisão da eausa, incorrcll'áo na pena de multa de i a 5 o/'o do 
sen valor. 

Art. 558. Ao juiz que presidir o juizo arbitral compete: 
§ .1. 0 Proceder ás diligencias requeridas para a institni-

..::ão elo juiici 'lrbitral. 
§ 2.° Conhecer da recusa dos arbitros. . . . 
§ 3. • Homologar e exeeutar a sentenc!l dos arbd.i·os. 
§ 4. • Providenciar sobre os incidente$ ou diligeneias que 

depencerem de S'úa jurisdioção. 
§ · 5. • Fixar os sal{Lrios dos arbitros, quando :não hou

·vcrem sido estipulados no compromisso e tornar offeotiYas 
·as multas, .que lhes · forem impostas. 
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LIV~O :CV 

TITULO I• 

Do inventario e d:.t partilha 

.\ri.. fi;JD .. \ h1!rarn:a de ties5oa faUecida e domiciliada no 
Distrid.o l''cderal, qtw houver -de sei· i•cparl.ida por :mcccssãu 
legitima ou leslamculaL'ia, a que fica.1' na posse e eabei;a de 
casal ou admini:;trat~ão dos bens deverâ, dentro de triula. dias 
d:_i tia.ta do fallecimento, rN1ucrer o ínvcnt.ario para a rcspe
cl-iva parLHlta entre os herdeiros. 

At·I.. i>litL :'\fto sendo o invenlai·io requerido dentro do 
prazo do arligo antecedente, poderão promovei-o qualquer dos 
herdeiros, ccssionarios e credores, ou o legatario univct·sal, os 
l't~1n-c!:iéntan1.e;; da Fm.cuda l'<:unicipal, ou os do ministel'io pu
blico, havendo herdeiros menores ou interdictos. . 

§ i. • Requerendo o con.iur;e. sobrcvivent~ promover o in
ventario, por si ou procurador com poderes espcciacs para a 
representação, o juiz lhp, deferirá o compromisso de bem e 
fielmente desempenhar o cut·go de invental'iante, assignando 
o rcspectivq, termo. 

~ 2.• Não promove.ndo no pr•azo legal, DOdorão os intm·cssu
düs r equerer a ritaç1io do con.iuge ou herdeiro na posse do~ 
bens por:\, em cinco dio.s. imial' o inventario, sob as penas 
de sequei>lro e nomé:w:lo de outro invorital'innle, no cas(l ele 
revelia.· , · 

Art. ~GJ '. ,\:ssignado o respedivo l.ermo, o invenlal'iani.u 
foní. seguidarn~~nte as difo'larações do nome, c:ola<lo, dia e tosai· 
dL' fallecimento intcslo.du ou nã.o <lo inventario e us do:; llcr
dciros, que concorrem a hoi·ani;a; e dentro de cinco dias, apl'c
~cntarâ uma. t;clação: 

ij 1. ~ De todos os be-ns que formam u moulo, desc1·uvcndo 
as dividas ncLiva.s e passivas da heran1:a. 

§ !! • • Dos <J ue l1uuve1·~m de 81'!' coarc1·Mo:-;1 nomeando os 
41orucil'os obl'igados a essa confc1·cncia 011 collaç(lo. 

Arl. :JG·2. Apresenta.da. a rclaciio llàs bciu;, o invc11ta
riantc fal'á citar os hcrclefros nomeados parH a.s:-;i.~Lil'em e uc
<luúrcm seus i.lirúLos, sem prejuiw do 1n·o::1eguimonto do in
ventario; e por ollc propol:llo o louv!l.uo para a avaliaciio dos 
br:ns, si l1ão act:.ôrdarern os inlcrcssudos na indica~~ão, os in
Li11mrú pat·a a louvar_:ií.o cm amlimlcia r, não l1:ivendo maioria 
ou sendo rcvcis, o juiz Ja1·ã a nomcacão do que. deverá :fun
ccionar conjunctamente com o a.valiado1· privativo do J"uiw. 

ArL ·515·3. Si o inventariado f,ivcr deixado tcstanwnf.o. " 
inventariante a<illilará ás declara4:Ües do al'~. ~:J!iO, a rcspccliva 
Cl'l'litlãO. 



Cãnara dos oepllados - lmfl"eSSo em 24/06/2015 10:17 - Página 84 de 161 

' si;ss.to E.!lr 31 oE AaOsTci m:: 1020 

· Arf.· 56L Contestada a' qualidade ·de algum dos herdeiros 
nc•meados pelo inventai·iaute · ou a ob1·igação da conferencia 
dos bens, o .iuiz, procedendo de .plano, decidirá, deintro de 
cjnco dias da conlcsLac;ão, ouando possa resolvel~a. pela !;im
pias iuspcccão dos docurmm1:os . a-pt·csenlados, ou mandará pro
~eguir .o inventario, devolvendo a · decisão para o contencioso 
ol'df_no.r'io. quando houver necessidade de outras provas; re
serva mio-se, no primeiro caso. o {1uir1.hão do. hcrde-il·o c:<::
cluido quando ptOP.OSla a ac1;ã.o. e no segundo, sequcst1.·ando
i;,~ os bC'ns e . exigindo-se a ca.u1;ão para a eritrc:;-a dos bens cm 
que houyot' litigio sobre a r:ollacão. · 

Art. G65. Nomeado!; os louvados. que poderão ser re
ct.sados ou suspeitados. nos Cl.LSOS do art.. 95, se lhe$ d<>ferirá. 
compromisso e, expedindo-se o respectivo mandadt-. lançarão 
cm ~c~·uida os- seus laudos pot• 1'.!SCl'ipto, designando os valores 
do~ diversos bens, descrevendo-os ~}om a~ declaracões nccc.s
M~·i:1::: paro. se conhecl~1· a sua identidade e, em rclacão aos 
immoYcis, a s ua sil.uacão e confrontações. 

Arl. 5<ili. Os ben:; si tuados fóra. d-0 Districto Fede.ral Sl~ 
rão avaliados -por. meio de prec:at.oria, expedida. na conformi-
dade do al't. 44. . 

Art. r>Gi. Não dependem do avaliação: 
§ 1 . ···As div~das act.ivas Olt qualquer dircilo c acc-ão, qt10 

dcvorão ser descriptas <ieclarando-se a quantia que rcpre~cn
tnJ)\ si forem líquida:>, ou se descreverão. no caso contt·ario, 
cc-mo illiquidas. 

§ ~ •. º Os fundos publico$ e os tiLulos de bancos ou: com
panhias, <JUC serão dcscririLos pelo valor da cotàcão official 
no dia e.la morlr. dn itwcnlat•iado, ou a antet•ior, mais proxima; 
<) não Lcudo t:ota<,:iio, a que fôt• arhi l-rnda. na conformidade do 
rc•gim~nto do::i corretores de fuutlos publicos • 

. AI.'L. i>ü8. Concluída a nv:i.liacão r. juntos a.os autos o 
riiandato t• os laudo:;, o inventariante, dentro de quinzr. dias. 
fará as ultimas .declara:;ões pu1·0. o cnce1·1·.amento do invcn
tat"io e, !llvrado o r•!Spcclivo te>rmo, assignar-se--ha o prazo 
commum de de:t. dias para conjunctamente allegarem os inte
ressados o que lhes convier. 

Art. 56!>. Vcnr.ido o termo dos dez dias, serão os autos 
conclus.os o, resolvcn~o o juiz as duvidas e roclamacões que 

· forêm oppostas ús declarações do inventariante, dclibel"ará a 
f6rma da piirtilha e na sua presença farão os pnrtidores o es~ 
boço dos respectivos quinhões, com a possível igualdade e 
commodidade ~a divisão dos bens. 

Junto aos autos, o esboeo da partilha assigna.do pelo .iuiz 
o partidores, e ouvidos os intcresados em um prazo commuxn 
de ·cinco dias, mandará lançar a partilha pelo esct'ivão, ou 

. omendar e corrigir os crl"OS e faltas que houver, com re
curso de aggravo, que poderá intet'pôr o pre,iudicado. 

Il,esolvido o incidente, procedcr-sc--ha ao . calculo para o 
o imposto. 

~-~.n ~ 
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Art. 570. Lançada nos a•.ltos a part.ilha ~ assignada pelo 
juiz e partidores, será julgada por sentença, depois ele pagos 
os impostos da herança, sellos e taxa judiciaria. 

Art. 5i1. ~os inventarias cujo acervo não .exceder o 
valor de cinco contos, feitas as declaraoões do art. 549 e ouvi
dos ·os interessados no prazo <lo art. 556, o ,juiz de1iberará 

· a fórma da partilha, que será reduzida a auto pelo escrivão e, 
pagos os. impostos, a julgará por sentença. 

Art. 572. As dividas passiva:;, que no <iecurso do inven
to.rio requererem -e verificarem os credores, o juiz não poderá 
auLodzar o pagamentJ sem audien~ia e annuen.e1a de 
todos os interessados; e si convierem na separação de bens e 
.sua adjudicação em pagamento ao credor, a autorização não 
será dada, sepi que demittam de si o dominio dos bens, rior 
termo lavrado nos autos e por todos assignado. 

§ 1. º Si a divida impugnada constar de documento em 
devida fôrma e, constituindo prova bastan.te da obrigac;ão, 
não se contraponha prova valiosa do pagamento, o juiZ, a re- · 
requerimento do credor, mandará reservar bens sufficientes 
para a solução do debito. . 

§ 2. º A reserva de bens ficará. <te nenhum effeit·o, si o 
credor não riropuzer a accão competente dentro de 30 dias. 

Art. 573. Nos- inventa rios judiciaes em que ríao houver 
herdeiros menores ou outros incapazes, liquidada e paga a 
taxa da herança, poderão os interessados fazer a riartilha ami
gavel e reliuerer a sua. ractificac;ão l)Or termo judicial. e a 
homologação por sentenca.. 

A riartilha feita por escrpitura publica independe de 
hcmologacão' ou confirmação judicial. 

Art. 574. Ao inventariante compete a ref~l:"esentacão do 
c1:>polio -e, no exercicio do cargo, assiste-lhe qualidade para 
aocionar. e ser accionado, sendo, porém, vedado transigir sem 
accôrdo do todos. os herdeiros, que poderão intervir na causa 
como assistentes. 

Art. 575. O invenmrianlo, na administracão e guarda do 
espolio, é considerado depositario . judicial, sujeito és penas 

· re~pectivas, c::tabelecidas n:i. lei. 
Art •. 516. O inventario do conjuge saperstite, quando ntí.o 

militar uma razão relevante de direito, será requerido no 
mesmo jqizo, como 1kpendencia do do. conjuge .. premorto. 
' § 1. º Não existindo outiros bens, além dos desoriptos e 
avalia.do~ no primeiro inventario, nelle serão processa.do·s os 
.termos nece.ssarios para a· segunda partilha. 

§ 2. º Par~ a segunda partilha, ter-se-ha -por determinado 
o vnlor dos b~ns na. p:rimeira, salvo alteracão posterior da
queUe valor, procedendo-se nesse caso, a nova avaliaoão e de 
outr.os que não houvessem .sido descriptos. · 

Art. 577. Si fallcccr algum dos herdeiro!:' nomeados, an-· 
tes de concluido o· inventario, nclle intervirão e serão con-

. ~cmplados na PMLillta scu'i;; successorc.<;;, cuja qualidade nãQ 
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i'or contosLada, ou quando seja, f,0rcm admíttidos, nos termos 
do ar-t. 552. 

Art. 57S. Si o fallecimento occor-r-er depois da partilha, 
u não deixar o herdeiro outros ben1-alcm Cio.:; que já hC>uve
rem sido descriptos no inventa.rio, nelle se proc.:eller:í. a. par
tilha, que seri promovida. pelo inventariantt', a quem com
petir o encargo. 

Art. 579. Os inventarios e partilhas, nos éa:õos . de des
quite judiciai, serão cffoctuados no juizo em que fôr proposta. 
a. aci:ão e a; respec.tiva sentença servira ele titulo · p~1·a o in
gresso rfa execução. 

Art. 580. A par-tilha. depois de julgada ou homologada 
r1or sentença, os herdeiros ·entrarão na p~~ de seus qumnões, 
i~ão obstante quae.s.quer recursos oppostos pelos interessados 
01.l terceiros, r·esalvados as restricçôes do ai-t .. 5bz. 

Art. 5~1. Nos casos de lesão, poi-ém, a partilha poderá 
ser emendada em gráo. de appellação intei-posta da. sentença, 
ou :mnullaàa por acção directa re.scisoria. · 

Art. 582. Os herdeiros, julgada a partilha, poderão ·ex
trahir seus formaes, que serao exequiveis contra o inven
tariante e os co.-herdeiros .seu!> suceessores, no caso de repa· 
sicão ou torna, nos . termos e pela fórma · l.'egulada no cap. VI 
do tit. Ido liv. V. . 

TlTULO II .. 
Da abêrtura e' execução dos téstamento11 

CAPITULO t 

00 TESTAMENTO CERRADO 

Ar~. :i83. 6 .f.e~tamento cerrado será aberto pelo juiz, em 
presença do apresentante e do e!:lcrivão, depois de o oxamina.r 
~ verificar si as linhas e o lacro caracter1Sticos da sua fórma 
externa acham-se intactos ou conlém algum vicio. 

A1·t. 58!1. Aberto o tcsl.anhmlo e foiLa a sua leitura, ·sm•tí. 
pelo escr.iv(to lav1•ado o respectivo termo em seguida ao auto 
Je appi·ova1~ão, ncllc mencionando o esLado em que foi ap?re
.sentadu o in:olrurncuto u, a.':l.sign:rndo-o com o apresctnt.ante, 
serã, rubricad•.) pelo juiz. 

Ar~. 585. Ycila a autuação e conduso ao juiz, mandará 
n •gisltal', inscrevct'. a1·chivar e cump:l'ir o testamento. 

A.rt. 58G. lnscripto e reg·istl'ado o testamento, o· escri
,·ão notificará o Lc..,tanicnleiro nclle instituído para, cm cinco 
dias, vir assiguat· o lcl'mo da testamentaria; e si não houver 
sido insLituido ou i1ão ai:ceitnr o cucal'go,, iuformar:í nos au
tos 0 os fall'(L conclusos, nomeando o juiz testamenteiro dativo. 

Art. . 587. Assignado o tcl'mo de :le<}eitacão da testamen
ial'ia, sc1·ao an::hivados os autos ·dos testamentos originaes 0 
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1~:Xlralihlas cup1as aulhenticas para o respoetivo iri\ie'nt.àrio e 
rcnws.:!Q ao juír. ele :tuscutcs, afim de verificar e providenciar 
nos casos · de aTrecadac:~º da lleraui;:a. 

"' 
. . • CAPITUJ)O II .:J 

íio 'l'F.ST~\)1ENTO OLOGHAt>:HO ou PARTICOLhn 

A1•t. :i8S. O teslamcmlo cscripto llÍn particular pelo t<is
iador, ou por oufrem a seu rogo, e a que fa.lto11 o instruméllto 
de approvai;ão, sel'á abod.o e publicado pela f61·ma do pro
cesso rcg11lada neste 1,;apitulo. 

ArL 58!l . Morlo o testador, o herdeiro insLituido. ou o 
foslame.nLcil'o, apresentando o testamento, rcqucret·á ao juiz 
do domi~ilio do «de cujus» a ciLação das pessoas a quem ca
beria a succcssâo «ab intcsLaLo:) para, .no ·dia, hora e logar 
dcsignado.s, assistirem á inquirição das testemunhas signata
rias do .instrum~uto. sendo ~slas intimadas para depor sob 
pena de · desobediencia. · 

At·L 500. Presenfo as testemuinha:; no pia designad~. 
sr.rüo inquiridas com a assisLeucia o!u á revelia das partes c1-
ladns. a rc.'3-pcito dos seus signaes, assignaturas, teor das dispo
sições de ultima .,,.ontade. si · o testamento foi em sua prc• 
~enr;a lido e si o tc!Olador, quando testou, 1c achava cm as- · 
lado de , pP.rfeito enleudimento. · 

Arl. GO:I . Si os cHados nUo comparecerem. ou não im
Jmg-nar<:>m a 1mbl.icação, finda. a · inquirição, o jui:r. julgará 
como fol' de dit·cilo, ou homologando' e mantlnnclo cumpril' o 
kst.amcnlo, ou rc~usando a . sua puhlicaoão e curnprimcnf.o 

.. por fall:i. <los l'cctm silos Jcgaes. 
Art. :10~. A opposioão dos inlcrc-ssados será tlcduzida 

pela Mrma de mnbarg-os. · , 
Al'I. 5!l3. · Os embargo.os Sr.t•ão ofí~l'cl'jdos depois rl 1~ findo!i 

as ín.írnirii;õe:>, abl'indo o t•;;c1·ivãu vista dos autos. quando rc
que1·1da, Jlr.Io prazo de cinco dias : o serão pi·ocessados pela 
fckma summaria do at•L 258. · · 

:\ri,; 5!l-l . O tcst.amonto. depois llc homoJon-ado. será. 
51~~dtm<lo cumpl'ir H 1·cgist.rar, noe termos do arts. 585 a 

CAPITULO III ,. 

DO 'l'ESTAMENTO l'UDI,ICO 

.Ar~. tífl5. ;\rit·escnlado ao .iui;-1 o 1winwi\~ · Lrasfa-do da 
t1~1:r1p'A11'a. pela qual foi fcil.o o f.esf,amcnlo publrno, fará cum
pru· u rcg1slrnr pela. fórma .i·cg:ula<la no cap. I. _ 

. ' 
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CAPITULO IV 

DO TEST.A:\íEN'l'O PnlVILEGJ,\DQ OU ESPECIAL 

Al."L. 500 . Fallecendo ::i.lgtim militar, o,u pessoa asseme
lhada, üm · ca.mpanha, presidio, ou em serviço de guerra, as 
disposiçües de ultima vontade declaradas cm presença de 
duas tcslcmunhas, homens on mulheres, cl1arnadas para tal · 
.acl o, serão ,judicialmente reduzidas, inquirindo-se as mes
mas lestemunllas, que deverão · diier t.er ouvido o tc'>tador 
fazer de viva voz, ou visto fai.el-as por escripto, as declara-
1.;õcs de ultima vonl~de. 

Si o testamento tiver s ido fci!o no conflicto da batalha. 
baHta que as lestcmunhãs affírmem a sua presença, ainda que 
não e hamadas par a o acto. · . . · 

Art. 59i. Aprcscritada a pet.icão, o jul'i .designar<'' dia 
para a inquirição, com cHacão dos interessados ~ d:is tes
ternnnhas indicadag. sob as penas de l'ovelia e .desobediencia. 

Ar!. :ms. O ,ini~ inquirirá r.-11~ propt:io as tr.stmnunhas 
sohra o cslado <lo lcslador no a.~Lo mn qur., díl viva voz ·e em 
JWOS<'nca ôcllas, i'ez . u inslilu i<.:·flO ·de herdeiros, ou deixo\l o~ 
lrr;ndos dcclarndos na · ~cl.icão e cremais .cü·cumsfüncias do 
art. 590. qun deverão .srr referidas. 

At•L 509. A parte inf.m·P.ssnda na: 1mccessão «ab inteslat.o• 
podm•ú pndir visl..i J)ara offnr<'cl'r nmbargos, quo :1erão prn
duzidos dnnlro do pl'aw de cinr.o <lias. dcpoit-l dn in<It1iridas as 
tcsfomunhns, l!ondo-llle licito, no neto, reinqueril-ns e cont.ei;~ 
tal-a~. · 

Art .• l>Oll. O mini~l.rrio publico inl<'rvirú n:l rcducciío. 
<lm~ tt.!slnmcnfos, qutmdo forem intt~re~sados orphü.os, inler-
<licto~. nnsP.nlei; on n Fnzortda •Ptlblica . · . · 

1\rL Gfll .• Offp1·N~idos os .Nnbargn.s se obsiirvnr:.'t u fórma 
snmmnria do art. 2:;s e o juiz homoloi;roní ou niío por scn-
·lenc.:a a j11sl íft,•n,:üo. · 

Arl.. <lll2. !>pia rne.~ma f6rma do processo ~stnbal1!r.ido no 
f:npi!.ulô I, <lnr-sc~hn IJ:-tccncão . nn lcstamentn mnrif.imo. · 

Tl'l'ULO III 

Da arrecadação e administração da herança jacente e beDa de 
ausentes e vagos 

CAPIT~O I 

OOS BE:NS DE DEFUNTOS 

Art. 603. O juiz, a requerimento do minisLerici publico, 
on cx-of(foio , procederá á. arrecada~ã() dos bens dos faUeeido~ 
no~ casos em que, conforme a lei civil, devam os mesmos ser 
m·1·cc:adarios e admiuistr:idos, nt~ a entrega aos herdeiros (} 
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successorei; devidamente habilitados, ou sejam havidos por · 
vago~ e devolvidos ri Fazenda Municipal. 

Art. 604. O official de registr~ oivil, logo que receber 
communicacão do obito de pessoa que não .tenha deixado 
.r,oniuge ou herdeiros presentes, ascendentes, descendentes 
QU coJlateraeS successive~s, OU . instituidos em testamento e? 
não estiver presente o testamenteiro, participará o facto ao 
juiz competento e ao procurador dos Feitos da Fazenda Mu-

. nicipal. · , 
· Art. 605. O juiz em cuja circumseripcão se _tiver var1-

·ficado o o bito oroeederá, · no mesmo dia ou no immediatq, :í. 
arrecadação de "todo<! (\!\ bens. ·providenci:ni'do para que com
parecam o .curador de ausentes e o procurador dos feitoi1. 

Art. 606. Comparecendo o juiz na casa de re~idencia do 
<lefunto; acompanhadl) do escrivão e. com (l presença ou :í 
l'evelía do mjnisterio pt1blico, arrolarâ os bens qu~ encontr:n. 
!fazendo-os descre\~er em auto circumstanciado, e os con
fi~rá :í .guarda de um depqsitar io 1doneo, quando não com
pareça o . c-nrador. 

~ 1 . º Si a arrecadação e o arrolamento nao se. ultimarem 
em um sn dia, proceder(~ o juiz á apposição de sellos nos ef
feitos, . bens, iivros, titulos de credito e papeis que forem sus-
ceptiveis de rccebel-'os. ' 

. § 2. • Os sellos se irão depois abrindo .e rompendo á pro
porção qne se proceder ao arrolamento, fazendo-se no auki 
menção da abertura e· rompimento dos mesmos e do estado 
em <JUP. forem cncontrndos. · 

A'l't. 607. Durante a diligencia o juiz .inquirirá as pes
soas que · morarem na cnsa em que residia· o defunto, e a 
outras quar.sQuer que lenham noticia dos ben~ e Jogares ondn 
~e nchnm, · intN·rognndo..;ns ainda a respeito dn. naturalidade .• 
idndc. nsftnlo o firincüo do fa11ecido. . '°" Art. r.os. Si constar ao .iuiz a existenoia os bens fóra do 
D1~trícf.o Fl'd<•rnl. fnrá ri:cpcdir precntorin parn. n arrecadação 
n n man1lnr:\ .iunlm• nos nulos. f'(Unndo devolvida. 

Art. 000. Si o juiz, peln afflu('ncia do servi{'o nu dístnn
~ia do ln1:m1· nndn ~~ :irhnrcm os; llen~. não pudf'r ncu<li r prom
.ptamentri rLC\ cliJigPncins dn nr1·"cndacúo, n. rcqui~itnrft no <fo
l'1gn.do do policia do l'CC\Pectivo distr1cto, que logo· procederá 
no nrl'Olnmonto dos bens e á npposiçüo de sellos, e só pelo 

:11Ji1. t)odnr:ín Sflr ahrit't.M. . · 
Art.. Gto. A omi!•são ou neglil;'encia do officiat 

0

do 1·c::z:isl'ro 
cn da au toridade policial será punida com a muil.3. de 50$ n 
200$. imposta. pelo juiz ou pelo chefe. de .Policia. sob repre
sentação do Ministerio Publico ou representante dn Fazenda. 

O não comparecimento, ~em causa ,justificad:i. do curador 
ou proc:urador da Fa;r,enda, imporf.a n perda da porcentagem 
legal que lhe cabe pela arrecadar.ão. . 

Arf.. 6H. U!Limndn n nrrecadac.tío e entregues os bens ao 
c~1raclor, n.os t.crryios e p~la fi'>rma <lo ar!.. G25. o juiz man
onrá puhl1cn.r editaes com o prazo dri seis rnezes, reproduzidos 
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llm "cada uin delles, (}hamando os herdeiros que venham ha
bilitar-se. 

Art. 612. Feitas as averiguações necessarias,. si chegar 
ao conhecimento do juiz que o finado era estrangeiro, será o 
facto .rarticí-pa<lo ao consul comp~tente, sem prejuizo da ar
recadação: e não. e:xistindo consul no Districto Federal, a par
tidpação deverá ser feita ao Ministro da Justiça e dos Nego
cios Interiores, para o, devi.da communioação ás autoridade8 
do paiz <lo falleoido: 

· - Art. 613. Não se fará a arrecadação, QU cessará, estando 
já. começada: , 

§ i. º Si houver testamento e o testamenteiro se apr~sen
~nr em juízo reclamando o.s bens. 

§ 2. º Si o conjugc sobrevivente ou os herdeiros, ascen
ôcntes, des:Jcndentes ou collateraes succcssiveis se apresen
tarem, por si ou .proc'ur;idor bastante, fazendo 'jg'ual re
clamação; e convertendo-.se. neste caso, a arrecadação em 
começo de inventario, ohserval'-se-ha o disposto no titulo do 
inventario e pn.rtilha. · · 

§ 3. 0 ·Os her<l-eiros ausen.tes podem consf.ituir procurador 
por telegramma, que consistirá na transmissão da minuta 
anthentica do instrumento do mandato, com declaração do ex
pedidor de que a firma do mandante se acha reconhecida por 
tribelliiio ou consul. ' 

Art. 614. Não se fará, outrosim, n arrecada.cão ou sus~ 
, pend-er-se-ha si .iã estiver comecada: 

§ :l. º Si o faUecido fizer parte de firma commcrcial t"' 
algum dos socios dC'clarar cin .iuizo ter elle deixado conjug~ 
on herdeiros, testament.eiros ou Iei;itimos. e responsabilizar
.se, como depositaria .indiciai. pela quota Ii(]uida. que for apu
rada n:-i liquidaç-.ão da firma. 

~ 2. º Si o fallecidQ deixnr .procurador jn"esont.e o fizer ns 
declaracões do .paragrapho . ant~cP.dc'ntfl. nmn vez qirn · nssir;nei 
f.ermo de deposit&rio ,jnnicinl dos hPm f'm srm po:'ler, on sob 
stm :-idministracão. · 

Art. 615. O juiz procedcr(1 á :wnlin'=ão · dos bcms arre
cadados, na conformipado do disposto no oap. III do tlt. l 
do liY. V. com a ns~isfr>ncin e in1.crven<:ifo do curador n do 
:procurndor da Fazf'ncla J\fnnic•.ipnl. · · 

J\r~ .• li10. FP.ilo " concluirlo o ·invcntal'io, no pro.zo mn
::timo de 00 dias. o .iniz man<lar:'1 \'cn{kr em lrnsln. 1rnbliC'a, 
preccd<'ndo cdi tnl's. os lwn!'! mowis o semovcntes é. por in
termNlio de cnrretoi'. as ::iri:;.Líes ni1o integradas d e r:ompanhias. 
Quando não h ouver din h ciro pn.ra fa1,r>r f'ac e ris entradas ou 
receio 1Jr dC'TWl'c inciíí\. fazrnrlo rcrnlhrr o producto da venda 
no~ cn r1·p~ nulll iros, '.f.':,. hnn1.~ df'rni:> rln. venda. · 

ArL. Gi7. Scrflo. "i:rnahnenlr. rrr.othidos nos i·ofrcs do.e:: 
ífepo~Hos pnlblir.os o fiinhl' irn, om·o. pra ta. nodras precio.sas e 
tit.ulos da divida publica. • 

Ar t . G18 . .Seriio dcpMiL:idn~ f'm banco, det:ii:mndo pelo 
juiz, as nr.çüos e os ,pap~is JH1r(.ieulal'C' s, se.ndo csl.l's· compe-
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ieniemenLe sella<los e lacrados para serem entregues aos her
deiros habilitados. ou yendidos j•adicialmente, quando pela 
<lrn1ora se. depreciarem. . 

§ :1. • Os títulos IJa('ticalares de divída, quando vencidos, 
·serão cobrados amigavr>.l ou judicialmente p.elo curador, p~c-
cedendo ::rntorizacão <lo juiz. . . 

§ ·2. º Os moveis corn valor de. affeição, como retratos de 
família, collec1:ões ele medalhas e livros raros, quacl~·os e obra!! 
de arte, não s~rão \'éndido~ an.tcs dn. devolução da heranca 
ao Districto Federal. 

ArL. G19. Os b<ms de raiz não serão igualmente vendidos, 
conservando-os o curador .sob a sua administração, ou arren:
dando-os mediante allt.orização do juiz. 

§ 1 . u Quando os mesmos br.ns. forem de difi'icil consel'va
cao, ou se acharem ameaçados de ruína, a .iuizo de peritos. 
c.u se fizer índisprnsavel n sua alienação para pagamento das 
dividas ,passivas. lcgalnw,nte verificadas, :poderá ser autorizae\a 
.a venda cm hasln publica, precedendo editacs com o prazo de 
:vinte dias. 

§ 2. • Não será. aulorizada. a venda dos bens e, quando 
tenha sido .. serú adiada, pendendo habilitação de herdeiros. ~ o 

.1'equererem us habilitandos. 
§ 3. ~ As n'ndas far-se-hão sempre por preço 8UPel'iOr o.o 

da avaliação. 
§ fi.. º Nuo havendo licitant r. irão a no"Va praca.. com 

nflaf.imenfo do ·dez por cento. 
§ 5. • Si ainda não t.frer apparecido licílanh>, Jar-se-ha n. 

venda em <l.in. préviamen!..e annunciado. pelo maior pr!'ço o1'1'e
recido. 

Arl. 620. O jui7. fará recolher ao cofl'(~ do!'! cleposilo..; 
puhlicos, no l)t'ÍUcípio (\r cuda mez, O !H'OUUc!o liquido ar1·ecn
<Jndo uo mcz nnlm·io1·. <'Ompulando-se nr•llr não f;Ú o~ ren<h
ment0s. r1uo 1 iverern tido. no dito Lempo º·" b1•11;; udmiuistru
dos, como a imporLancin ctns ,dividas acli\'Uf' qu" tiv<'t'<'nl sido 
cnbradns. , 

·§ :1." As remessa.:: .s1.•1.•üo arompanlrndaH d!' i.c11ia dn ,iui:i:o 
o da conL::i rorrenlc da 1.•eoei t.o. e despC1zu t'Pn.liznc.ln nu mm: 
unLerior. ussignadn, 1wlo j ui~. curador e t.?scrivi'i.o. 

§ 2. º A l'Stat;ão nrccadaooro entrL>garft. :rn cul'nd{)r re~ibo 
. <:>x:tra.hido do liwo do laHio. 

ArL. ü2J. O prodtwlo uu:-o bl'n~ an·emalados ~ei't°L rccn
lhidu ao C'nfre do<:; d(~po~il.n~ pnblicos. JWln ar1•ematr111le, 1w 
prav.o de cimo dias, sub a~ commíuações dn ~ 2" du ai·!. 78!1 l' 

· sr)m que apr·e~cnle o eonh ccimenf.o da eniroda. ulém dus de
mais formalidades lega~s. n(fo se lhe pa.s:::ar:í a ri'SJ)ecUv:i. 
carta. ' . 

Art. G32. A<> dividas pa8l'ivas tio espolio ,-;rrri.o cobrndai; 
media·n te ,i1.1~LificuçíI01 -0u ncr,:.üo que no cuso coubet·. · 

.A8 acr;õé.':; ,-;i•r·uo inlen lntlas pPrunlr~ o .iui'l. ftlW houve1.· pro
er.dido ú nrrr.cndaeão ~om cilaçüo do cun1dur e elo p1·oem·aclor 
dll .Fav.mçla l\lunicipal, 
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ArL. 623. Sendo a divida liquida e certa e constante de. 
(•scriplura publica, ou do instrumento como tal f'onsiderado 
pelas leis civis ou cornme1·ciacs, podcrú o ,juií~. concordando 
os rep1·oscnta·ntes da Fazenda e ào ~linisterio Publico, nul.o
rizar o pagamento indr•pcndenlemcnlc da acr;ão conLcn(~iosa. 
lhOtivando a aut:ot·iwcão. 

Art.. G2A. A habilH::u,;ão dos herdei'i'Os success:;íveis ser:i 
processada sumrnariarnent.e. 

Art. 625 .. A habiliLacão, f.odavia, ser(L dispnnsada sendo 
os co-hcrdciros ·nol.ot'iamcnlc conheci<lo!:I e. não s~ nppondo o 
rP.prescnlanle do l\'Liniiltt'rio Puhlico· e o p1·oeurn.ct01· da Fa
zenda :Municipal. cm lhc.s sei· llCfet·ida a sticccssão. 

Art. 626. Dc:Poí;; ele um anno, u a conLa1· da concluc;ão do 
invental'io, 11r.nhuma lwmnc:a at'l'<'caclada SC?l'ú eonsrrvt'.da cm 
podei' cios cm•udorN~. ~l'ndo os i·óspfü:tivos bem~ entregues li. 
.Fazenda ·~ruuicipal, ~alrn ~i ain<.la csl.i\"cr pencjenlc a habili-· 
ta!;'üo doo;; herdcfrrn;. 

Art..· G27. :'o;o caso de nUo app:ll·eccrcm interessado!'. a se 
habilil.arf!rn. na f(Íl'll'lU dn r.lil'1~ilo l'ivil. 1m quulirlade fie het·
deit·o!-1 li1g-itímos do de ('ll,i11s, ci .iui:r.. lavrados os termo~ nc
cessarios, lol'nn·ndo c~(·rl u haverem ~idu pc·aliradns as d iligen
cias IPgaP>l, .it1lg;a1•;'1 p(w ~L'1tt1mc,:a. 1•om :Úldi~nria c1o \tinistt~rio 
Puhl il'O (! · t.lo pro(•1.1nHlo1· dn .Faz1•111ia i\Lun id.pnl. os h!'m; da 
hr.•ra·neu vuennl.l'!-1 r dt•volu1os an Dist.rieto !•1~det'nl. 

~\1•t. C28. o~ fnnt.lo!'l das hernnco.s .inrr.nlCJ'. srrüo Pntre
g"tl('.~ np>: lc'gil imns ll111·dctiros :'1 vista dns llr~pre<·uuas do j11i:r. 
r•111111wt Pll ! 1•. :H'ot\lp1111!111Ll'u das huhi 1 i l.a1;Cics ol'if;'in:w:i .i uh;udu:-; 
por 1"1ti11lMi._:n, fil'nnd11 1.rnsluclo 1!m c·nrrorio. 

