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CAMARA DOS 'DEPUTADOS 

.. .- T erceíra sessão· da deciroa legislatura do Congresso N~c.ional 
. .. ·.. - . ; 

lü'S• SESS.~.\.0. E:\1 20 DE DEZEl\IBRO DE f 920 . . .. . : - .· 

lJRESÚ>ENCL\ DO BUBNO BRA ... ...;DÃ()', PRÉSIDENTE; JUV.ENAL L,~r~\&. . 
. TIXE, 2° SECRETARIO; .'\1.-..;'Dit-\DE BEZERf\.\1 1" · SECRETARIO; E . 

. 'l$li.E..'<O ~~ANI>.lO~ i>R):":SI,DE!I.'TE.. ·. . . · . · • ' 

. A,' s _13 horas compereéem . os ·.srs. Bueno Brandão, ~o\.i·- . 
thu-::o-' Gollares l\ioreira., Andrade Bezerra, Juvenal Larnartine,' 
Octacílio de Albuquerquer Antonio Nogueira:, . Dionysio · Ben.:... 

. tes, · J?~nto -Mlranda, Prado · Lopes, Lyra CasLro, Agrippino 
.Azcvoo·o, . nodrigue~ Machado, .Armando Burlamaqui, Thomaz .. 

. Rodl'igue~>" • . Vicente Saboya, Os01:io cte P.aiva, Affonso Barata, 
Cun!1a.· Lim~; Joãtf Elysio, :Pereira: de · _Lyra,. Austregcsil-o, 
:~\Jrista·r~ho I .opes; ~eodat.o . }faia, ~ires de Carvalho, \?b.aldino . 

1 de Assis, ·.Seabra Filho. José Mar1a, llaul Alves, Elp1d10 d~ 
Jrlesquila, Rodrigues J.ima, Eugenio ·Tourinho,. l\1anucl Mon
Ja.rdim, Heitor de 13ouzâ, _Sampail} Corrêa, Paulo- de Frontin, · 
1\Icndel< Tavar\is. Ra1.11 Barroso,; Lengruber .Filho, Verissimo do 
1\Iello, Mario de Paulai ~:lauricio de La10eroa; .Jos~ A!Yes. José 
Gonf.{a1ves, Augusto de Lima, Franeisc~> Valadares. :Antonio 
Carlos, .Emiliq· Jardi'm,. Americo Lopes, Senna Figueiredo, 
Jos~ Bonifacio, •Zoroasto .Alvarenga, F..xaiicisco Bressanr:', La-

. . mounier · Godofred<J. l\Iorci.ra . Bt'3.ndão, Jaym·e .Pomes; Edgardb 
da .Cünllil, Raul' Cardoso~ Carlos Qarc~i?.o:-~ erreira Br:1ga, José 
Roberto, Alberto Sarmenl.o, Barros t:f.eado, . Palmeira fii.P
per, Rodrigues Ailves Filho, Pedro CO ~. Carlqs de C:unpos, 
Ol~nrio •Pinto, Pereira Leite, Joã() .'8ta. Eugenio .Müllel', 
J\lvai·o Baptist!l, Sergio de .Oliveira,·· . a1 de Esco.bat·, @da-

. Yió ~ .rtocha e I)omingos :Mascarenhas (~ ~z~ .. · 
O· Sr. Presidente -~ A lista de presença . acc~sa o com

.Datec.~nHmto de 75 Srs . . Deputadns. 
· <C• .- V.ol. XV . · • 1.. 

. ~ ... · 
· ' . •: 

:. . . ·~ ... 
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:t ·.· 

Abre-s~ :r" sessão. 

o ,·sr. Juvenal Lamartiue . ( ~·· SCCl'CÜ!?'"Íil) . procede ã lci
tur:n ua ·acla d~t :'>~~~::;ão tmtececlt~ul(•, a tJ~tt\1 -é, :,;em olJWL'Vtt<;õe:::, 

O Sr. Presidente - Pnssa-~c ii ldtura ~o ·expediente. 
approva•Ja ;. , ' 

O Sr. Andrade Bezerra (t • Secr·ettrrio} Pl'Occtlc á leitura 
do · :;et;u iute . . • ... ,.., 

"! 

O!fidu : 
Do :\liui~lcl'io .dus llr~lnt;üe:;; gxkl'iun~::; 1:nviaudo a ~c

. ~;uiilt c · 

::-.m~SAGE~l 

;:\t·~. JlcmlJt-o:;. tio "i::.on;;t·css~> -:\ac'iunal Lll~ aL"cônlo l!Otn-..· 
u pt·ccdlu ' con,;tiludonn I. sul.Hne1l11 ú \ ·ossao ~:nsidcra,;ão, IH\ 
eôpi<t auU1cnlit:•t t ' acQuipanhado, 1.k um o ffi~io do :\liriislro 

· tle E~la\lo uas 1\.r!lacõcs Extedut·e:<, um ~-~~emphu· tio act:ôrúu · 
· rclaliYu ·á cunscrrac:ão e a~ t·cstabE'lecimctüo dos d it•eitos de 
proprictlatl r~ indu.st.t·ial :üUH!:!i9os pela f->'"tu:rra mumlw.tl,~ssi
.<:>nat.lo em Be1·na a :w de junlir\ do COl'l'Cntc anno L~ntrc dtYCr -
.::~o:> lJ <tii~Ps alliado~ . c ao qua l l) Jkasil· adhcr·iu. · · 

Rio ue ' ,lrJtl('it·o. 15 \lf'. U('Z(~Dlbro de J!/20. ~)!) " da Jndepcn-· 
dencia e :J:.!" da Ht.•pul.llka. - · J-:1iit(rciu l'<~ssôa. A' Com-' 

· missão de l!iploma:tia c T ratado:;-. 
'l'clegl'<l mma: 

Bah ia. JS <!"~ oulubt·o VL;csidente Càmar-a dos D•mu--
lt;tdo:O - ·Rio - ::\om'i Syndic:tto "\g't'icultot·c~ · Ca~:áo .• · ~p-eco 
1Jl'l1ni5=são exprimir vot~)!! :;.: tranilfo.:-mc -l;:i pi"llj~clo auxmó 
COOI)N'Ulh:as. ;; . . · · 

ltCSJlCito:;as sautla(;Õl•S." - Cm·oucl Fro.ncisco .Pait·o., . p re
sidente intcriuo. - A' Ct)mmissão -de .Finilncal!·. 