Ar1.. tl~n. Ri .iii houvet· pn~i;ndo cm Julgado n. scnlcn~:i. 
1lrwol\'l•nd11 un l>i~l ril'lo l"1'dl'°1·uJ, Tomo ni.cantr~. os lwns Lia. 
l11•ru11c:n, :-11'1 IHll' nrc:iín d i 1·rc1t1 poclc1·i10 o~ hcr<lr.in1J>. e J•1°í'dorc~ 
i lll 1'11 tur r•n1111•n a l·'azPnd1l Ili unk i pai n 1·r.•ennlH•1:i mc-111.0 <lo 
~•·11 11i1· .. il11 hNC'dital'io ou crcditório. 

Al't. 630. No cnso de dcvoluçiio ·da herança ao Disfrioto 
F1•r.lernl, Oi:l bens immov•!is. serão ii;uulmcule vendidos e o seu 
v1•oducio 1·ecolhido ·aos cofre:> pul.llico~. 

At·t. 631. Si, todavia, algum ou alguns desse bens forem 
de utilidade para o servic;;o municipal, o prefeito poderá or
clena1· que não sejam vel'l,Çiidos, destinando-se no respectivo 
sei·viço. 

Art. 632·. Em se tratando espolio de estrangeiro, ob
servar-se-hu o que estiver disposto nos traLados celebrados 
com as Nações a que pcrLcnc;un, e a devouc;;ão da. heranca. 
.:;e1·:.í. feita, de uccOrdo com os principios do dfreHo e i vil inte1·~ 
nacional. .t,,· 
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CAPITULO II 

DOS BENS OOS A.l.TS~~TES 

Ad. 633. Desapparecendo. a.lguem do seu domicilio no 
Districlo l<'ederal, sem deixar conjuge que represente, ou pro
curador a quem caiba adminfatl'ar os '.'eus bens, jgnoraµdo
se si é vivo ou morto, deve. o ,juiz, a requerimento de qual- . 
quer interessado, do J\linistcrio Publico ou e:x-officio, no-
mear-lhe curador, de accOrdo com a lei civil. . 

Art. 634 . Os delegados dé policia devem participar ao 
juiz a ausencia. d'us pessoas que se l!verem retirado das suas 
circumscripçõcs, sem se -saber do seu destino, deixando bens 
desamparados, nos termos do arLigo . antecedednte, ~ob pena 
de multa de riOS a 200B, imposta pp,Jo cbefe ~e Policia, sob 
represcnlação do interessado, ou dt0 Minfsterio Publico. . 

Art. 635. Verificada a ausencia, os bens dos ausentei;; 
serão arrecadados, in\'cntariados e administrados de accürdo 
com as disposições do capitulo r.nteccdcnete, i·clativas á ar-
recadação dos bens do defuntos . . · 

Art. G36. Feita a arrecadaç.5.o e entregue os bens ao re
·"'PCctivo representante do ·M'ini:>tcrio Publico, não h.avcmdo pa
rentes consanguincos .. para o c,;:cr(}icio <la curaLella; o juiz 
mn.ndnrá publicar ~ditaC'S r.om o pr~Z() :.Se um anno. que serão 
:reproduzidos mensalmente, a.nnuncinndo a arrecndacão e . con
vidando o ausenl~ Jl tomar conto., por si ou por procurador 
bastn.nLI', das ben~ arrecadados. 

Art,.' 637. O curador, :llltes àe entrar em c:-;:ercicio, pres
tará finnca idoncn, snl\-o scmdo os bens de pouca importancin. 
e não eonpcnsn.raril ns dmip.czus da sun guarda. 

Art. 038. Competo ao curador: 
. § 1." Promovi'.'!; com dilig,,ncin n nrrccudaçâo dos bens d(i 

ausente. gunrdol-ns o ndimiuistrnl-os. · . 
~ ~- ." lh'fll'l'Sl"nlnr· n mi><enlc " ni .iui:i:o ou fór:i delle. dc-

1nt1ndnn<lo <' s1•11d" ll•'mnndndo ·pelo qne disser respeito no 
tn<'smo ou n<'s bcn". 

§ ~ . " {'.nn~i:·1·,:ar ,. ac.lminisLrar os bens de rai~. p"t"omovcn
do o~ nrrendamcnl.os Que lhe!; forem ui.eis, sendo, por~m. 
vcdndo onN•nJ-oi; du . alicnnl-os fól'n dos cnsris e termos .pre
vistos no art. 619. 

~ -1." Promovei· n Yc>ndn. dos moveis cu.ia conservacão fôr 
prc,iudiCiaL e a das accoes não int"nadas de companhias. 
não havendo dinheiro para a sua intcgracão-,. ou ameacando 
os mesmos titulos baixos de preço. · 

Em cnsó nlgum serão vendidas as a.polices da. divida pu
blica, nem objcctosi de· prata, ouro e joias, que serão recolhi-.... 
àcs aos cofres publicos, com o dinheiro arrecadado e o pro~· 
dueto das vendas ,.cm hnsta J.)ublicn. . . · 
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Art. G3!!. O curador prcslará contas da sua gestão annu
alt:ncnte ou quando terminar a curadoria, observando-se ns 
regras do titulo XIII do li\T·o III. . 

Arft. õ-1.0. i.\ curadoria d•ó aulenLe tcrminn: 

§ 1.º Pelo comparecimento do ausente ou do seu pro-
curador; ou pessoa que legalmente o represente. · 

§ 2.º Pela certeza da morte do ausente. 
§ 3,º Pela successão proviso.ria. 
§ li." .Passados dous .annos, a contar da data da pu

blicacão do edital do art. 636, s io ausente .não tiver deixado 
procurador, e pas$ados qüatro ::mnos, si o tiver deixado. po
dorá a succcssll.o provisoria dos. bens do ausente ser defel'ida 
aos herdeiros, que se habilitarem, conforme o direito civil. 

Al·t .. Gld . O herdeiro que requerer a abertura da succes
Rão provisoria, ·além da cit.acão pessoal dos herdeiros succes
.sivcis presentes, do ministerio publico, do curador do ausente 
e cl() prccurador da Fazenda Municipal, f'ará eit.ar .. por edi
tMs com <.1 prazo de um anno, reprodµzidos em cada mez,'. o 
nw.:-;mo ausente . e outros quaesquer interessados para verem 
ol'ferecer os artigos de habilitai;:ão. que será processada e Jul
gada pola fórma summaria do art. 258. 

Art. 642. Passnrnlo em julgado n. sentcm:)a do hobilita
ção, serão os. bens partilhados como se dispõe no art. 1 do 
Jiv. TV e entregues aos herdeiros, mediante cau~. nos tcr-
m()s da lei civil. · · · · 

Art. 643. Nos nrtigos <le habilitação deve o pretendente 
declarar; · · 

§ :1.º O nome, a residencia e profissãó do ausente. 
§ 2.4 Os nomes do pae e mãe e dos sucee~es que. fi-

carem. . 
· § 3.º Os dos parentes mais cl1cgndos o logal" da sua re-

sitlcncin. · . 
§ '•·º A sua qualidade e cau!Zn legitima para a successão, 

POl" não haver parente mais proximo. 
§ !i.º O.~ bem>., que po~snir o anscntc, CO!Jl csprr.ificnção 

do!'\ f'.Ctls valores. · -
~ G.? Que <10corrcn o prazo <ln lei st?m se sahílt' not.ir.iai:: 

do nusrnf.I' íl assim se 1wosumir :t sun morte. 
Ar!.. fi.V1. Podom m1f.rni· nn posf';c dos ])l'flR <ln lwrnni:a. 

indep(mdont.cmrnf.c do hahi!Har.ão. prcccdondo aponns o Pdi
lnl n que l"r~ rrfrrr o nrt. f,/10, os ai;:cnndcmt.cs ou df'!'lcl~nrlr.nl 1'"· 
<' o con.iu:;r. provando a sua r[lrnlidade hereditarin. 

Arf .. r.-'1G. O,; dirl'ilns " af'. ohrig:v:i.íüs ·r1r !'nr.rrRRnt' pro-
visorio sr l'í!~:nlmn pela lr:-i civil. · 

Art.. Gt1G. A stH'ce:o:~fío provisoria ccsim pelo nppnrr1~i
m,m ln ao :mscnf.c e convcrlcr-se-lin cm definit.ivn.: 

~ L" Quanrlo lrntivcr ce.dezn dn morj-.e do :.msenfo. 
~ 2.• Pelo dr.e.urso do 30 annos, da dnt.a .cm que se pre

sumiu a morte. 
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Art. G47. Apparecnndo o ans11ntr.. ser-ll:n-hão entre
gues os bens quo existirem. o no estado cm fl.Ue se ncharcm. 

CAPITULO III 
DOS DB!'<S VAGOS E DO EVENTO 

Ar~. cHS. Os bens vagos o do evento, nos termos da lni 
civil, serão m·1•ceadados, administrados e vendidos de ·accôrdo 
cem :is disposí0ões deste capitulo. 

ArL. MO. Apprcll cndidos os bens e, pelas .dili;;encias u 
avcriguneücs a q1ü.'l se tiver procedido, a reqneI'imcnto d<> 
procmado1• dos Feitos da Fazenda 'Municipal, não se conse
·g-uindo saber a quem pertencem, serão avaliados pelos peritos 
p1·ivativcs da Fazenda Municipal. 

Art.. G!30. Feila a avaliar:.5.o, cxpcdfr-sn-ha edital, pef0 
prazo de dez. dias, convidando as pessoas que· se ,iulgarem 
com direilo aos bens, pa1•a aprescntarl'm ·as suas rcctamn-
~:ões. · 

. .t.rt. OtJ-t • Os cditaes cont.erão a descrincão <lo" llrm~ 
cem todos o~ caracterisUcos e declaracões· por onde se po>:>;a 
C'Ol1hl'cm· a sua idcntidadp, nlcncionando-so as circumst.ancia~ 
t~ a daln cm que foram achados ou apprchendidos, e o Jnga1• 
onde houverem sido depositados. . 

ArL. G!í2. Findo o prazo dos. editaes. serão- 'os bens ven
'lidm; 0m hasta publica., precedendo editnes com o prazo de 
(]pz dias. · · 

Art..' GC.3. Vendidos os b!.'ns r deduzidas as detipezas do 
.in izo o elo dt>posito, recolh(n·-se~ha o prcclucto liquido ao~ 
coft'ci; municipaes. 

Arf.. 65~. Si alé o acto da ~.:enda, anles da entrega <:los 
bnng ao compruclor e de recolhido o prodncto. o dono os.. re
l'lama1'. o .juiz farú sobres Lar a venda ou enLreg:a, 0. p1•ovando 
o l'()r.lo.mante o seu· direito e a identidade dos objectcs, não 
terá Iogar a venda, ou ficará a mesma sem effeito. · 

Art. 655. Realizada a venda e recolhido o producto nn 
cofre da Municipalidade, si comparecer o dano do objecto 
considerado do evenlo e ,justificar perante o juiz o seu do
minio e a identidade do mesmo objecto, ordenará o juiz. que. 
se lhe entregue <} producto liquido, passando-se precataria 
parn o 1cv:.mtamento. 

Art. ü5ô. A ,ius~ificacão será fcitn dl• plauo e summa
rinmentc, com audieucia <lo procurador da Fazenda Muni
cipal. 

TITULO IV 

Da dissQlução e liquidação das socíedades 

Art.. G57. Nos casos da dissolução das sociedades, pre
\:ist.o!'l nn lêi ou nos rcspor:tivos. instrumenots do contrnct.t) 
social, a (]is~oJucão ·podei·á ser requcrid:i pelo , interessado 
ri•n~ Q fim da sun liquid1.l~úo judicial.· 
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Ar~.· G58. Não havendo contracto, ot:i instrumento da 
consLiLuiçifo da sociedade, pelo qual se i·egulcm os direitos o 
obrigaoõcs dos socios, a dissolu(.lão judicial. deverá ser reque
rida pela fórma do processo summario e a sua liquida\iãO se 
fará, na exec.:us;ão, pelo modo que deliebrar ..a.. sentenoa. 

At·L. tl5!). A peticão para a dissolução judicial deverá 
deduzir os factos ou motivos justificativos para a sua decla
ração e set' instruída com o respetcivo instrumento do con-
tracto devidamente registra{!o. -

Art. 660. Nos casos em que a sociedade 'se repute dis
solvida ·ipso-jttre e no r1'!spectivo instrumepto se fizer men
'.:f~o do socio a quem compete operar a sua liquidação, o juiz 
o nomeará liquidante. ' 

Art. 661. Naquelles em que aos socios é facultada a in
dicacâo ou· eleição, o juiz, decr·etando a dissolução, os fará 
intimar para na segunite audiencia se louvaTem em liqui
(]antc. computando-se os votos, quando houver divergencia, 
pela maioria no valor dos interesses ou quotas das entradas 
para o fundo social. 

At'f,. 662. Nomeado o liquidante, dentro de 118 horas de
verá assignar o respectivo termo e, não comparecendo ou 
recuzando a nomeaoão. o .iuü: nomeal':\ o immediato em vo
tos, ou um terceiro estranho, caso seja igualmente 1·ecusada 
a nomeacão. 

Art. 663. O liquidante é o~rigado: 

I. A formar o inventario e balanço nso 20 dias immc
Llintos á sua. nomear;ão, su.lvQ...moLivo justificado para a p1·0-
1·ogacão, que deverá ser solicitada. e fixada. pelo .iuiz. 

II. Promover a col:Jran\:a das dividas a.cLivas e pagal' us 
passivas certas e cxigiveis, reclamando dos socios os fundos 
iieccssal'ios. quando insufi'icientes os da ~n.ixe., · na propor~ão 
de suas quotas na sociedade. 

III. Vender em leilão publico, ou em Bolsn., precedendo 
au.torizacão do juiz, os bens de facil deterior~ão ou guarda 
dispendiosa, e os que se fizerem neMssarios l)ara os encar
f."!'JS da liquidação, quando recusarem os sacias suprir os 
fundos neceasarios a que são obrgiados. 

IV. Praticar todos os netos eonservatorios dos direitos e 
acc-ões da sociedade, representando-a a.ctiva e passivamente 
•!m todas as accões, que interessarem á liquitlação, podendo 
.pura e~se fim contractar ndvoga~om .a~t.orizacão do juiz, 
pnicedlda, · 11as !:'oc1ccladcs do responsab1hdade solidarià. da 
audioneia dos socios. 

V. Apresentar mensalmente um balancete do esta.do da 
liquidacão ou . cm qualquer tem~o que ·x;alo juiz foi." deter-
minado. · 

VI. .PrOJ?Ot' ~ fórma da divisão o partilha, quando ulti
mada a Hqu1dacao, acompanhada de um relatorio conecr-
llüntc aos actos e operac:.ões por ello praticados. · 
. yn. Prestar co~ta1:1 da sua ge?t~·o, quando julgada a 
partilha, ou fo:r dest1tmdo do cx-erow10 das funcçGes.· 
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At:t. 664. :Apresentado o plano da· partnha, sobre elfo 
dirão os interessados em um prazo comrnum de dez dias, que 
correrão em cartorio, quando outra- não for a fórma legal da 
audiencia; e em cinco dias,· dirá. o liquidante sobre as re~ 
clamações que lhe forem oppostas. ~ . .· 

Art. 6155. Vencidos os termos do artigo antec-~dente e 
conclusos os autos, o juiz homologará ou rectii'icará a p1•0-
posta e mandará proceder a.o calculo da divisão e part.ílna, 
dccidinido as duvidas e reclarr.ações suscitadas pelos intel'es
sados, .por· f6rma. a não contravir as convencões sociaes, nos 
limites e termos das disposições legaes. · 

TITULO V 

Da divisão, administração, venda on locai.ão de coisa 
commum. 

Art. 660, O eondomino de coisa commum, que preten
der a. divisão, requererá a citação dos outros intet•essados 
para, no prazo de cinco dias, depois do accusa.das as citações, 
se louvarem ém peritos, que façam a divisão, ou a contesta
rem, sob pena de revelia, sendo permittido pedir, cumula
tivamente uom a divisão, QS ·rendimentos devdios e os damnos 
sobrevindos depois da propositura da accão. 

ArL 667. A contestacão será deduzids. por embargos quo 
seguirão o curso summario, ficando a louvação suspensa até 
serem os mesmos decididos. · · · 

Art. 668. Não se offerecendo embargos ou eendo aiinnl 
julgados improcedentes, proceder-se-ha á louvação, como se 
dispõe no art.. 562. 

Art. 669. Os peritos farão a divisão as~ignando a cada 
inforcssado urna parto igual na cóisa e as réposiÇões que se 
fizerem necessarins, quando não foi· possivel a divisão cm 
pa.i.-tes iguaes. . 

Al'L 670. Não send() impuimada a divis~o. o Juiz u. ho
muloi;ará, ou dclibornr:i u sua fúrina, quando n impugm,u·cu1 
os interessados. · 

·ArL. G71. Nu di visüo" de coisa em stm substancia indivi-
1>ivcl. si convierem os iut.ercssado:s na adj udicacuo a um dos 
condominos, OIJ.. cm qualque1• ouLr·o uocôrdo, o juiz o homo-
logurá por scfllem~ci. · 

§ 1." Na fllilu d1~ uccuruo, Qualq11or 1:unc1omino poderá 
n•que1•e1· a venda juuiciu.l e llQlla licila1-, scnuo 11rofcrido a 
IJUU.lQucr outro arremal.ante. \ 

~ ~." A venda. ,judicial será anuucinúa e cl'fecLudaa pelo 
modo e fúrmu do cai). IV do tit. I do liv. V. 

Art. 672. Para a arrematação da coi:::a commum, su:
.icita a onus pignoraticio ou hypotl!ecario, serão sempre ci
t:tdos os respectivos credores. 

§ 1. º Ao credor hy.pothecario. ou pignoraLicio ó pcrmit
~ido licitai·. 
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§ 2. 0
• Si a cousa adjudicada a algnm dos condominos es

tiver sujeita a penhor ou hypotheca, o adjudicatario será. 
obrigado a depositar o preco da adjudicaoão e delle se dedu
zirá a import.ancia da divida, rateando-se o Sà.ldo entro os 
condominos . · 

§ 3. º Havendo hypotheca ou penhor. o arrematante será 
sempre obrigado a dept>sitar o preeo da arrematação e o juiz 
não o . repartirú. sem estcm.:m .pagas as dividas . pignoral.icas . 
ou hypothecarias, ou depositada a sua ·importancia. 

Art. 673. Para a administração, venda ou locacão da 
coisa, que por ·circumstancia de facto ou, por desaccôrdo, não 
for possível o uso e goso em commum. o condo.tnino que a 
pretender, requererá a ci tação dos outros interes~dos paL'a, 
Hrn audicncia, deliberarem, sob pena de revelia. instruindo 
a pctiç.ão com o titulo de condomínio. · · · 

Art . 674 . Na audicncia. aprazada, .o que resolverem os 
uondominos p o1· ma.iot·ía absoluta., calculada sobre o valor -Oo::; 
quinhões, ::iel'L'1 r eduzido a termo lavrado nos autos "Pelo es
c1·ivüo, e assignado pelos , coudominos, que o quizerem, o j uü: 
homologa.rã. po1· sentença para a sua execuciio. . 

Art. 675. No caso d.e empate, o juiz decidirá como for 
de <JircHo, procedendo ús . diligencias necessarias para i·osol
vet· as duvidas e contestacões. suscitadas pelos interessados. 

Ad. 1376. A locaçíí.o ou a venda," nos casos 'de des
accôrdo, far-se-·ha em hast.a publica aununciada por editaes, 
com o ;prazo fi.,. 20 dias, affixados e publicados pela im-
prensa . · · 

TITULO :VIII . 

Das tutelas e curatelas 

C.Ut'l'ULO 1 

!.>.\ NÔ:l\U:;Al).\.o E nJ::J:\tuÇ.\u IJOS 'l'U'l'Ol\.l!iS . J:; CUHAl>Ol~E$ 

Art. 677. Os LuLore~ o i;m•tu.lo1·cs serão nomeados ua 
\;OllJ'ol'LUidat.lú lias disposi~•Õc:::; c.11) dire i lo civil . 

Art . lii8 . A 11omo::11.;ão _lerá Jogar: 
s J . " J.ltH'I\ ·os tutores é cu1·ndo1·es lcgiLimOi:> e daLivoi;. 

ilu11l1•0 tlu ir; dias, a conlm· d:.111ur:lto em que so veririuar a 
u1·p!landudc ou a intei·d ic1:<'iu . 

§ :! , " Os lL:Lürl's lt•s1 a11icnta1·io:; ouL1·a1·ão em \Jxet·cido 
ucpOii:> qtw st~ marnfat• cllmprir o tüsLumuuto que os insti-
tuiu. · .• 

.Arl. li7!.I. O Lutor ou cu1·a.dot, unws de out1·a.1· em ~"\'.cl'
cicio. assi:;nar:'i . Ll'l'lllL> de !!OJ))!)l'Olllisso lavrado em livro p1·0-
prio rubl'icado tJelo j u iz, de bl1m cumprir com os seus deveres 
e sur:í. no ac!.o intimtld(I lml'a proceder á especinlizacão da 
ro::;1Jct:liv:i J1ypolheca ltlgUl. 
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Art. 680. Occonendo alguma. causa pclà i:füal cúnfo'm1c 
·Q <lircilo, deva ser removido algum tutot· ou curador, l;iCrá o 
mesmo, a requcrimcrtLo do _ininisterio publico, ou cx-officio, 
suspenso provisoriamente da administrn\,\ão da lJCSsoa e bemi 
llo orphão ou íntcrdicto, e intimado para o processo cta rc
moc,ão. 

• § i. ~ Autuada a re'ctamaçüo ou a denuncia do ministcrio 
publico, ou a por(al'ia do juiz, scrà o t.utor ou cm·ador ciM 
tado para, no pt•a.zo ele cince> dias, que corrcrUo um cartorio, 
rc~poçidcr sobre a arguição e defender-se~ 

§ 2. ~ Findo o prazo, o juiz designaní. mna Jilacã.o com
mum de dez dias e, concluso~ os autos, logo que vencido o 
. termo, proferirá sr.nlen1,;a, mantendo ou removendo o ·tutor 
ou curador. · 

Art. ü81. A scntenca que remover o Luto1• ou curador, 
nomcal'á um ouLL'O e, uppensos os aulos de inventario, será. 
ínlima<lo a pr()sLar coutas. na fórma do tititulo. XIJI do li-
vro III. · : ... .1!11 .~?:.J. · 

. CAPITULO II 

DA' cun: ... nonrA DOS IMBECIS E LOUCOS 

ArL .. ü82. A curadoria dos loueos ou imbecis :;e1·ú. defe
rida a rcqucrimflnto do conjuge, ascendente ·ou descendente, 
irmão ou parent.c, do ministerio · publico ou ex-officio, 
quando rmblie.os e notorios e<; actos de. alienacão mental. 

Art. 683. O requerimento será deduzido pela fórma úa 
ju!>tit'ieacão do capitulo X do tit.ulo I do livro IH. 

Art. 684. Autuada a peticão, o juiz · nomear{t dous fa
cullativos para procedei•em ao exame, medico legal. ouvindo 
as f.(lstemunhas que na peticão forem arroladas e. si accórdCR 
us laudos, conr,luirr.m pe'a allenacão mental, o .iuiz decretará 
a interdicçi;io. 

Art. 685. Sendo discordes os laudos, o ,iuiz nomeará. ou-
1.ro medico on procederá a. novo exr:.me, parn que possa obter 
IH'ov:i. cnbal da d~mlmcia e autorizar a sua doclarai;üo. 

Art. 686. Si da jusfüicavão e exames não t'csultur pi•ova 
ela insanidade mental do paciente. o ,juiz .iulgarú improcc
dcnf.e o pedido ~le intet'diccão. · 

~ 1.. º O rr.prcsrmtanlc do ministcrin publico dnvrn•(t US• 
sistir. aos c.l!lpojmentos dll.s leslcmunha$ da justificui,;üo e po
rle1·á rcqu isitar n proscnçn do paciente P. intet'rog-al-o pcranLo 
o .iuiz. 

~ 2. ft A intcrdiccão, qunndo promovida TJ"lo minis!.m'io 
1>ublico, o juii nomcaroi um curador li lidr. qnc podorá rc
f(tlCrcr novo oxamc e alio dil i~cncia~ qno rntrmder nece'4!;;n!'ias 
para a dcf Psa do -paciente. 

Art. 687. A sentença dcclaratoria ifa intcrdicr:ão de.ferirá. 
a cnratcla n qncm compof.ir e. jn ~imada ao rc(]ucrcntc e ao 
minislcrio rmblico, será publicada por cditaes. 
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.1. d . (!:'l~ , l'O•,l<:•rf\11 ª\IP;!llur. da SP11~nça 1.1 int1'rdicto m.:.· 
11 c11rad11r ú lide, no cliso do ~ 2" do at't. 686. o requerente· 

·1.1u o minisf:erin publico, quando nor cllc promovido o pt'o- . 
cesso : 
· Art. 689. O curador nomeado, não sendo o conjnge, re
ceberá por lnventario os bem; <io intel.'dicto e pt'cstarn. oontaii 
nas 6po1:as determinadas na lei . · 

Art. 690 . A interdicção poderií. ser levantada, provando-
se ter cessado a sua causa. . 

§ 1 . " Deduzido o pcdidr- em requi~rimento ll ,junto ao 
processo, o .iuiz, ouvido o ~rn ador, nomeará- dous facultativos 

- p:1.ra proccdór('m ao examr. medico legal , e, ·por elle verifi
cado ter o ínterdictu recuperado o uso de suas faculdades 
mentacs; 11roferirá sent,1mca. levantando a interdiccão e fa
zendo cessar og seus effeitos, ou o · denegará, qu::mdo averi
guarlo subsir,tir a. causa . 

§ 2. a A sentença, <l\lC lnvantnr a interdiccão. !'l'lt'á pn~ 
hlicuda na conform1dadt'l 1.lo nrt. ô87. e produzirá cffeito 
rrn:rndo passada em julgado .. 

Art. 69i. Si do exame de sanidaõe resultar que o pa
. cient,e e;:;tá sujeito á r epet.íc i\o rla molestia. será. levantada a 
interdic~-ão. rnas. verificada a r1~r.ahida, o curador . reassumirá. 
n cargo. · 

Art. 692. E stão sujeitos ás disposições referentes á in
.ler<licc;úo dos loucos, os sur<ios-mudos gue não tenham tido 
cducncão apropl"iada, ne modo que s~ fa~am entender; e eer
lltes-ha levantarla, provan·jo que a adquiriram e estão em 
condicões de se fazer coxnp~ehender. 

CAPITULO UI 

Att.. 693. A intcrdicção, por prodigalidade, sorá requeri
da, 0:.;r:wci rir.ando-se os act os. cin·~ctoristicos . e reit.er~dos 
qlll! i·c~ ,·nkm '1" modo dnro n meql}lVOl}O o habito de d1ss1pa
c; rii~ c1\1 1 11•i;ligo!1~in ; com o~ pre>pr1os haveres, q~c ame!1ce \L 
IJl'T'<'lll 1• rtmilruH~ill'.I uD patnmonlo. som nenhum fim rao1onal. 
· Arl. . 09.'t. Si a prodigalidade. result:l.t' do desordem das 
ram1\cli 1 !l1~!-; men(nr.s, · :;c1•(1 1) prodigo submetticlo a. cxnme me·· 
d ie.1 n:mi n~ r-ff~i l ns <l:t inh~r<lic1~ão por ctcrnencía. 

ArL. 605. A intei·dicçú.o por prodigalidade, c::cceptuado o 
1•a:;u do art.i;;ü ant.i~c ('l.dcnte. t-<.wõ'i por cffeito tirar ao prodigo 
;\ :u.hnini~t l·n.cãn do,:; h<'.ns. rPluf.ivnmcnte aos netos que imDor
l«m rlimimtit•f\o do ~r.1 1 pnfl'imonio ~ 

:\r·l. (J:)6. A inl.e rdit:1;ií o 1)01.· prodi:;nlidadc só poàcl'á. ser 
Jn·omovida l'H' lo con,!ui;e. 011 por seus ascendi:?ntes ou descen
dt~11i.(~~. ,, !iflrú p r ocessada p~ln fôrma das juslificnc,:ões do 
1;:m. :X do ti t . I do liv. TTI. 

e. - Vol,. VI. 50 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 24/00/2015 10: 17 + Página 101 de 161 

786 ANNAES DA CAl\L\M. 

/HL 697. Finda a inquiri~;úo, sn abrirá vista ao reque
rente e J'P.qum•irlo. por citwo rlias 1~adn. uni. e., conclusos os 
antas, o juiz proferirá scntenc:u, drcr·ctando ou não a inter~ 
dicção. 

Art. 608. Decretada a hitordicci\o, o juí:r. nomeará um 
curador proYisot•io, cujas funccóes i>u tornllrão definitivas, ~i 
a ::;c:1tcrn.:a 'fl>r confirmada cm rccurl!n, 

Art'. G9fl. Não havendo recm·so no p1•azo de cinco dias, 
ou confirmadu. n i;Cntcnça. ·quando inf.,,rpost.o, far-se-ha pu
blica por cd.itaes sem vr:c,juizo du:; clili!;<mcias, que yodei·á re
querer o cnrador provisorló, no inl.Cl'l"'!'ISl"1 do acautelai· o pa-
t.rirnonio do .Pl'odig".l. . 

.Art. 700. A interdiccão. poderá St!r levantada por meiu 
<.le' n•querimcnio e prova de kt' o p!'odi;:n rendqnirido habitil:; 
de 1.i>mpl'rai11:a 0 moderar.V.o e a copo.c:illado i1ara a adminis-
t:'ação dos s.;:-us bens. • ' 

TITULO VII 

Do snpprimento da idade 

A'rt. 701 •. Nos casos em que, por dlreilo civil, se pO!IB9. 
supprir a idade do menor de vinte e um nnnos, o impetrante. 
por meio (!e ··~querimento instruido r.om n co1·tidão de idaile, 
pedirú. sc.jam eitndos seu tutor e O ~linlstn:-:o Publico, em dia 
e hora desii;'11ados, para assisl.ir~m <'1 ju!'IU l'frncão em que ·pro
vará ter a capacidade necessaria parn. roi;or a sua pessoa e 

. adminis trnr seus bens. · 
As testemunhas poderão ser n11t•c1-4enladni:; o inquirida!:! 

independentemente .de citação' o lln nssistencia dos justifica..: 
dos, quando reveis. 

Art. 702. Inquiridas as teslilmunhnll, o .ioiz ouvirá o 
tutor e o reptesentant.e do l\linlst.oi•in Puhlico, em um triduo 
cada um, sendo-lhes facultado r.onlcillur e 111·oval' por téste
munhas a falta de idoneidado du mono1·. cm prazo que des
i~ar o juiz c'nrio ·exceder:\. de cinr.o din!-1; e cm vista da. prova 
concederá ou denegará o supprimenLo rcqul!rido. 

Art. 703. No case> de concedor o supprimento, (} juiz 
mand:u·á nus1rnr a competente cnrh.. 

TJT(i.f.O vm 
no supprimento do consentimento 

Art. '70-í. Todo aquellc que, na confol'midade do direito 
!~1v11. oeccssit:w do consentimento de ontr~m para a. pruUca. 
de qualquct· aelo, qtinndo Uh' ello rrcw~adn, poderá fazel-o 
!o\Uppl'i1· polo juiz:, iior meio de rcqucrimoulo no qual pedir:"i 
a eitac;ão do t:~cusante para. om um triduo, dedtI;o;ir as razões 
du. recusa, sob J)(ma de sel' jucli.cialmentc snpprido. .... . .. 
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Ar~. 70'J. Si o cifado, deiüro do prazo fixado não allegar 
a5 Tazõcs L!u r.ccu~a. o .i ti iz haverá por supprido o consenti
mt~n lo. 

ArL. 700 .' si o cilado, dentro tio prazo •. apresentar as ra-
1.i3C\s ela rer~llsa e pedi r dilação pat·a a pt·ova, . o juiz. a conce
rlor;í poi· chrco dias <'. findo o Wrmo probatorio, o concederá. 
ou rectHi::tt•;í. cm visto. ·rias o.llcga.r;ões e provas produ7..idas. . 

. Art. 707. Supprido o consentimento, pass:n·-se-ha o 
CC'tnpetcntc aI'varú. de autorização, cin que será transcrip la 
a. scnten•}a . 

.Art. 708. Tt·alando-sc de orphão.'>, interdictos ou ausen
lL~:>, sr!r'Ú. ouvido n Ili in is ter io publico. 

Art.. 70!}. A fl1Tm~ do ])1'ocesso dc,st.c. t.ilulo é applic.avel 
ao caso cin que a nh1lhcr casada tenha dc ' figul'at• e~ juizo . 

TlrruLO lX 

Daa 111ubrooav8n 

. · Art. 7{0. _'A ~utoriz!'tlão jodciiql para a al_he'a'ção e per-
muta. dl.! hens mahonave1s será pedida. por roe'10 de rcqueri
mculo,. cm quo o requerente indicará os bens que pretende 
alicm1r, com cspccirir.:ição do ·~u v'.l!or, cxhibindo os respe
l!li vos ti tu los e expoudo os ú:mdnmentos do pedido . 

ArL. 71.f. Autuada a petjção, verificando o juiz set" caso 
ri•\ ul icnll1:f11\ milndaní avaliar ·os bens que se pretende alheai· 
•Ht .Pe1•Jllt.Jta1· iinla fcí1·y1m t'StalJclecida uos arts. 775 e 776, 

Ar~. 712. FniLa a avaliacão, o juiz, .ouvidos os interessa- , 
dn!': 0 O mini:>h\l'iO t1ul1lir:O, 110::; C ~·USOS ÚC ÍllÍCl'Venc;ã,O neccS
~nl'(a , dcn1.1·u elo p1·ar.o c:onum.1111 de dcx dias, que cOL't•cráo em 

· l.'al'tririr1, 1:nuced1~1·ü. 1n 1 tie;;at·:·~ . a autodza1;ão dentro de igual 
pram, passando-se, qu:.mdo conc0der, o ah·ará compeLcntc. 

· .Art . 71.3. Autot'ii11<la a venda, deverá. s~r cffectuada cm 
hasla 11uhliea, vor rn•cr:o nunca infcriOl' ao da avaliaoão . 

Ai•L. 7H. ltcalizada. a venda, o juiz fa1•á deposita.r; ucutt·o 
cln 't8 l101·a;:. a t'C~l.lN~I i\':1 importuncia e inl.imur o l'cquerenl'~ 
n· IL11.·1ia1· effodiYa a ~utJr·o1,mi:ão, :::olJ as committac:ür·s e i·cspon
::;ahilidat.1<~:; l(•:,.;uP); • 

.-\.r</.. ';' 1 ;'j. ~o ca:-:o d o· 1lc»ar11•t1pl·iac:-ão, a iudomui:r.ae,;ão . 
t'1.•.sp1•1-.li,·a sr.r·;i. ap1~lit·a11:~ na · :1 r:11uif;i c:ão de immovel ou titu 
t\o~ de Divida Pulllil.m 110~ q\lt\l~:; ficarão S\tbrogados todos os 
onus d:t 1.'Lli1'a d08ap1·01)l'iadu, obscrvando~se o disposto no 
.:. t'ligfi m1\.r.<'1~1kn t.c. . · · • 

:\ri. '1J1;. N'o 1::.1:<~' 1fr :-;íuíst.n•, fat·-~~..:\m suht•ogaC}ão no 
immovcl quí\ f·~· l' :.idquil'idu L:om o prcc:o da inctémnizac:ão paga 
Pt•lo ~ec;111·atlol'. 
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TITULO X 

Da insinuação lias doações 

Ari.- 717. .As doações que, por direito civil, dependem 
lle confíl'mação judicial para a sua va,lidade, o donatario ou 

· doador exbibindo a e:;criptura de doação, requererá ao ,juiz a 
sua confirmação; pedindo sei; i11quirido em dia e hora des
iF;nados, o doador sobr1~ as ra:.~ões que lcval'am i1 fazer a libe
ralidade. ~em influeneia de qualquer engano, induzimento, 
mf!do ou conluio. - · 

·A.rt. 718. Jnquiridas testemunhaG, que tenham razão de 
.sabF?r cio modo '! r.ondii:õcs em que a doação foi feita e, ved·
fícando o .iuiz o l ivre ... ~ !'Spontanco eonsen timento do doador. 
a confirm.<\rá por sentença, m:indando expedir a compctento 
carta para t.ilulo e garantia do cJonatario. 

TITULO XI 

Da espe'cialização das hypothecas legaes 

ArL 719. A especialiiacão ·das hypothecas legp.es, para a 
res~ctíva in.:;criipção e validade r.ontra terceíro$, ·será soli
citada (>elos interessados e responsaveis ao ,juiz competente, 
por me10 de requerimento. em que deverão declarar 0 i:'i'i i 
mar o valor da responsabilidade e o <lo i.mmoYel . oti immo
veis que serão indicados, ·para sobro elle!:' ser Cffristituiàn !'\ 
hypotheca. . · . 

Art: 720. A '.petição será instruida com o documento em 
que se fundar a estima.cão da responsabilidade e a relação 
ct·os i:mmovei!!, que .possuir u responsavel,. si ouLros tiver além 1 

. dos indicados, na fóruna do artigo anteced1ente. 
· · Art. 721 . Autuada a petição, o juiz ordenará o arbitra-

mento, nos termos estabelecidos na ~ecção III do capitulo VI 
do titulo I do livro B. . · 

A.rt. 722. Não carece de arbitramento o valor da respon..., 
sabilidade da3 hypoLhecas legaes: 

§ i . • Da n;ulher casada, para garantia do dote, que sel'á 
o da cstim;iciío Mnslante da escript.nr a. ·nnt.e-nupcial. · 

§ 2. º Da Fazenda Municipal, na.:; fiancas prestadas pelos 
responsaveis, cm quA o valor <la responsabilidade ~r:í o das 
m csmas fiancas. · 

Art. i23. O valor da responsabilidude, para n. r-.5p e~in
lir.aç:fo elas hypo LheC".as leg:ws dos m'~norns e 'pesf;o;1.-; cquip~
i:adas, será calculado tendo-se mn tittenc_:.5:0 a import.ancia dos 
bens. cx:cluiclos os immoveis, e o~ rcnd1imcntos que dever'.i re
ceber e accumular o responsavel até ser i'inda a geslão ou 
administração. 
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· .ArL. 724.. At•bitrada o valor (la responsabilidade e avalia
do~ us immoveis. o .iuá nuvir:'t os interessados, concedendo
lhcs .um termo ele .~s· boras para dizerem: 
. ~ L• Sobre o valor ela res,lponsabilidade. 

§ 2.º Sobre a ava1iaçilo. qU'alidad e. e suffiei encír ... dos illl
rnovcis designado:; pata a. r,on;;ti tni'=-5.o e especialização da hy
/[l{)t,heca. 

Art. 725. O jui7., em vista das allegações dos interessa
dos e lau'Clo dos peritos. homofoga't'á ou corrigi;.•á a avaliacão: 

~ i .. • Si :rnh::w livres e .mfficientes os bens designados, 
m:mdnrrí qrn'l ~e Pl'Oceda ;í inscrip0ão da hypotJheca legal (tal) 
~obre o immovel ou immnvBis (t.al ou t,aes) do responsavel 
·(tal) . · . 

§ 2.• Si homologando ou r,orrigindo o arbitramento ou a 
avaliacuo, achar o .fuiz QtH' immoveis ou nao· são livres ou 
nfí.o são snfficient.es, e tiver o responsavel ouLt•os bens além 
dos desi!Z"nados. m:mdará rine ·se.iam a.vali':ldos. 

§ 3.• .;feitn ·a avalia<}:ío 1' achanclo o juiz que os immo
veis são sutft"icientes. julgará por sent.enca a especialiZ'ação e 
mandará qn e. se proced:i. :í insc.t'ipoão da hypotheca, pela f6r-
111a determinada no § i". 

~ 4. • Sendo insui'.fioieut~" o;; bens designados e avaliiados, 
e não trmdo outros o rcsponsa.vel. o ,iuiz. julgar'á a especiali
z::icã·0. reduzindo a Ms~~ bens o valor da hypothera. salvos os 
tpriYile~ios legaes sobre outros· que :possúa o devedor. . 

Art. 726. Do despacho q11e homologar 11u corrigir o ar
hitrament.o e ;i. a:rnliacã0 ~ dn ~que .iulgar ou oão livres e 
suffiden1.es os immovP.is, · (· pCI:'mitt.ido o a.ggravo que, tod'a-
via. não obstará qu0 "" · p-roceda á avaliacãc1. . 

Art. 727. A avalia!}ão dos jmmoveis situados fSra do 
nist,rict.o Federal sed requisitada por prcca.toria. no; termos· 
oo art. 44 e. quando rievolvüla. serão ouvidos os interessa
dos, na conformMade do a-tt. 61E'í. 

Art. 728. Julgada a especializar,1íc:t. - dar-se-ha ao ínte
rest=:ad10 o respectivo instrumento ou carta. que só conterá a 
scntcnr:n cio ar~. 615 !'! a do art. 617. no oaso d'o aggravo. 

TITULO XII 

Da habilitação para o casamento. ·dispensa dos proclamas e 
impedimentos 

Ad. 729. Nas habilll.ai;:ões para l'.'.asamenf.o. rlecorrido o 
/ornzo do r:rlilal dos proofamnl'. :iutnandn o Qfficinl do re~s
tro os docum11ntos apre~cntados pelos pret.endent.es .. os far:'i 
~ondusos nn ,inir.. qur. por rlrsnncho proforido dentro de 48 
horas. vcrificnn<io fm•pm sido observadas as formalidad'es le
gaos. on s1mr>rint:lo as iro~11:widaclr:s haviclns, autorizará a en
l r-rtiri íla certidã'o da babilitaci!o. 

·· Art. 730'. Os impodimenl.os qu t> forr.rn opprn::tos rí. ceie
hracfio do c:i~nment.o fl. pretrndcrr.m os nub11ntc" f~zf.'r a prova 
r-cl).traria. d1~duzfrão o pr.dido por peticã.CI instruida com a 
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respectiva. nota dada -pelo officfa.l do registro, e ·pela !órma 
.eummaria. d'o art. 25!), o Juiz decidirá afinal, ouvido o Minis-
t.erio !Publico. ' 

Art. 731. A dispensa do ediW.l de proclamas será conce
. <lida. por m.eio de p1;tíção de um ou de -nmhos os contrahentes, 

r <?Ili que se dedusam os motivos justificativos da urgencia em 
celebrar-se o casamento. 

Art. 732. Quando o . motivo se funilar em crime contra a 
.'honra da mulher, a. dispensa dos procla:mas sel."á ·precedida da 
'uudienci11; separada.mente. <loi'l contrah1mtes. tom segredo ele 
justiça: e sendo menores os cont,rahentes, poderá or~lenar a 
lleparacão de r..orpos, d·esignn.ndo togar a que se.iam recebidos 
após a celebrar.ão do acto, ·e fará effectivo o juiz que o pre-
~fu. . 

.Art. 733. "Nos casamentos. celebrados em imminente risco 
de vida, sem a presença da competente. autoridiide. os depoi
mentos clns testemunhas serijo. requeridos e reduzidos a. tct'
mo dentro d r. um triduo, pela fórma rlas .iustificaçõ'cs avulsas. 
e. procedendo o .iuiz á:::i necessarias diligencia$. pat'a ve~ificar 
~i os contrahentes poàiam f.er prescindido da hahilit.ac:.ão, de
cidirá afinnl, precedendo audieneia dos interessados, que a 
r~1ererem.. · 

.TITULO XIII 

Do desquite :por mutuo coJlsentimento 

Ar_L. 734. O desqnit.e -roí- mutuo consentimento será re
querido ·por pP.t.icão assignada por amhos os conjuges, ou a . 
~eu rogo, si não ·.souberem ou n_üo pudt•rem escrever, instruida 
com os seguintes documentos: 

I - Certidão do casamento e do respectivo contracto 
nnte-nupcial, si tiver bavido: - · 

· II - Declarar;ão de todos os seus bens e a partilha oue 
houverem r.onr.ordndo fazer dellc-:;: ' · . 
· IH - Declaração do acMrdo que houverem feito 5obre a 

r.ruaNla elos f ilhos menores, si os tiverertl; . 
IV _; DC'clarnoão da cont.ribuii;:ão que houverem a.ius

tado r.oneorrer pnm a criacão e rdncacão dos mesmo!'! filhos. 
'~ dn pen!lão alimcnf.icia <lo marido :í. mulher, si não ficar co1n 
bens suffi0ientM para. se- manter ; · 

A~ . fi-rmas, n rogo ci.os eon.iugea. serão reconheci ela..<; Jlnr 
labellião, na mesma data d:i. sun usgjgnnt.ura. 

Art. 7:-35. Apresentada a peticão ~ mdevida fórma e. · 
conjuncl.nm1>-nt.e. ~omparccendo os r.on,iuges. o .íui:r. os ouvir{~ 
,c;eparndnmenft;>: !"obre ns cam~as do dosquit.e r lhes fixará um 
-or::i.so de 15 a ~JO dia·:> pa'!'n volt.nrem n ract.ificar 011 rC't.ract.a r 
o pedido. 

Art. · 7:1G. Decorrido o prazo, si nmhos os con,j11ge1; racti
ficnrem o pndido, o .illii. fat:I. autonr n pP.tii;.ão e rlonumento~ 
:.prP.srntndos c rNluzir a l.i?rmo suns <lí!clarnções e, de:nt.ro dr.• 
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cinco dias, homologará por senten'ça o. acoôrdo, e appellará 
err:-o,Fficio. 

Art. 737. Comparecendo. os con.iuges no prazo fixado, si. 
reti-actarem o pedido, o .itfrr. lhP.s resW.uirá a petição e do
cumentos apresentados. ou. si. um delles sómente o não ron.., 
firmar,. a esf.e fará a enf':re~n, na presença <:lo ontTo. 

Art. 738. Homologado o nccõrdo. e 'não t•rovida a :rnpel
Jar-ão cx-nfticio, pela qual tão sómente se devolve e verificar:í 
f) tribunal (Jd qu.rrm haverem ou não sido observadas as :for
malidades f' condições 1egaes prescirip1.as jiara o desquite por 
consentünento mútuo dos con.iuges. averbar-!>e-hn n1 ·:;cnt.enr..:L 
no re-gif::tro civil. e no de immoveis, quando comprehendidos 
na rrl:u,:.ffo e pa:r,tijha dos bens do casal. 

Art. 739. A hornologaoã.o definit.iva do desqnit.c :por mu
t.uo consentimento for:.t a mesma autoridade e effeitos da sen
tcmi;:.a do ,dosquilfl .indiciai relativamente :is clausulas do ac
C'c'\rrln r.omernont.0s :í ~uarda dos filhos. quotas. para n. sua 
<~rin.c:iín e or:lncai;:.fío e pen soes alimentieias á mulher. 

Art. _7 40. A reconciliac.ão· dos coy;i,juges será requerida r\ 
redu:r.idn n. termo po1· ambos assignado, e por seut.en~a serfi. 
l'~f!t.nbeleC\iJin n sociedade con,iugal, nos mesmos teTmos em 
qul) hou\'or :::iido const:it.tüda. 

TITULO XIV 

Das recusas ou duvidas relativas aD registro de tltolos e ex
tracção de traslados 

ArL 7-H. 4-s <luvídas, que occo·rrerem por occn;;ião do 
regisko de tt.itulos apresentaidos aos ireos:pleetovis officiaes. 
Jerão dirigidas ao Juiz competente por meio de petir,ão in
sf:ru idn com o l'espectivo titulo ou instrumento em que houver 
~irlo notada a recusa ou duvida. . 

~ L" Ouvido o official sobre a rel"lam~iio, 4enkc €lo 
r1ra7.u de ·'i8 hnras qn~ lhr> Sf:'r{L fixado e autuada. <i peLicríc• 
<lc•dd!r·á o .iui1. <la sua procr>deneia· on imp1'ocedencii. 

~ 2." Si a duvida for ,iulgada pror.edP.n1.f', rna.ndará n 
;jui;r, l't'mnt.1 r1· •!rrlidfi" do d1:1spacho no nffir:ial do rr>gii;:l 1·0 
1mra a i·espor.tiva :mnot,ac.iío no livrn rompctentc'. dnYO!Yéndo
i;P 1) U 1010 ao int,e.i·essado. 

§ :v Si .iulgnr improredr.nl.f' .a duvida, m:i..n.d:mí ro~Li-
1.ni 1.• o lit.ulo :í. par(.1', com cf'rl.idão do dr~pacho, pnrn (!Ut~ se 
1.1rnrf'da ao rP.r;ist.ro. · 

~ -~." A rf';.;tit.llição do HLnlo. rm nm ~ outro r.asn. s1• rar:í. 
ind4~p•·nde11lf'nwnl.r dP t.rnsla.clo. ficando nnl-' aul,os .y·pribo d:t 
enlrer;ia. 

Art. 7' li2. _i\g duvidris qnc fo1•P.m ;;n~ci fada:-: lwlo~ lahr•J
li:ir~. <"m relação ao~ lt·llslado., e crrt.idü1>:'l rons!ant1~s ,fo,; 
seus liv1•0;, dr nota~ ou ado!': a (JUl~ são obrigados por ;; ·~'! 
1•pgim1rnLo. serão l'1'~olvicfas pelo morlo do proccf:EO do ar
fi!:;(• anter.l'ldente, 
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Art. 7 43. O instrumentei pnblico constitutivo do bem de 
familia , que ft1r apresentado ao registro de immoveis, o or . .,. 
ficfal. depoi~ dP. lani;ar no P.rotorollo a respoot.iva nota, o far:i 
oublicar na imprensa. por extract.o contendo o nome, naturn
lidade e profi1:1siio do instituidor, a data do ínst:rumento r. ·> 
tabelliãci quo .o foz. n. -~ituacão ~ os caracteristicos do im-
movel. . · 

Art. 7 44. Decorrinos trinC.a dias da publicação. e não ha
vendo reciarnacão. o official effectuará o r egistr9. pela in
scripção verbc> ad l1erbum do ·titulo e 't'espectivas indicações. 
11C>!' ·competentes livros. archivand-0 o e:":'.emplar do jornal em · 
que liouver f P.ít.•J a publica.cão, e restituindo á parte o in<;f.ru-
. rnen t.o. Mm a nnltt da· inscripção ; . 

Arl. 7 45. A' reclamacão que for apresentada, no prazo 
do artigo ant1~l'i-or. snrá ~1:~.·mett.ida. ao competente juiz e por 
elie decidiria pef,1 mesma .:orma do pror-ess0 df't,·~!'mtnadtt 
n!'!Ae f.ii1.1lo. , 

L::CVRO V 

Da• execuções 

TITULO I 

Da ordem e fórma- da execução 

CAPITULO I 

DOS ACTI'OS· Pl\EPARA'T'ORIOS OH DE lNGl'\l>SSO DA EXECUCÃO 

Art. 7 46 . A execução da sentenca. compete i 
§ 1. • • Ao j uiz da acção. · oµ · áquelle que o substituir· 
§ !! . " Ao do fôro da situação rtos bAns, nos casos do t\r~ 

tigo 762. 
Art. 747. Assiste o díreilo de instaurar e promover a 

execução: 
§ :1 . ª A" parte vencedora e seus herdeiros. 
§ ~ . • Ao subrogado, cessiona.rio, ou successor singular. 
Art . 7 48. E' exequiv-el a. sentença. contra: · 
§ :1 • • A parte vencida, seus herdeiros, ou successores 

universaes. 
§ 2 . • O :>ucce::;sor singular, o fiador do juizo. ou o do con-

fract.n, sendo a accão l'eal; 
~ 3." O chamado a autoria, nos casos do art. U8. 
~ ·i . " O socio solidado . .1 

§ ti.º Os que deteem os b1ms, em riome do vencido, a. ti
lu!o prr~cario, como o cleposjt~rio. commodatario, inquilino. 
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. · § 6.ft O é'ompradol' uu vossuido1· <lc bem~ IJypl}f,l'.~ados, 
'Segurados. ou aiicnados crn frande dn. n:"'.ecuc-a0 1i. em geral, 
r.ont.ra to.dos · os que recebeUl cau~a- <lo ven.cido, como o com-

, prador da heratiç:a, o donatario. . . . 
~ 'i." O pae, i1a condemnacão do filho, ::i.. i:espe1!0 dos 

bem• adventícios em que Lcm o usuJructo e admrn1stracao •. 
§ :;: . " O menor, condemnado em causa intentada ou de

fendida por 3CU · tutor ou cm:ador. 
'§ ri. º A mulher casada. nos casos em que os seús bens 

proprios ou ri sun Jn\\iacüo est.ão su,jeitos ás dividas. 
§ :l-0. · O devedor do executa.do. quando, no auto da p~

nhora confessada d ivida ccl'La 1 ~ liquida e. o subscreve, consti
htindu·-sP. deposit.'trio do juízo. 

§ 11 . O procurador em causa. propria, ou que se off.erece 
· á lide. · ·' 

ArL. 749. O exequente e o executado, sendo herdeiro ou 
ce::sionarío, deverá préviamente habiliLar-se si não o houver 
sido na causa. salvo quando cessionario em causa propria . 

Art. 750. A execução inicia-se, aob p ena de nullidade, 
pela citação pessoal do cc.ndemnado e de sua mulher, sendo 
casado, nos Lermos e pela fórm<J. dos arts. 51 e 58. 

Art. 75:1. A execução, nros cas0s dl) art... / Hft, iusLam·a-so 
por Ul'l} slmples màndado nssignado pelo juiz, no qual será 
transcr1pt.a a sen~ença. . . 

. O mandado. depois de cumprido. será. autos.do . em sepa
. raclo, appensando-s4'1 os autos da accão. 

ArL. 752. A e:-.:c1,ução. no~ r.n·:>•8 do§ l" do ad. -76!5. ele,.. 
verá sP.r instam·ada por . meio da competente ca.rh.\ de sen
t.enco. ·extrahida dos nut.os p0ln escrivão e assi~ada pelo 
juiz. · · 

Art. 753. O instrumento da sentenca.. a que faz refe
rP.ncia o artiJro nnlcr,Pdente P ser"·e de titulo :í parte vence
dnrn para n inf(re~so da e~er.u<:)ão, clev11 cont.er; 

J '.'. a. :m t.oacuo: 
' ~". a l>üf,icão inieinl; 
:l". a r.ontostnçiio: 
.'1°, a sentrmca e oi; documentos Que clla menoional'; 
r,•, o l.et•mo dn intcrposiciín da nnpellação e a sentença 

õo seu rr rnhim<.'nlo . 
. Si tivt·i· t11wicl1.1 liobil itnç;iin, a cnrta deverá conter o;; 

resprctivO!' arl.ígog " n. s~nteni:a tom os documentos em que ,13e 
fundar. . . · · 

Art. 7rJ!i. A ~enlc11ca deve sr.r e:xecu~ada fi.elmenfc e de 
modn 1)uc se não rcgt.l'i11jn 011 amplie a sua gcnuina intell i-
gcncia. lornundo-;:e illusoria a. decisão. · 

ArL. 755. A · seutenca s1) f:mí offectiva . cm bens dC> .con:.. 
demnado e DO§ que houvet·om sido nliono.dos ein fraude da 
mesma c:çecucao. / 

Art. · 756. Considram-se al ienado!;, cm fraude de cx
ecucnn, os bens do executado: 
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§ :l • n Quando ~ão litigiosos ou sobre elles pende "dei.;., 
manda. . 

. § 2. • Quando a alionacão é feita depois da. penhora ou 
nn immincncia della, ou depois da cítacão inicial, nas accões 
rel\CR ou reiriersecutorias. 

§ · 3." Qmindo o possuidor dos bens ti11ha . razão para 
~nh~r que pendia .dt:~manda e outroa bens nao tmha. o ex-
1~cuLudo por onàn pudesRe pagar. . 

ArL. 757. A cxecucão, embora a causa. seja do menor, 
cot•rcr(t nns bens pl'o1wios <lo tlltor ou curadOl': ' 

~ 1 . • Si, p oE" ncgligench ou culpa 'ma, foi a scnl.enQa 
proferida contra o menor. 

§ 2. • Si, por meio de novação, acceitou a obrigação do 
julgado. · 

§ s. º Si, pela malicia do litigío, é condemnado nas cusias. 
§ li.º Si esconde os bens do menor para não se fazer nelle.;; 

. n cxccui:ão. . , 
Art. 758. O !indar, quando executado, poderá nomear i 

pcnhorn bens desembargados do dcvedot'; mas, si contra elles 
npparccer embargo ou opposição. ou si fOrem insufficientes, 
correr(t a cxecuoão nos proprio~ bens do :fiador, at.é real ·ern
ll0!3o llo excqnentc:i. 

Art. 759. Os bens pnrtioulares dos socios não podem ser 
,,xecutados por dividas da sociedade. sinao depois de excuti
clris t.odos os hen.!l sooiaes . . 

Art. 7ô0. O crr.dor particular ele um socio eó pôde ex
ecuLar os fundos Iü1uülos ·que o devedor possuil• na socie
rlnde on comp:mhia, niío tendo •!Sle outros bens desemhar
garlo.:>, ou si, depois de oxecnl:i.dos os qu~ t.iver, forem in
sufl'icicntos parn o pagamento. 

Art. 761. Qg herdeiros sorito executados nn proporoão da 
::tm (\nota hercditaria. 

Art. 762. Si o executado niío Lem bens no fôro da causa 
primípal. ou os q1u• tuem silo inauft'icientes. correrá a ex
~cmcão M dn !litual.)üo dos b~ns, pot• meio de cnrtu. precato

"!' iu cxcc.ulot•itl. que fnrr~ ex: pedir o .itiiz dn. causa pal'a o fim 
1!0 ~üt't'm pcnl1orados, nvnlia<los e :irremamdos. 

§ j ." O roi!pcctivo instrumento du. cnrt.n deverú conter 
rn; rcqnii:;itus dos §§ 1•, l.lº o liº do art. 14 o mi. 1 n 5 do ur
tii-;11 iú:.l. 

s :.! • º A Ul'l'omnLnciio dos hnrn.; poderá veril'ic::i.r-sc no 
jnizo <Ju :ie1;fil), quando "xprP.!isamente prr:-coder accôrclo dus 
llat•l.os. . . 

Art. 71\:J. Si o executado possuir bnns no fô1•0 da causa 
o em outro. :l ~xocu(;ão :;c1•ú. .st'ccessiva. sendo primeilrn
monle ex!.l<:ut.acJ.os uns o depois os oukos; salvo si forem ma-
nifestamente üisufJ'ioientes. · 

Al'L. 761!. A decisão dos ~nbargoi3, oppostos no füro dri. 
~ituncáo dos llens, · c.ompr~lc o.o ji.iiz da causa, o. quem serão 
remetlidos sem suspensfLo, e deverá ser depreoada a l'emessa, 
1'1\l'a aquelle fim. 
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• ArL 765. Para quo as sentenças possam ser executados, 
é necessario : 
· § i. • Que tenhàm pa>sado em julgado, salvo •as ~x-

. cepcões do artigo seguinte. 
§ 2. • Que seja liquida a condemnação . 
Art. iGü. Poderá, · todaYia, <lar-se e..Yecução. (Í. senLença 

a.ppcllada :. . · · 
§ 1 . • Quando recebida a appellacão no só cffeif.o dcvo-

h1Livo. . . . 
§ 2. º Quando ,iulgada deserto. a appellação interposta . 
ArL. /(~7. Seudo llliquida a sentença, proccdcr-sc-ha pre

liminar·mcn.Lc :í. sua liquid.a~.ão, pela fórrna dos arts. ~r1 '1 a 
H:.i3, pena de nullidudc. 

· Art. 7GS. s·endo, pm•ém, a senLeni;a. cm parte illiquida e 
em parle liquida, poderá esta ser · logo e:x:ecutada, ; proce
dendo-se depois ú. liquid::ccã.o da (IULra. parte . 

· AL"t.. 76'9. Sendo ·a sentenc;a · illiquida. a citacão inicial 
.será. para. a. s.1.ta liquidaoã.o, ·sob pena de · nullidade do processo. 

Al'f.. 7i0. A liquidação tem logar : 
§. 1 . º Quando a sentenon. versa sobre :fructos e cousas 

que consistem. em p eso, numero e medida; ou, · 
§ 2. º Sobre interesses, perdas e damnos . . 
§ 3 . º Quando é profer.ida em acção nniver.sal. 
Art. 77i. Sendo a. scntenoa liquida, por quantia certa oa 

<'ousa fungivel, será o condemnado citado para pagar ou no
menr bens á penhora, nas 18 horas seguintes á. citação.. · 

ArL. 772. Não valer[~ · a nomcacão qu~fizer o executado, 
imlvo convindo o e.""Cequente: . ' ·· · 

§ :1 • º Si transgredir ri ordem ou gradacão estabelecida 
para a penhora. · . I · 

§ 2 .º Si non1ei:rr bens sH.uados em outro termo, tenúo-oa 
110 da cx~cuciio. ·. . · · · 

~ 3. • Si os bens nomeados não $ão livres e· desembar~ 
i.>n•Jo,,;, haverido oul.ros nessas oondir;ões; ou, . 

~ 4. ~ Si cvideulcmenl,r. insnfficientes vara o pagamento. 
~ 5." Si não i'ort~m notntla<los os bens especfalmenté 11y -

pnf,J11.:cados .ou consignados ao pagamento . . · 
Ari.. i/:!. :\ 1wnwaçãu. qunndo em íl ovidn. f6rmn. s1w{~ 

r cduiida n l.ermo, .1W!i autos nssig-nndo pela parle tl nelles sa 
l.11r11nr:'\ ·L•l'fect.ivu :i. · pcnhorn, fnz~nclo-sP. o lo'eu dcpo~ito. como 
~1· di~pt11~ no nrl . ';-;!1. 

CAPITUI~O U 

f).\ P1'NHO!U ou ·~xi::cuç.O:o J>OJi QTJANTI/\ CEM'A 

:\ri. 17·1. :\ p1~nho1•n .~t'• pódl' .Sl'r r. .l'.t'r.c tuncl :i por m eio de 
rn~m<lado nssignncto Pt\lo jlliz l.l em .vil-1.udc de senle11cn, ou 
1.i (.\1!0 bs~c1Jl.iY(1 n qnc t\ J1•i altrilnw es~ p 1·cctieado. 
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ArL . 7iG. A pcnho'ro. pócfo ser fe'iLa: em quaesquer bens 
do executado, guardada a -se~intP. orde}U ou gradação: 

J, dinheiro. ouro, p:rata e pedras preciosas; 
II, t.itulos da divida publica e quae.<iquer papeis de cre-

d ito do Govet'no; , · 
III, moveis ou mobiliarias, e os semoventes; 
rv; immov~is ou immobil~arios, . nelles incluídos os· na

vios . . 
V, direitO.S e acções .. 
,\ rL. 77ü. 'Nao pagando o execu-tado. ou não nomeando 

bens no i.~rmo dns MI horaR da cit.ac;ão do ar~. 771., ou Jnr.ern!o 
irregularmente a nomea-:.ão, passal'-se-ba mandado para a pe
r.hora. 

· Aiµ. 777. Os officiaes de justiça, sob su<>, responsabilidade, 
devem fazer a penhoca em tank>s bens quantos bastem para o 
pagamento; e dentro de cinco dias, contados do .. recebimento 
do mandado •. darão por concluída a dilig~ncia com as formali
dades legaes, lavrando o respectivo auto, sob pena de suspen
~ão ou de prisão . 

. Arl. 778 . O auto de penhora deve conter:-
§ 1. º O dia. mez. anno.· e legar em que é. feita. · 
§ 2. • A descripcão dos ben.r:: penh9rados com os ca.Tacte

l'isticos para a verificação da sua identiaade . 
§. 3. • A entrega a depositario, que deverá assignar o ant-0 

com os officiaes da dilig~ncia. . ,, 
Art. 719 ~ Os bens penhorados. serão depositados: 

.. § 1 .• No Deposito Publico, . o dinheiro, ouro, prata, pedias 
preciosas e -papeis de · credit-0 . 

§ 2. • No Deposito .G.eral. os beos moveis. ou semoventes-. 
ri~fo havendo depositado particular, a aprazimento das partes, 
a quem se confie a sua guarda. · 

1Í 
Art. iSO. A penhora enf,euck-se feita pela eííectiva apre

ensão e deposito dos bens e deverão c-0nstar de um só nuto 
as tliligencias a que se proceder no mesmo dia, rrelat.iva
mentcr a esses t).ctos. 

Art. 78 f . Pód<> fm:H-se :i ponhora em qualquer logar 
P.m que se achem os bênr. ilo executado. ainda rrue se.ia. .<!en
tro das rep:u.·tii:.õl's puhlicns, preced1mdo rogatwia ·ao chefe 
:-espectivo. obs!'l'vadas as formalidades prescriptas pefos rü-
gulamentos 1fo Fazenda. . 

Arl ·. '7R:'. Nns est.;1i:ie1 cirn•·nlos ou r:asns pnrticulGr('!l, 
· em que t.h-erem os officiaes do realizar a diligencia. si as 
portas sf.' acharem fet'.hacfas. não proc<'derilo no arromba· 
ment.o ::em expresso mandado do .iuizo . · 

At·t. 78:'\. ExpPliilio o m:inc1ud1.i parnn :ibrimenlo .iudicfal. 
IJS officitlP.S o exccutnrão ua presença de duas tes temunha~. 
arrombando as portas. moveis ou gavetas, onde se prestimn 
estar ·os objectôs .1ienl1oraveis: e desse proced im"nt.o se fat'á 
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lll~l\jtlO ciniumslanciaél~ no UULCt, que deverá Ser as.signado 
pelas testemunhas. · 

~\:i.•t. 7~:,. l'\o cus1.1 · i111. rnsü; L<~ 1 1e : ia, on qnaw.lo 1'<.fr. ·~sla do 
recefar, lavrado ·o auto respectivo no _prirneirn cai:;o, e p1·~
cedendo- iuquiri1·.ão no segllndó. o juir. requisitará da . autori
dade competente a força. necessaria .par·a . auxiliar os offici~es 
de justiça 11ª effectividade da penhora e prisão dos resis-
tentes. · . 

O resistente, com o auto respectivo .e o rol de teste
munhas, será remettido :i autoridad~ competente. 

AL'L. iS5. Para que ;:e :faça n. penhora em dinheiro do 
executado, existente em mão . de terceiro, .necessarío . é que 
este o confesse no· acto da penhora. 

§ 1. • Si o devedor confes5ar, assignando. o respectivo auto 
da penhora, será havido como depositario, a cuja pP.na e re
sponsabilidade fica sujeito si, dentro de 48 horas, o não en
tregar ou deposíar. 

• § 2. • Si o devedor deposítar ou entregar a quantia con-
fessada, se considerará desobrigado. 
. Art. 786. A enLrcc;a r!o deposito judicial será. requerida 

nos autos de execução, a•ut.uando-se, ·em apartado, o requérí-
. mento e seguindo-se os mais hirmos dos arts. 435 e 438. · 

§ . ·f. • Cessará a prisão civil do depçsita.rio, si, dentro 
de dous mezes, não for intentado o eompe.tente procedimento 
criminal. · 

·.§ 2. 0 • .Para o pagamento do valor do deposito :ou, inde
mnizacão do seu equivalente, se procederá. executivamente, 
pela fórma dos ad.s. 439 a 4-i5. com a comminacão de priirão 

Ad. 7S7. 8i o de posti:1J,riu não segurar · o jµizo, . ser
lhe-ha. imposta a. pena do prisão pelo tempo corr·espondente ao 
valor do depos iLo, não podendo, porém, exceder de dótis annos. 

·:úl.. iSS. Os dc~·ccJot·es do r·~xccutadn sc1;ão demandados, 
C'm ju_i:to competente. precedendo arremata~ão ou ~djudica
~ão do direito e acção sobre que tiver recabido a :Penhora; 
ficando o arremat,1nte ou· adjudicatario neIJe subroga-do. 

Art. iS.9. Ao!': · ,iui;.:es n l.\m1wegados da justiça é vedado 
constlLufr-so directu ou inclirectamente depüsitarios dos bens .· 
penhorados.: 
. A1·L i90. 'Niic pcdom absolutamente- seL' penhorados os 
bens seguintes: 

§ :1.. • Os inalieuaveis, e aquelle~ que pela lei civil se 
niio po,;~a sobre elles transigir. 

§ 2. º Os ordenados ~ venciroent.os dos magistratlos e 
funcoionarios imbli.cos. ·. · , • 

· § 3. • Os $0ldos, vencimentos e ·equipamentos dos mm..: 
~res. . · . 

. ~ 4. º As soldadas da gente do . mar, e os salarios dos 
.guarda-livros, feitores, caixeiros e operarios. . · 
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§ 5." As pern:;ões, . tenças e montepios, . iµclusive . o <los 
~crvidores do Estado, e as quantias ou benof101os c!Qs seguros 
de vida. · · . 

§ 6. • Os utensSlios e ferramentas dos me_stres e officiaes 
de oJ'ficios m~canicoS, qu~ i'Cl.'Cffi indispensaveis ás suas oe-
cupações ordinarias. · · . · 

§ 7. • Os matoriaes necessari'os para obms. . 
§ 8. • As provisões de· comida que se acharem na casa 

do executado . 
~ !I." Os fll ndo:; sol:iac:;,' pelas di,·ida,,; ii:u·Liculu1·c.'> do 

soei o oxeoutado. · 
§ 10 •. A::i 1!$lmda::; d1~ fcl'l'O, sP.parada.mi•n lc tio $itnlll~•Yt'-i ,.;, 

accessorios, material . fixo e rodante. · 
~ 11 .. Os 1:rtg·r.•nho::; Cr!n.t.Í'acs, J'nb1·iea.;, miina:; n olTkina~. · 

sem os respectivos edificios e meca,nismos, e, em gerá!, · os 
immoveis, sem o conjunto dos accessorios, para que. possam 
ser objecto de bypotheca. · · 

• 1 ~ .. As irmigcns L~ ob.icclos· <lo cullo . 
Al't. 791. Podem ser penhorados, na falla dos outros 

bens: · 
§ 1. º 10s fructos. o rendimentos dos bens inalienaveis . 

. § 2. º As machinas e instrumentos destinados ao ensino, . 
pratico ou exercicio das artes Jiberaes e do.s séiencias. · 

· § 3'." Os · l iwos dus .i11i:ws, ndn>gauu::;, professore::; e es-
tudantes. . · . 