E ' U{!() c · vac .u imr•rimit· , ó sf:'guinlc 

PAn~cen 

.X. ··::'il,. - 1192Q 

· · llcieúa 11. ir1.dic,~·ãô n. -7, de {!Jo.ZO , _r.om. ·roto · et1t .~inratlo du 
S1·. P1'1Hlt.:llt..: tfe, J{~'·acs, ~'uncluimfu 1wr ·1011. tn'o;iccto . 

(Y klc, iÚ.(licn(:ão n. 7. do H)20) 

·~. illllic!lt:ã~·.":n·:-- 1,;.;·-~- l~~o. a_ssi;n"àda.· por tiZ Dcptitaa~,~s, . 
vt'POl::i de COUSldcral' ~-:'" . ... -;; :. . ' . . • . ,·· ., . 

... ·• <Que a. cênst.iluit:ão da Rcpublic~ ·atl.rihui).1 tlo Su
;prcmo ·Tribunal l"ç<lel'al, como tribunal .de 2~ 'lnstan-
. cia, a compctcnc-ia I!Xclusiva para· conhecer .c julga~_· · 

·, . 

. -
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SESS.:\.() El\I 20' DE DEZDfBF,O DE 1920 .. 3 

todos oe;- rer.-ursos d0 óecisves 'c s~nteuçàs dos j'uizes e 
l.l'ibuna0s l'edcn'lcs; · .. 

Quo é; JlOrL.antu, iuconsl.ituuional a. emenda do Se
lladú ao :p.rojeclo n. l!rJ. de -191G, t.jue ~ransfcre 
aquclla al.trihuit;[ío •: cum(idcud a do · 8uprcnl()l Tl'i:-
lmnal J:1edcral para óntros _orgãos judiciat'ios; . 

Qllr! fl. Gonsti luil.:ão no arL. 3-L § 2G confere ao 
Congt·es.su ~acional cumpctcnc.:ia ,privaLlva ·para m·ga.
nizat· a .Justir.~a F(·ueral, e .que o at'l. fi5 não lhe pcr-
miU.c r.lde;;ar essa, Junccão soberana; . 
· Que . ·á visl•'l. disl;O é lambem incons t.iLueional a 

emenda. n. :!G do Sr,nado ao l'Cfcrit.lo projeclo, p ois 
~~r_,d1 : no Ptld ct· Executivo .aut.orização para crear trlbu
lHlCS l'C",:;'ionac~. coú1 dctt'imcnto do· r.ongrcsso, a. quem 
eabf\ excrcct· c~clusi\'amcntc essa at.tribuir~ão; 

- Que· pelos ·arls. 235, § i • e 2-H do R.ê:;imcnto &.t. 
Carnara dos Dcput.ados, não pótle a 2\fesa. desta. Casa 
elo Congresso accei~ar, por serem inadmissíveis, pro
pusir;.õcs on projcclos que deleguem a outro ;podet• al• 
1ri1;miçíks ·.pl'iYath·as do Poder Lcr;i.slo.tivo: mas 

Que ludo <1uanto diz; respeito á formação attribui
c;ão., exercício o limites· dos po~rcs· politicos e .garau
ti.do dos dircjlos individuaes. e, por conseguinte, á- or
ganização do · Podct· .Tudiciano, -orgão da vontade ·na, . 

. cional a . defesa supremo oo liberdade civil, constitue 
no direito politico dos po\•os cultos materia constitu
cional; .e não deve, pela sua alta relevaucia, ser .obje-. 
c.to de lei ordinaria; · 

Que o Poder Legislativo atenderá á necessidade 
urgente app!lrelhaudo o Poder Jüdiciario para melhor 

.. exercer as suas funcções; . r 

• ·_ 
1Que · a creacção de tribunaes regionaes, apresen

tada na emenda do projccto n. i97, offerece .uma. so
. lução ravoravel aquelle objectivo; 

Que está ~l.s atribui'}ões do Congresso sanar a in .... 
·- . constitucionalidade do 'referido projecto.~. 

· Propõe que a emenda n. 25, do Senado aó !projecto nu-· 
moru 197, de i9i6 da Camara seja admittido a debate pelos 
.trnn.smittes e uos-'Precisos termos do art~ 9(} da Constitui
ç.ão Federal. ..... · 

.. O $rojecto n: 197, fazendo a al(}ada dos juizes. federaes 
em 5: 000~ .e dan:de outras .providencias sobre o processo, foi 

-Yotado pela Camara em· i916, e nesse anuo r ecettidQ n..o .Se
nado. Em fins do annó passado voltou á Camara eom 25 emen
das, que lhe foram ofi'erecidas oo. outra Cas:t do Congresso~ 
· A Camar.a, de. accôrdo com o parecer desta Commissão, 
acceiLou 23 dll.s emendae .e recusou duas - a que mandava 
·quê em cada uma das varas federaes deste Districto hou../ 
,,~~se uíu escrevente jm·amerito.do, encarregado dos · processos 
du cxe~lllivós fiscao!:' . c a· .que autorizava o Poder Executivo 
á t'rear, na J-tH;tiça Fedéral, lrl~S tribunaes regionacs de se
tUnda instanci9:. _ .. _ .· «.-. ,.~. ·"' 
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O Senado, tomando ·conhecimento desta rejeJ.cão, man.tém. 
a ultima llas duas emendas. . 

A Camarfl. t~rá de resolver definit.ivame:iltc; .mas ain.da 
!Yt•nde o assumpto dos pãrecer<:s desta Commissão e da- de 
J!'man't;,as. ' · . · • · 

Nesta intervallo foi apresentada a indicação em estúdos.~ 
·A indicação quer que a. emenda do Senado autorizando a 

. é!·eação de tre~ t.l'ibunaes regionaes . na. Justic.:a F.ederal $eja 
discutida pP.lo procllsso estabe!cc!do no art. go da Constitui.:. 
cáo, isto é·, que seja submettida a tres discussões e conse ... 
quente approvaoão por dous ter~os dos votos, em uma e .em 
c.•utra. C~~:\ do Congresso. E' o processo estatuido :para a re- . 
forma da Cónstituição, por iniciativa do CongreSso Nacional, : 
.roaniTestaJa em • proposta assignada por uma. . quarta t)arte, 
pelo menos, dos m~mbros de qualquer da6 Gan:íaras-. · • · 