. :§ li." -O Yc::;Lrnwiu <1l1 e •)s· cmpl'egados publicus ·usam 110 
· cxercicio de suas · tunccões. 

§ !J.• Os f'1111dos liq11idos pussniclos pcl.U\l xccutadu na 150-
cicdade ou companhia a . que pertencer. · . 

•. ti.• As l<~lrn::; hy110(.lwcaria::;. · . . 
~ 'i ." O::; mwios. guardatfüs ai:i d h;pu::;i\:Ões •los at'( S • .J.7!) 

e '•83, do Codigo Commercial. · · 
· § 8." O::i hem; p tH'lic11lat'L's dus »t>1~ ios. !J•>l' tlh·iLlal:l tia 

sociedade depois de e~ecutados os· bens scciaes. · 
Ar!.. 79?. As <i pol i l'cs da tlivida publicu. IJOclem SCl' pe

nhoradas: 
~ f. " Qua11clo non1nadm; <':<prcssnmcntc pelos IJOSSt1idorcs .. 
§ 2 . D Quando 1·uu1)ionada:;, falt1.u·em os possuidores á. . 

clausula. da cau1;ão; ou, 
'§ :1." Q11amlo dadas •'lll g-m•iutl ia ,. l' iu1wa d,.. t:xadot'c ::t 

e rc1;punsaveis da J!'a:r.cnda i\Iúuicipal. • 
:\l'f .. in::. :r<:11lrr.! 1.1 ~: b<•11 .~ i11ali1•1ia\·r•i:-:, Í >!Prilni:; ilc pc1füora, 

e1m1prcl1cud1•m..:se os . ua !\lmiicipalidauc 1~ :mm,; recdas, '1UC 
::(1 uc\·cm sei· dcspçudidas de accôrdo com us respectivos or-
i.:nhlcntos. . . . 

A 1.'! • . ·a1 '1. Ali Llc.pc1si la1: io i.nc:umlic 1t guarda· e atlmi
JJ istracãl) dos bens penh!.lt'ado::;, obscl'vando-sc~ tlr. prefct·c11-
cia, quak1t11Jr acnôt•llo PnLrc c:rnqucnl.c e cxccul.adCl sol.Jt·e o 
moLlo Llc os udminisLrar; f'icauJo, oulrosim, uln•igado a api·c-
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::ieilttd-os, quando oL'Mnado pl:llo juii du exccu<:üo e á pl'esla-
t!ão de contas. . 

.:"1.i·L 1n;;. A t•ut.re:.rn. d1> dP.po:;ilo e a PL'cSLa(;.ão tlas coi1-
tas do dcpositario se farão cffcctivas p elas· acr,ões respecti
vas, em prouesso que COLTN 'á em apartado, em appenso ao 
<.ln CXêCUt,iãO . · . 
. .:\l'l. 7~1.i. ;\o d Hpo:-; i l.ario da l)ell:hora, qu:mdo approva- . 
das as conlad. será. arbitrada pelo ,l uiz, depois de ouvir o 
exequentn n o executado, uma r etribui.cão, que - não exceda 
de· i / 5 % do valcH' dos J)ens, nem ·de 3 % do rendimento 
liquido. . . · · · . 

,\ r f .. · o;!l:"' . Fe ita a JH•nhura. ~erá :accu::;acla na audieocia 
que se seguil.' á intimação do · cxeculado, ficando desde logo 
as~ignado. o Lermo de seis dias pura a .defesa, que será. de'
dm::ida por embargos.· 

Sendo casado o. executado e, recahindo · a penhora em 
llcns immqvcis, será tambern citada a mulher do executado. 

· At•L ';'!'>$. A pet1ltot·a, \'alidamcntc feita e accusada em 
audiencia, ·não se procederá a segunda, salvo: .. 

~ 1. º Si, depois de executados os bens penhorados, não 
chegar o producto para o pagamento da condemnal}ão. 

§ 2. • Si o exequento desistir da primeira penhora. 
Arl.. 7üfi . .\o exccrucn.Lf') sô 6 :facultado desistir da pri

nioirn penhora quil.ntlo os . bens penhorados forem litigiosos, 
(iu estiverem embargados e obrigados a · oukem . . 

Ar!.. 800. A pf')nhora 1.'lll brns ,j(i penhorados tlará logar 
fü> coneurso dr prnfcrencia que será . instaurado n o juizo onde 
r1dmcü·o se bou'vc1· offeclnado (at'ts . 878 · f) 8i!l) . 

Art. ~O·t . Os bem; penhorados irão :í. praça, · precedendo 
a s:ua avaliacão e editaes p ela f6rma dos r.apitaes seguintes.' 

) 

Ç;\.PITULO III 

o,\ .'\V.'\.LIAÇÂO 

"Xt-1. fltJ .~. V encido o tot·mo Jos i,;(,d!; diâs 1la uô:; i:,;uar:i111 
da penhora <~m audieiH~ia (arL i!l7) sem t1ppo;;if;ã11 de nm
l1a1·i;os. ou i·e.iciladoi:!, quanúo oppost.oi-! .pdo (~xccu!.adu ou pul' 
11'l'Cl\il'O (Ul'l8 . 8(j(j C 868, § zu), L)l'l)C:C<lCl'-SC -ha l~ a.val iac,:ão 
<.los br.~ils. · . 

At·I.. :-m:;. Pat'a a avaliucão, é lii:ilo t'1s 1i•1l'lcs nuuwaL· 
lun va•loi:;. 1w la f1 '.1rm:i do· ai·t. 2011, prU'a. qtte 1'unccioncm com 
o privath'o do jüi;:u . 

· ArL l:IO-L. ]'r.!i f.a tt luuva1:üo,. si• cxpedil·:'~ o cutupl'Lnnl.t\ 
mandaun. no crn al o.,: nvn 1 i:.ulorc::: da rito cmnprinienl.o 1w 
Jll'élW de ur. ;r. diui::. dl'.' .~rr l'.'VC'OdO ll1 Í l1Ücirnmmenl.1~ o s h en:; (;Otn 

· !.cdo.; os i::eus caract.cri:;f.icos .. dccl:u·an{fO a s il.ua1;ão e. con
:rrun la(Jiío d o.~ iminovr·i ~ 1.• t!sLim:indv o 8cu valor, Lendo cm 
vh; la us r r:g1·as do arL. .1.73. 

Divci·gimlo o:;; avall adorl!::!, o · ,iu i;r. nomeará UJU terceiro, 
.(]uc <lcscQlpatµrrl p o1.· l,Ull do.s lnmlo:; •· 
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Ai:t.: 80!5. ~a avaliatiãO da propL"ie1Jado d11v1mi comprP.
lH;nder-se os seus peri,cnces e .partes inLe;;ranLes. . 
. . O valor dos t.iLulo:; da divida publica, acções de bam:o;; e · 

companhias e papeis ·de credito, nagociavcis cm Bolsa, e· seu 
valor será o da cotacão offjcinl. · 

Art. SOG. A av::1.Jiadn nãl1 ~1~ 1•epel1!. ~alvo: 
:1.. • P1•ovando- se igrnorancüi. ou dólo dos avaliadores; 

ou, 
· § 2. • Si entre o tempo da avaliação e anemalação bóu

ver algum onus ou defeito na cousa avaliada, até então rles-
conbecido. . . 
. A.ri,. BOi. Cu11cluiua a a\•alia\~u ·~ juuLO au processo o 
l~udo dos avaliadores com o respectivo mandato, será nnnun-
ciada a arrematação dos bens . · · 

CAPI'I'ULO IV 

At·I. SOS. A at·r·cn'lafacão dos bens i>eulwrados será pre
~edida di.: editaes, que deve.m i.:onter: 

§ 1. º A qualidade do!! beus, e a:; suas con.fl·ontações, sen-
dú immoveis. · . . .. . . . .. 

§ 2. • O pre(:,o da ava\iacão . · · 
§ 3 . º o_ dia da al'r.ematacão . 
A publicação será por extracto, salvo requerimento da 

parte, a quem serão contadas, no calculo das custas, as des-
pezas d~ cópia integr3.l. __ 

Art : 809. Ú$ edil.aes sel'ãu affixados no torum ·o imprcl:l
sos no JJim·i<> O(ficial e em dous jornaes <.los de· maior cir
culação, que regularmente publiquem o expediente forense, 
nos dias da- affixacão e nos dons ultimos que antr.cede-rem ::t 
arrematuçã,o . 

A rL 8i O. Enf r1• a a ffixatão d<.1~ edilar..s <' a at•t·Pmnt.ação 
devem mediar dez dias, . ,;i os bons forem movefa, ~ vinte, si 
f~rem immoveis. ·. 

Art. Sli ., C:onvindn ao mrnq11n11f.r• e parl.f'~ in l 1~1·u~r-i11la !:õ e 
havrmdo nnt.orga especial do. mulher do executado poderá · a 
arrematação rlos immovAis, quando ponborado~ com bens mo
\'!~is, ser fei ta no mesmo tempo. . 

·Ad. 81 73. A arrCTmatacão se fut·:.í. iuipi·ctedYclmenLe no 
di:i. ·e lo<;:w nnnunoiados. presentes o jui:t, o escrivão e por
teiro. t::xposf.u::: 11~ ob.iec1.os que devem- >:r.r ílt'r.-.mawdoi;. ~endo. 
püiO~l\'uI . . 

§ l." Si t.HW al~um mot.h-o ponderoso não se verificai· . a 
an·ernataQão lH> dia. de.,;ignado, será transferida, aununciado
s<>. por editaes e pela impren::;a, a transferencia e o dia, nova
mentP designado. 
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§ 2. º Si po1· ::obreviL· a . noiLo, .não i'ol'. eo11cluida a. ·arru
m:da\:tí.~l no niosmo c!ia, r::ontiunarú no seguinte, independenl1J 
(ic nova puhlicaçüo; rg:iando; po1·ém , · transferida 1ior justa 
,;ama, ;innuncia1·-se-h~\ o diu · novamente desi,;nado, pela. 
forma <lo arf.. 783. · 

At·L. tl l :J . Sl'rão su ~1Je11s01' pOL' um m1)Z, uu inulLauut; uu 
50$ a HJO~ .. co nJorni o .'l eul1m. o dcpositario ou íunccionarios 

. qr1~ eo;wor1·crem · pa1·a ;; tm1115Ccrcncia. r,[io comparecendo ou 
llfiO avil>aUclo oppu1•(.nna111r!ll [C O ~lfü impcdimentO', . além cas 
CUt.1.ai5, l)UC lhes serão· <:a l't'1!gadas . - , 

-ArL . 81.'i. IÇ · admiWd11 u luti1:a r· o <:.L'cdor exequetnte, e 
l.01fo <:.qt;cllc que est.:.'L i~ u liv1·c administração de seus ·bens; 
cxc<'pl.n::?m-!o:e: - - . 1 

~ 1.º O Juiz: escrivão. ·cte1>ositario e officiaes ·ao juizo .. 
§ 2 ." O f,uü:r, cur·udot• e testamP.nteiro, a r espeito dos 

heli;; d~ que :;ão admini~trarlores.. . 
.Art. 815. A arrematação só póde sel' feita: 
§ 1." A quem offereccr maior lanr,o, comtanto que cubr~ 

, o f •!'Cr;ó da :waliação. ' · 
§ 2. º Com dinheirn :i vista, ou depósito immediato de 

f.itulo~ ou papeis de credito do Governo, com a comminação 
de perda, si o arremaiante não entl'ar com o preco dentro de 
-í8 hor::o.s.. · · 

.ArL. S W. No culõo da arrcmutucãc .·mediante- o deposito, 
ve11cido o Lermo das .'i8 hora)O, mandanl o .iuiz annunciar nova 
praça. si o arrematent,e. uão tiver :pago o preço. 

Art. 817 _ Si os bens, na sesunda p t·aça. não enc'ontra.rent 
r> rcc:o igUal ao <la primeira, será o .!:moo completado pelo 
\'nlor· do deposito, do qual tambem serão deduzidas as custas 
jt1diciacs -ita nova pr aç:i... . 

Art.. 818. O preço da arremataoão não pódc 5er levan.., 
t.~do e será obrigado o arrematante, ciuando for· O· exequente, 
a <leposital-o, .no caso de protesto de preferencia ou rateio 
(art. 750. 

'Art .. 8El . Poderá todavia ser levant.ado . o preço da arre
rtfalacão, prestando o a1·rematente caução nos termos do ar

. ti~o 3-iO. 

· Ai· r:. 820. Não havendo quem offc1·ccn, e m praça. Ianco 
supcri01' íL avaliação, irlío os bens penhorados a uma segune!n, 
c:om o abat.imenlo de 10 o/a; e, s i nesta. ainda não encontrarem 
lnnco . ~llPN'ior oü ii;unl ao valor determinado pelo dito aba
tim~11 to. irão a t.el'ccira pracn com o .mei::mo intcrvallo- e novo 
:\bntimcnl.o de- iO .%, e serão nrremat:.>dos pelo maior pre(io 
que for offerecido. 

:\ri.. $~'.I . Quando h oUVCl' mais elo Um licitante. Será. pre
frcido ~!qUellc qu~ ~e propuzer a arrematar engiobadamente 
M bons kvc.clos á ·pt·açn, comtnnto que offet'e<,:a, na ·primeira. 
proi:o Pt~Io' menos· igual ao da avalincão, e, nas outras ~-ua.s, 
ao maior lanço offerecido _ 

C. -Yol. VI. 51 
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Al'L. 8J~. Ao Jiuilanl.c, cu.io lanç:.o foi· uc1~oito. o juiz man
rl11r<i Iavl'ar pelo cscrivüo o auto de anematac:ão, observadas 
as disposicões dos ads. 813 e SH. · 

J\rt. 823. Assignado o auto, a arrernaLai;ão ('.Qnsidc1·a-sn 
eonsummada, e não mais será retractada, ainda que se offc
reca rnaio1· prcr;o, ou se proponha o executado a remir a 
e:s:l:'cução. · · 

·Art .. 82!!. Hesoh'e-se, porém, a arremalação, quando ru
\'ogada a senlen(;a exequenda, no todo ou em parte, pelo pro
vimenLo dos roc;ursos que houverem sido interpostos . 

.A!'l. 835 .. Os effeitos da arl'emataçã.o solemne fl v:-ilida, 
r- at-i r1uestõe:; relativas aos .frutos da cousa arrematada serão 
rJl:'ciàidas conforme o direito civil. 

APt. S26. Si a penhora fôr em dinheiro, vencido o tenno 
dc. art. 775, se affixarão editaes marcando dez dias aos cre
dores incertos para, requererem a sua preferencia, citando
sa pessoalmente os credores certos que tenham juntftdo ao 
processo ,t,ituios authenticos e exequiveis de seus . oreditos 
contra o executado. 

§ 1. º Assignado em audiencia ·o prazo da Gil.ação e, de
corridos os dez dias, si comparecerem credores, instanrar-se-
ha o concurso pela fórma do cap. IV do tit. II. . . 

§ 2. ~ Si não comparecerem credores, lavrada a respectiva 
certidão do vencimento do termo, passar-se-ha mandado dé 
~\rantamento a;o exequente. 

CAPrfULO V 
\ 

DA ADJUDICAÇÃO E R~IS.BÃO 

Art. · 827 . Em qualquer das pracas, si não houver. lici~ 
ta.nte. poderá o · ~xequente requerer que lhé sejam aC,iudi-
c:.dos os ben~ penhorados. • 

§ ! . • O requêrimenfo para a adjudicnoão não será admit
tido antes de finda a praça. 

§ 2. º A ad,iudir.acão não poderã ser !eita por preco in
' f erior no que declarar o edital da prac&, ou ao lanço nella 
obtic!o. • · 

Art.. 828. Em vez da arrematação ou adjndica()ão, póde o 
c~equ.enL'e, não· se oppondo o executa-do, requerer o seu paga
mento pelos rendimentos dos bem, si fc:>rem indivisos e sen 
valor xcedcr tl dobro da execução. 

§i 1 . ª A adjudicação. neste r.aso, se!'á preccdica. do respe
!"livc' l:Hlculç da imporbne~a da execucão e do tempo preciso 
p<1!'~ a solução da divida. 

§ 2. º Ao ad,iudicat.ario serão levadas· em conta as des.,. 
p-.:zas nécessnrias que fizer u dos onus l"eaes que pagar. 

· § 3. • Ao adjudicatario, porém, serão imputados os rendi
mentos que por negligencia deixou de cobrar. 

A rt. 829. A ad.iudicaoão dos rendimentos nii.o impede a 
arremRtacão da propriedade por virtude de execuções sup..er-
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~·enien'le.s, mas · o a.d.iudicatario será conservado dul'tlnte o 
. :tca1po da sua ad.iudicação. 

Art. 830. Em qualquer estado ou phasc· da execucão, até · . 
que . arrematados ou adjudicados os bens, o executado póde 
rem1l-a. pagando a divida e .as custas, sem prejuízo do con-
curso de preferencias, em tempo protestado. · · 
. ArL 8.::lf. . Poder:í . oul.r.osim, o e'.'\'.ecntado, sua mulher, 
ascendentes e descendentes remir. todos ou alguns dos bens 
penhorados. sobrestando a sna ar.1·emàtação ou adjudicação, 
por meio· de requerimento e deposito immediato: · 

§ 1..0 Do preço da aval iar.ão até o momento de se realizar · 
~ primeira praça. • . 

§ 2. • Do preco do maior lanco obtido nas outras praças, 
até a aesignatura do auto respeot.lvo. · . 
· § 3.• A. remissão. no caso do § 2", não poderá ser parcial, 
_quando houver licitante para todos os bens. . . 

· Art,. 832. ·Ao arrematante. adjudicatario e remidc;r se 
âarâ a respecti"a carta para seu · titulo, contendo: a sentença 
€Xequenda, o auto de penhora. de arremata.cão, remissão, 
ou sentene.a d<:' adjudicação, o conhecimento do deposito-, a 

' quit.açfto do i_mposto fiscal, e quaesquer outras peças que 
~éque1ram os. mtel'essados. · .. 

CAPITULO VI 

J;.\ EXECüÇ.:\O PO!~ CO~S.\ Cb"RTA ou EM gsPECrn 

Aít•t. 833. A cxecuc-ão da. s1m1.e nca, condemnando o réo a 
euLregat· coisa ·cor:ta ou em espécie, inicia-se pela · cit.a~.ão do 
excc\).tado para, no termo de dez dias,' fazer a entrega. · 

:\rt. ::i34. Fiudo . o 1.ermodos dez dias, que serão assigna
dos crn : audit~ucia. si a . coisa niio- houver sido entregue, o 
fui:.: ordenará. a e:.:pt!dicão do mandado para ~er o exequenfo 
<judicialmente immittido na posse. 

Art. 835. Si não fôr encontt·aua a coisa· sobi•e que versa 
a execução, ·o e:ll:equeote poderá fazer liquidar, no mesmo pro
cesso, o seu valor, bem como os prejuizos e interesses resul
taotes da falta de entrega e,. pela qul).ntia liquidada, seguirá a · 
execiicão nos termos do capitulo anHeccdente . 

.Art. 836. Si, não se realizar n entrega, POI' tet• sido a 
. coisn ulicnada depoi~ de litigiosa, a sentença será execut.f.l.da 
contra o terceiro, de cujo poder ecrã tirada, · sem que seja 
ouvido, antes de se tornar effectivo o seu deposito. 

· Art. 837. Dentro de f.e.~·mo as1>ig-nado para a entrega, si 
o executado oppuzer embargos e forem.-. recebídos, a entrega 
da coisa ao cxcqucntc sü poclPl'<\ r.~al izar-i'c m1ldiunlc fiani.;n. 
á sua i·estituicão., si fôr movel, e ás perdas e interesses, ou 
aoi:; fructos sómente, si fôr immovel. . 

Art. 838. Os embargos do executado ou do tc1·ceiro, não 
·:;:,~rã•1 udnlitLidos r. recebidos, s~~m que seg·ur·o o .juiz pelo' depo,. 
:;Uo ou entrega da coisa sobre que versar a cxocucão... . 
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CAPITULO VII 

DA EXECUç.ÃO PARA PRESTAÇÃO DE FACTO 

Art. 839. A execução tendo por fim a. prestação de algum 
facto ou o cumprimento .de um:t obrigação, será o executado 

·citado para prestal-0 ou tornal-a effoctiva, no prazo c.onven
cionado ou que determinar a sentença, precedendo arbitra
mento, si for necessario. 

O prazo corre. da audiencia em que · fór accusada a ci
tação inicial (art. 770) . 

Art. 840. Não prestando o executado o facto no termo 
assignado, poderá · o exequente requerer a sua prestação por 
outrem a expensas do executado, ou c-ptar pela indemnização 
dos daDlnos e interesses decorrentes da inexecução. 

Art. SH. No caso de preferir o exequente a pil.'ostação 
por outrem, esta se verificará em praça, nos termos do artigo 
780 e o arrematante prestará caução equivalente ao preço 
por que fôr arrematQ.da. 

Art. 842. Feita a. arrematação. proseguirá a execução 
contra o executado, na :Córma do cap. VI, até apurar-se 
quantia equivalente ao preco da arrematação e ás .custas; e 
realízàdô o seu deposito, comecará logo a correr o prazo da · 
execução para o arrematante. 1 

Arf;. 8<i3. Dando o a.il'rematante por cumprida a sua obri
gação, e· juiz, ouvindo o exequente e não havendo opposicão, 
julgará o facto prestado. 

No caso de opposição, o juiz, precedendo vistoria ou 
exame que necessario fôr, decidirá estar. ou não cumptida 

· a obrigação-. .. . 
· · · Art. 8/i.4. Si o arrematante . deixar de prestar o facto, 
ou verificar-se se!" incompleta ou defeituosa a sua execucão, 
poderá o exequ~nte, autorizado pelo juiz, fazei-a concluir ou 
emendar por si ou por outmm (art .. 83S). 

§ 1.0 Prestado o ·racto pelo exequente ou terceiro, dat'á. 
coutas cm juízo, pela fórma do tit. XIlI do ' liv. li; e, appro
vadas, serão as despezas pagas pela importancia da caucão de-
positada pelo arrematante. . 

§ 2.º No caso ·de haver sobras. o remanescente da caução 
será restituido ao arrematante. 

§ 3.º Quando insufficiente, porém, a importancía catl
cjonada, · completar-se-ha o pagamento das despezas pelos 
bons do executado. 

§ . 4. • Para a. liquidação e venda judicial da caucão se 
procederá executivamente contra o arrematante ou seu fia
dor, correndo o processo em appenso ao da e:x:ecucão prin
cip~. . ' 

Art. 845. No caso de não apparecer arrematante na 
praça, propondc--se o exequente a prestar o facto por si ou 
pOr terceiro; pr~ceder-se-ha á sua av:ali~çã9, e seguir~ ~ 
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CXeCUl}ãO llOS tBrlilOS do capitulo Vf e. approvadas as COlltaS, 
'sí°"ni pago pelo dinheiro em deposito. 

Art. 8-í6. Optando o exequente pela indemnizaQão dos 
damnos e interesses, proceder_;se-ha á sua liquidação pela 
fórma dos arhs. 849 a 851, ser?j~indo-se os termos ulteriores 
e subsequentes, da execução poP quantia certa . 

.Art. 847. Si o executado tiver sido condemnado a não 
praticar algum facto e cxi~Lfr alguma obra feita, o juiz 
mandará. destruil-a, precedendo vistoria· pela qual se veri
fique a contravenção. 

Art. 848. Si, depois de notificado p31l'a não -prestar algnm 
facto, o condemnado contravir a prohjbição. poderá o exe
riuente pedir que se i•eponham as ·cousas no antigo estado, ou 
~ indemniw.ção dos prejuizos. 

TITULO II 

Do11 incidentes da enoúoio 

CAPlTULO I 

Art. 849. A sentença. cujo valor ou quantidade da oon-. 
demnacão fõr indeterminado, não será exequivel sem que 
pre11minarmente se proceda á. sua liquidação. 

Art. 850. A 'liquidação deverá ser feita segundo o ex
presso teôr <la sentença ou dos documentos a que se referir,· 
e explicit.amentc se comprehender na sua coi;iclusão~ 

Art. 851. A liquidacão será deduzida por artigoe, que 
serão ofíerecidos na audiencia seguinte á citaeão, ficando 
rlesr.le logo a1;1signado o termo de cinco dias para a contee
tacão e, succ:cssivnmcnle, um:i. dilação probatoria de dez dlaa; 
e arrazoando, dentro ele uma triduo cada um, o liquidante 
e o li<Iuidado, o juiz julgará. ú. final os artigos, podendo e:z
officio ou a requerimento das partes proceder ás diligenofa.11 
!lll'cess11rias n. bem do Julgamenlo·. · / 

:Art. 852. Fsr-se-ha, por~m, a liquidação por arbitra• 
mento: 

l. • Quando as partM expressamente· convenoionarem; 
ou assim o determinar a sentença. 

§ 2. • Quando pela indole e natureza do objecto não se 
possa fazer a liquidação 'TJor outto modo. 

§ 3. • Quando por outro meio não fõr possivel, a prova 
dos artigos rla liquidação. 

Arrt:- 853. · Serão liquidados pelo contador: . 
~ 1. • Os Jm·os on prestacúes dP. determinado capital, a 

. que reB-peitc n exccuçüo, n.os termos fixados na sentern~·a·. 
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§ 2.. o valor dús l.itulos da divida publica, aocqes . de 
bnncn ou companhias e papeis deA:!t'cdil.o que trnham cui:so 
rm Bolrn, pcl::l cnt:icão publicada no Diario O/ficial~ 
. Art. 854. Na liquidação nü.o se poderá alterar, -modifí~ 
càr '?11 innovar a ~ent~nç.a llquidanda. nem disc11tir rriateria 
.!JcrtmP:nt.n :t r:n,1sa pnnc1pale 

Art. S55. Proferida a sentença de liquidacão, e dooor--' 
rido o prazo. rio rrc:urso. proseguirá a e:tecnçãô nos termos 
l1lteriorcs· para a ronhora e arrematação, sem depcndenoia "de 
nova rit.aoão. 

CAPITULOU 

nos 'EMBARGOS no EXt:CUTADO 

Art. 856. Nenhuns. embargos são admissiveis, na e:i:e· 
cucão. atites d.e seguro o juizo pela penhora real e effecliv.a 
dos hem. ou pelo deposito aa coisa certa ou -em espenie, oh
ject.o da condemnn.ção, on o seu equivalente. 

Art. 857. Os embargos seguro o juizo, .só podem ser· 
offet'ecidos denlro dos se1s dias do termo da cítaéã.O inicial 
da f'lxecui:ão ~ccusada em audiencia, ou · depois do acto da. ar
rrmatação, ad.iudicacão ou remissão .dos bens, até n assignn.--' 
tnra da respectiva carta. 

Art. 858.Podem ser, offerecidos depois da penhora @ 
con,i1mtamente deverão· ser deduzido~ os. seguintes embargos: 

§ t. º lllegifimidade ou incompetencfa do exequente ou do 
executado. · 

~ · 3. ~ Nu li idade e exces.50 da execução até á penhora. . 
§ 3. • Pa~nmenfo. no.vacão. compensacão liquida ou H

«1.nir!nd:i por i;enlP.nça, concordata jndioial, transac('ão fl 
pro<ir-ripçúo, impcrwmifmtes ;í sent.enca oxequenda. 

~ ~ .: N'tlllidadP. ou inf!'in:;:encia da sentenoa. 
§ 5. 0 Retenção -Oc bemfeitorjaR, qmmdo é fac.ultndo o di-

reito de as pedir. , "-
A:-t. 859. A nullidade do pr.or.esso da execução ou da' 

;;cnten~a só pórlr> ~~r n1JPgada por Pmba't'!2:0R nos casos dos 
nrts. 940 P. 956. 

Arl. 860. Exr.ede-!!e o modo da cxecucão, para o fim de 
anl.oriza:r a oppositãn <le. <>mbargos. 

~ i. • Quan<ln se faz a exflcm::ão Pm maior quanf.ia dn quo 
s!' Mntém na s~ntenc;a; ou. 

§ 2. º Qrnmdn .~e far. .em coisa divl'rsa da quo ::e- <leclnra 
n:1 SP.nt.enca. · . . 

Art. ·s51 .. (l exce!"so dn. exeeucão. por erro da contn ott 
r"~pecf,ivo calrulo, porlerá set· reclamada. independ!'nt.ement.fl 
dl' F·mbatgos, por meio de 1•equcrimPnt.o de qual(]UP.1' da!( nar-
1.e.~ : e o .ini1:. rm,redPndo informac.ão do cont.ndor e audienci:~ 
rlíl oul"ra partr .. decidirá da r.cc.lamao·no. 
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Al'L Sfi2. OffcrecidQS o!\ r·mbar.gos. no 1.i:>rmo do art. 85i, 
~c1·ão conclusos ao juiz que. O$ i·ec.cber:í ou i·c.icilal'á in-limi
nc, dentro de cinco dins. 
· Art. 863. Si os emba:rgos a.llekarem a nu!lidade ou in
frine:e~ia da sen\em,;a ex:equenda, e esta houver sido .profe
rida em. insl.ancia supet•ior ú. da c-:iwcução, o .iuiz ordenará. a. 
sua r('messa ··immediata,, afim 1 dfl . qUe. nella sejam recebidos 
ou rejeitados os embargos. . 

Art. 8,64. Não serão recebidos, na execução, quaesquer 
embargos, de nullidade. infringPnf.es ou modificativos era sen ...... 
tenca exequenda, quando nelles se repetir ou renovar materia 
()UP. t.enha sido deduzida e decidida na . acção . . 

Art. 865. Recebidos os embargos e publicada a sentença. 
o escrivão oontin'ti.ará os nufos com vista, por cinco dias, ao 
advogado do execútado pa.ra a contestação, seguindo-se um 
termo de quinze· dias -para n prova E', findo, ·aITazoando sue·· 
oessivamenf.e o P.mbargante e 0 ~mbargado. no prnzo Cle cinco 

, d.ias cada um, serão "julgados afinal. · ·. ' · · 
. .Art. 866. Si os embargos forem reJeit~dos i11-limine, ou, 

si recrhidôs. forem ,julgados afinal improcedentes e não pro
va.dos, se proseguirá nos t.erm<1~ ulteriores da exerm;i'ín. 

CAPJTtJI,o n1 

' DOS EMBAf\r.n!:I nv. 'tF.Rr.r:mo 

Art. 867. O terceiro r.onlrn quem não fõr exequível a 
!IP.nten~n. si rerahir a pen'hora c•m coi"'a (JUC' Ih~ pcrlP111;a 
por titulo habil legitimo e f.ivet· ·POi:<:rn natural ou ~ivil, po
d1fr<\ inlervir -'nà. ·execução n · defonder iJS Mus 11irr1itos, pol' 
meio d~ embargos_. · 

Alrt. 868. Os · embargos de f.ercoiro sómente podem eor 
oppostos nos tern1os fixados no art . 857, dedmdnrlo-M ~ 
os instl"uindo o embargante f'lm devida !4rma. 

§ i. º Offerecidos os ~mbargos e provando o l ~rcclro :r.m
hnr~ant.s o seu dominio e posse. n juiz os reoch~r:í. sNnlinclo
SI'! º"' t<:'rmos do. art .. 865 para .o .iulgnmênto fin:'il. 

§ ~. · 'Não provando o P.mbar~ut.e os seus eml'>argo.!'<. 011 
si forem manifestamentr> r.n111mnioso~. iierão rej<:'ilnr1os irl-li
mi·ne. e a e:-,::ecur;ão proseguirá nos ult.erlores termo!i. 
. Art .. - 869. Recebi.dos os / embargas, ficará suspensa n. 
execrn;ão nos ben~ so.bre Qllfl ver!'larem. e ser.á n <'mhnrg:inl.n 
mnnutoni® na l10Sse. prestando .fiani;.:\ ao seu vnllll'. si fol'~m 
mov1~i!'.. r. aos frul!lO!I. si immovei!!. 

Arf,. 870. Não é t.it.ulo l1nbil a legitimo -para. o roor.m
m ent.o <k eml>nr~os rfo f.creeifo .srnhor e possuidor· o d:t 
acquisi,;ão de hens rH~!.)ad•oi; Pm f'rnnrt P. <IP eX(•1~nt;iín nu n,:1-
denicmc.nte nupo, O.\l em posse, !IUC dos auto:i se doprehcnde 
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ser in,iusta. com. refrrenc·irt. ao e:x:ecut:;,~or' ou a titulo pre
cario. 

Art. 871. Si os embargos não forem oppostos a todos os 
bens, mas· somenlc a alguns ucllcs, {)orrcrflo cm separado, 
proscguindo a execução soment.•~ quanto aos bens nj!o em
bari;ados. · , 
. Art. 872. Sendo os bens de dominio commum,. seguirá a 

execução 1la parte pertencente ao t)Xccutad'o. . 
Arl.. 873. Desde que os embargos são recebidos, torna"se 

litigiosa a coisa embargada; e, si afinal forem Julgados impro
cedentes, n embargante a rcslituir;'.i. com os seus fruclos e ren
.:limeu lr>s, .e a sentença produzirá o effoíLo de r-ousa .julgadai. 
. . Art. 874. Si o cxequente, sendo 'recebidos os embargo.s, 
ffo terceiro, desistir d'a penhora no$ bens embargados e rc- ·!. 

querer .outra penhora; cessai:á a discussão dos embargos, e a 
dos bons nmbat'gados S<'rá levantada.. 

Art. 875. Não são admissiveis na execução embargos de 
terceiro que não se.ia ao mesmo tempo senhor e possuido1·. 
:ficand-0 ao terceiro prejudicad'O o direito salvo so'bre 0 preco 
da arrerpa1.ação, ou, quando ctedor hypothecario, proceder na 
fórma do art. 294 •. 

CAPITULO IV 

JlAS PnEFEP.ENCíAS OU CONOORSO DE CREDORES 
I 

Art. 876. O cbncur'so de preferencias instaura-!Se no 
juizo onde se iiror-e'den á arrematacão ot1 adjudicação oos bem;; 
e no mesmo ptocesso · da execucão, em qne Re verificarem 
C!;~es . actos . . . . - ' 

Art. .877. O concurso póde versar ou sobre o preco da 
·arrematação 011 sflbrt> o!! proprin~ bens, si não foram arre-
matados. · 

Art. 878. Em qualquer tc:rmo da ex:ecucíio, até a entrega 
1fo preço da arrematação ou extrac<;fi.o. f! as~ignatnrn da. ~nrtn 
de ndjudicaciio, poMm os crcdorel' prot.estar po1• praj"l'rencin 
e requerer Que o prrco não se.ia levantado. ou se nã'a i1asse 
carta li~ nd.imlicni:ão. sem que .prhneiro se dispute a sua pre
ferencia. 

'Art. 879. O concurso de pr~ferencia só terri logar veri
iir.nndo-se as .scgninÍes condições: · 

. I, que os hens do devedor commum nfin cheguem para o 
pagamento de· todos os üredores.: •· . 

IT. que .oR credot"cs l.enham feifo o seu 1wotf.'st.o no prnt.o 
do artigo antecedente. 