Destaea5ta a emenda, para soff'rer o· processo de revisão 
constitucional antes de qualquer outra· o])servacão, ·surgem ào 
es:pirito estas interrogações: _ · ' 

o que se fará do projecto~ com as emendas aooeitas pela 
Can:iara e pelo Senadq ? Subirá. a sanccão ? Aguàrdará a solu
ção que a Camara dér á indicacão ? Só esta solução foi fa
voravel, a .. eme.nda voltará aoprojeeto oú será publicada como · 
reforma da Con.stitui~ã:> nos termos do art. 90, % s•? ' 

·Não pareçam disparatadas estas perguntas, pois eBas en.;.. 
' - t:2rram um questão constitucional. para a qual não attenta- . 

ram os illustre signatarios -da indieacão. · . . 
0 art . 39 . ()a ConstituirJãO' l<'e<leral estabelece a norma . a 

seguir , quando ·o pvojec.to· de uma .Cainara é e~endado pela 
outra. 'São estes os seus ter.mos: .. · . - .. -: . · 

. 4:0 projec.to C.e uma Garoara. emendado na outra, 
' 'olveriÍ á ptime.ira, que. si acceilar as" ementlaa, -en-

.. · vial-o-ha, tnodifkado em con.formidade destas, ao Po- · 
der Executivo . . .. 
· · § 1. o ·No caso conLrario, volverá. á · Caroa.ra . revi.:.. 

sora, e, si ·as . alt.~rações obtiverem dóu s te~os dos 
volos dos nlembro.s ])-resentes, considetar-se-lião a'P
rn·ova-das, sendo então i·emettidas com o projecto â Ca- .. 
ma1·a inicia{lora, que . t:ó Doderá t'eproval-a pel.a mesma 
maioria. . . · 
. . § 2. o Rejeit.adas deste mo<!o as alteracões, o pro~ 
jccto set·á submcLtído, sem ellae. · á sanecão .> · 

Na phás(] em que ·se ·ncha o projécLo·.n. 19.7, só lhe:falta 
pura n . ultima~ão dó precesso constitucional uma . votacão da 
.Camara dos Deputados, Que foi a iniciadora; si esta man~iver ' 
a recusa. dn emenda pot' dous t~r~,os de votos, o projecto :su- · 
birá. á .sancr~ão sem ~Sa emenda; no cas9· cóntrat·io ella O, 
ac'ompanbará. . · · . 
··· . · Nfio se póde ahStranir . do· projecto, para. dar · á ·emenda 
to~ ,~wso differente de que ·é imJ?osto áqueHe.. . _ .- . .....:J ,. 
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!"': .Toão Barbulho, analysando a questão de saber si umn 
Cama:ra póc!c emendar um p-rojecto. da. outra, de modo a 
;:~ilerar-lhe substancialmente o ob,iecto, faz as seguintes 
observações sobre o arL 39 da Conslituioão Federal, que bem 
se applil~am ao caso presente: 

~Nota-se no, art. 39 o cuidado de não prese.indir do pro
jec:ta primitlvo. O qne elle ma nela v'olver :i Camara de ori
Mm é o pro.tecto errumdad'o .. · Esta Camara, si approvar as . 
e~enda~ fla out.ra, enviará o P1'0.fer:to modificado em confor
midade dellas. No caso con~rario o Pl'OJ'ecto volverá á Camara 
revi.:;ora (§ 1°): é evidente que trata-se ainda do DJ:Ojecto 
'P'.'irnitivo; dada abi n. -votaeão· de dous teroos, as emendas 
~erã'o então 'r'C?mcttidcts com ·o projccto (é ainda o primitivo) 

·ú Camara iniciadora (para1;rapho ci.tado).. Como admittir, 
j"JGis, o completo dcsapparecimento desse projec-to ? Como não 
Jeval-o mais em conta ? Gomo supprimil.,.o assim ?» Com
ment. a Con.etituição, pag. 151. · 

Evi-dentemente chegaríamos a este resulta do. com a. a~ 
"C!!Ha0ão da indicação. O projecto, que contêm outras dispo
':;i~ões consagrando medidas de grande utilidade e aleanef! 
pratico para o processo da Justiça Federal; ficarã sacrificado, 
r;ois não .haveria _um meio de encaminhai-o :í snncoão, um 
tleio eonsLitucional. · ! · 

A indica~.:ão vem errar uma .eoltisão enl.re- d isposieõP.s 
(~onstit.uciona.os, que 'se harmonizam prr fciLamen t.e, uma vez 
inyMaàos· opportunamenie. ' · 

E no caso· rest.ricto por c !la visado, além -de 'pertul'ba
dora de normas const.itueii)naes jú postas em pratica, é cll!l. 
rle mwt alta inc.onveniencia, por deslocar o p'rojcct.o de sua 
mr.rehà regular para os a;>;arcs de uma solução, que só em 
OGtrn.s condi(~Ões ·poderia .SI?l' prorUrada. 

E~ este o facto: 
·A emenda ·elo ·Senado foi rejeitada pela Camara por umn 

rospeitavcl máioria. O Senado a manteve por mais de cous 
trm~os de vot.os .. Fa-lta :L ultima mani-feslarão ·da Camara. 

- Dr, .tar.s volaç"õe~;". r~suHou qae o Congt·e~so l\acional estlt 
divi.-!ido r:-m dt1as r~Qrr~nles bem definícla:-: ~ eomo que reputa 
a .c'rcação dos i.rihunacs rcg·ionacs manifestamente cont,ra~·ia 
aos textos da Const.itui~:.ão Federa'!. - conh·a que entenda ser 
f.'Ssa crr>ai:;fio perfrütamcate con;;tituc,ional, dcntl'o <>das. (!i.spo
·"içõcs do P.acto Fundamentá! :da Hcpublica~, do ·21 do Feve
reiro. . · · · · 

A- maioria desia Connnissão tf:'m opinado pela. inconsli-
. tucionalidadc da. nü:!dida TJroposta na emenda_ 

· . !\'la votação da emenda. a veneel." a ser.:tmda corrC'nte. com 
·a appi·ovação pela Camar:i da proposta ~lo Senaco, por nao 
}Javer dons t.erc.:oS: de vot.os _par-a a sua re.jeíção, a indicação 
percerú. n sua raf.~o {]e set': si fvl' mant.i:da pela Camara .'l. 
rermsa d~ emend.a, então cabcr:.'t u proposta, da reformo ton
.stitueionp! Ãquolles ,q~e Nrtendem :que n cstructura actual do· 
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Poder.· Judiciurio <ht União precisa de alt.m·:n·, para o .·:fim rle 
:'l~rPill e.rl)aclos Oi\ tl'ihtmo.,ri::~ rC'gjonacs. 