§ { 0 A pro\'a <la inst1(firiencia de licnR incumbo aos crr.
ào.ras concorrentes. e a que fizer qualquer <.}elfos aproveita 
~os outros. · 
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§ 2. Q Os crcdorfls quo ní1.o vierem a ,i ui:>:o nos Drazo's de
Clarndos no art. 878, s6 poderão disputar a preferencia 'POr 
ucoão ordinaria. · 

§ 3. ~ Sendo commerciante o devedor insolvavel, o co~
curso resolve-se pela fallencia, reguland-o-se a 1n·eierenc1a. 
pelas respectivas dis.posiçoes ooncerrientes á admissão e classi
·ricar.ão do:> creditas. , 

-Art. 880. Terá. Jogar o concurso, sobrestando-se no pl'o
pcguimento de e).~cução superveniente á. da primeira p'e
nhora, desde que, .por falta. de outros bens, houver de ser 
cffect.uada nos mesmos bens já penhorados. 

Art.. 88'1. No juizo. onde se tiver realizado a primeira. 
;penhora. proseguirá a exccu.cão e será instaurado o con
curso, a. requerimento dos .interessados, exequente ou pro~es

. tantes concorrentes, parn. a discussão e ,julgamento das ,prc-
.ferencias. , 

Ai•t. BS2. Para o credor ser admittido ª' concurso é 
essenclal que instrua o recruer.imento do protesto com tiÍulo 
de divida exigivel por accão executiva, ou certidão de sen
teRQa obtida contra o executado, sem dependencia de pe-
nhora. . . 

Art. 883. O credor chirograpbario para· inte~ir no c.ón
curso, e ser comtemplado nos rateios faz~se mister sentença, 
:Cxc.luicla n de preceito, que não se fundar em instrum~nto 
'J)Uhlico ou particular com os reqoisitos legaes. , 

_.\.l•t. 884. Para a preferencia devem ser citados os cre
dores protestantes, com a comminação de perderem a. pre
lacão-que lhes compete. 

Arf,. 88'5. Citados os Cl'edores e accusa.da a citação erri 
nudiencio., o credor que tiver promovidl) o concurso dedu
zirá o.~ sous artigos, offerecendo-os os demais conourrentes. 
successivumcnte, no termo de cinco dias; e no mesino prazo 
e ól.'dem em que forem offerooidos, serão reciprocamente 
contestados. 

Art. 88G. Concluída a contesta.cão. -seguir-s&-ha uma 
uilllÇão de 20 dias para a ,prova, e, .arrazoando em seguida 
e succcssivumenf.o cudn um dos credores uo termo de cinco 
ciias, serão os autos conclusos, n o ,iuiz julgará a preferencia 
a favor di:- quem competir, ou tno.ndará. que se proceda a ra.
.tcio. no oa:::o de nüo haverem credores privilegiados, ou hy .... 
pothecarios. · 

Art. 881'7. A disputa entre os credores póde versar. não · 
sómente sobre a preferencia que cada um allega, sinão Lam
bem sobre a nullidade, simulação, fraude ·e falsida<le das di

vidas e :;eos titulas ou contractos. 
Art. 888. Da sentenca de preferencias haverá appellação 

no effeito devolutivo sómente. 
Art. 88,fl. EmQ.un:nfo não estiver definitivamente julgado 

(; recurso mterposlo dn sentença, os credores não poderão 
lcvnnfa.1· o producto om deposito, nem receber os bens sem 
1Jrestar caução. 
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Art. S90. A preferenrfa, no caso de insolvabilidade do 
·devedor comm,um havendo ou não concurso de credores com
merciantes,. será regulada conforme os artigos seguintes. 

ArL 891. Os credores serão divididos cm qúatro clasS<.'$: 
I .. Credores separatistas. 
II. Credores p-r1vllegiados. 
III. Credores hypothecarios. 
IV. Credores chirographarios. 
Art. 892. Serão contemplados na t • classe: 
§ l. º üs credores co-:-proprietarios, co-associados ou em 

..iommunhão com o devedor commum, relativamente aos bens 
dos respectivos i>atrimonios. · 

§ 2. • Os credores e Iegatarios da pessoa <k• quero o de-< 
vedar commum é herdeiro, salvo si no juizo do inventario 
ou fóta delle. convieram por qualquer modo em que lhes 
fossem adjudicados bens para solução das dividas passivas 
do de-cu;tcs. 

Art. 893. Serão contemplados· na 2• classe: 
§ i . • Com privilegio sobre todos os bens: 

• 

I. A Fazenda Nacíonal e Municipal, por divida fiscal, 
observa.udo-ªe o disposto no· art. 894. · 

II. Os prepostos ou empregados e domesticos' do devedor, 
pelos salarios ·vencidos no anno anterior â <lata em que for 
iniciado o concurso. . · · · · 

m. Os -0peraios a serviço do devedor, pefos salarios nos 
dous" mezes anteriores á data do inicio do. concurso, 

§ 2. • Com privilegio sobre determinados moveis: 
I. Os credores pig0oraticios, sobra ns cousas entregues 

em penhor. 
II. Os credores a quem assiste o direito de retençii.o, 

sobre ns cousas retidas. 
III. Os salarios dos trabalhadores ruraes ou agrioolaa, 

precipuamente a CIUaesquer outras dividas, sobre o producto 
da colheita ou sarrn annual a que houverem concorrido 
com o seu trabalho e constantes do suas respectivas cader
netas. 

IV. Aquelle!i! a quem o direito -maritimo confere privi
legias. · . 

§ 3. • São credores com privilegi~s sobre determinados 
immoveis: 

1. Os que tiverem hypotheca legal ou convencional re
gularmente inscripf.a. 

.. n. Os ct:'edores antichre.sistas. salvo hypothcca anterior 
inscr.ipta. · 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 24/00/2015 10: 17 + Página 126 de 161 

SESSÃO EM 31.·i>E AGOSTO DE 1920 8J:I: 

.. § 4. º Serão contemplados na 4• classe, como chitogra--
pharios, todos os demais c1•edores, nelles comprehendidos: 

I, a mulher casada pe!()~ bens dotaes inestimados; 
II. os credores por hypotheca. nao inscript.a; 
IIL os privilegiados e os hy-potheearios. pelos saldos; , 
IV, os fiadores, por quanto houver sido pago em des-

carga do devedor; 
s•, os credor.es por deposito em dinheiro. corn o r-aracf.er 

de cousa fungível. 
· ArL 894. · São titulas de preferencia contra a Fazenda 

.:.\funicipal, l)r-Ovando-se serem anteriores á divida fisc:-tl; 
§ 1.º As hypothecas legaes ou convencionae.:;, inscripfas 

em devida 1'6rma. 
. § 2.º Os creditofl, sobre o valor das bemfeitoria .• dos qu!l 
concorreram com dinheiro, materiaes ou miio. dt- obra para. 
11 construcção. reparal)ão ou reedificacão do immovel, ou :Jarn 
se abrirem e arrotear-em t.erra8 incnltas. 

Art.. 895. No concur.:;o de rrr.dores poderão ser reiv ~n-· 

1'cados os objecl.rJs alheios encont.rados em ipoder do d~vedo1,;. 
bem a~sim os qne lhe houverem ,;id1~ entregues a lituro 

. de mandai.o. dcpo:oiito· rr.g11lnr. pr11h0r. antic.'hrese, ad111ini,,Lr:1-
1.:u-0, arrendamento, commodato, u:>u1'1.·uci.o, u~o P- habi)itacão. 
. At't. 896. Os credores prrforcm \m:; aos outros pela or

dctn :dns respectiva8 clni::~cs e. 'na mesma. rla~se, i1el11. 1~rdern dn. 
~nn. enumeração. . . 

Art. ·. 897. Os credoras chir<>graph:i.rios concorrem, c1ltn 
direitos iguaes. a1) rafci0 dns sobras ou remu-ne~rentf's dos 
das diemais classes. 

Art. S'98. Jul~ado o ·concurso, far-s~ n distribuicão nn. 
m0srna ·especie. reclam:u:h ·~ . na m1r. tiver sido ~ubroi;nda. un 
o seu valor, quando uão 1>xi~l.n, 1.h•dmindo-~i"I p1·ccipu:unentr 

, do producto cm deposiLo n~ 1•11~la;: e rlc;:l"•'7.ns fi:-ilr.w nn in
te1·esSL) commum dos t!r~dore:-,. 

, 
' 

Ll:V:RO VX 

Do• reour110• 

TITULO UNICO 

C.\.PITUT.O I 

DlSPOSlÇÕl\S cmnAllR 
...... · 

Art. S.99. Das sentonças :rro!eri.dns nas r.auf?n.~ · nivois on 
<'rimmerciae~. são admissivt.'is O!': Mgllintrs· rr'r.11r~M: 

T. Aggravo de petição on im:trumrnt.o. 
II. Cartfl. testemun1rnse?. 
nt. Embargos. · 
lY. Appellaçtlo, 
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.Art. 900. Contra a me;ima sentença não ·~ permittido 
c:'\'.erccr cu1n:n.tla~ivamentG ·dous rccursoo, podendo, entretanto, 
[i parte variar do que houvel' inf.crll.J·Osto, quá"n<lo cabivcl. den
tro do prazo legal. 

Art. 9ü-l. Não podem recorrer da sentença: 
1º, eis que e-.xpr essa ou ta.citamente tive.rem eorisenLido, 

ou praticado algum acto que revele a. sua appro-vacão; 
2•, a parte que, confessou -n. accão; -0u, · 
3ª, a que transigiu sobre o julgado. 
Art .. 902. O recurso interposto por uma das partes apr 

veita . aos litisconsortes, salvo quandó distuictos os seus in
Leresses, e ·não ifôr a m.esma a defesa de totlos. 

Art. 903. Si a sentcn<:.a contiver partes distinctas, po
dera o recurso ser rest.ri-cto a uma dellas, especificande-se no 
termo a parte de que se rooorre . . 

§ 1.º Si o termo não contiver re.striccão, o recurso com-
prebende toda a sentenl)a. . · . . . 
. , § 2.º Qs effeitos da sentença, na pari.e de que se não re
correr, nlló serão . ·prejudica.dos .riei.a decisão do r ecurso, nern 
:pcht annullacão do processo. , · . . 

Art. 904. Além dos recursos ordinarios enumerados no 
arL. &58, tem loga.r o e~LL'a«>t'Clinario ptu·a o Supre~o Tribunal 
Fedeml, nos 11ermos e pela fórum prcvist.os e estabelecidos 
na lei. · . 

§ l. ~ ~\o PL'esidente da CõrLe de .Appellacão compete con
ceder ou negar a interposicão do recurso e prover sobre o~ 
actos do respectivo processo, nmquaut.o não remettido para o 
'Supremo 1'L'ibunal Foederal. , . 

§ 2.º A intcrposiçãc> odo recurso exl.raordinario não sus
J.lendc a Pxecução da sentença, que podeL'Ít set· im1to.urndn no 
competente ,iui:r.n . por mei<• - ~º in.'SLrumento do urt .• 753, 
assig-nad0 TH•l 11 pr~~i-1id1.!lll.l' do 'ft'ibu11al P J)C'ln 1·ela.tor do tweôr·~ 
~mo <'XNJ111•nrfo <' . rcs1wct iw1 -::<' 1 1rnpru-~t !>. s11m lll't'.Ílt iY.o dn 
ex Lrancfw dn enmpPI 1m t.r l 1·n~l rnfo, fl lll' ti1w1~t'ií i 11·-01110\'t! r o 
preparar o l'l'füH"l'P!lLP. p :tl'a n 1•cn11·:;~u 1h1." 11utos 01·i1ü11u1•:-:. nn 
l1~rmo le~Hl , ;\ in81nmiin. <lo l'<~cm·iio. 

CAPITUJ,O U 

DOS AGGRAVOS 

Ai·l. !l05. Os ngllt'nvos são a.dmissivcis lfio st'1mcnte das 
d~cisões ou sentenças: . 

eia 

das 

J. que indeferirr:im :i pclição inicial: 
II. que absolvcL'em da insta.ncia.: 
Hf. flU<' l'C!-\O lVMC'ln soh1·r. ~t compc~Lf'nda ou incompr.f.~n-

do juízo.: · 
.IV, qn1~ Ol'dr.rn::irem ou Liispen~arem a caução ou fil:mcs' e 
que .iulgart)m o arbitramento ou a ido,ncida<:!e do nadoi·; 
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V, que não admittircm a opposicão ou assistennía. do tef·
coiro na causa, ou sob1·c o hwidente da habilitação; 

VI, qu-0 concederem. ou recusarem, com efi'eito ;;u~pen
sivo a precaloría pat·a a. inciuiricão e d~oimenLo na <lilacão 
das provas; 

vrr. Que conce<le1·em ou negarem o arresto, ou sequesLrü, 
ou julgarem afinal da :ma procedencia ou ·improcedcncia. 

VIII. Que julgarem o incidente do attentado e na a~oao 
<lc uuncia.ção de obra nova,. concederem ou recusarem a cau-
.ção de opere demolierido. . . 

IX. Que autorizarem a. cnl.re[óa. de dinheiro ou veinda de 
bens cm processo contencioso. ou a alhcação. hypotheca pcr
n1ul.a, sUbl'OgaÕão OU a!'l'Cndàmeuto de quaesquer bens, em 
i;.roc~~~'º adminisLL·ativo, sem haver accôrco ·dos interessados, 
ou não houver sido autorizado por sentença anterior. 

X. Que julgarem. a reforma de autos em que não tiver 
havido sentença. 

XI. Que ordenarem o. p1•isão do ·depositaria judicial ou 
~::..:Lru-judicial. · 

XII. Que arbil.ral'em salarios dos peritos ou avaliadore5 
j.,~diciacs, não taxados no regimento- das custas, e os alimen
to~ proviwrios ou cxpensa litis. 

XIII. Que resolverem sobre inddenLe ou emergente da 
causa, obstando o seu proseguimento para a senLenca defi
nitiva. 

XIV. Que julgarem o processo preparatorio da. exhibicão 
u u o incidente da liquid&ção. · 

XV. Que recetlerem ou rejeitarem embai·gos nas acções 
exe~utivas ou execu<iões de sentenoa.s, ou os receber. em 
up~u·Lado; 

XVI. Que nega1·em p1·ecatol'ia .para a execução da sen-
tcaou no fõro da siluac!i.o dos bens. . 

XVII. Que 11nnullu1·em a. arremaLacão, adjudicacão ou re
mh:ii;ão depoii:i da assignatura do respectivo auto. 

XVIII. Que admiLUrom o concurso ou juizo de ·i:n·eforencias 
tmtes do termo do O.l't. 876, ou uegat'em-n'o nos car:;os em 
que ó pcrmitUdo. 

XIX. Que reoebul'em ou denegarem a appellação, ou so
brn os cffeitos do seu t•ecebimento a a julgarem ou nü.o 
deserta. . 

XX. Que resolveren1, nos .iuv!enta.rfos, as contestacões 
i;obro a qualidade de her·deiro, collacão de bens, ou sobre o 
modo da divisão e delíberacií.o da partilha. 

XXI. Que julgarem afi.nal da prc .!,.denr.ia. ou improcc
lkucia da contestacão ou embargos nas áceões de divisão. 

XXM. Que recusarem ou concederem o supprimento do 
consentimento nos casos dG art. 7-02, QU o supprimcnto da 
idade (art. 706) . 

XXII!~ Que decretai· ou . não ,a dissoluoão e liquidacão 
,iudicial das sociedades commerciaes e ctvis com peraonali_:
dadc juridica e das de credito real. 
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• XXlV. Que nomearem, mantiverem ou de.slituirem in- · 
:vé11LarianLes, tutores, curadores, testamenteiros, liquidantes, 
e quae::;quer clepositarios judiciaes. 

XXV. Que decidirem sobre impGdimentos para casa
WP.nto, ou· :. sua te:l.lizacão em imminente risco de vida, sem 
a presença da competente autoridade.·· · 

XXVI. Que recusarem o registro .e cumprimento dos tr.s-
.i.amenws," ou julgarem a sua reducção. · 

XXVII. Que ordenarem a arrecadar;ão da heranta ou · a 
não sobrestarem, ·apresentando-se o herdeiro ou represen
:tante devidamente habilitado. 

XXVIII. Das deliberaçlJes das J untas Commerciaes sobre o 
registro de marcas de industria e c!e ccmmeraio e deposito 
da~ rt>gistradas no estrangeiro . ou 110.s Estados. 

XXlX. Nos demais casos · expressamente declarados em 
lei e neste Codigo. : . ·· 

Art. 906 .• Os aggravos são de puLit;Uo ou. de iostru1ncntu, 
no~ ca13<1s em que assim determinar a lei.' 

· Os de petic.ão su~pcndem ·o proseguimento do · proces:>o 
:J.l.G que decidido 9 incidente que autoriz:ar a sua interposição . 

Arl, 907. O aggravo de petição oU instl'Umento, quando 
permiti.ido, será interposto dentro de 48 horas da intimação 
~u publicação da .sentença, e por termo· nos autos, assigoado 
pelo advogado da parte. 

Art. 908. A ínterposicáo do a.ggravo póde ser requerida · 
ao juiz, ou direct.ameo.l.e solicitada ao escrivão, declarando a 
di:Jposicão legal que o autoriza e se a mencionará no respe
ctivo termo. 
. Al'l. 909. · Interposto o aggr~vo, o escrivão, sem .pei:d:t 

de tempo, abrirá vista dos autos successivamente, por "~ 
horas, ao ai;-i;ravante e ao aggravado, para minutar e contra- · 
minular o l'ecurso; e findo o ultimo termo, fará immediala
mcntc e.onclusos ao juiz qutl, dentro .de: igual yrazo, dever:i 
responder, sustentando ou refo1·mando · a decisao de que se 
iuf.crpoz . o aggravo. · · 

§ 1. º No caso de não reformar o juiz a decisão, deven·1 
o escrivão, dentro de ·24 ho1·as, remetter o~ autos á instnncia 
~r~urw. · 

§ 2. • Reformando o juiz a decisão, a parte por ella ag
grava<l:i. pocforá promover, no termo do § iº, a remessa do~ 
;mto~. independente de. qualquer Qutra diHgeneia ou arra-
zoado. · ·. - • ·.• .. 

§ 3. • .4,, minuta e contraminut<! do aggn:.vo podem ser 
in&Lruidas com docu6ntos novos, que serão apreciados pelo 
j uiz , indepettdeI].Lamente da continuação de vista ás parle~. · 

Arl.· 910. O aggravo do. instrumento. depois de minu-
tau~ e ~onLram1nutado l)elas .partes e respondido pelo jui.z. 

· o esc.rivão trasladará o respectivo termo da sua interpos1-
çã0, a minuta, a contr~minuta e a resposta, e as demais 
peças dos aut~)s que especifi~ar o aggravante; e, bani assim a~ 
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que requerer o aggrava<l·o, e fará o pl'eparo, para que sejam 
exf.rahidas e incorporadas ao instrumento. 

Art. 9H. O instrumento do aggravo ser<'i preparauo no 
prazo maximo de oiLo dias. a contar da respo;;ta •lo jUiz e 
r cmettido na!-; 21i horas do § 1 • do art. 909 • 

Art. 912. O aggravo que, por falta de preparo, não Livfü· 
:-;eguimenlo. ou depois de api:esentado na superior insLanci.a 
nfo fOr preparado dentro de einc.o uias, considi;n'a-se renun
r;íarJo e deserto pelo só vencim~mto do termc·; e os aul,os respe·
cti ... ·os, independente de julgament,o da. dese.rção ou renuncia, 
baixarão a cartorio a ·requerimento do intere;;sado. · 

Art. 913. O juiz ou tribunal, a quem competir co
nhecer do :lggravo, logo que lhes forem apresentados o.s 
autos, sem. mais audiencia ou arrazoado das partes, proferi
rá sentença, co1lifirmando ou revogando ;i decisão de que so 
·r.ouver aggravado. · 

Na Gôrlc de Appellação observar-se-ha. o p1·oces:>u uu 
§ 3" do art. 980. . 

Art. 914. Não se conhecerá do aggravo \nf,erposf.o un 
senLença não individuada no art. 9ü5, e, ,a.lém das cusl.as a. 
que fór condemnada <\parte, impôt-se-lla ao advog·ado a mnlta 
de cem mil réis. 

Art. 915. Nos termos de interpoaição dos ag·gL·a.vos nao ü 
admissível o protest.o de ·:se conhecer por appellacão, quando u 
caso não · for de aggravo, ou ficar salvo· ao a.ggravante .o 
dire]l.o de ·interpol-a~ si não se conh,ecer d-0 aggravo. 

Art. 9i6. O recurso de aggravo é restricto ao ponto d1.: 
que se aggravou e sobre elle deverá versar o provimento. do 
qual nenhum recü:.-so é permittido. baixand-0 o processo, logu 
que publicada a sentenca, ao juii.o de onde houve1· sido re-
mettido. · ' 

CAP rruLO III 

DAS ':.Al\'rAS TEt;lTEMUJSHAVlilS 

Art.. !117, A carta Le~l.ernunhavel tem 110r fim lm·1u11· 
of'J'cdivo o aggran>, cu.ia intcl'positifi.o houver sido dcncgaciu, 
ou o seu seguitncnLo obsLudú l)Clo juiz, dl!pub; d1: aú11iitt.ido. 

Art. 018. A cal'la tcstemunhavcl 1mrá sulieit.afla an ,..,, ... 
• ~l'i\'l'ín nas /i.S horas sci;-uin~es no de~pn;]ho que denf'g:'!.t' o ng-
:.:ravo nu t:cu scgu imento, inclfoando o t'CCJIMl'enLe as !H!ÇH~ du 
p1·n<'<'Sso que deverão ·iler r.opiadus .' · 

Art. 9i9. O escrivão dará recibo ú pnl'l.c e, no prazu ma
Ximo dr oito dias, fnrá entreg·a clu insLrumcnt.o. 

Art. 920. Negando-se. o escriYfio a dar o rer.ibn, ou nfo 
Pnt..T't'g.~rndo soh qualquer príJLe:s:f.o o i nstrumt.'nf.o, s1Jr:í. sns-. 
r1enso por t.riuf.a dias .. além das })f!nas em ciue incorrer. 

A suspensão ·:;oerá imposta pelei presidente da Côde tln 
Appel!ação, mediante representação da parte e audiencia du 
scrv~ntuario arguido. 
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Art. !12L Entregue o instrumento á ·=parte,' oentro :'de: ~8 
horas, o devolverá a cartorio ·cori1 as razões do rct'.m·so, e se 
p1·ucederú na fórma dos arts . . !JO!) e 910. 

Al'L. 922. O .iuiz ou tribunal a quero i'ór apresentauo o 
insLrumento, procedendo na :Córma do art. 913, si tomar conbc
cimento da carta tcstemunhave~. illanaará escrever ou seguir 
11 aggTavo, ou decidirá logo da sua materia, . quando instruída 
l!e modo a dispensar ou~ros "eselarecimentos. ., 

Art. 923. O aggravo expressament'e individuado no 
~ •. i-L.' 905, :euja intcrpo-aicão fêr pelo ,iuiz recusa.da, . po
derá a 'parte pl'e.ju<licada, juntando o recibo da carta teste
munhavel, . reprcsenúar ao presidente. da corte 'de .A:Wol-' 
lacãu, afim de ser sobrestado o pi·oseguünento elo feito, até 
qtie o superior competente .conheca do recurso: e em vis ta 
<ln.s allcgaoões, attenderá ou não o presidente :í. repre~utaçã.o. 

CAPITULO IV 

DOS l!;MBAnGOS 

ArL 924. Os embargos, salvo os de declaracão . (a.rt. 926), 
só podem ser oppostos ás sentenças definitivas nas· causas da 
al ç.ada dos respectivo;; juízes.. . 

§ 1.º Os cmhargos . devem ser deduzidos e apresentados 
d<~ 1lL1·0 de cinco dias da jnti.macão da. sentenca, precedendo 
dospacho do respectivo juiz -0u relator <lo feito. 

§ 2." Apresentados· os embargos, se;rão os autos continua
iJos . Guccessivament.e com vista, por igual prazo, ao embar
gado e embargante, para a sua impugnação e sustentação, <ie
vcndo ser instruída com prov.a litteral inqontinente a m~:te-
1· i•~ de facto nclles deduzida.. · 

· § 3. º Sendo mais de um embargante o prazo dos cinco dias 
pura o segundo r,omeçará n -correr qua'i.t:Ío findar o do primeiro, 
e assim successivamente. . ! 

§ 4.º Havendo, 12orém, litis-consortes embargantes: -0u em
lmrgados, o prazo será. um só e commum, sejam ou não repre-
8entados por um. só advogado. · 

Art. -:925. Cont.ra a mesma senLcn1:.a não são admissiveis 
:;c~undos embargos, se,iam d~ nullidade, infringentes ou modi-
:rkativos do :iulgado. . · . 

ArL. 926. Os embari:os du declarac.üo serão oppoatos den
tro Lle 118 hora~ do arl. 25'3, G deduzidos por pet11.;.ão na qual 
l!t~ cuuunr.im·:\. o ponto obscuro, omisso ou contra-dictori0 dai 
s1'11Lenca. sem que por clles f)ossa . ser alterada, por qualqueL· 
fúr111a. a substancia do julgado. · 

Art.. 92i. A petição poderá. desde logo ser indeferi.da, 
quando não individuar o ponto ·obscuro, contradictorio ou, 
omittido a seit explicado ou enunciado. 
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CAPITULO V 

J);\~ Al'PELLAÇÕ!ilS 

. ;\1·l. !):!8. A appl;']Ja('ifo 13 admittida tla!c< senf,en1;as del'iIJi
tivas, 11a!l t ausas q ue l\XCt'<frL'<' m da ali;ada ul1s j ui:t.cs, l!UC as 
prufrrir1?m. 

J\rL. !>:!U. A uppellat~ãu •! volun l.uria .on ncccssaria: 
~ t." E' 'mluntat·ia ~·· app<'ll:wão inLcl'posLa pela1:; parle;; 

lílii::anl.c!s, llU pelos te1·c:C1i t•os p1·e.J111.lil'.adt1s em seus dirc iLo3 vet{} 
senler11;.:\. 

§ .::? ." J~' netessal'iu 1.1 app1~ llação iaterpoaLa pelo Juiz nos 
cus0s tfo lci.·m inados cm lei. · 

,\rf. . 930. A appcll at~ão voluntaria úevc iolerpol'-so nu 
prazo de dez dias, contados da publicação QU intimação da sen
ten11a (arL 250), precede-r.do despacho do juiz, de que será 
in timada a outra parte, e por. termo nos autos . 

ArC .. 931. A appellação necessaria interp!5c-se por ·:>imples 
der:.lara.'cão dó .iui7. na propria sentenÇa. 

Art . 932. Não podem appellar: 
§ I.º O confesso. salvo si allegar alguma nzão contra a 

.vai idade da f.ônfissão. 
§ 2.~ O que CX"Pressa ·OU tacitamente acquiesceu ou consen

tiu na· scnlcmc.a, ou sobre elln transigiu antes de passai· cm 
.iul;ado . · · 

Art . D3:l. A appl'll(lção é commnm ás parte!; litii~:antcs o 
apr.r.1vl'l t.n ao~ litis-consortes. emhora um só t.rmha interposto 
o rcn a·sc•, salvo oa casos do artigo antcccdent.e. · 

Art. 931t. Si o appr.llantl? desist.ir da appf'lln<=ão, ficar•á 
prl'.',iudicado o recnrso e não podP.d. o supP.rinr conhcc.er do 
feito, 51 n rmti·:i. pn!'lr. nfio t. iVt'r nppeUado; e outrosim. cta QU I? 
hom·11r sido ncn·r.sPntnda fôrn do pra';r.o legal. 

ArL. ll3r5. Interposl11 n arpr.llntiin e logo c:onr.lusos os 
tH1 to~. o ,i11i:;r, dentro dl' r.inr.o dias n recPherá. si fl'ir dl' rocchN·. 
der: ln rnndn os sr.us erfelto .. • r. . nssi.cmanrlo. no mr.~mo clesnacho. 
o l'r:w.o em (\Ue deve o flroce~so Sel' apresentado na inst::mcia 
$UPP.tior . · 

i\rt . ~!ili.. Os cffeil.os da nppellacüo süo devoJntivos e sus-
pcm:ivCls. ou snrncntc dcvC1lut.ivos. · . · 

:\rt .. !l3i. O <'ffeito dl'.'volutivo r.ompete. em geral. a toda3 
a i; cat1~n.s, e o effeito snspen~ivo sómente: 

T. :'ís r.ausas or.din:.u•ias : 
H , aos r.mbargos oppMtos na cxrct1çãC1. on a1:1;fío e:i::c

cnt.iva pelo executado ou por 1ercciro, quando j \llgados pro
vados: 

Jf[, :'í~ N\UeáS summat'ia~. em que 'hxprcSl:lam C'ntc a lei 
COnt:'f'ci "' ('S$f' cffeit.o. . 

.o.\ rl. ~)38. A npp<'llacão, no só C\ffeito devolut ivo, auto
riza a e:tccucão provisoria da scmtcnca, nos t e1·mos e pela 
:fôrma do art. 752. 

C. -Vul. V1· 
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Arl. [139. A appcfü.u;ão rí!cchida no cíf Pil o l:! t1 ~1wm;ivo 
põe termo :.'í jurisdirçã.o do ,iniz r ec:orrirlo. considúramio-sc 
nullos todos os actos ele cxecm.:ão post.criorcs ao sr~u recebi-
mento. · · · · 

AtL · 9~.0 . . O prazo parn a remessa e .aprcseoiac5o dos 
autos na st;pcrior in·stancia. •\ d~ trinta dias, cont.ados da pu
blicai.:ão do ·df'spacho do sei: rrcebimr.nto. independente de 
int.ima-.:ão ou qualquer ontra Eliligcncin. . · 

Art. !JH. Os prazos para a interposir,ão o seguimcnlo da 
ar.pclla-.:ão são communs, conlinnos e peremptorios (artigo 
971. . 

Art. 9.12. A remessa dos aut~::. qua.csqucr que sejam o:=; · 
salvo a intcl.'posLa da scntenc;a 'Ille. cm cxecuçao, .iu lga.r não 
eif<'itos da appellaeão, se farú independente de traslado, 
p1·ovados os embargos do executado ou lerceiro; e se prose-

. g-uirá no feito pela fórma do art. 752. ~ · 
ArL 943. Decorrido o prazo do arL. 940 e não tendo 1 

sido ex:petfülos os autos, será a appellàção julgada deserta ou 
prescripta . 

Art. 94-i . O julgamento da deserc.ão será prccediclo da 
· cil.ni;ão do nppcllante, a r equerimento do appellado, para. em 

trcs dias, all r.gar embargos de ,iusto impedimento. 
Art. 9~ 5. Apresentados os emhargos, t' eS<lrivão a.brfrii 

vista no advogado do appellado por ~8 horas e, decol'rido o 
tnrmo. logo fará conclusos M ,iuiz. ' . 

§ 1." Bendo at.tendivcl o impedimento, 9 juiz relevará o 
appellanl.e da deserção e lhe nssigrtará, de novo, para a. re
mc'ssa rlos nutoi.-, outro tanto tempo, quanto f~r provado .quo 
esteve imperlido. 

§ 2. º Si o . .iuiz r.úo relo-.•ar n appcllanto da desorcão, ou 
si f indo n novo prazo aindn não t.ivcrom sido rcmr.f.fidos 08 
autm; ú inl'-1.nncin superior. a f;l'nfença será executada". 

:\1·~. ~m. 86 sr.o consid<'ram imp'miimcnt.ns n[.tendivf'i:• 
p:u·u nhsl ai' ,, lnpi'\n ele l.t'l'tlp<• riara o sc;,--uirncnto '1n ti.ppelln
(;ÍlO moki-t ia ~··ave ·OU pr is!io do ar.nellante r QUalflllPr nmba-
1·nc-o .i urli1~ i11l. 1'111 ohslnimlo oppo~to peta partr. contraria . 

Art. !l 17. A lll'P<'llni;ão flUP não fi\r prrpnrarfa 1111 · p1·nz11 
rl1~ friul a 1-Ji:1~ <111 lf'1·mn dn .stw. nprC'sf'11H1ção r rnr.ehiml'nfo na 
st1 P"rior in ~ I a nr ht poder!\ ó inlrr"~n ~do. Pm inst.ournr a f'XC
c11 c !'io, 1'l'q111•1•1•r :t t:l'rrH!~~n rio" ant.o!". ~- inferior insl.nncia. :o;rm 
outra rm·n;11lirlnrlP que n rh vnl'ific:u:.:tn do voncimr.nt.o do 
t~rmo 11·~1 11 .i• 1iz '<Ili prrP.idonl~ do tr ibunal. 

LIVRO Vll 

TITULO UNICO 

Das nnllidades 

:\ r i.. !H~ . :\ :o ·nullidades do procrsso são absolutas e in
surlpr ivcis, on rcln livas e snpprivci$ pcl::i.s partes. 

" 
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. Art. 9H>. ]!:' ii.hsolula a · nullidade do procüsso: 
§ 1. • Quando as partes nãci t.flcm legitima qualidade 

para propôr e defender a acção. ou são reprcscnf.adas por 
Jlrocnrador sem · os reQuisit'Jil ncr,cssnrios para a representa-
ção judicial . . . · 
..... § 2.º Qnando om íttido a lg·uin aclo ou tci-rno essencial. 

. OU fôr elle prat,icado Srml as forrnnlidadcs lcgal)S prcscriptaS 
para a sua rcalizac;.ão. 

ArL 950. São fórmulas 'l termos esscnciacs do pro-
cesso: 

~ 1. • A citação inicial para causa, ou a execução. 
§ 2." A conl.estar,ão ou d efesa. 
§ 3." A clilação de provas . 

. •§ 4." A :::enLenl)a e sua publicaliâO . . 
~ 5. • A penl1ora . 

. ~ !i." A liquidarão. 
§ i." A :waliação. 
§ 8." .\ Hl.Tl.'lll:tl.a1;ãu. pt·ecPd ida dos rcspcc tivt)~ 1.•dilal'I! 

.e · t·ealizada com a.~ fnrmalitlad i~s tn·us1~1·iplas no capiLulo l V 
~10 ti't.u lo ll •"lo ' I ÍVl'(l VT·: . 

Ad: !J5J. As ntl!lidadc.:; Ll•~vcrão se;: arguida;; nns resp•'
ctivo~ ac l os nn lr!1·rnns 1fo proc-csso, cm que á:> parles é con-
Ct)r.lidn <1 díri-itn de dbcllLir a mmsa. · 

At·t. Orí2 . As nullit.!ades absolutas podem ·;;c1· a1·guidas •'Ili 
q uatquet· 1.empo e. instancia <:: invalidam todos o,; aelos pos-
terioi·cs, ,fop cndcuL~:; e consequentes. , 

At·L. U53. As nul_lidade.s. qua1HID ullcgadas no l.c t·mu c11n1-
plltentc. deverão scr p1·or111nc iudas, ou suppridas pelo juiz. 
!:iCudo s usucplivcl a rcpcLi<:f1C) ou rcclificaç!ío do_ acto. quo 1111.i 
der eausa. 

~ 1. i. As uullidad<':< l" ' il ~ i1frra111-.- 1 · >;upprida~ pcllJ si
hnwi~) ela:; parlus, c•u por q 11:1 Jq1.1,.t· ado qne · imp(ll' l.c a sua 
recf,iriC':t\:ã('I. . 

. § 2, 0 A nnll iclad r·. por 11rrii ,.:~fin 1111 rwcl.nric:ão rir• r1w1na-
1i1ladc no iuLercs:-;e cfo 11ma t~:i" rnrtr~. não podm·ú ser a1·gui
da nu nllcghda !)l.'la .oulrn pa1·!1•. 1111 Jítiscl1ttsorLcs. 

Art. !:lr:í-'1. Nã11 .:;1T:i 111·onn1witt<ln ri nullidad1~: 
~ ·J • " Sendo o u1~to sH:-:1·1·p1 iYI'\ •l<' rcpc tiçrio n11 1 ·1 ~ .d. i ri1~a ·· 

1·ãn . .-cm L'ro.indic:tr o~ o.elos su!J~·~ci11cmtes. 
· ~ 3. • S<'u<lo a1·guida pel:l. parla, que lhe der ra11sa. 

A.ri .. n;m. As nullidadcs, ainda quo não ai·r.rn idai< 1111 1.cn·-· 
nrn c11111pL•l.1~ 11 Lc . dr.v1~rüo SL'l' r 1·1)nund a<lns na i11sla1wia 1fa np
pella1.:iío pa L'a o :;,;-,~ffcilo do corrigir-se o act.o o da n<l\'e!'l.cn
cia nl'l j ll iz que o commcl.tcu on f.olcrou. · 

Ar~. 05\.l. E'· uulla a !:;•mlcr.co.- e nbosluLa a 1Hil li1h1tlc : 

~ t. - Scn<lr1 profM·icla pnr .illiz incornpetcnlt~ ra.limic m11-
tcrioc . ::;u:;pril o. :>nboi·nndci ou peitado, ou poe mr.nor nu
met•o ·do U.cte1·mimnlo ua lei. 
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~ :!." :3endo fumlada em falsa cam:a ou fol8a pt'ova. 
§ :.i." Sondo proferida em nroecsso uullo, por omissão 

dt~ acio ou fórmula essencial. . 
§ !i. 0 Sendo proferida contra o direito da lei, interp1·c

tada e applicada pela <lecisão ou dispositivo. ela s_e.l!tem;a. con
h'm:iamcnte ao seu enunciado ou litteral chspos1çao. . 

~ 5. º Sendo nrofcrida contra, outra sentença que tenh~ 
pn~sado cm: julgado. · 

ArL. 957. A $c1ltenç.a é infringente, ou relativa a nulli
dadc, <1uando proferida contra o direito da parte, por erro ou 
ticfcilo na apreciação intrínseca da prova. 

ArL 9õ8. A. scnLen1;a nóde ser annullado- ou reformada 
por meio dos recursos: 

§ 1 . º De appellação. 
§ ~- º De embargos na accão, ou na execução. 
~ a.º Da ac~~ão tescisoria, nos casos do artigo sr,guiutc::. 
Ar.t. 95D. A sentença só poderá. ser annulla'Cln iwr meio 

ele acciío rcscisoria: 
§ i." Quando a ar,ção e a exceuvão tiverem corrido á 

nwelia e se arguir a <>missão ou vicio de fórma da citacã.o 
inicial. 1 

§ ~. • Quando documonlos novos. não obtidos pé lo con
demnado. 011 dclle desconhecidos na insLe.ncia da causa, des·-· 
truam a prova dos que s6rvíram de base au julgament-0 re
scind•~ndo. ~ 

§ 3. º Quando. mu juiio criminal. 'POstcl'iormenle ú sen-
1.cnçn rcscindenda. verifir.nr-se a falsidade dos doeumento3, 
i>m quo sn t.ivcr fundado, on a dl'.llinqucncía do juiz, quo ~\ 
t,iver lffoforido. . ' 

Al'f,. fltiO. A ~r!J'teor;a que prouuucínr a nu llidade do pm
cel-\~(\ on de qna!Qttcr aclo da sua i"órmn. condcmnará nll~ 
cu~las os respl:\cf.ivo$ 'funccionnriofl, ciuc lhe>~ derem causa ~ 
l'espondm·ão pelo. pagamento. qtw lhet>1 ser'á computado no 
respectivo calculo. e não podE)dio repdil' ao v1mcid(). 

LXVRO VJ:XI 

TITULO UNICO 

Disposições geraes e disciplinarei,; 

-C'APITULO I 

DA . lJl8'l'lllDUIÇÃO 

ArL ~Hil. o~ J'PqtWr;men1.os para t'OllW<:o tia~ U('.t:i'.íC'S, ou 
qualqum· outrn proi,Niimcnt.o .iudie·ial. st•riío di~lribnidos ao::; 
compotcntes scvvcntual'io;,. e 11elles lançada~ as verbas, será. 
a distribuic.:·ão registrada nos livros respectivos .. 
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Ar t . 962 . IndcpcndP.m ele d i.>tríbu icão. que todavia srr;í. 
avP.1·hndn nos i·rspcc.t.ivos livros, as causas. dt~ qualquer _natu
l'Nm. indniôo~ o& ·invcn t:ll·ios, C}nr. fo1·cm deprndcncrn fh~ 
nn ll'a ,já disf.ribuida . 

· A ·fali..• de dislr ihuic.5n nn o l'rro 1le1la serão su p -
11ridos á t't'(]tw rímento do S<'l'\'enf.uar io prcjudieado, a qn r.m 
n ,juiz. fn r(L r.:n rrei;at• f1 frito P nnnc.Allnr a.- in!'mripçã0 antct•ior. 

· .Arl. !><l:l . Nem hum· 1·r.r1iiP1· inw11to d r\'N'ú i;c!r tfü;f,1·il.mido 
sr.m C'!;l nl' cl r~vidam<'nl 1~ ~C'llado e n~signado pot• advoga.d o, nos 
tP1·mo.~ (lo nr l . :3ª. 011 pnlu p::u'Lc. f!tmnrln nfto l i vcr j untado 
Jrigr. :i rn·ocurnt.;iio . 

CAPITULO TI 

DAS AUDJENCIAS 

Art. 9ô!i. Os jui1.~;: d~verão dar audiencia em lodos os 
cliaK nt~ís, das 11 á s 1.6 horas, para o expediente ot'dinar-io 
<los nc1mcios foren3es ~. duas vezes por semana, em dias e 
hora;; r!et.errninadoi:i e inalteraveis no decurso do anuo. sem 
n nM<issarià e devidn notoriedade, para o fim da. publica.,ão · 
elas s~nt.en<;as e despachos, actos .do: processo e assigna~o dt~ 
prazos, que dependem dessa formalidade. · 

Arl. !l(j!L As audiencias serão publicas, a portas abert.ae 
e ás <IH~ não forP.m de expediente dev'érão assistir O!! escrivães 
o officincs do j ufao, a11nunciando-se pelo toque da campainha 
n pl'e~ito do respectivo off1cial a sua abertura e o encerra
mento . 

~ · 1. 0 No recinto ou lognr r eservado ao .iuizo. além dOJIJ 
r11spr.el.ivo::; funccionarios, ser ã-0 admittidas as partes lnteres
snrlaro: e cyuaesql\er outras pessoas ,iudicialmenf.e convocadas, 
tomando os advogados asse.nto á direita do · ju ii>. P os solieita
dnrí!s ií es<1uerd11; e, nn ordem dn. antiguidade, terão preee
d cnc in pnra requerer, fazendo-o de pé quando se dirigil'em ao 
~juiz, exceptuados os repre3entantes do Ministerio Publico o 
ndvo~ado;i, que fanarão sentados . · · 

§ 2 ." Os escrivães t.omarão nota em seus protocollos de 
tudo que occorrer na~ audiencias acer.ca do!=! procesaos que 
lhes tiverem aido distribuidos f\ serão rubricados pelo juiz. 
quando encerradas. 

Arl .. !>66. O j uiz manterá a regularidade e a ordem nas 
audiencías. fazendo retirar da sala os que a perturbarem por 
qunlrrner fórma e autuar os desobed1entos ou quaesqucr 
outros contraventores e delinquent.es, remettendo-os \')resoe :'L 
ailtol'idnd r. criminal para a formact.!o da culpa G reqmsitsndo. 
t<i for ner.e:;snrio, a forQa publica para a manutcnQiio da 
•1rdcrn. · 

A r f,, !ll\7 . A,;: :lUd ienci as podcrüo re:'llh:àr-sc a portas 
r·Prr-nrlM, rrurindo o e:-cig-rrem o decoro 011 o inl. eres~c publico, 
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arlmif f inrin-!-11> em f.aes casos unicamente as pessoas interessa
d:i~ ,. :i~ qur- offl11inlment.e forem chamadas. 

:\ l'f . ~·nR, o~ .i nfaei:: usari:ío nas audie~ias suas vestes 
1 nlnrf':-4. 

CAPITULO tII 

!)()!;! Ar::'l'o!S E 'l'mRMoS .JUDTCTAES 
/ 

:\1•1 .. niw. Os netos e termos .iudiciH.es, concernentes :'i 
orclr-m r• inslrncção do::; processos, deverão re·vestiI" a. . fórma 
hlgal qw' lhes é assignalada, ennuncfar por modo preciso e 
cl11ro o seu objccLo, o dia, logar, mez e nnno em que se 
YPrifi1rnrcm e ser a.ssignados pelas pessoas que nelles inter
vwrrm nu por duas testemunhas, quando não possam ou 
rr·cmirm fllzel-o. . 

,\ri.. Ili o. Os !lOhrerlitos actos e termos . .praticados que 
l'í:Jam cm nudi encin ou fóra ·do juizo, ser ao publicas, salvo as 
1·,.~!rf ,·d~N1 dn nrt. 967 e deverão celebrar-se em todos ·n8 
d1n~ utí!l!!, desde o nascer ao pôr do sól. 

;\ 1'1 , ~r; 1 • 0~ prazos OU termns r:lilatorio>: pa1•a O t:!Xercicio 
f' 11x1>f'111;fin ri" qualquer acto ot1 diligencia Judicial, ·se.iam in
rl1vlrl11nN< 011 communs ás partes, são continuas, peremptorios 
n 1 mp1·ni•o!f1LvP-is. salvo impedimento judicial ou mntivo de 
f111•1;n mninr· cumpridamente provado. 

§ 1. • Os !.ermos correm em cartorio desde o dia seguinte 
M !.ln u!t.n1:ãn ou intimação e consideram-se vencidos pelo s1S 
d1•l-11r~n nu expirac.ão do prazo, exceptuados os casos P.Xprcs
Jo10~ nD Codiuo cm que os s·eus effeito$ decorem dn assignar:ão 
c>rr. nudf 1moin, · · · 

~ 2." Os !.ermos, (JUe se finda.rem em domingo. <:lin fe
rJndo nu rm f'~rias, se haverão por vencidos no primeiro dfa 
n 111 ~ngn ln te. · 

~ 3. • O vnncimenLo dos termos será certificado nos auto~ 
Jl"lr1 P~1·riYiln. ni'tn depr-mcfendo seus effeitos de lanr,nrnrnf.o rm 
nnilirnrln, 011 qúalquer outra formalidade. 

· .\ 1'I. \17 ~. Ot: formos de cnnclusã.o para os despachos e 
i-lt•11!1•nr:r.R cont.am-se das respectivas datas r entrega dos nn
f,r~. d<' ql1fl M~ far:í carga aos juizes com as suas nssignaturas 
r.m ll\'l'O p1·oprio dos escrivães, ~ delle se dnrá 6s pnrt.cs n.s 
1w1·f idt\n~ flUI"! pAdirem. 

A ri . ni:l. ()s f.l'rmos dn visf.a. para os advo::;ados deduzi
!'r•m n>1 af'I n~ 1l11 processo ou qnacsqut>r allegaoõcs nos an tns. 
1·11nrnm-~" rln:i r11spf'f'tiYns d:i.tns. que serao averbadas no 
c·omrrf Pnll' prntnrnlln r- a do i::e.11 rccrhimP-nt.o. hem como n 
rlr\'nl111,;i'ín rin f'll rf.0rin. quf' rif'\~riío diligc>nciar as rrnr!.e!'. e 
nrnr·rn·ndnrr>.~ J11 rlil"in<>i::. sPrn rncnrgo para os escrivfírs. 

A ri.. !17 1 ' o~ .illi?:P.S podl'riín f>XCN'lf'l' Of; prazos leg-ar.!' :J.1.(~ 
o riobrn. or.rorrenr!o .iustii causa que deverá ser dec.tnra<h no~ 
:inros, snb a comminuc-rio do ::i.rt. 1.0M .. 
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_ Art. 075. Os adVoi!rido>:. dr>nf.rn do formn da vista. podú
.rao requerer a sua prorogar:ão, que será cnncrrlirln por tempo 
correspondente á mr.f ade do respeclivo prazo . 

. § i._° A.os _represenlant.e.~ do ministArío puh[irn e am< da 
ass1sten_c1a .1udtcinria, rp1e Q reqnerercm. será ronc~dir:lo 
tempo 1gnal ao do prazn por inteiro. 

§ 2. º Qualquer c6ta on allegação, fóra do prazo da vista 
ou da sua prorogação, ni'io será at.tendida t? prosegi1i'rl'i. o pl'O
CE:'SSO seus termos ulteriol'es. 

§ 3. º Os autos que não forem devolvidos a cad,nrio no 
~1ltimo dia do prazo da vista. serão cobrados por mandaclo. 
independente de despnclto, com ::i commina0ií.o do art. 1.003. 

Art. 976. Os actos ou 1 r.rmm; ,iudiciaes e documentos que 
os instruirem, quaesquer allegações por escripto: e diligen
r.rns que se effectuarem no curso da inst.ancia. formarao os 
autos do processo, que perm::rnecerão no;; cart.orios, sob a 
guarda e responsabilictade dos respectivos escrivães e com
mina<,:ao das penas do art. 973: e delles só podcrfio sahir cón-
clusos aos Juizes, ou com vis La. aos advogados. · 

~ I.º Os docunwn1ns jun1ns ;ios nulo,.: nfio 1'1•r;i11 ri1' ~Pntr·a ~ 
nhado::;, nem subst.it.uiclo~. emquanto não findar a instancia; 
e, C]llando acabada. poderão ser resLil.uidos. ficandn traslado: 
õu simples recibo, no>: casos P.m que por f'lle é antol'izada n 
sohsf.if.uição. 
. !.i 2. º Os. actos e t~rmos omiUidos, on em que se houver 

conf.ravindo a sua fórma legal. serão snp'(Jtidos. rec t.ificados 
ou annullados, nos l.e.rmos dos ::i.rLs. 925 e 926. 

§ 3. º Os que hon verem de cffectuar-se em J1irisd icçrio 
estranha. á commum do Distrfoto Federal, serão dej)l'c>cnrlos, 
no.~ lrrmos e pe1;i ,fórma do art. H. 

CAP!TIBJO IV 

A rf.. fl7i. Os orocr.ssos, dn. c:ompel.cncia d?-s Ca~aras <_!a 
Curte de Appellação pal'a o .inlgamcnLo em 2· mstancia. serao 
rcmr.t.t.idos e apresrnf.adM. nos rcspect.ivos prazos, ua secre
taria do tribunal. sob a comminacão. dos arts. S~4 o 919. 
lanrando o secretario. em segn ido ao termo da remessa, o da 
:i.prÔRcntação e recebiment.o . 

. \l'L. OiR. O!'; prorf'ssns, 0'.\rf'pfuadng os qno. expressa
nwnlfl forem isen!.M de r.t1s!as. d~·verãn SM' prepu1.·ndos r1rlos 
inf,'l'i'i.:sndos. na, conformidade do rr.Sflcrf.ivn re:;inwnfo. iwllN; 
:wi:-1·hando-sc o respccl.ivo pa~amcn(o. 

~ ·t • º O recorrent.r. nas apvellacõrr;. dcverá fazer o pl'e-
parn tlrnf1•n <fo 30 dins 1•.ontndoi' dn clal::l do lrrmo da aprr.--
:;:nnt:tdlo. , . 

O 1wr.paro pnra o .i11lgarn0nt.o de· l"Hlbnrgn~ ~e fr1ra no 
1n·azn de 15 dias, contndns <'ln publicação f.ln senlo,nr.a ou ac
cúrduo. 
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§ 2. º Vencidos os; prazos do para:;rr:ipl1n an1·"c0c1C1nte. po
derá. o recorrido pagai· o preparo qnn nãn fivm• f eito o rc
corrrnte, ou, requerl'l' :;i.o fll' <' Si(l1~11t.e do Ll'ilrnnai a ll<'\'Olu1;ão 
<los autos :~ insl.ancia infcl'ior. con:';idP1'n11 tln-::-t• l' i•n un1·indn o 
l'r..l\Ul'SO. . 

ArL !'li O. Preparados º"" p1·occ>-s:;ns, on imlt•1H' tHl~~nt<'tn •'ll
t•:. do preparo quando dispensado, o Sf')rrn!ario. com aucliencin 
do presidente. fará a distribuicão pelai:: t·ama:·n~ . .- P<'l os f))':

crivães. dando-lhes nu.ml'rai:.ão <lisLinda. ""~nmlo a. (ll'clcm 
<!m. que houverem s ido apt•esenlado!I. 

Art. 980. Dist.ribuidos os 1wocessM " t·0m~1.f.idos ~os 
competentes carf.orios. o;; csi:wiviics e o secre t.ario. naquelles 
cm que lhe compete exercer essa fnncçõlls; os apresentarão nu 
primeira sessã.o seguinte das r espectivas camaras e seus pre
sidentes farão o sorteio dos relatores. a quem . ficará compe
tindo deferir a todos os actos at.é' ao :tulgamento e, na mesma. 
sessão, 1 hes sérão cs autos cone lusos. . · 

§ 1.º O relator, nas app~~llat:ú<-'s, mandará abrir vista dos ... 
autos, por iO dias, successivamcnte. aos advogados <lr.s partes 
e ao procurador geral, nos casos em que se faz rnistér sua 
~ndiencia . 

§ 2,n Vencidos os prazos para a discussão das partes o 
conclusos os autos, o relator, os examinando r. supprindo 
quaesqucr irregularidades ou faltas, os apresentará em mesn 
com o relator!o por csoripto. cm P.tie fará tão sómente a ex
posiçao da causa e, com a nota do «visto'>, passará ao des
embargador immediaLo e csl;c ao terceiro, que ·pedirá dia paro 
e julgamento. 

§ 3.º O relalc·r, nos aggravos o cartas testemunhn
veis, depois do exame dos autos, o»- aprcscntaní com o l·ela -
1.orio esc~rintn 1'xpondo a questão~ . r. fü~arrto em mesa, para a. 
J'<~\·isão Pm commurn. ah; a ~egt.t iul." ~·' :o;:::fío. " 1'1 t) tW l•!r:t logar 
o .iulgameni.o. 

§ 4.º Nos ,iulgarnentos dos embargos pelas Camaras Re
unidas. os processos serão revistos pelo prol:i.t.or do accórdã.o 
embargado, que servil;á de relat.ot• para ·os respecl,ivos nct.o~ 
prt>paraf.orios. e tres clcs1'mbnq!.ndorPs i::ort"a<los na sessão CQ'\ 
que o processo fôr aprnsent.ndn nm mr.sa com n 1·olnl o.' in r. o 
wisto:i., dentre os vicc-ptesidenles ·· í' presidenl•~s ela>: ra
maras. 

A rt.. 981. ncvistos os prOCl'~~os. o JH'CSillcn l<' dcsi~ar:\I 
dia para o .iulgamcnto. danrlo-$c pnhlicidadc pol' P.dital par:\ 
~ciencia dos interessados. 

Arl.. !l8~. Ca(Ja uma da~ camaras far{t duas sr..ssões ordi
narias pm· somana e. reunidas, fnncciono.1.·ão uma vez:. em 
dias alternados,. além da~ c,xf.raol'dinarlas f!\H', por convcn ir.ú
cia ou nff!ucncia do serviço. couvoc.at'em seus prnside.ntcs. 
E crn srgnida ás reuniões, os 1·cspectivos .inizes. por e.sc:Ua se
manal, clarão ::rndioncia. a 11uc são· applicavnis · e ;:crão obser 
vadas ns disposkões. do cnp. rr, Javr:in<lo-sc em livt·o 1wn11rio 
as netas c!ns sessões. · 
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Art. nR;:i. Na sessão do julgamenf.o, expost.n a causa pelo 
rcln.tnr r, com a cxpo;.;i<;ão feita e.enformando-se ou rent.ifí
cnnclo-a os revisores, i>erá. concedido n co.da um dos advogados 
que o rc(Juererem e· ao procurador ge1·al o termo de 15 mi
nutos para a discussão oral das suas conclusões. 

Nos .iulgamcni.os, em camaras reunidas, o !.ermo poder:\. 
ser differi(lo por igual leinpo, f]uanclc· solicitado e convier o 
tribunal na prorogação. 

A1·/,, !JS'/1. Findos os df"balt'!< abrir-se-lia n. cliscussiío cntr~ 
cs d.cs~mbargadores, co~eçando pela quest.ao prcjudical on 
prehmma1· que fõr susm.tada e, encerrada, o presidente to
maL':Í os votos dos revisores e seguidamente dos demais 
desembargadores presente::;, na ordem inversa da ant.igui<lade. 

Art. 9·85. A decisão se vence por maioria, votando o pre-
sidente no caso de empate. . 

Art. 9S.6. O relator redigir:í. o accorclão conforme o ven
<~ido e <lcvor:í ser assignado -pm· todos os desemba.r:,;'adnr·c::; 
que intervierem no julgamento, o.ssignando os vencidos com 
essa declaracão. sem, todavia, motivai-a. E -:i rrns;;e nun1et·o 
fü rincluido o relatot', o presidente designará um dos Vt!ilcc 
dores para redigir o accúrdão. 

Art.. !)87. Nos casos em que a sentença rccor·rida não se 
tiver pronuncíado sobre o merecimento da causa, cm razão 
de alguma preliminar ou questão prejudicial, cuja improce
dencia reconhecam as camaras, não scindir-se-ha. o julga
mento, que ·por· ellas serã profel'ido, em unica e final in
stancia. 

_ Art. 98$. P'ublioado o accórdão poderá ser requerido, 
dentro de 48 horas, qué se declare alguma obscuridade ou am
biguidade; que porventura contenha, ou sobre a decisão 
quanto ús cu.> tas, observando-se o disposto nos arls. :!5!.l e 
260. 

Art. (189. Nos processos da competencia das camaras 
:reunidas, em primeira. e unica instaneia, O·S relatores serão 
sorteados, altei·nadameute, entre os vice-presidentes e presi
dentes das camaras, depois da sua distribui.cão e preparo. 

Art. 990'. Nos p;i.·ocessos <lo Conselho Sup1·emo, serão 
observadas no que forem a.pplicaveis as disposicõ;es do s 3" 
do art. 980. 

Art. 991. Nas a.ppellacões e aggravos, em que aos juizes 
do direito compete conhecer e julgar em segunda instancia, 
remettidos e apresentados. os autos nos respectivos cartorios 
~ cc-nclusos ao juiz, se observará, no· que for applicavel, o 
disposto neste capitulo, sendo de cinco dias o prazo dn. vista 
para as razões do appella.nte e do appellado; considerando-se 
renunciado o t·ecurso que núo 1'.ô1· preparado no rcspecLl\·o 
prazo. · 

Art. 002. Os acc:6r<lão::: e sentenca!:l depois de lmblica.dos 
serão registradM em Jivro proprio, dcnLro de déz dias da pu
blícai;:ão e, quando pass:u·cm em julgado, se far:í a compe
tente averbação no registro, no prazo de cinco dias. 
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O registro será certificado nos autos, e o salario respe
c(.ivo entrará em regra de ·custas. 

ArC 993. 1Ja,·erá na secretar ia dn Cr~·rte de Appellacão 
e nos eartorios, além do livro para o registro das sentenças, 
um outro para a inseripcão e movimento dos aulos, ·com as 
respectivas datas dos termcs de conclusão e de vista e das en- · 
Iradas e sahidas. · 

,\rL. · !>9.4.. Os livros df\ um n ouf.!·1) l'~gísLro serão nume
rados e rubricados p elo presidenl1~ ~1a CôrLe de Appellação e 
respectivos juízes, a que. forem suhorcl inados os serventua.rios. 
J'acult.ando-~e aos interes~ados o ""'" r·xarn'! 0 ciando-sc-lhe!< 
as certidões qu e oolicita.Tem. 

, CAPITULO V 

DAS FERIAS . 

At·L. !.11>5. São fel'iados po ro1·0, além dos · domingos, o::-: 
dias de .fes tu. nacl:onal e os que forem como faes declaradQs 
por decreto legislativo; e de férias, os que decorr em de J J,! 
:fovcrd1·0 a 3:1. de março. ~ . 

A.rt. !HlG. Os acios judiciac>;, sob pena dl' nullidade, não 
rodem sei· pmticados em dias feriados, nem durante as fé
rias. . 

Art. 997. Durante as férias, . podem comludo prat.ica1·-s~. 
terem seguimento ou serem propostos: 

§ i. º Os actos .iudiciaes para a conservação de direitos ou 
r,ara evitar girave damno. 

§ 2. º Os processos administrativos e o.s -preparalorios de 
· · • nrresfo, sequestro e de ingresso da execucã.o ai.é a penhora ~ 

deposito dos bens. · 
§ 3. º A.s causas possessorias, de nunciacão de ·obra nova, · 

<lc·posito, penhor, fallencias e despejo de predios . 
§ '·" A's cn.usas de alimentos provisorios, de tl csquite ju

<li ~inl. nullidade ou annullacão de t.\a samc11t.o. 
A1·f.. 908. Durante as ferias, os juizes e a.s camaras da 

Côrte de Appellação darão as audiencia~. nuc se fizerem nc
cessarias, em dias determinados e publh:adcs em devida fÓl'
mn., para conhecimento dos inte.res.sados , 

CAPITULO VI 

-DA ólSCIPLlNA E COIUWICÃO Do I't\RO 

SECÇÃO I 

Da. disciplina do fôro 

A1•f.. !l!lfl. A omissão ou commisl':io dL• d~veres d tH 
fnnccional'ios, officiaes e anxilia1·es fia jusLica, não Pl'evista.;; 

• 
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(· punidas cm 1·egimentos espcnincs, são passivei::; das .se~in
les penas disciplinares: 

I, adverLencia, em particular ou cm autos. com cQmmi
nacão e cenlsura: 

II. multa até 200$000: 
III, suspensão do ex•mJicio, com perda dos vencimentos, 

até tires mézes. 
§ 1.. • As penas disciplinares de advertencia serão impos-

1.as pelos res]Õectivos superiores hierarchícos; as de multa 
': ele suspensão pelo Conselho Supremo da COrt.e rJ~ Appella
ção, precedidas do audiencia do fun~cionario. . 

§ 2. 0 As pçnas discíplinnres não escusam da responsabi
lidade criminal commum, ou funcc1onal. que no caso couhcl'. 

Arf .. 1.000. Os .iuiw~ nfi.n podl'm abstel.'-Se de .iulgar. ~1 
PJ'CÜ·xto de falta º'i obscuridade na le.i, carcncia de prova ou 
voi• (fua.lquer outro motivo. 

§ 1.. • Os clespachm:. sen!enç:u: 011 accórdãos. sobre qu::i 1-
rrnet' pedido confrove:rtidn. ou sobt·e duvida suscitada no prn-
1~(~Sf!.o, serão o;empre fnnd:imcnwdos e proferidos nos prazos 
n:,;tabclecidm: neste Godif:'O. 

~ 2. • :lVri falta dei. Í:fü::po-:;içifo i;spccial, o prazo set'á dv 
trinta dias para a:,; scnl,c11r;as clefiniLivas e nccórdâos.-e da dez 
d in" para as inf.erlocutorias. 

§ 3." Nos julgamentos collectivos. SC'!'á. de vinte dias o 
)H'r1w para o r0latnrin f'!'Wriplo e 0 1,'istfl do relaf.or .. e de dez 
<1 ia~ para o dos revisor e::. . 

Ar·t. 1. not. J\O;'; .iuir,r>S qnr' f'Xr.Pde1·em os prnwp. ser:ín 
rl"~<'nnlndos C)!; yrnrirnr:nf.ns rrwl'r!>pondcntcs nos. rlia!> rxcNli-
1!0~ P. a !'rqucrirnen(n dn~ inteT'<'f;!>:l.<lns drf!igill:u.•:i l'l presiden-
1 e> rln r,i-,rt.c !"Nl!" !"Uh~f. H.nfof; rnrn p1·rrrPrirl"m ª" ~l'n f.cr.r;:i~ 1• 
Tll'<'"l'!~'tiit·rm no::. fF>ito!:l. 

~ 1 . º Os quf' inror:rl'.'rcrn cm omi,ssifos. sem os r.equisil.o.~ 
rrn:.i 1 i ficativ~s de infmccão pl"evisla na l•~i penal, serão o.clver
! irln~ !' l'Mi f'.m'n<los fH'los S\rpcri<Wr)s hil' r'archic.os. 

~ 2. • Aos tlll" 11.>ixarPm d0 nppTir.nr as: penns di.sc rpl innr1\~ 
f('l'~Cl dN\r·ont.arln!' n:< vl'nr-imcntoo cor·.r·l"spondrnl.üs a um mr:i:, 

.\1·1. t .00:?. Tnr· ()1•1·1•n1 rrn f!Mlil rli~rip ! inn1• 1fo s11r-:r11'n~fín n 
,;,,i•rf'lnrio ou Mcri\'fin: 

!:i 1. • Qu<:l r.01,iservar os au Los cm cariorio nlém <lo· pru:r.o 
rlP .~~ hnrns, depois rio p:rl'p::rrn rrirn a conelngfio aM .i11iz<'~. 

~ 2." Qnc. denil'n do m<'~mn pt·nm ~ indepcnd<'nt.('. ele rr•
,·111r>1·imcntn <ln p:trtf", it:"ío cnhr:n · o>; an tm::, nn vencimrntn do,: 
'1•rnios rla vii(f.n no.~ :vl\"op:n<los. 1'l'f11'c>"'cni.rm!.C'~ rlo Mini:>-l.r!rin 
Ptihli''ª C' pr'<:l'nrnclor.'r~ dn Frtzr"ndn 1\ftmicipnl. 

~ 3." Qnr niío m:i.nrNn· nos anlns :1s r·.nstas rf"rrhi •ln~ n11 
l'i'('\1!-'llr () 1·rriho rln fl:\!!nmr.nto f[l!P. rrrtamnr n rnrti': rnhral-:i" 
"nr r•xr0<:!"<> on l'Xi~i 1· :i~ q.rw fm·rm inrlPYfrln.c:; !', f.'m i 1 rn I' on • 
f rn r·:i:o::n. !'c>1·:ín r~:"tif.u ida!". 

~ li." Qo1• rccwuu· Ct'rl idfín rio li\'a'Cl, a rpw st' rpf1~1·0 n 
a1.·J. D!J-i. 
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§ rl. • Que nüo rP.meLtm· os fnil:os ao contador até 20 dias 
fir.poi;; ele findos . . 

, § G." A rl\Sl.il.uicao das cnst.as flxcessivas ou ind~vidas, 
r..1•1·c1~hídns pelo!'\ .iuizc!:l, sr.r:í ordenada pelo presideM.c d:i 
C1'1rl.f! d1~ Appr.llação, ou por acr.(lrdão. no ,j uli::amento da causa 
'.!ln ~· ins l.a11cia . 

Ar!. t .ooa. Os ::\d\'ogndo;:.. r0prosl!ntantos do minist.crio pu
hlir.o e proeu1·adorel> da Fazenda Municipal que não fizerem 
c>rd.t·<'ga rins aul:os. denLro de '18 horas do vencime.nt.o do termo 
da visla, ::N·ão ::u~pensos ·c1c suas funcciJes, ·relo presidente· 
<fa. CLid.e clí! Aµp e lla.1;ão a.V· que ·os r e!>t.iLuo. a cart.ódo. 

~ 1." As allegaçür.s ou quaosquer articulados em ::u1t.os, 
rml.rrgu.1'$ nm <!arLorio depois do vencimento do lermo da· 
vi~la, !'>nrão riscadas a. requcrin1'lnl.o da pnrt.e e despacho do 
jll iz. · 

§ ~·." Dlll'anl<.' o prazo da suspensão. '~ inLci'<l-ic:.\.o ao 3dvo
<;ado o cxereic.io .iudic ial da funcção. ~ nullos se1·ão M seus 
::u·.tos, como proc:ul'ador illeg·it.imo. 

§ 3." O advogo.do o. ·quem houver sido imposLn. a pena. 
d 0 suspcngfio. 1150 mais poderá examinar e ter vista dos au-
los sinão cm carl.orio. . 

Art.. ·1 .OO·'i. An::. advogado~ " p1·onutaclorcs j1Hliria0s qne. 
por esct•ipto <tll · oralmente, se afa..<itarcm do rcsiieit.o devido 
:'1s lei!': 11u nn tribunal. o ,ini?. m:u1dará riscar as ex[lrcssües 
injuriosa!>, on 1·etiral-lhcs-!1a n palavra. e lh es imporá. a pena. 
rfo multa. ind cpendentement<~ do procedinwntn 1•.riminal. f!Utl 
iHl.cnf.m" o offendido. 

A1· L. l .005 . Os processos. findos .serão continuados com 
\'i sl.a ao minisLerio pub~ico. que os <~xa.min.ará e representar:'~ 
no superior competonf.e sobrl' ns omissões " falt:u: ne llcs cn
ronlradas. para o f im ·da. impn~ic;ão das prnas di~cipli nn.r•'S 
em qu11 tiverem incorrido os fnucc:ionarios ou houver sido 
<l t·S~'-lll'a<.ln a sun o.pplica1:iio. 

Arf .. LOOG. Da imposii;ão rlo penas di.;:ciplinares nãn 
·11avc•1•:i 1·ccur:-:;o. salvo a d0 :;mqw nsão c·om pPr<ln do~ \ 'r>nc:i
nwnl.ofi. qtH• i1r.Jo procuracl1w gorai ro1· nl)plicndn nos l'11n
,.,. iorwl'im: dn mini:dcl"io f)uhlicd " 110,ll'rfio inl1: n1ur pa1·1~ o 
1\linii::11·n tia .Jüsl.iça. 

SP.:C:Ç:W ll 

Dn co1·tciç<iO dn f l'wo 

A t' I'. 1 . 007. A Mrt'oiçfio cio fflro srrú. annnncincln por. 
~clil.a1'w p1íhli1·ados c11m a 1~onvc•uic11l.c :mtedcdt•ueia. n cllcs 
rl1~$ ig-11nndo- s" o· tlia. Jogar t• ltol.'n da uudiencia n que de v.cm 
r.ompnn'er1.· ns r r:$p r.clivos .run~l'ionario s •' empregados .iudi
c:iae8, <1 n 1:ornmina~ilo d<' iwnas, a !JUC'. f icam sn.i e il.os os (]Ul."I 
fnlta1°Pm. 

A:•f .. 1 . no~. ~o din de:: igna<lo. abN·ln a. au-d icnci:i gera l 
dn l"Ol'l'l' i r,fio I' ohsN'Vada~ :t:': <li~pOfl it,:iil.'S dos fll'tS, nGií C' !Hiü. 
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faní o setwef.ario a eh.amada das pes:;oas que elevem compa
rcec1· pela. lista. pr1~víumcnte prcparacla. para esse fim. 