lslo ú que r: razorm:l. Ist.o é que 1j constitueiona!: 
Xão ha mr.io de sanar a· incon:;t:ilucionalida.dc -do pr.oj~ci(), 

no · I'Stado P.nt que o mC'Smn ~~ aeha, f\ para tanto 11ão teria 
nHrihuir'5.o o Congresso. eomo parec-e ao ultimo dos I;Onside
ranôos, 'que ·prcce<:lcram a: aprcs:enta~ão da indicação. eou
\ ' I;Tll !;a.lÍCL'iÜl' <IUC não IÍ 0 pro,iect.o, (JUC t': rcputa:do )nCOUSli_. 
tucional, e sim a cmem!a ·do Sen:J.dll. Sú rest-ar:í. :i. C amara. o; i 
assim o enl r.dcr. mant•w a primeit·a r ecufin. Si o nfto . fizer, 
a corr.eccão ·SÓ ·caberiL ao Poder Exccu.Livo, negando-lhe san-
cr.ão. ou a o JufJiciario ·l'Ccusanclo-lhe a applica!:,ÜO. . 

· Accresrc que a índicac;ão r epuia a CQle.nda do Senádo.. io
eonstitlJciona!. nli(l .S(, pot•rJu~ :l .::rcacão dos tríbuna.es . regio- · 

. 11aes se o-ppõe a Constituil.)iio Federal. que só ao Sup:remo 
.. 'l'L'ibunal deu attl'ibui~õc:;. para conhec-er. e julgar .. todos os 

?·ecu.,.sos fie . decisões e .:;entencas <Jos juizes e trlbunaes fe
Gcrâcs. como tambem porque delega . ao 1Jodee ExecuLivo . 
funcr.ões C.tue ~ão privat-ivas do Congresso Nacional, qu~] a du 
m·g:anizar a .Tustü;a Federal. . · . · 
· A indicacão, .como foi :formulada, não prcYê sobr.c o modo 

de sanar cs~;as inconslitucionnlidades: mandaào simplesmen
te suhmetlr~l' a <.>monda ao J)rocesso do arl. 9() ·da. Const.ilui-

. !.'fio, · na:da sign.ifica.. . 
Para a. reforma de qualQuer ponto :da Consl.i tuíl}ão, a 

proposta dessa. feita ('fi termos precisos, com a !'iUbsLituiçfio 
l'xrn·e~'l do Le:\:fo. a. emendar; ~· sô as~im· essa proposta, d~poü; 
·ca aprcsenan~ão em IN!S di~cussfto ~m uma.-<.>. em outra Ca"a 
do. Conger.sso · (ar!.. 90 ·§ 1') , ser publicada c incorporada 
eomo parte integTantfl da "mesma Constitui~'ão (§ 3°) . · · -. 

. . 41-Ta. di~ João Barbnlho. duas })hases distinctas no ·fll'O
·cesso das rcfor.mas constíf.uciona.ns. Na · primeira, pro.iecta-sl' 
:l. alte.ração, muidanea ou . accréscímo que ~~ terá dn fazer ao 
vjgenle t.r>xlo da. lei fundamental da . nn~.ão cst.abc:ccendo-sn 
os precisos .termos d:\·· reforrpa, cle modo . que fique determi
nnclo em que c lia consistirá: Ahi veri~ica-sc. opina-se o qnc 
ü que a nação. Ora a aspiração 11aciona1 nãó é sómcntc quo 
M €'slabelr:cam no rcgimeo cxist.cntc mudanças edições quacs
qucr. m~s tacs c ta.es alt.orncões. nos .prceisos termos ; n naçiio 
não quer s6 c ,·aga.ment.c que' S~' fnc.a.m reformas. mas. esta 
ou aquella . re:forma. que <'~la indica. E ser(~ disto que pri
\t1CifO lerú de con·hncer o Cong-resso ·-xacion:il, parri. vo tar que 
!'f' P~(:.a :.!~pois. que sr adopi.f' r ~pprovf! a prrtr.-n.dida. r eforma 

· Fic~am Ptllüo assentados os pontos: sobre qu1.1 r;;:t.a versará I' o 
qn~ tnr:\ de consagrat· em Ioga r· do qur. existe. 

;\ l'eg-undn p·hasc •! a · de· adopciío da rforma pr~tendida c.. 
prP.parada, ~~ . n cnn.<.:n~rarão e mlei do quê a naçlio quer. tnl 
r.omo se t.em verificado do qui' clla manifestou por or~o :rlns 
Camarn_s. Lçgi~lâlivu" ou <ÍO!'i Estado;.;. · · · · 

O qur se tem ele reforn1o1·. o ;;:(!nfido c termo dn re,forma é 
materia .i~ wnc;.ida e esl.abele.cida: na rrrimeira phase; na se--:· 
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~unda ·se t.Pala1';í s~:omr>Íl l e .-lo' · ni1rn·oy:u· ou não-; ,:<' encm'pornr· 
_deJinitivum,.nle ,j· Con;.;l.i tui•;fí•• ,·igr>nlr. on (](· re.i•~ilat· a 1'L•1·-: 

·ma pl'Oposla 1r> la_! rMhn fil":ou a:·imilt.irla .Jlil pt·ir,lríl':\ . . • • » 
(Commcnl.. :~.o n1l't. fiO. pag·. aliG.) .. . 

A indi.c-atfi(, JlãO roultlm Hula. propo>.:t-u. de reforma. r.om a 
d:et~rmina~ão fia" dispo~ir:i}~,:., ' qw1 dr>v.~m ~nhsl iluir :í.~ Yi-
g-e-ntf'::: ; ,; Yag·a (• impi'I'CÍ,Ba. · . , . 