Art. 1.00~L Aos func.c.ionarios e empreg-ados. que fa.~la
rmn {t audiencia, ser;í. imposta a peirn disciplinar· 11ue l,ivcr 
sido eom1i1inadn, salvo moth·o Ir•git.imo para dispensai' cio 
cornpirecimento _ . 

Art . 1. 0'10. F1'Ua a cllama1Ja e meneíonados na ac!a, 
.-itie ser:\. Ianc.ada em 1 iv1·0 JJI'oprio, os nomes dos fftH~ co1n-
1 •arc1:eram t~ fallaram e cJaquelles a quem fot·am eonHldnadas 
penas ou cle·llas escnsada:<. apresentarão os sr.rventl.rnl'io~ ;1rna: 
r~lação dos livro2 o papeis que devem vir u co1·1•ci(!a0 L' men-
1:wnan'í. a act.a. 

Al't. 1. OH. Feita a apresenla~ão, ua eonfG1•rnidade do al'
tí~o antecedente, ;;erão designados os ,juizes de direiLo e pL·o
motores para auxiliare~ do scrvico da correicão e, aprazado;; 
º·'=' e.lias ·e hor<i,s das audiencias ordinat•ias, euccl'!'ar-sc-ha, 
com as mesma.:; formalidades, a audiencia gc1·al. 
.. .Art. 1. 012. Nas correicões, ~·elai.ivamente aos 1'ur1eciona-
r!os 1~ emp1·eg-ados que lhes ~ão su,icitos, devem os ,juizu;; : 

§ 1." Verificar os 1.ilulo.~ com que sel'vem seus o:fficios 
e eniprcg:os o si pngat'iUH f.ls l'l'~pei;tivo::: fürcitos, rep1·csen
tnndo contra os qno forem •:ni:onlraóos cm exc:n·cido sem u 
pag-amcnto, as:-i.r;nando-lh1is pl'uzo para o satisfa:rnr, B sus
pendendo os que nao cxhibirem tiLulo legitimo, provendo como 
de d; mito, a s11a suhstituicão. 

§ 2.0 Syndicar () informar-Se~ sobre o l1I'OCedimenLo uell es. 
afim do saber 1; i oh .. w1·vam seus 1·espectivos re;;imcmLos: si 
1.•xig-1m1 ou 1·eccbcm i-molumcnlos excessivos ou gratii'ic.a~.ües 
ind·~vidas. e. ·~spccia!rncnLe. si os .iuizes fazem audienciu, são 
assíduos ~ diligentes 1m adminislração da justiça; si os ta
br.lliãPs, cscl'ivães 1: demais officiaes rel'cridos servem com 
promplidüo (is pul'les vtl• si 1•nLat'dam. por falta de pag·aml!nto, 
o~ proccs,;;o:;. r1·~L,urso$, actos e dili:;encias, afim de proceder 
coiltm os ditos Pmprcg·ndos. como fór de direito. 

~ 3.ª Advcl'Lil-, impoi· penas o responsabilizar os q1w aehal" 
cm vulpa e, contra os eulpados, deverú, o procurador g·1.ir:ll pro
m1wc1· o rcspccLi\'o processo. 

AL't. ·1. 013. Devem ser aprnscn1.ados á c.:orreioão os Liy1•os 
1ln r'~criplurai::íío dos respectivos offieios e servcnLias, tJr0-
1 u1•ullus, nottts, termos rm gN'al. pt•otesLos: de lcll'a$. l.'(•;;i»Lt•o,; 
:!f'J'al e cspccinl, dr.po:'iito gr1·al. dislriln1ieiio, tutelas e ctll'a
lrla~. invcmlnl'ios. rl.'t:·isLvo dos teslamr.ntos, contas do~ ir$La .. 
nw11 l1 1 iJ·n~ e <>.rt·ccrHlaçiin elos r~si<luos, l)cns do evr.n lo, <l1!
J1111 tm; r. au;.:rnl.e:";. registro ch·il, rt~~·ist1·0 de müos. tombo do;:; 
L'llrl.orios e taxa. judiciarin. 

E os c~:i.min~1_iclo1 vel'i'ficurão o& ,luizc~: 

1 ". si os livro~ r s :no a])el'tos. numemdos, rubricados 1~ 
4•nel~1Tnd0s por au~oridadcs eornnetontes e dcviclamcnll) sc!la-
do:;; o~ (]Ut' são sujeitos ao imposto de sello; · 
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~·', si csLão cscripLos por pessoa legitima e pela fórma que 
a li..:i prescreve; 

:3", si a cscripturaç.1!.o G seguida sc1'n inlcrrupçiio e cspa\iLI 
i ) lll bt'auco, ;;i t cm. L'asm ·as, torrões; emendas e entrelinhas e 
s i 1~s tão rcsah•adas; - . 

;ln, si os t.ermos, ·autos e escr ipturas estão !:meados e la
·v 1·u tllls com as j'ormalidades e dccln.ra(;oes exigidas pela lei e 
a,;signaclas pelas pc$soas que devc·m assi;;nal-as, verificando 

. s,l foram disLribnidas e. nellas transcriplos os document os, e 
$i foram pagos O~ impostos; fazendo emendar e SUpprir O!> 
<·!t'l'os e omissõ~ que achar e determina ndo, cm conformidade 
c;om a lei, a fórma e modelo da escripturação. 

Art. 1. :014 . No exame dos livros e papeis do Juizo tl<! 
Orphã~, devem os juízes: 

§ 1.º Verificar si 03 cartorios tecm cscriptul'ação esp1~
dul o cm devida fói·ma paL'a os dinheiros dos orphãos e ave
ri;1rnr sobre n :·egularidade e cfi'ectividade da sua r emessu 
por l'mpresLimo ao 'l'hesouro. 
. § 2. º J>rovidenciar sobre os invcnlarios não começados 
0 11 1·ütardaclos. sobre a' effectiva arrecadaoão ·e legal aprovei
ta in<'11t1), npvlieu1:ão e destino dos dinbekos e bens dos· or
J)l1ãos; sohr<. n f:due:v.:üo, ensino, soldauas e casamentos, con
Jnr11Hi sua qtialidadc 0 :f':>.'1.cndo: sobre a annullação. p el a!; 
:1q;1'ie~ r e;;·uiarcs. ele contractos e alheações nullas e lesivas ; 
~nhrf' n cubt·an1~n dos alcances dos tutores, curadorP-s o admi
lli .>lt·adol'Cii. 1·nni os .,j utos t•espe-cl.ivos: sobre a indcmni:r.açãu 
lfn~ darn nu::: por elks causados. ou provenien lc$ d{\ c;11ipa dos 
,Í\I i:r.f'S. , 

~ 3." Pronwvcr '10bre a dação de tutore8 e <:uradorcs ao.; 
o ro; hãos e cqu iparactos. que os não tiverem. e ás resper,t.iva,.; 
in·1·~la1:lí·~~ <11 • suas con ta:.>, supprindo as nullidad~ s. c1·ros e fr-
n·c;;ularidadc::: que ncllcs acharem. . . 

~ L • Vel'ifir.ar e. fazer Cllmprir as disposic:.õcs Iegaes re
!:1 ! \lw• :í i11~cl'ipc1ío das hypothecas legacs, tornando effec liva 
; 1 cpp lil'ac;.ão das p~nas contra os responsaveis e funccionario~ 
11 1 1 1 i ~ ,.: 11s rw cumpr imenL•l do dever. 

~ i'i, " " l.'111·r1u1· dl'1!cl ivu · a or~:mizal'fío do 1: 1 ~11so •p:; l.al. is-
1 ii·1.1 dus 1wp l1 fí.M. pela t!Scripturaciio rto:>. livros de iutcln (~ 
1·11 r;1 I <'1:1 , d" mndn a. n1'ilcs se cicncontrar em resumo a noti1'.ia 
d<~ i 11dn q1w nl.<• i rnpnrt.a ás pessoas e licn5 dos 01•phãos. ri r 
\ ';• 1111" pa r·a r. i:: ;,:r' f im, 1•111 continuação :• os rrspr.c.Livns tcnnoi: 
,. r'n1 1'1\1· 11 ?:t rl e m:i ppa, fnzcr as seguintes dcclnl'a<;úes: 

I ". dt) nom e c!<1 cada orphão, sua irinde, Joga r onde vh:e 
"'1 •'UI companhia uc qoem existe; 

:.-.", i:IM de! sen pae e mãe e ilula do· ralle 1~í11\l'nl<1 d·~ 
u1 11 11u de oul.ro: 

;~". do nonw do tu tor ou ,curadot', ~ua qualidud•!. r<J!'i 
d1'n1· ia e dai.:-. cio ter-mo de compi·omis;,:o. qur. houver prestado : 

1~·. da imrortancia (ia legitima on legado:::. com decla.r:.1-
1.: fit) ••s1w1:ificarJa elos b~ns moveis e immc1veis e ('m podei• de 
qu 1m1 se acham si foram arrendados . ou locados, ·n qi1crn, 
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pnt: quanto e por .que · tempo. erri que estado se conservam 'i 
q:1:.1lidade da fazenda; 2~ forem vendidos, quaes, como e cm 
que data, e qual o desLino que tiveram os dinheiros. na fórma 
ela lei; 

5", da data das contas tomadas, importanci.a do seu nl
-- cance, onde clle ~A acha, ou éomo roí applicado; 

ti", de <1uacsquer outi·as observacóes tendentes e facilit.::11· 
u '.:uuhcdnrnnto do estaco das pessoas e fortuna dos orpbão~. 

§ ü." A jurisdicr;ão dos jui,,cs, em -correição, rclaLi
v:1111bnl0 tws .inrnnta.r ins é rcslric l:1 ás providcuuias do § 3º, e 
niln c:xnluc u. que ordinadamcnte compete ao juízo dos Ol'- ' 
phifos. · 

Ar !.. l.Ot5. No "~xam<~ do::: livt·o.; e· papeis 1fo .luizu da 1•1.·0-
vedoria .e Hesiduos, devem os juizes em correição: 

§ i . º P rovidencial' sobre Oil Lestamentos não regi~tr:ados, 
l:\U~pcndendo e r.P.sponsabil izando o es~rivão que sonegar al
µum testamento ou deixar de registral-o, e impondo as pc~na;; 
tl<1 lei aCI testamenteiro que o não r egistrou no prazo legal, ou 
nfic o e:x:hibi1.1, assim r,omo ~os herdeiro& ou terceir'ls, que M 
l.1~·1Hlo em sen podet• e, uotificados par:i esse fim, .Lenham sitie.• 
o::! i&~o~ no cumpdmento do dever. · 

§ 2. • Prov_er para que se removam os testamenteiros 
illr·g-almente nomeados, os que forem negligentes ou se 
f.r.11·uarem suspeitos e se o~ substituum por outrem no
meado pelos liestadores, ou na fana por pessoa. estranha 
id(tnea. 

!i · 3. •·Providenciar sobre a conset·vação, administratão e 
a1woveit,amento dos bens do f.esLador; ,;obre a ei'fe ctiva a1'1'1~ 
t.::.ulação das ind•emnizações e penas irwcuniaria~ devidas ao 
l'Clf; itl:uu pelo t.estamr:nto; i:;ubrc a ann ullac;.ão, 1ielas a ccõc;; 1·1!• 1 ;.:nlnl'es. dos t·o1\l.ra1:f o~ ·~ all1 f'a1:u1·s 1111 lia>< •' i11d~vidas. s111>1•,, 
ti cntn~g-a dos bem: jul1:mdo,.; pat•a o i·csicluo e a dos lcgwl11~ 
11fí o cumpriuos : e d1.·niais pn1vidcnciu>t dos ~~ i". ~". ti" r: 7", 
na c.ouformidadr. do ~ l l do arti;;o t111Lec.l'd i.'!11lc. 

§ 4.. • Requisitai· ;í. SL1h-nir(•cloria de Rendas tia P1·ct'ni
lu 1·u. l\1.uuicipal urn:t l'l'l:u;ão Jo,: L1•:0L:1n1enlo:; 11nll:i t'<•i,:·isLrndo,: 
ou n.vc1·bados. ú.Jim d<' tT11'lh1w · 'f1 rnr"<l"r ;\ \'1•1• ifiua1;-ão com 11 
1h·1·t1 do 1·c~1:wt:.1.in 1 t•c.•:;ist.1·11 L'lll earl1wiu; 1~ i::i <ln. 1:011r1~re11c.ia 
1:011 h1•cc1· qu1.1 a l;::·un 1 l1•:.:1.n1111:11! o llfio P>'lá avt~1·uail<1 1m con1-
-'l'l.<•nL1~ i·cpadicão. p1·ov itlf'1wi11rú ]tara que se vcrirfiquc! o 
1·1.•1;: lst.ro, razendo a dcwida parLicipaciio. · 

.\rt. l .OHi. ~n e:-.:m11r. d11~ livros P rmpois do .Juízo de 
. \11 s1 •n [.<•~. af1ln.1 do 1l i,.;pf'..;![11 1\P:" :tl'i_S. 1.0 i •í . n i.01[), UC\'Cm IJS 
.iuiz"" cn1 eorr<ür,;ão: . 

~ 1." Providenciar :>ubi·u 11 auuamo11to <los invenLul'io,; o 
cfl'el·'1 ivti remessa vara L• Tlw:;ou1·0 do producto dos bons ar
l'l!L':1f!acios, assignando JH'a7.o !'\ t•a;1,oaY1'ÍS e pet empLurio~, ~.-,)) 
a '••tmni11ac;.ão ffo penas diseilpliua.rei; ou do roiiponsuliili.,. 
daii(', para a. t.:Onclnsáo •foS dit.os invenLiou:ios. . 

. ~ 2." Provôr parn <1uc se npprehendam os bem: de dcl'uu-
lll:> r!. anscnLes (]tH\ ;por Olll is~ã.o ou ignorancia. do juiz, uão te..; 
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itham ~ido arrocadúdos e os que se tiv·crem 8oncgado, ou pa~
;mdo direcla ou indirectamonLe para os juizcs. escrivães, 
curadores e qua·csquer officiaes, procedendo conLra éllcs cri
minalmente o IP·rovidenciando para que sejam effec~iva e lc
~alnl.ente arrecadad·os e postos em distribuicão. 

· Arl. :1 . 017. No que é relativo aos interesses da Fazenda, 
alt\m do disposto nos a.rtigos antece~fontes, no que lhes f<JL> 
applícavel. devem: · 

§ i." Fiscalizar a arrecadacão dos impostos devidos em 
ttuLos. livros e quaesquer papeis sujeitos á. correiçãQ; cxa
llünando e prevenindo, :.í competente repartição fiscal. das 
.;,missões ou irregularidades encontradas ou fazendo pagar, 
uo caso em que as leis ou regulam.entos os aut-Orizem pa.ra 
a !Õ:;i m p1·oced:er. · 

~ :!.º Averiguar e dar conhecimenLo ao Thesouro da cxis
kucia cli: bens munici·paes sonegados e fóra dos proprio:s. 
, .\.i'!.. i. 01.8. ~o exame dos livros e papeis dos Juizes Cri-

.Jl1ina.cs, deverão: · 
§ Lº Examinar e ut'dcnar as diligencias necessarias para 

:;u~iprir as nullidadcs. <::l'rvs e 1-rregularidades havidas nos 
r,rocessos findos ou pendentes. - . 

§ 2.º l?rovidenciar para que tenham andamento os pro
cc1;,;o~ ticmdentes qu.c se acharem d1emorados, nos casos de 
ac.:ção publica e se procedam a novos -processos paro. co
Hhccimento do <lcliclo e delinquentes, cmquunto o crime 11ão 
!Jl'CS<:rever. 

§ 3." Visil.ür a;:; pri::;õos s<'>mcntc pal'a se .informar do 
e:,: lado, economia e inspecção dellas, afim dn dirig ir ao Govcrfü) 
a!': reprcsent.açõ~s eonvenient.c,s, r. outrosim, para rlar ,,udícn
da aos presos, afim de providenciar sobre o seu livramento. 

' ArL l .Oi!J. A correiçíio seri'1 cncf'rrad a por nmu at1d it~11-
cia ,;era!, ·111:1s mesmos t:ermos e com as .form1tJ!idndcs do 
art . 'J • 007, e na respectiva acta serão lan<:ados, em resumo, os 
despacho<> e provimentos ·sobre os incidentes occonidos. 

1 

At'L. l . 020. Enceri'a.da n correicã.o, o presidet1te da Côrtt1 
cl1.' Appcllacãn af)t'P.S<'nf.ar:i ao Ministro da Justica nm rcla
tol'io especial das faltas r. irr.')gularidadt·!S r.scontradns. das 
JH !na~ t•ommi11acla!,: •' dns casos dr responsnbilidadc nffcctos 
fü) l\1 in istcrio Publico para 11romov('r o respectivo procC!sso.· 

:\l'l.. 1 . 0:31. Nas t'Ol'rnic:üPs pat·ciar.s, reclamadas pelos iti..: 
trr•.'~<:adns, nu pí'lo procm·nctor geral, eonf.ra a omissão ou 
commis~iío de <lcvcn'<':> aUribni<los aos .ini7.<'S <' :c::crvcmtual'iu.~ 
1'1<' .in~fiea. ou para a instrucção. <' emenda de erros, irrogu
lal'idf\drs <' nh11sM. mn algom feito on servenUa. a bem lia 
<Jl'li"m legitima . do jui:rn. <is rcclamacõc.:: serão p r ovidas. r.om 
a11<li1m::: ia doi:: m•guidos jndcprmdcntemente- elo outra dclig'r•n
r.ia que a da avoca<;ão do processo, para o seu e.."'ame o de
cisão. 
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o 
Disposü;ões t1·ansito1•ias 

Art. :L 0:?3. As disposicões deste Codigo são appHcaveis a 
todos os processo!' qu~ ~e instaurarem depoi s da sua pro
mulgac;ão, ainda que provenham do acto ou contracto em 
data anterior: e r elativam'ente aos proc·essos dependentes, não 
serão pm·mitt:idos, depoi.:; de pl.'omu\gaclo, outro$ termos e 
:..:ctos nclle não previstos, ou que sejam proceêsados por fórma 
diversa da regulada pelas suas disposições. 

ArL 1 . 023. ;\s camas pe·ndentes, que segundo o Codign 
Le nham p1:ocesso especial ou fórma diversa da' .estabeleciUa 
pf:'la . l•?i a n ter ior, segui ri'io como haviam sido vropostas.- re
gulando- se, 11oré:in, os seus te1·mos ulteriores pelas disposic.;õe$ 
ncllc pre:;criptas . 

. Art .. 1.024. Depois- tia l)L'Omulga.cão <lo Codig-o. não serãn 
permilf.iclo$ outros rMursos fora dos caso<; e termos nelle pl'e
" ist.O!l, pO L' cllc devendo regu lar.,;,se a sua interposição. fórma 
do proceS$O e julgamenlo, sem prcjuizo dos que tenham sido 
in lcl'postos e dos 1·cspccLivo,,; prazos para a .sua expedição, na 
i:onformidade da lei anterior. · 

Al't. -1. 035. E ste ·codigo entrará em cxecµ c;.ão tres rnczes 
dcpoio; ~ia sua data. . · 

o Sr. Pre::;id&nte - O p1·ojecto passa ~t 3&. discussão. 
. Vola1:i'l u do p1·oj ccto 11. 252 A. de 1920, do Senado, r ebo

u h ec:mulo de u lil·ida<li! publica a Associação Central Brasileira 
de Cit'UL'rdõns Dc11lisla,,:: com PO:l'CCCl' favoravel da Commissão 
de Gon~titui<;.ão e Jusli~·a (2" cliscus:;ão ) . 

:Appt·ovado cm 2" discussão o s~guintc ar&igo do • 

PROJECTO 

N. 252 A - -1920 

(Do Senado) 

O «" :ung1·e.~.~o Nacioual <lecrela: . 
:\l'l i::o tmico . 1:' Ullll~iderada de utilidade publica a. As

i-.ut:ia<·:io ~Ce11 11·ai H1·asileirn dos Cfrut'~iõe~ Dentistas. 1:.om sédo 
1:csla· <.:apitai; 1·1~voga<las a:; di$pui:::H;ões cm i;on la·;.u·io. 

O Sr. Presidente - O pt·o,icdo passa :í 3• dii:;c us::;ão. 
Vol.a1:fw lk) pa1'<Yi:c 1: u .. :.!:!. d(~ 1!l20, in<.lcfcrindo o rt~que

rime1~!~i em que .rosc 'Lopes de Sou ;,,a .Junio1· pede conla;;cm 
de Ll'fllllll d<~ _:>ei·vi~10 (t.li::;cus_são unica). · 

Vo.ta~:ão elo rcquel'imcnlo n. 34. tio '1920, do Sl< l\'ieuuor 
Na :;c ir.11 t.' l\ lll, tiolirc o::; navios allemã_c::; u1'1'cn<fados â F'rnnca . 

e. - Vor . w. ~3 -
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REQUERIMENTO 

N .•. 34 

• 

_ Itequeiro sejam requisitadas por intermedio dà Mesa da 
L:uma1•a as segtiintes informações ao :Poder Executivo: 

u) si coutinuUJll afretados á ]'ra..D.ca os navios ex-alle
rnães que pelo 'l'1·atado de Yersaille:. fo.ram atribuidos .ao 
~1;asil; 

b) qual o frete pago pela Republica · Fran.ceza ·nos annos 
Lie H>i9 e W.,20; _ · · 

Cj quà:J: 'a renda de taes navios prevista para o anno de 
.i!:l2i; . . 

d) si houve qualquol' convenio pelo qual a Republica 
.Fl'anceza usando <.la .Pr1::1'c1·encia que lhe concedia o prllllit.i.vo 

. 1. convenío, intcb~·ou-:>e na p1·opríeC1ade de taes embarcaQ<)es; 
· . e) neste caso qual o preco. da venda, em que especie de
.vena ser pago; · · . , 

i> qual o emprego dado pelo Poder Executivo ao -produ~ 
cto a.a operação .. · · 

.( • )_ · Esic discurso não foi i'ovist.o polo orador ., : . 
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Si são as de clala aalt~ 1·ior, e lla!; estão dada 3 ele um 
modo couiplet.o, minudoso,: ptJL'rn•rno1·izaJas; vã1) Jc pagílrni:; 
1 ~ a 5-í. HD. 111er!sag-élll pt·c;,:idoncial. 

O :::-1·. !>r1;:;idcnlc .:I:~ Hopublica n:j.o S<.: esqucecu l.!t! uma. 
sô m_inucia; lr ouxc a o. co11hecimc11 to do "Lcc;islalivo loúas as 
U<:!S'Ocia\!ües que se deram no Congi·es:so de Vcrsailf<J:S, todas 
as 1H~gocú.1cõcs qur:: se dcl'am depois do convcnio nlé tL àaL11 
du. v.presenl.a~~ão da mcr!_sagem. · 

Assim, l eria a1Jonas que 1md ir aó nobr e DcpuL::u.lo que 
Yuita;;se n.s suus ,visLas para a mensagem, pois, si o f izess.e, 
eslaria cispcn:iado du trabalho de. vfr pedir novas infor ma
çuc~ a•~ J:;xccuLivo por intcrmcdio da :Ylcsa da C:nnai•a do!:> 
Deputados. · 

. llresumo; t.cnha ·o nobt·c Deputado lido a mcnsasem com 
o mesuw rnt(!resso que a ·todos nós dispetLam as informações ~ 
dadas pelo Exoel1 Livo, aDnuülmcntc. · · 

Si 8. Ex. tiver lido, como ac1·edilo, a mcnsus cm, uudu 
rn:n~ · pódc peC.·ii: ao Governo, por que outras iníox:ma<:ões não 
p<.itl"e cllc pecslar, sinão as que eonstam . da mensaé;"em. E 
não seria 11:1tural que, solicitando -informações destas, o Go
verni.: Livcsse, P<'~' su:i voz, de vir chamar a ::d.tenção do nobr e 
D<.'putado e dizer -lhe: os informe$ que fJOdia pres t..nr , jü. estã o 
·consignados na mensa;;10m; desde a data da- installação <.!o 
_Congres:;o .);acional, este unno_ · 

o Sn. NIC..<U'\01\ l'foSCIME.N'1'0 - Mas, como as informações 
prestadas não dizem cousa nenhuma ... V. Ex., por exem
plo, não poderá assegurai· s e os riuvios continuam afreta-. 
dos á França, e quanto está rondendo, o qual a quota de re
ceita que nos da r :lo c-:s-:.c :mno. 

f'Ol' Í Sl:iO é que fJCÇO t!SS:J.S i llfot'lll;J.<.~ÕCS, afiní de fazei: . O 
calculo da. rcceit.u publica na sua parle pu.Lrimonia.I. 

. O Sn. .ALBERTO S,\nIILENTO - Hcspoud,o ao 11.o lH'D Dep u-
tado eom a lingua:;cm da .proprüt m cusag·c111. ' 

A mensagem diz uas pa;;inas :.:~ e :}~1 ll UC os na vios çon
tinuam afretados :i l"t'nil(ia .... 

O Sll. N1c..<,NOll NASCIMENTO ·- Qua nto i·cndcm ? 

O StL Ar.mmn• S,\n.:.-. n::sTo -- A rncn:,;ag-cm responde . O 
conv1!Uio Jecla1·n (]Ut: os LPt' lllOS do cuut1·~wLo podiam sce pro
ro:;ados a L·~ ~ll (~C rn:•n:ll dt! J !li n. :\ prui·ogar.:ão fazia parlo 
.i;!o pt·opri o conLrnc·l.o. Na. oc~:u;ião L'm que foi i·cnovad.o o 
acctirdo, o anlii;o !llin i.:>li·ci du .F:.t:t.cnda, que era ~, Sr . Joi o 
Ribeiro, ontrou cm combiuacão com o representante da Fx·anca. 
·no sentido de que o convcmo conLinua~se .pelo prazo de mais 
um anno. Si se tivesse do attcndcr ao convenio, o uccôrdo 
prorog-ar-sc-bia polo prail1 de mais um aono. E ' preciso notar 
que, em marco de mm, as ;;ondiçõcs do . fretes j:i não oram 
'15 ,mosmas . · 
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O ~R.• N1CANOn ·~J\SClMENTo - Enlão houve novo cou
vcu'io, dc:;;dc que foram alteradas a:i l~oucfü;ões de pa;;ameulo. 
E' ii;ilO que a ~aoã.o precisa sabei• e nüo sabe . 

O Sn . ALBERTO 8Att')1&~To - A Nacão vae sabc1·. As con
<li'.)õe:o estabelecidas nu convcnio, repilo. para o cnso de pro-
1·oga(.;ão, 13~riam a s mesmas . Ma:;, . como a situação se modi
.ficou. e a rn·opria Frant;a, a lne;latcrra, a llalia e, se me .não 
engano, os Estados Unido:;, estabeleceram um convenio para u 
~baixament.o do~ fr1~tes, o q ue foi l'eoito, . d.c~dc essa daLa, ati · 
maio de rnHi, cm d.cante, porque as siluaçoes inlernaciouacs 
nüo ci•um. as mci:--m:u;, e tendo se eslalJelP.cidõ esta nova fOrurn. 
ele contraclo, 0 antigo .M:üiist1·0 da Fazen,Ja, vintla eu dizcudD, 
eonvenl· io110u com o. l'cprcscnta11le a Fran(;a que o afrclamen-

• i.o conlinuavii. com allcrat;5o d'c 1n·c1:os que eram vingculcs 
na ~poca. 

O Sri . i\"1<;,\ J\!OH .NASCl.M:ENTO - Em la l cnso. houve no
vaçã·o. e nriu uma proroga1,:ã<o de contracto. Dcsdt• que houve 
allcra1:íio de ccmtraclo. houve uma novacão, V. Ex. é meu· 
mestre e não põdc ner;ar a tcchnica j uridica. 

O S.r.. ALmmTo SAHM l>NTO - Para que houvcs~c m.na. no
vação .de conlracl.o, preci~o seria que est.ivesscmos no rcgi
men do conlratlo anterior, .Mas, tendo f .icado á l"ranc.:a a fa
cul<ladc d<' op<.:fio pela cont.inlla<.:,ão, do afretamento, naLural
mcntc cs~as colldiçães. poderiam ser a !!.crud'as . 

o ~ll. ~\lCA~OI\ NASClMb'NT'O -- A OPt:uO era SLÍ l)t\t'a 
co111pra; a pt·m·ogac;ão 1~ra . volunlat•i:i. Tenho aqui o convcni•J. 
V. Ex. púde Je1· a c;lausuln . 

A l'\ ·am:a tinha o cliri!ito de l)l'Ol'OgUl'. corno se Lcm o Ji
r oilo de prorogar qualque1~ locac,:.ão. 

O 8 11. A1.rm1no SAn~ti::N-ro - A clausula e;• do convcnw 
IH!rmiLl<', corno vou .mostrar, a proroi;açfío do contracto. 

O 8n . N1G.\!'lon NAscDm~To - Pcrmill~. mas nuo <lá. ;\'. 
op0ão 1! para cornvru. V. Ex. ·J)tkic ler. 

O Srt . ALmmni S.\11:-0l i;~·ro - I~slipula · a 1·lansula I": 
<tA Franra l.Pr:'t a l'aruldal.lt• d<\ conlmuar P n)l}Vl'n io na::; mc::;
l \\;\\,\ 1:01\(ti1;iic~,; ('111 um lW\'1J pcl'iodto de llou! rn 1w.1 ~ s. :s> 

O Sr1. !'\ 11~.\~rm '.'i.\SGl M i·:~·i·n ·- F.slou [H!r c;un1ando :-: i esi;as 
condi~·õ1•:: f1w:a1\ all1~rat.la::. ·Si o fnl'ttlll . lm uin:1 nova~~ã~i .. . 
V. Ex. d i:r. 11uc sim . Agora pergunto cu: cm que condic;tk:; 
foi tiHc1:ada a n!J1·iµuc:ão : e: !lll c:füw de !.et' ~·ido ac:1;rita. llO\'U. 
· ~onvcn1.:an, qual a 1 1 1·1Hlucl1v1da<I•~ cm d.rnl1e11·0 pu1;a o 'l'hc
~ot1 1·0 fll·a~ileil'O CJll ·l\)l!) l' 1n20? 

o ~H . Plll!.IS lfü c,\l\VALHO ~ lmplieilumcntc hu ulLcruc:fto, . 
ellt>i · clnro • 
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O Sn. Ar.nP-n'To· ~hn'1>mr-:To - 8r. P1·esiclcnlr., cn csl.nvn 
.iuslamrnle d1~senvc1Jvrw"!.o (!SS~. ponto, quando fui intcn·om
·J)ido. 

Esl.ahnl0eenrJo a clnusula sf!xt.a do convnnio qu€' n. .Frnnc:n · 
f.cl'ia tlirf!il.o do opt;ão 11nra cnntiuna1• pelo · ~wu.zo de mt\i~ 
um 4urno. <~ssa r:lausuln uiio <•ra LaxaLiva. A Frnnr;n. pud.i;\ 
1• onli nuar o ufl'cJ.nmcntn ou abl'ir m.ão tfollu assim rnmo po
diam a:> pu1·tcs c:ont,1•ae:l.:rnl.es mo<l ifi4~ni· as con<li(.'01!S antr>-
1·i r.>1'1':; do conlrat~ f .o <~ fa:tel' novo. 

ü ::ln. PIRES D!> c ,,1\\".\ LHo _:_ Pa1•n nós. r.ra nma r. lau~ula 
impN·aLiYa: quanto t'i Franc:n. 1; qtrn m·a faeu rtal.iva. f> nH'11 
n parto 1\0lloca o Govci·n~) Pm ·urna sitnnr;ão ai nda nw!hm·. · 

O 81L ALBlli1'ro S.\l\'l\ll'NTO - O CJUC .nu disso ,j qur. na 
ve1J:tsiii1•. ,~m Hl1!,\ a s i!.rn1cão do afr<~ Lam-úul .o e1·:i. ,:nrnp1'~l a-
1iw1110 oul ra: lanLo mn is ouant.o. u·epiLo, a J!'rnn1~n. a. lngln
tcrr·n. a ff.alin f\ os F..51.a,Jos t:ni<lofl l.inl)am modifica.do r.omplt>
ffü1H!nl o as s uas tah cll::i ~ d1l frn[.(':.; e · nrio nra do p1·rst1mir-!:P. 
CJlll'. t!N;C'jando o Govcrnn manlí'1· 11in cont.rnct.o superim• com a . 
Fl·ai11;u. l'i7.es~c qucstiio Llri in cluii· os .pnwos anleri<we~. Qltanilo 
:t situa(~5o geral era clu uhaixnmenlo dos frnl.ei-. 
· O que. cm Lal si J.uai:ão Sfl foz fo i j u :olament.e a11uilló {1\\0 
'> crilnt·io rommum m:wdn se i'at;a: J)t'C-llonünasse na oec::isião. 
para o novo pu:.ramcnl o dri França. o prcç.o corrnnl.1~ dos frí'l.Pf:. 
ls1.n p:recisamnnLe (\ o qnt~ n Commissão mixl:t 11~l:i ú\~1mdo no 
lJ.nmai·a!.y: Ycrifir.tt1• f'lUar.s os .fretes que predominaram no 
<'Xr!l'r.ir.io de 1 !H~. para r)n l:'íll liCJtüchtr ~11a::.> ,)Jlrig·ac.;l"11•i:; r.om 
o gnvcrno francez. 
. O Sl\. NH~\NOll oo NAscn.rn...:1·0 - \'. Elo.'.. nfto l tw:trá a 
mal qu e: Nl lhe fac;a tln1{l p~rg11nln: o r.onv~nio <-?Sl:í <'Slahr.le
,. ido rtrsdc CJlfC anno? De i!l 1 S? 

() Sn. Ar,mmTO SArt'..\mN'l"o - V.. Ex. r.s ltí enganado. 
Dr.srll' 3 ele clc-zr~m!J.ro dn 19l7. 

(1 Sn. Nc(~ANOn NA8C:t'.\tli:NTO -- Era o qoc r.u fluPría ouvir. 
O Srt. Ai.ni~il'rn ~ATl::IH'..);TO - O cnnvcnín r.sí.(1 N :i (nlwlr>

"irln dN:idP Hlli. p:i1:n 1''1·mi11ar P.m :li de. março dr' rnt0. 
O 8.11. N!f.:.\N oH NMwt:--IF.NTO - 'Nos annofl ele HH~. n 1\)l~l. 

i)unnl.o rl'ndru o conl r:ido eh~ nfrel.amcnln'! · 
O Sn . Ar.u1m'l'() Krn::1rni-;-ro - Quanto o conl.racto <'i; !.irrn

lnll rNHlm>.!;e. 

O Sn. :'\ ie,,scul :>bsr.1:.>.n::-<To - Enlron parn o TlH~~om•o 
Hnr·ional e::::;;a qunnlia? 