Ncr_tl S8. diga qnf'.. n•• 1:orrer !la;; c!i:;wu~ilcs. o;; poníos :1.. 
reformar pnd,.rfto sr~r dctêrminados, por meio •Ir. f'mcndas, 
porqu~> «Í.ral.n.m!n de lei .dP. r·nl'adPl· U:írt <•SJli~da-1 r.nmo a de 
umâ rcfo'mm. f'lln,.t.il.rwional. a Con~Uh1ir;ão tsl.aho'lru .J) tl.l':l 
Pila diiq1osio~iío n:i(} r'Oil1JW•'lWndirla ll<l pa!'t••. ('lll (]UP. t.l'alit 
r!as nutr·a;; lf'i;o. I<:m tnl clispo:<ir:ão !.\St.abPlN' o~n a,:; eondi~:;õp;; 
}Wf'Cisás. ~1(\m~nlarr· ;; dr~ i·dor·mn. di~I.J·id.a:: da,; dC' ll'i . ordi
IHI.rias. "'~m útzr t· ro' ff' rPnria ao p r·n\'f'ilil(' " 1.1\f·mo.~ df'~t.as' e 
ah;;ohrtiamr·nl•' niin fallalJfln Pm Niwndns :·L rPfnnna [)r•oposla;, 
-.João Rarhallto. loc.. cil. 

. · «A· l'<''fol'ma Yf'tn. ttn CC\ng-r•r>;;l'!o. não ·•'m ,:;imnle;: g-el'm en 
f'ffi f's tado rtHHm•'nlar. ma-:o- j;í: r:lt>t<<:nvolvi(!a P prepnr!l.da-pela 
opinião geral; o Congresso. só ter•i de concrelizal-a em lei; 

_;~ missão dP.~tc é. observados o!õ termos da Constitui(]ão, reco
·lhel-a tal quaf lhe chega e dar-lhe consagra~ões oonstitu-
clonal. · • 

Assim. P.ntende a maioria da Commissão que só depois 
'de ultimada a ·votar,:.ão elo -pro.iecf.o n. 197. se podrmí cogitat· 
elo assumpto ~e . in~rlica~ão, mr~l'! . offereeida. · a proposta. 'em 
outros ~termos. · 

_ Será essa, então, a occasião de ap'ill'ar si a creae.ão d.os 
tribúnacs- regionaes offerece n solução para~ar ao Poder Ju
diriarjo da União os m!!il'i;; de melhor exercer as sua,s flln-. 
cções; s(•~l~a ouh-os mci.or. qu~ melh.or sirvam para P.sse fim; 
si dentro rJa propria ~oristituir.ão. medidas podem sr.r .toma:das, 
que sua visem a. siin::~eüo r·m que. p l'lo ,accumtllo. d~ trabalho, 
se encon l ra .o Supremo ·Tribunal .J~ederaJ :. fl outt'os nssumptps. 
que se possam ligar. :í. rpforma da Constituição, na nar'te r e
f4'.rente; ·tí org-anizar:iio e ~ao · fnncr.-ipnmncnto do Poder Ju~·i-
ciario. , . 

·. Idtnitando-s€' ao exame da indieaçti(l, de acr.ôrdo eom os 
termos Pn~ que foi .pormulado, P ;t.bstendo-se dr entrar nn 
::l.111'Miaçãfi da r.onveni0ncia ou da ()pportunidade la revisão 
do Parto Fundrummtal. com a qual. alí:í~ . não est:í . dl- a.('côr<l-o, 
a Commissão dP Constituif~iio P .Tust.ica, P.m sua niaiorh. é de 
pa.rcccr qur a mesmn imlicar,ão se.in rc.iP.ilada. rom e:nlml':;'~ 
do muito acatame-nf.o. que· lhr n"\!\reeen1 as pa.t.riotiNtS· in
f.eni:ÕC$ dos seu>: signatarios. 

Sala d;ts Commisso·cs. do>. de:r.P.mhro dP. Hl2{). ·- Cu.nlu1 
!l!rrellndo, PrP.sidente. _:_ Com.e?·cirftfo · Ribas. - Ar11olp /.!J) -
;b<met/o . - .Jo-~é BDni!acio.- Marr:al ele l~.ç-col)a.~ . ....- Ve
t-issimo rle Mello. -- P1'1rdcnte d i! !.(m·aP.,Q. corü vnt() ein ~f'
·r.rar:td(;. --1Je!odãto Mm·o. de :wcôr~dn com o voto P.m C.f'nnrar11> 
fln Sr ~ .Prudente dP. !\for>nes. · 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/00/2015 09: 11 +Página 15 de 278 

VOTO EM SEPAR.AD() 

' ' . . 
S.ignatario da indicação n. 7, de 1.920, não r,iosso. dar o 

meu voto ao brilhante parecer que, a rejeitando, in limine, .. 
cpor cdnsideral-a formulada· em termos que a. tornam inconsti
mcio:u.al e ante-regimental, não lhe aprecia o· mereeimento . 

• · EÍn. realidade, outra causa não. faz· o luminoso parecer, 
Elnão CI'iticar' a. f(irma da indica,cão ·.que~ na ppiníão do douio · 
e venerando Relator. e dos que o -<acompanharam, não .atten
den ás determinar.ões · constitucionaes. e salientar a ·deparada 
inipaSBibil idade do seu encaminhamento, seg'undo os tramites 
regimcntaes, ligada directamente, como está, á uma. emenda 
'(]o Senado pela Camara rejeitaoa e ,que. tendo sido mantida 
JlOI' aquella Casa c!o Congresso, á esta volta para sobre ella 
~c ·pronunciar· uma segunda e ultima vez. . , 

· Affirma o pareeel' CJ11e: «Para a reforma de qliftlquer . 
:Iionto da Constituição, a proposta deve ser feita em termos 
precisos, co·m a substituição exp~essa. do tea:to a emendar; e 
.sõ assim poderá.' essa irrop(Jsta.:depois da appTovação em tres 
disouesões, em uma e em ·outra Casa do Congre~o· (art. 90, 
§ 1°), ser publicada e incorporada · como parte integrante da_ 
mesma Constituição (§ 3")». · Ora, «a indicação não contém 
uma proposta de reforma, 'com, a. determinação das disposi
..:ões que devem substituir as "\Ügentes; é vaga e imprecisa,., 
Iugo, não satisfaz aos. requisitos constitucionaes, não está em. 
lermos e deve ser reJeitada in limine. · 

Releve-me 0 nobre Relator,. a quem ·sinceramente adm.iro 
e respeito, pela- sua austeridade, pelo .seu saber, pelo seu ta
len-to· e pela sn~ infinita bondade, releve-me ·diz-er, que a 
Clonstituição absolutamente não ·exige que o :pedido de re
forma com O· que se confunde n. proposta deva ser -feito em 
termos precisl!S, · eom, a . substituii]iio e$pressa do te3;.to · a 
emenàm-. · · ,, · . . . · . · 

·Da materia só cogita a Constituição no1seu arL 90, qúe 
re~a, 1e~ualmente, ,o. seguinte: - ·:: -' 1 

. . .. - .,._ 
. «A Consti!uie.ão pa.derá ser reformada mediante 

jniciativa do Congresso Nacional, rou das legis-laturas 
dos Estados. · · 

§ i. o Considerar-se-ha proposta a reforma; quan- · 
do, apresentada por· uma quarta parte, pelo· menos, dos. 
membros de qualqu·er das Carnaras do· Congresso Fe
deral, for acceita em tres discussões, por dous terços 
dos votos em uma e em outra Casa co Congresso, oh 
quando for €Olicitada por dous ,ter~s dos Estados, re--: 
presentados cada um p~!a maioria dos votos de suas 
legislaturas. tóma~os no decurso de um anno. 
. § 2;0 Essa prqposta dar-se-ha por ~pprovada, s(
nn nnno seguinre o for, mediante tres discussões, por · 
maioria de cous teroos dos. ·votos das cruas C~aas da 
Congresso. · · ' · 
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· § 3." A proposta approvnda publiear-se-hà com 
·as assignnf.uras dos ·preewentes e Secretarias das Duas 
.Camaras-. ineorporândo-se á.-- Constituição 'como parte 
mteg!'ante della. 

· · § 4~" Não se poderão admittir como objecto de .... 
deliberação, no Congresso, projectos tendentes a abolir 
a fórma republicana-federativa,, ou a igualdade -de re
pres~ntaeão dos Estados no Senado.~ 

. Como se v~. não consta do texto .constit.ucional~transeripto 
a exig~ncia. a. que se retere o parecer, de vir, 'dés~e logo, 

· i!'N·mulada, na indica()ão ou pediéo de reforma rl:t. Constitui.:..: 
·~ao, a: emenda destinada a substituir, no todo ou em parte, 
c-erto disposit-ivo dnquella, ou a lhe ser additada como dispo-
tive novo. . · 
. Nem mcf'mo o r;roprio .Jo"\.o llAHBALlHJ, cuja autoridade 

foi in\'dcadu no pnrrr.er, emprP.sta SE'melhanlc iilierprelação .. 
. rwr demai~ rcs!ricla, ao texto do tH·l. !){) da C.onstituiel'io. O 
que ellc ~~crP.Y(), nas pa.g-inu;; '1'f~ o párrc~'l· inYoca, t! o _se
fruinfc: 

«Ho r.!uas rli;,;Linclas phase;; no proncsso d:X:s refor
mas constitur:ionaes. Na primeira, p1'0,iecta-.w a 'alte

.t·nr;r.i.o; mudanra ou accrcst,imo, que' se trrá de faier ao 
vigcntP.· tl'xto· <la Iei fundamental da. nar,;ão, estobete-

-_ cendo-se.. os p1•ecisos tel"ll}OS da ·J•eforma, de moào qu-'1 
' fique determir...ado ~m que ella consistirá. Ahi 1)e1'i{i-
. ca-se,.. apu1·a-se o que qtter a_ nar;ao. Ora, a aspiração 

nacional não é sómcnte que se estabeleoam no rcgi
men. existerute m:udlanc;:as 'e add·iÇ&.es qu.a,esqu~, mas 
taes e taes alterações, em precisos term.ps; a r..ar;iio 
não que~· .~ó e. va(Jam{!nte que se tacam reformas, n_Ip.s. 
eRta. 01~ aquella refoJ•m,a. que ella indica. E será disiú , 
que terá de prim,ei1·o conhecer o .Conures$o Nacumal, _· 
par-a votar que se fru;a depois, que se adopte·-e · app1·ovr1 · 
a pretendida i·e{ormp,. Ficam. então assentados os por:\-· 
tos sobre que esta ·oe1•sará e o q~te se ter-á de eon.saaN·r · 
r::n~ loga1· do q1te exüte. · 

A .segunda .phase é a da adopoão da. reforma p1'f.:.. 
te·ndida e preparada, é a consagração em lei dQ. · que a 
nação quer, ital como se tem verificado. -do que etla 
manifestou por orgao das camaras legisla-tivas ou do~ 
Esta-dos. O que se tem de reformar. o sentido e ter
mos da r_eforma é materia já venel.da e estabelecida 
ria primeira phase: na · segunda se tratará .sómente ([1! 

approvar ou não, 'de ·incorporar -definitivamente <Í 
, Constituição .. vigentr~, . .' ou de rejeitar, a· reforma .. p-ro~ 
p~s-ta é tal . C,flmo ficou admittida na primeira. A ad
missão e_ntão -de alterac;:ões, de dausulas não apresen
tadas na proposta, -não cogitadas antes della. ser de, 
clarada 1\cceita, Viria expol-a a . disvirtuamenf{) e · aa 
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perigo· de: dar~sé ao paiz r,ousa differen:te de sua a!!~ -
p·i raç;io. _ . ~ · 

. ~o-ta-:sr qnr., tl!atando de: lei de caracter tão c:·s~ 
p,:cial como· a· de ryu~. ora nos occtlpamos, a Consti- -· 
tuit,:ão · r.stabelrcr,u para c !la. ·cti;:;posiçãq não comprf~- · 
hendida na partr em que l ralou .<las ontras leis. Em 
tal disposição estaheleeeu as eondiçõe.:; precisas, ele-_. 
mentare.<~ da -re.forma. <listinc~as dag ilfl leis ordinar.i:l,;, 
:=;em fazer ref!'rt'!ndn · ao '.pror~esso 1" tf'rmos · destas ~ 
ah<;O)ntami'U1 f'" não f aliando Cl\1. Pmendas ;Í refOI'IDfl. 
prôposta: · - · · · 

._ ·: 0ra, si a ConstituiNio estabele~eu .tm metlloáo
nspcci·al <I e legislar-se. a refot·ma. dtist.inc.t n do orclina
l•io,. não é . )·icito sahir -d_os tnrmo~ em que f~i ~;;tab~
l ~c1do e~:;e methodo; e não tendo ella rallaclo ~rn 
~mendas, visto é que não as adm1_tle. _ ~ 