O ::ln. A1.omrro 8AnM~TO ·- Entrou. 
O Sn. N1CA~nn N.\SC!l\tt·:"NTo - Di :c; (o 1) q11r. n N'nr.i.lo não 

t f'nl 11<>!.icfa. 
O Srt. Ar.nrJvro p.,,n;\TJmTo - Como nfin? F:~l.:'L na mrnsa

::rnm . O r.on tr:tr..ln .rrnd~u 11 O. 000. ooo de fr:rnros. IJU(' J'or;rni 
s~,·~ndos r pngos pr.ln J.i'r;\nc;!} ao ~rasil, · 
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Agora, no rcg-imen do segundo c-0ntra<'fo que com~çava 
(·m 31 de mat'f<O de 19Hl 0 terminava cm 3t de marco de 
maroo de Hl20. istó ainda no refl'imen. vanms <liwr, de nm 
contracto provi~ori o. estão nstabcleci-das a~ cond ícões gern~~ ·'=' 

menos quanto á parte do~ preços, porque esta -sú rnodi'fi~ou a 
aprazimimto <las partes. · ,. 

Devo csclarcc•er out::-o ponto. 
E' que o pni:;amcn1 o do freto estava ainda austrict,o 4 

verba qno devf'rinmo!'. dair á Fr:mça para o .conc1wto 'dos na
vio:;. E,'>SP. 1•onla- foi ap,.r.sentada pelo g-o\'eriin frnnc!'z, P. 
m1mt.riva a cerr.a dP. 3/i. 0(1() :0008000. 

Hn umn Cnnmiissão l\Tix!:i. · Con~t.ituiila. por nnrle cln 
Br::isi l. elo~ · 8rs. Bartholonwu -d~ S.ouza· o Silva <' Pires dn 
S:'t .. e. por part." do :?'OVC"rno frnnr.ez, clf> -:lous outl'n~. cn,in!" 
n0m<'s não lenho 11rcsf'ntcs. qnc l.rn.t.a <le apm·a1· af' contas. 

Das contas ;iprc-sentada.s pelo governo frn.nccz constava a 
relativa aos l.'!ODCP.rf.of' elos .navios, (]ue corriam por conta do 
Grivl'rno' hra.~ilciro. deseont::rndo-sc as dP.spews do prec;o do 
nfrctarnenfo. ·· 

Es5'a confa tem sido examinada cuidadosamente. com al
r.uma demo:r~ .. pOQruo pck1 Go,·erno franocz foram apresenta
dos ()P.rca de o. ooo· docnment.os ciue a Gommi!>sfio ora verifka. 
Ell::i .iá tem f1>ifo rliminaç(.íei;:, p-e1o que :pqdcmos presumir, :í. 
vista rnesmo do.~ t.ermo~ da meni::agem, ficar1io . rcrJ.uzidas. 

Esl.n aptir~çãn era essencinl p:ira n :i.Nsfr> rlt' cnntas. 
st'nflo certo nw~ as quantias que· sacamos em virtud~ do con
tr-acto extin!:!t1i•ram eomnletamenti:- ::-. pl'irncira vrrha. e, e!":
Urndo d~penclcnfo dr> liqnirlaçfin a !-'r.gundn par[f" do r.ontr:i.
r.to. rpwr rfü:f.!r. f.f!nclo ficado ,o;ob ~ rcgimcn pro"isorio, ainda. 
não !lr> pfidr> r.st.ahelecri· o qir.rm tum ('!~acto. 

Neg~~ mf'io trmpo. hn11VP nova proposta do Govf'1·no fran
C'l'z parn :wquisiç:i0 dM nav los: '" romo se prnsnmin que :.l. 
t.1·amél~i,:ITn fos.<0 nltim::iriu <'m noucog din.'I. nú.o havia nncm,,si
dn<ll' <lf' ~I' faz<'r' novo rontr:-ido dr:- afrr>famentn . 

. 1\ tmira l)~lrlt' nn lY'lr>nsa.zcm rrnf' podnria fpr <lnclo lor.>"nr 
~ qunlqur•r rf'r,:'lrn 1\ ci11r n!'l n<'~O<'ia0iJr.s (r>rminarnm e o Go
"''r·no rli7. ia n 11 •' . hnvrnrln nrnnrlnclo 11mn 11Hima 11ota que 
''ºY\~I a cl:t l)n~. · t1/ d:i mr.n:-;n~cm. que n:in qncro lcT p:i.ra nrtn 
t.r.rnnl' l0ninn. 0sprrriva 1·r~pn~f:i. f' n r.nvr>rnn fr:ml!.ez. nli\ n. 
i:inla d:i nnl11ir:-wãr. íln ml'n~a~em nãr> n finha r!nclo. 

'.\'n .-Ji:i r. dr,' mnio. l"'lr'\m: o Go\'l'rno frnncM m1t.01·iinn 
.~f'11 Bmh:•ix:irln1· nl'~f:i t.ripit:1l :i dnr nn. r.nv<'rno bll':i.~il<'irn :i. 
1'<'~11nsln q110 0.c!" r0r lnm::tYfl q1rn11!0 no T'<'fPrirlo .pcmf0. i!":to f.. 
d1• plnnn ,., "'ll ah~nl11t.o, 1·<'<'nnh,-.rN1 :i. propri0dnd0 do Bra~il 
mrnnlc1 :i f.nr'~ f'mh:-i1·1·n~i"í1•~. 1!Pl"lnrnncfo rnw n . o,i;:~umpto n;:io 
nndi:' mnif< <'011f':f.il.11ir 11h,i0rll'.l ·d0 rli .~ru~~no. • · 

:\f<!"r>nf:idn 0.~fl' pnnf.o. <'m vi:rfivfo cln ·nnf::t do Gnvnrnn da. 
Frnn1~n an nog.so Governo, fi()úmos prrfoitamcnte · tr:inquillos 
n rr.~p0 i to . 

Tnr!U:::n n nobrr> D<'rnifarlo <:i o Grw~rno brasilf'iro vendPu 
f'.l.~ nnvio8 nn d!l F1•nn0a; :ü1solutnmentc nfo vt"ndcu: conti-. 
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'nuam rle p..! as duas pretenções - a do Governo traneez, que 
desr.,ia adquiri.r os mesmos navios, e a da firma. americana, qi,i.e 
rnanl.ém a sun. proposta anterior. · 

Era o que me cabia dizer. parecendo-me que a rilateria 
'está perfeítamen'te elucidada: do que occorreu até 3 de maio, 
d<i conta ~ mf!nsagem presidencial; quanto ao que se passou 
depois dessa àata, :icabo d~ pres'tax. informações a meus di
r.,:oos coUegas. ·. · ' '· ;;...1 1 .. ~~t~ 

Si a Camura, cntri;o.tanto, entender que nãl'l sú.o sufficien
tes as minhas·. inforrnaçõl's. terá, então, o alvitre 'de approvar 
\'.'I reqncrímentc. (Muito bem.: m~iito bem.) . 

O Sr. Nicanor Nascimento (~) (para encaminhar a ?Jota
f;:~1n1 - Sr. Presidente-,. {ts pe:rguntas que formulei, pedindo 
a V. I~x. hom'csse de transmittil-n.s ao Governo Federal, o 
:illuE,:trr Deputado, que. brilhantement_e acaba de occupar a tri
lnrna. não Lrrm:xe resposta. 

Quant.o ás informaçõe.s vagas. prestadas pelo Sr. Presi
'<icnfo dn. Republica cm sun. mensagem, ellas contrariam, por· 
::ib~olnto, a todas as informações anteriormente ministradas 
p0lo mesmo Sr. Prcsident.e dà Republica. 

Quando S. Ex. pretendeu vender esses navios .a uma 
firma nmerirann. cu.jn propo~ta se assevera ainda c>;tar de pú . 
.al!egavam-sc, como motivos fundamenf.acs dessa venda: 1". 
n imprestabilidade de t:ics cmbarcncões para a nossa navega.câo 
<:ie cabotagem; 2º, a prr,judicinlidorl.c <lo trafego inte'l.'-oceanicCl. 
D:tra uma ernpreza brasileira. 

- Accrr.sccntava toda a imprensa qi.1e reprroduz a opinião 
presidencial. haver nnlra rnzão, do maior peso, e vinha a sP.r 
~. rk qn~. não rocon hrcendo, o Governo francez o direito do 
P.rnsil soltr~ ns t1nidadB$ <'m riuest.ão. <'l dwendo o Thesouro 
hrasifoiro. al6m tli>:so. indemnizar {L Allemanha. na proporção 
do Ynlor dos navios. n melhor r~ maís seguro dos. negocios con
sí.c:t,ín l'.'m pnssnrmol-o~ no::: nmr.ricn.nos. que. ·com a sua forr,.n. 
1fo pntf'noin mundit1.l, obrii:rariam n. F.r:mc:.n. :í. entrega ... 

O Rn. Al:nrrwro 8AllZIJ '"':'To - Não di1. isso a mensagem. 
norn o ~i·. Prcsirirnff" d:. RepubliN1. o a!fipmou. 

O Sn. Nrc:Axnr. '.'IA:::r:!:i\IES1'n - Tambem eu não disse n 
V. Ex .. nrm affil'm(';i fL Cnmnrn. qt1':• o Presidente houve$i>C' 
a!lPg-ndo i~>:o: :fornm :1s «v::irfas:t> officiaes quo isso decln-
1·ar:im ... 

O Sn. Ar.mm.To S:ARME:<iTo - Núo conheço essas <n"l:U:ins:<> 
nfficine!1. 

O SR. NrcA.'\'oR XAscnrnxTo - _ .•. ou foram ns officiosns. 
O SR. Ar,BJmTo SARMENTO - i'fom officíosas vi nes~o 

sentido. 

( •) :Este discurso nfü> foi revisf.o pelo orado!". 
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O SH . .CAm.o!:'l og CA.l\lPOf1 - E' m:if.eriti nova para ~í CJ:i
mara. 

O i'SR.. N'1C"\NOJ\ NA~ci.iJENTo - Todof; sabem (]UC, nessa 
oc•easíão. mn sua unanim1dndc, :i imprensa do Bl'. J>rnsiér.•nl e 
ün Rcpublíc:i dizia ... 

O Si:. ALifünTo 8-A!1.>'\.rn"''ro - J)r1won h1N~o ígnalmen (.A 
qunl seja css;t «im11t·cnsa do Sr. .Prcsid!C'ntA da Republir.n». 

O Sn. 'NICANn1t NASCrM·~N'To - V. Ex. ·1rnrmit.lir{t que 
respeite essa inµ·1~11u idade ..• 

O Sn. ALD1·:rrTo SAH:\1EN'1·0 
ingenuo. 

Pois. nfío l Conlinno a ~P-l' 

O Sn. N 1cAxott N.\SCIME:o;io Não- ha, ubso!nl.amcrnl{', na 
Cama1·a n. ern l.odo o pai1., (JUCTm i:;;-norr. qul' cel'(a ímprrmsa 
e:l:iste, tle lodo aff1.~da · :io Sr. PresidenLe da Rcpublfra. não 
~(1 por outro~ niolivn~. no1)·10 porqüc. nesfe momento, .~ <lc
vc~dor•:i; ao (.~ov1~1·no. dn mn iP. rir. 8. 000 :000$. que não '[laga, .e 
que Pstão em· \·ia rJ,~ 11·11) sr1.· .:lcados, r:omo r!fr,ompP-nsa no 
:1poio pre;\lado. · 

O SR. CARLOS DR CAMPOS ~ Ahi está o C!1H' ;o.e p6rle r.ha
mai· uma infor mação Ynga. 

O Sn. NJCA.NOn ·.NAsC1MEX'T'o - Não '~ informac_:.fio vaga, 
principalmcnlc parn V. Ex., qnr. eonhec8 bem a ~t1rsl5o ... 

O Sn.. CARUJf; · nr:; C,u.1pos ·- Drsconhrr,o por comphlfo o 
facto a que V. Ex. quer allndir. E, Ptn r.asO>l dP.S!'!C'S, cumpre 

preci$ar os nomeP. ('.Os faclos. 

O .SR. NlC..\N:DR NASC!MEN'l."o - ••• e !'>ahr. pcrfeit.nmentr.
quc ha ciwl.a cmprf'7.a .1m·1mlisi icn. no Rio d.e Janeiro. devr
uora, ao R:mr.o do Brnsil, c!e s. 000 :Oíl'O$. compMmisso \'P.n
eido e não sllii~fr.l!o, C'Om juros !o.mbem \'cncidos " não 
pag-os ! 

o $11. C,\ílT.0$ PE CAMPOS - Agora . .iá V. Ex. fnlln rm 
Banco cio Brnsil: l'UU'í.o. não {o o Go\,r.rn·o o crr.dcw. 

O Sn. NrcA:-;on N,\SC!Ml~!'\'T'O - Esl~í Y. F,x. a es!ah<'lc
rf'I• uma distinecão subtil mire n Cnb:a do Banr.o do Bra,.il 
f' a Caixa dn Thewuro. 

O S.11. C:ARLOf': º" C.\.:Mi>Os - Y. Ex. noha que r'• sublil n 
<lisf.inrção onl.re o 'Tlrnsou1•0 publico e o instilut.o elo erediln 
que 1\ o Banco do Bra>;il ? ! ' · 

O Sn. NICANOR :\'AscrME:\'1'0 - O que ,1 simpl<'smrntc 
iP.f.o: P<)IO Banc:o do Brasil sH far.cm nn;; ianl.os pagamf'nlo~. 
para qu" nfio, precisl!m pru;s:i.r pelo Tribunal co Con 1 as: i.lc
poi,::, o Congres>:o autoriza o Exceuf.iyo a 'fazr.>r <ipc1·nef.ícp. ri~ 
('\'Ctlit.o, f' o <1nvenw liqnída l'Om a Caixa do .nnn~o do Rrn"iL 

O Sn. CAHL<$ 1m CA ::-1r>os - Ji::xislPni. <lü facto. l.t'an!'.
a1~r.ões onlr">º T!ic~ourp. o o banco, ll'.)~S: ~'>:;19 mos1rn, preoj$a-
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mcnle, que são duas. 1"111.idadcs distinct.as. A <?onfm:üo ('fno 
V. Ex. quc1• fa7.er <) f'\1.le 6 inadmil::sivel·. 
· O Sn. N1<.:ANon N,\SCl.MF:NTO - Ainda ha pouco, <1uanrln 

nedi :í verificac; ão das <!espe:i:as .com a scrvioo c.01ü••a a >: sec
eas clil Nordc~tc, n. inform:u;:fio prestada por V. Ex .. da t1·i- · 
buna, foi a· d e~ que, havPndo, o Congl'es~o aut.orií~ado o Go
vemo a fazei· opnraçõ,•s dn credito, e não tendo cs t.e podido 
collocar apoli~r.s, ql.i<:> P.r::i. a formula declarada e acceíf.:i. pnto 
LcA'i8la tivo, o Hanei1 tio Bra~ i 1 'adr.anl.ou 5. :JOO: 000$00() ... 

Ô $n. CARr.os nr: Ci\~IPOS - E' . o quo digo: lm t rans
:wc-ücs cntr~ o Gov1wno e o harn~o. o f!UC não quer si~ni1"ie:lr 
(Jun o bm1co se.ia tio Govornn, ou f(Ué Governo e hanco i-:c.iam . 
uma () me.'>mn cousa. 

O SR. N1CANon NA~Ct'MF.:-<To - ••• e esses 5 . 500~000$ fo
ram gastos com o servii.:o cl:'ls .<:1>ccas, sem qualquer fi!~f'rd iza
i:ão do 'J:r ibu na! de Con las . 

Ago1·a, devo nssi!l'untar· Clll<.' o nobre Deput:ufo ,: admil'n
vel nas gubtilf'zas cl,flS rcncslõt'f: ,juridicn.s. 

O ·SR. CARLOS oi:: CAMPO~ - Persisto em affirmni· riue 
não ha sublilcia alguma no que eslou dizendo ; 

O SR. ~ltCANOR NASCIMl':N'l'O - Certo, não f.P.r{t o nosso 
illusl .r1~ collega - con10 nüo serei cn - quc.m vú nf!ga1· a 
Pxislcncía de uma cnt idade. de uma personalidade j11ridicil. 
re1wPs1mtadn pelo . Bancq do .Brasil. · 

O Stt. CAnt.os 01' CAMPOH - V. Ex. mesmo não o con
testa; o que pc'idc {1 ponderar qn<: o Governo é accíonístrt 
d('ssa entidade. mas o facto é qu!:' sn r.onfundc com n t•ollf!
ci ividndc ·ctos <>ulros :iccionistas. 

O Sn. NrcANon NASCIMENTO -' Não ha tal, e por uma 
razão muito simplr.s: elle L' o maior riccionisla do Banco do 
Brnsil. e. sendo o maior accionistas, é, pralicament.e. qurm 
rlegc os dircclo1•pf'; mais ninda : ,; qurm 1rnmí! ia o p1·csi<Jenlt> 
do banco. E, cm 1<:cmf!lhnntr~ condições. as ligaçõc::i, <1ucr df! 
nut.ori<.tadl'. (jucr dl' 1•uixal', Pnt.i·e> µ-0\'1•1•no r llnrwo. lornnm-
:-;e rins mai:.:: mlima~. · 

O Sn. CA!IJ,08 u1-: CAMPofl - Nilo apofo.dol 
O Sn. NICANOJ\ ~Mrn1 M EN'l'íl - Q:.iP.m manda no Bnnr.o cln 

Brasil. quem lhP admini~trn a ('aixa '? Evidt-nlnnwnlr, Aiin o~ 
Sl'llS dircclores. · 

o SR. ÜAHLOS DE C1\MPOS - o~ «SCtlS) dirP.clorei::. 
O ,Sn. NTCANon NAHC1M1DN'l'O - Ora. si esses dirMl.ore!': 

~fio t?leiLo~-: r.m s 11:t maiol'in. pola influP.ncia do Gowrno. pl'i
mcit·o a1:1\ionisla. " si ainda o Go\'ornn lhn nomeia o pr<"
f;ident.<.' , qun clisl.incçfio ptídn hav<~l' rnt.rr: as duas gestões -
::i do :\línif',fro <la Fawndn. ClU l! govcl'na o Thnsourn, l.r.ndo 
<.1~. o)lecle!ier 4 lei, o ~ qq ~H!li:>~rq dn fnzcndn, quo ~QYerm\ n 
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Banco do Brasil;. e .a sua caixa, sem qualquer contr6'le do Tri--
bunal de Contas ? · · . · · 

O Sn. CARLOS DE CAMPOS - O que contesto é llX:acta
mente essa ligacão, e V. Ex, não póde demonstrar o contrario 
no que sustento ... 

O Sn. NrCANOR NASCIMENTO - Acabo de demonstral-o; 
e proponho a V. Ex. úm alvitre, para· que o assumptq fi
que de. todo claro: requererei que o Governo informe si é 
ou· não exacto que um jornal deve mais de 81.()l00:000$ ao 
B.anr..o do .Brasil. .. 

O SR. CAlliLOS DE CAMPos - V. Ex. ha de comprc-:
hender ... 

O Sn. NrcANOR !NASCIMENTO - V. Ei:c. ,nem me. permitte 
concluir o enunciado de meu pcnsamenf.o[ · · 

O Sn. CARLOS DE CA:r.tt>os - ... que, em principio; nem 
m~se pnnc''· nem out.ro, póde informar - mesmo n pedido de 
accionista seu. ainda que. este seja o maior possuidor de 
acções, como é o Thcsouro, na hypothnse - qual o estado 
d~ conta de qualque'1; dos seus clientes. V. Ex. p.retenderia 
infrinp-fr o segredo do comrnercio · bancario, garantido até 
por lei! • 

O Sn. NrcANOO NASCIMENTO - V. Ex., por si mesmo 
vae chegando onde quero. 

O· SR. CARLOS DE CAMPOS - E não me refiro a este ou 
úquclle :iccionista. mas, igualmente-, a t.odos~ 

O Sn. NtCANOR NASCIMENTO - Di~o que V. Ex. vae ,ius
t.amcm(e nté onde qnero chegar. Ninguem iS'nora que as 
<weraçqes bancarias são opm·acões <le sigHlo; ,precisamente 
P.flr issoi. q1pndo o Gove~no quer realizar operac~es d~ sigi!la.. 
marirfa rnzel-às pela caixa do banco, o qual nao as poderá 
J)iiblicar, · segu.ndo a allegnção que Sfi faz. 

· Ahi é que está, exactamentc, o ttuc que esconde á Nncão 
e a fada gente essas operacões que estabelecem ligações in
confcssaveis·. E' precisamente isto: quando lJCdimos que sc
publique qual a natureza o o montante dessas operacõos. 
V. Ex. póàe dizer.· ·a Camara .póde dizer. o Governo póde 
dizer: não é possivel publicar essa opera.ção porC]ue ella é 
sigilosa. · 

O SR. CARLOS DE CAMPOS--:- Naturalmente. 
O Sa. NICANOR NAScr.:\íENTO - Precisamente, :ihi, é que 

está a immoralidade. 
O SR. CAR.l'..os DE CAMPos - V. Ex. está tirando con

cluslJes que não se conteem ,na!> minhns palavras. V. Ex. 
quer generalizn;r. 

O SR. NICANP~ NASCIM•i.!:NTO - São cscondidaE pela caixa 
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<lo Banco do Brasil essas operacões; as que teem de ser es
r.onqid~s ~ão postas ~tr:'ís das ·pedras do Banco do Brasil. 

O Sn. c ,1nLos DE CAMPO!=! - O Go,;erno não r>rccisa P.$· 
r.ondcr cqisa alguma. · 

O Sn. NtcA:NPrt N'AscrM>r.NTO - Ha . . portanto, opcrncõcs 
que ficam absolnlamcntc soncgn.clas M conhecimento .publico, 
porqufl não :passnlll pr.ln Tribtinnl <le .Corifos. 

-O sn_ CATlr,O~ n.r·: f,,\MJ>os - Admir.à que V. Ex .. ;jurista 
como ~. rrucira ([Ut~ o puhlico vá tomàt' çonhecim 1:mto de opP· 
rações ormnierr.iaes dr. um:~ imfüu!rúo bancaria, <Jilando nr>m 
n» accioni>:l.as npdem sinão pelos meios q~gulares. 

O S1t. l\'!C'ANOP. NASC1:.\1Ji;:NT~ ,- N~o são op~ra.ções de 
commeroi 0 de instit11 içifos bancarias_ Si fossem :i.ctos de 
cornm1~t·cio normal. . dó cnmmrr·cio commum. niu;;uem dese
.i:lria prr.scwn I ar. n in~·n~m l.r.1·i:í· o rli rr~ i lo de \"Crifil'nJ'. porqu~ 
n•nguem lem o <lireito do 1w1idrnr nn. \'Ícla indh·\dual. l\lns . 

. iiós· tcrhos n direito rln wnotrnr nn vidn. pnblica, de VP.ril'icttr 
como :.ir.o !;:t&los o,.:: di11hPi1·n~ da Nação . 

O 8n. C,\nJ.o!-1 n1·; e,, M.l'os - N'I) c:a~o~ teria V. Ex. ·de 
Rnbr~r quanl.o a 1\açiio t.f'l)l IC\ "m dinl1eiro. com~ rr.m·r·~f'111a-
t.ivo ele ncçlícs . . í 

O Sn: i'\IC:ANOn NA!>.f:lj\m:-.--ro ~ Não· ,~ conio ropresr.n
Lntivo de ar.~úeR,. 1) como na~ divcn~as e vari:i.das · r.onta~ 
::tberi.ns. i:::em ser· pnrn s1>1·vi1:n r nblico. romo r sfa r.onfn. nherta 
nnrn: o ,jornal em qu csl.ão. em que o <l inhcirr1 foi· for1wcido 
po1· a11 l·oriza1,;t\o elo r:nvcrno. . . . 

o Srt. c,mt.nF: IH: CAMl"n~ - E S!\f' (~ llltl íar.to llll!' dr.s1·n~ 
1~!114:11. niin ff'llO•) nwin::c para o ronh1~r,m· . 

O ~n. Nrc: .... :.;orl . l\"M;i:l'i\11\:'>Tn -- V. F.:x. dr.::;oonh1~1w. 1nM 
:t :'\:1t,:ii 11 Ílli•'Íl'U ,i;'1 l~Oll\t/'4'1' f' l'~l:Í 111) clominio p11Jilico. 

O :.'.ll. P1ms11>tll' 'r1·: - PPc; n an nohrn Dcpulnck1 que l.cr
m inn ns· suns rnnsirlr.rnr,õf'~. porqnc esf.ú t.<'1'rninnrlí1 0 tempo 
r11rw c~rli1i'o pC'lo . n<'g-imrint.o pn.ra rncnminhnmento da votação. 

O ~n. Nu~.\:-.on ~,\RCt M·r-::-.1·0 - Cnlnr-mo-hci. Sr. Prcsi
rl l'11 I c' . Um fa<dn, n0 cnl 1·P.t.niilo. ficn positivo: 11 qt10 i~so qnc 
"~trrn n <lizt>r nãn púd0 !'-<'1' nr.g:ndo. 

lfa úp!'rncõcs rlc imm<'n~o vulto. despezns publicns enor
llW!". qw• w>.rm onl'rnr f!;r:rndr.m<mt.c a Nncão. e são ren.lilmdas 
pt'la 1·a ixn f<i~iln.~a rio Bnnco do Brasil e nuncn. chegam ao 
"'onhrr.in1t:>nto - publi r.o. porriuo sempre · que se quer avaliar 
C's:>as <l e~p<'zns. nllas nlli ficnm 0scondidas: 

o .sn. Pn ERm1;:...T1' - Peco novamente a V. · Ex. que con- ' 
t'lun. as :ma!'-· obsorvnçõe.E. 

O $n_ Nr<:ANon K'\SCTME~Tn - C:i.lar-me-hei, Sr. Presi
r.lontc, V. Ex. mo determina sifoncio, obedecerei. .. 
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. ' 
O Sn. PrtESmENTE ...,.... :E· o Regimento. 
O SR. NrcxNon NAsctMEN'l'o - Não faltará outrn occasião. 

('TI1 c1un !!$planare i este assumpto, e; si PC·l'VCmtura houvc;;s r. 
i · <~alnrnnt.c o prõpos ilo de clucidat· a Nacão e de a tranquilizar. 
não st'.• este, como ouf.l'OS r cque1•imentos seriam deferidos,. para 
t':"<plicar a collocação dess(' · dinheiro a qtiê m e refiro. · 
· Mas, sobre este. deso.fio a coragem maior do l eada1', ~ rlc 
lo<fa a Gamara, que nunca clcfcrirá esse requerimento, 

O SR. CAnLos D~ C.\Mr>~s .- Ningucm .póde deferir um 
fl1JG'1.!•a dessl's. na i:'scripf uração dl' nma ca!;a bancàt'ia. . 

0 SR. NICANOrt NASCIMENTO:-Ninguem p óde querer verifi
cnr onde vão oi-; rlinhciros publicos. porque é preciso qur. <-'lles 
possam sahir por essa f6rma e não · poderão ser v~rificados. 

· E' prf'ciso que ei;sn sfümcio se.ia o tumnlo da. mor a.lidncte dos 
~nvernoi; qne rnl.cndl'm poder dispor discricionnriamen te eles 
dinhniroi; da Nn(;ão, do. r.linhniro arrancado em impostos, que 
ninrln este anno se riuer nug:mP.ntar ; pnrn :- disperdicio. parn 
o nbnsc-. para ser lnn!;ado (t conln d:u:; consciencías. :to domínio 
<lu ~nrenidO:<ln qu<- appnrcc.I'. mn puhlir.o nm f6rmn hrilhnnle 
e.m defesa do Governo. 

O Sn. C.\n.Lol'I m~ DAMPO~ - T>nlnvrni;,. pnlnvrns. 
0 SR. NICA'NO!\. NASCJl\rnNTO - P~lnVl'âS (!Uf! são factos. 

· '(3J11ifo /u~m; mitilo hem.) 
O Sr. Armando Burlam aqui ( •) · - Sr . Presidente, eu 

esperava· qn~ n honrado Df'pHlado 1w to llisl rid n FNlrral 
ahflrdasse a <Jll esliio cotn <l intoresso no.l.urnl qw• nl.lo [lede. 

O Sn. NtC,\NOlt N"Asc1Mm'\'l'o -- Não ti\·0 f1'mpo. Os n11nr
l cs nrn dC'svinri:lm elo assnmplo . 

·o Sn. CAnr:ol'i nr-: CA:-.rr>ns - Foi Y. Ex:. qne p1•0\·ocou 
uma. qurstão qtw não l.Pm nl'xo com 6 f;Cll t'NJ1H'r imP1lto. 

O ~n. AR;\!A:o;no R v nr,A:\f.\Qlll - A qnP!-11 iin ""' :í a fl'rr. f a no 
conhcci1mml.o () an jul;:;amen f.o fln r:nmarn, I' Nl 11fío poderia, 
parte ('!Ue fu i nella, <Jeixar dP, intervil' p::u•à ir. niío direi 1>111 
nmdlio, dai; inform::i~ilos r.omple(af'l e ndmwio~ns. l.iin 1• lo
quentr.m<'nlr. JH'N•Ludn,. p<'ln 11o~so illufli.t'I' o hrilhunt.r l~llll<~A'ft, 
o distincto DPputaun pot· S. Paulo, Sr. Albol'to Snl'mento. 

O ,Sn . XrC.\:"OR NASCtM1~1·0 - !\'l·u iln bl'm . 
O $R. A r:M .. rnno Bu nr:A!'>tAQUr:..:.... l\la s 8 . J~x . . o 81·. Dcpn- · 

fado pelo l>isl.ricln Federal, longe de abordar o assum1,JL0, 
como clle merecia, e como o pni:r. <l<'sejava <JUP. fossr. nbnr
CÜ\dp. S. E:s-.. entrou a f::l:r.er clivagaçõcs de outra cspceiP.. 

O Sn. :N1C.1Non N,\sCIMro:>1'To ·-- Fui sol ieitndo u f\E>!';as .di
vagações. 
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o S1t. CÁnr.os l)l>, CAMPOS :- . Não apoiado. V. Ex. f~i 
a{Hi.t'teado. sobL'e cllas e contestado formalmente. contc:;tal)aO 
que mantenho. 

O Si~. ARMANDO BtmLAMAQUI - Poderia colnc.::i.1· a quc
slão no seu terreno natural, pa1·a asscguraL' à Nacão qua 
aquclles a quem e lla encat·1·c:;ou da defesa dos seus intercii
i;r.s e• dírcifA?s, ~10 Cong1·esso ue Vcrsailles. não esquecera.~n 
nem um .umco instante. nt'ln esses interesse~ nem esses dt
rniws. guiados unica t! · c:-.~lusivamrut.c pelo a lto sentimento 
paíriot.ico que deve conduzir a ac•;ão -Oc um brasileiro, que 
lcm . a. honra de o ser. 

O S1t. PIRES DE CAIWALHO - E a Nuc;.ão o reconhece •. 
b SH. A1Evr,\Nl>O BURLAMAQUI - Mas o liom·ado Deputado 

pelo Districto Federal só fel'. uma cl'iticu, e essa criLica fl1i 
:sob1·e a imprcstabilidadc dos navios tomados pelo lkasil, du
rnn~c ã- guerra á Allemanha, para a. sua upplicacão na uave
ga11ão 1;osLcira. Pois bem. l5r. .PresidenLe, não possuo ucsl.e 
monll'nto a · inl'ormacão que J!l'estei como conselheiro techni co 
nu.vai :.í. Delegação do Brasil, na Conferencia da :Pa:r., mas . 
promct,lo ü Camara, ·se assim f'ot• necessario, ti·a~.el-ai:; aqui, 
pa1·a demonsfrar, como uin pi·oblema matbemutfoo, axioma
Licainente, h1contesLavcl, insophismuvclmente, em fac l.I da k
cluíica. que os navios at'rotados pelo Brasil á Fran!;a, não são 
na Yios ~.P.cessarios nem c-onveni·en~es á navegação de cabota
gem da costa do Brasil. E como se. trata de. um problema po
sfüvo, ..t\lll ouc as divagac-ões subtis e gra~uitas não icem ap
fJliua1:iio, eu ropto o nobre DP.putado pcló Dist.ricto Fcdci·al a 
precisai· JWssc ponto. üOmo nos ouLc·os 1•cforentcs à l]Uf!:;lfü: 
rJDs 11\r'!'.iu::; allcmãt'S ás divergcnci:ui que S. Ex. tiVP.l', não :so 
:sohr1! a r.011d11c~a do acLual Goven10 da J'\epublica, como u. 
comlurla de S'. l~'x. o cmllaixadoi: do Brasil à Oonfol'cncia da 
i:·nz 1~ du seu rnód~:;Lu auxilinL· 11:.i. questão dos navios. (Jfuito 
bc:m .. : m:u,ito bem.) 

llcjcilatio o rcíeri.du i·1~querimcuto 11. 3-L 
O Sr. Nicano:t -Nascimento (ucla o,.de.m)' rcqUcr a vcri-

Iieaç!io de vutacüu . · · 

P1·ocet11.•ndo-l;t1 il vci·ifo:ai.;ã<1 t 1·J vola~ão, r11conhece-sc 1 l'
l 't'lll \"11 LUtlo coufra, ôO Srs . DcJJULados, 'o a favor. um; 1.o
tul 61. 

Q. S.r. Presidente - D1! ace<irtlo com u a1·t. ::125. § 5°, dt• 
llf'gimenlo, .Jcixo tlc) mandai• l)l'úCcdêr Ú cham:.HJa, !>Ol' SCl' 
vlt;iv1~! a l'aHa de uunwro. 

O Sr. Presidente -- EsgoLada~ as matorias cm discmi~o 
vou levauLur a ::;1.·~süu de~ignando pui·a amaúhit a seguiulo 

OHl>H;II DO IH.\ 

v~1lac ~ào 1lo l'~qwiritn~lll.O n. a4.. ele l!l~O. do SL' . Nfoauot• 
Nawim~rito, soht'C os nnvios allemüt•:s at'i'cntfallos ·i"L F1·a1u.ia; 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 24/00/2015 10: 17 + Página 161 de 161 

8116 

Discussão unicà do pa'recer da. Commíssão de Fin1}nças 
::obro as em011rlas offerccidas na 3• disl!Us:oüo do projecLn 
n. 1.9 C, <le 1920, promovendo; conforme melhor convier, a 
commemoracão do Centenario · da In<l-epcndencia do Brasil; 
.com parecer da Comm'issão de :Finanças sobre a~ emendas 
{vide J>rojecto n. :19 D, de 192-0) ; 

• Continuacão da 2· diseus.~ão d
0

0 [Jrdjccto u. HO A, de 
:l.020, abrindo o credito espec.ial de 61 :522$7t0. pura 1:iaga
mento a The Rio de Janeiro City Improvcmcn~s; com pa1·eecr 
t'avorave-1 da Commissão de Finanças; 

14 discussão do projecto n. 2(}1 A, de Hl:?O, auLorizando a 
abrir o credito especial de :177 :867$, para pagamcuLo de des
pczas do districto radio- LelegTaphico do Amazonas; 

i • <líse-uss5o do ·pi'oject(J n. 325, de Hi20, auto.rizan<lo a 
ceder, mediante arrendamento um terreno ao Rio Moto Clu!J; 
com substitutivo da Commissão de .Fiuancas (vide llI'OjecLo 
n. ti~O, de 1919); 

2• discussão do projecto n. 327, de ID20, conc;cdendó a 
João Parsondas de Carvalho a construccão ele uma estrada. de 
ferro. do rio Findar~ ao 'l'io Tocantim; eom· parecer e ·emen
das da Gommissão de Finanças; 

Levanta-se a sessã-0 ás H. horas e 50 rriil;rntos. 

FIM DO SEX'lO VOLUME 
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