E com muita r:.tílãO, comn acima vimo:;;. quiz ptJr 
('~se modo próhibil-as. · 

I ' • ......... • :• ..... ' .. • • • • .• ........ -~ ••• · .......... • ! •• ·.-· •••• 

·A .idéa da reforma surge. do espirito publico como 
~)m ~>Slado -de lar.va, entra a desenvolver-se n-o. campo 
-<Ta:; diJ:cn;;sõe.s, na imprensa. na t~·ibuna. nos comicios. 
·1.·ü·e.~ ncquirit em~do, e se ·o Cong-res:;e;, a recebe, àd~ 
mi-tfindn a pl'oposta, passa ~Ditão ao estado uymph":tl· 
Pm flUe repousa. no -p~rlarnento para. sua transfor-ma· 
ção. rm -.-lei, rompendo opportunamente a , chryzalioa 
rr.girnen.la1. prote«tora rl~sâ transfor·ma~ão. E es!-;1 
evolucão mostra (!{)mo a acr,ão dn parlamento pol' essa 
oecasião fí lin'litada: a reforma. el.le a rer-ebe· ·não em 
simples germen, em estado r-udimen~.ar, mas já ·desen
volvida P preparada pela opinião geral: ella. .vae _ áo 
Congresso ~6 ·paz-a ser concret.iza9a em 1~i da: Nação. 
Era. o.&11itor:iio 'flfJ.t.innal_: :..•erifieando-o,. ~. reconhecendo._ 

.- onr:> ~stá nos termos da Constituioão, elle tem· que re-· 
duzil-a a lef nacional. Sua missão é, observados esses. 
lm'l}lOl'l. reeolhel-a tal Q1..1al 'lhe chega e a ella. .dar con-
.sagra~ão ronsf.Hncional.,;) -

Ondl', ne!lse:;; trP.cl)os. à · n.frirmatão do illustre exegeta, 
de (Jn•~ o pedido. ou- indica(!ão da reforma constitucional, por 
":xigl'ncin da m·opria r.onst.ituição. s6 póde · ~er feita em pro
jeclo ou em~?.nda (J\H~ ·'traga desde logo as palavras que nelln. 
fh:vf'rfíf) f;er rncartadas. em suh~'>t.itnit::ãn-- ele · outras que ahi 
sP- :~e-harPm on em additamento? . . 

Não á wn-los.· R. r,om ·f'ffeito, .Toão. Baryalho não a. faz~ 
O (Jne ollP discute ness<>s .trechos, citados no parecer ·,e ma~ · 
amplamente reproduzidos neste v(}!o, é, si dei.ta. h. proposta 
fl~ reforma. (o qué é da competencia _exclusiva do ·Pall'lamen:to) 
pnr. qnalquf'r dn:: proeessos · estabele<Jidos no- § 1 ~ do art.. 00~ 
poder:i n Congref:>;O, :\o apprnval-a (§ 2~); estabele-Cer clatt
iiula~ n(lvas ,. d·ivPr:<:!l.s das nelln ~presentadas~. · ·· 
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· Essa_é a pergunta. que ~;"llo• formúla c, nos citados treclws, 
nc~rtadaml'nle, 3: ~espondf'. P~'i!l negativa. Feita 'a proposta de 
t·.r.,iOl'ma 0~1 rcv1sao c~nsLJt.uctonal, pelo Congresso, este não 
po~~e. ampllal-a a ou!ms ponlos da ·Const.~tuicão, ·a outt·as ma

. trr1as de •lll e n. proposta · não cogitára, e formular ·nova~ 
emendas. 

··-Comera a exploracão. _dü assumpto,· respondendo lo.,.o,·· 
:iquella .. pergunta: <:A na.tur.eza especial -das leis ooformato
t:ias da Constituirão impõe . solue.ão negativa. As clausulas . 
estabelecidas- -para a forma~ão de taes leis visam removflr a 
possibilidade de reforn;,as inesp~Clradas, que sor.prehendam a 
expcctal.iva. ·naciorw.L f}Vitar que se adoptem inspiraoões OU . 
·movimentos ínconsiderados de. paixõ.es· pol iticas,, na I>hrase de 
.P~enta_ :Bueno. E não condiz com isto propor-se uma re-

, forma- em tal ou qual sentido, . ser acceita a incumbencia de 
·.realizai-a e por fim ser votada cousa contraria ou diversa- do 

... que se . propuzera. · Seria isso -·falsificar a reforma, fraudar 
seus intuitos e budar a aspiração nacional que ella. era cba_; 

' mada ·a satisfazer .. _, . . · 
· Es.creve ~ seguida os trechos citados no parecer e . re.-. 
produzido~· 'neste voto, onde, como· vimos, accrescenta: . <A 
admissão então de alteraQões, de clausulas não apresentadas 
na . próposta' (que é acto do Congresso}, não cogitadas antes 
della. ser declarada acéeita, viria expol-a a di5Virtuamento e 
ao perigo de dar-se ao~paiz cousa differente-de sua aspira
ção>. E'. por isso que elle ·ctiz que ~a. aspiraéãô. nacional não 
é _s6mente que ·se. estabeleçam· no regimen existente. muda.n- -
eas e a_ddições quaesque~ mas · taes e taes alterações, em pre
cisos termos; a. na cão na o quer só e vagamente que se façam 
reformas, mas esta on aquella reforma qrte ella indica>. 

Está, portanto, bem claro, e de modo a não admittir des
virtuamentos, o .pensamento • do illustre commentador da ~ 

·constituição . . A proposta de reforma (que é neto do Con
gresso) deve ser precisa, deve indicar o ponto a ser refor
màdQ, e o sentido em ·que a reforma. deverá ser feita; e, UQl.Do 
vez ·formulada semelhante proposta, a reforma lsó poderá 
versar sobre o ponto indicado o não sobre qual~er outro; 
no sentido apontado, . e não em outro ·qtmlquer. ;\1ais do que 
isso. JoÃo BARBALHO, absolutamente, não diz; ~ quando o· 
dissesse, estaria contrariando a ConsUtuitão, no sen espirito 
e na sua lettra , e sustenta.ndQ uma regra extravagante e 
absurda que, observada, viria desnatur~ e cereeal" n tun~~:~.n 
do Poder Legislativo. · 

Pois, então, em mnteria de reforma constitucional, seria 
possí"el que ao Çongresso s6 cumprisse 1\~eeíf..ar ou não a 
indicada . ou :Pedida e ap.proval-:-a ou não, tal qual fosse su~' 
f;'erida pelos qp.e a .podem propOr, sem lha alterar uma pa-
lavra? -~ · . 

Seria possivel que vindo na. indicacão ou pedídÓ formu-' 
. Iaàa certa en1endo. a. determinado artigo da. {;ónstitnicão, 
eme.nda com a qual o· Congress.o estivesse <le ,ac.cõrdo, se vi.~se; 
mesmo assim. na cohtingencia de rí'jeitn.r a·'indica~f>o, -porque . '. ., ' / ·-
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a ·acceitação ·-da emenda · obrigaria, para evitar inc.oherencia.!, . 
·a : outras emendas em outros artigQs <ia mesma Constituic:;·o, 

· referentes á mesma materia, emen~as ·que se. entende que a 
'Çongresso não ·J,Jóde fazer ? 

A resposta salientará· o desproposito da regra ~ue ·se 
quer fazer vingar. . . 
· · Qualquer que· seja o :proj ect& de · reforma constituciona.I, 
si esta já vier pedida er:n i}}to.iecto, elle eStá S!ljeito ·. a .Ser 
emendado · pelo Poder Legislativo, na sua fórma ·e eom as 
emendas additiVas · neceossa.rias a. outros artigos, ó~ra harmo
. nizal:.os com aquelle cuja. reforma . se pede. Do· ,~ontràtio, á 

' que ·.situção se· veria reduzido esse :poder ? · · · 
.. · Isso mostra q-ue é· um;<lesacerto· affirmar-se ,que o pe-:

.. ·:<lido de reforma constitucional"· deve . traZ-er, palaVra por p:a_
o-l~:vra, < a emenda a fa.zer~se n ·a Constituição;: o que . elle deve 

. . t~er é, !!penas, a indica~ão do ponto a ser r-eforma-do e" do 

. sentido da reforma. .. · · -- ·. . 
· . . -Talvez um · exemplo esclareça a questão. . . 

· Suppon]útm~s gue não Já só ~ous ter(los âo~. Es~do3, 
mas .a s~-a- totahdade, pelas respectivas assembléM, qo,e1ram 
estabelecer no ;paiz a unida<Ie da.. · magistratura; tndos \elles 
·representam ao Congresso Naci'onal solíeitândo nesse, sentido 
a reforma constitucional, mas não formulam, desde logo; ~as ' 

, emendas; que para· isso· devem ser feitas na t;oiistituiClio . 
Pergunto: esS3-representacão poderá ser rejeitada in limine ? 
Não, :i.bsohitamente, nãô. Della ha. de conhecer · o Congresso 

: Nacional, e; si. _estiver de· accôr.do com. a institui.l!ão ·.da m_a
. gistratura unica; terá de formular, n,esse sentido, a proposta 
·. de reforma da Constituio.ão, .p,•oposta que, . na discttssão,. po-
derá· sof.frer emen<Ias. · · · · . . . ' 

,. $upponhainos agora _que semelhante. pedido, nos termos 
acirria indicados . . em vei. de !eito pelos· Estado:-. o . d ·por · 
uma quarta 'I)arte Jio.s m-embros óe q-ualquer das Camaras ~o 
Congresso·_ "Nacional . P~rg-unta-se : esse ped~do .poderá se:r re-

. jeit.ado in limine, ,pelo ·mesmo· motivo ? Evidsntemente · nlo. 
A Camara. perante ·a qual ;foi feito o e..~aminará, e, .si ju'\gal-o 
conveniente, !formular&. entlio, pela ·sua.· Commiss5o . Mm!le

. .tente, a propoata ou .t>rojecto de emendas · necessarias para 
que se r:Ira a reformn. no sentido -pedido ou-indicado~ · 

' ·Mas, si é assim, si assim não TJóde deixar de ser, porque o 
· contrario importaria. em disparate,· em das.Proposito, c>m 
nh~urdo. r.om é que ~e re,\eitn. in timine a. indic<>.oão de que 
se trata. feita por 62 DP.putado~ pnra que· se ·reforme a 

- Constituir;ão no sentido rtc 8e l.ornnr permitt.ida e possível a 
(!i'ea~üo df' tl'ihunncs r~g-ionnell de ~egunda · instancia na Jus. 
tica .FeJd•cral ? ! · 

Semelhante indicn~iio devia s~•·- tomada em eonsií!era~.ão 
n niio ~er 'rejeitado1 in limi'M, sob pretexto de ·nao tl'b.zer ·for
inulnrln a emenda a ser incorporada <i Constituição.· Si ·a· Com
mis:.iío conco1'11:1n~se com a refonna indtcada. -ou SJ.lggerida, 
caber-lho-ia: ·então for-mular á p-roposta ao projecto rie· emeQ.·.;.. 
das} si não concordas~ c. eó~o não concor.:l:Ou, -cuinpr!r· thé-ía, 
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então negar apoit! á indicação· e dizer os. motivos pelos quacs 
repellia. a reforma lembn<ia ou pedida. Em qualqncr caso 
. estqva ohrigacta· a. dizer ([q meritis. · 

-~ . QHaesquer. que sejam os deffeitos ·de reda.cção óu de 
fórma da indi'cação, -o que é certo é que ahi _se diz · ~'i::t~a e 
precisamente o que. se quer: · ·é a r eforma da ConstttUtção, 
·para tornà·r possível a creacão, que a Commissão acha ineon.
· ~utucional; do~ tribunacs regiohaoes de segunda ·-instaur.ia, _na 
Justiaa Federal. Essa· urear;~o foi julgada util pela Commis
-são,- q_u-é. c~ntra a mesma· ópínou. por cnte!llder que o art. 59, 
~- H. da Constilu ic:iio, a· ella se oppõe. Logo a ·reforma indi-
cada ;·e n:écessaria, seria. tão !;Ómentc u desse artigo. · 
_ · Está, portanto,- ~pontado u .)'em citado na indicação o at
~igo · da. Constitui cão, ·o disposi tivo oonstituc10na1 a ser· refot "' 
111a:do ~ ·o sentü!o em . . Que · a reforma ueYc sct' feita. Seme~ 
lhanle- indicação c5-lú, por conseguinte,. nos ter~nos da Cori- . 
st.ituiçáo e não podia ser rejeita~a in limi-ne, mas . deveria 
ser apré~iada. qu:autó ao. ::;eu me rito; · . 

Si .o· GonstiLu'ic;ão úeclata no art.. 90 que. considerr1r-~e-ha 
m·opostl) a 1'e{o1'"11t(t quando a2n·es,~ntada 1wr ·uma . quarta 

. pà:l•te clbs meinb,·os àc . tJ1t"GUJlÜ!• . .-., das Camw·as do Cong1•essu, 
fõr · .acceita em trcs discussões pelas cuus Casas do mesmo. 
não era: . Hei l(} ú. Coni.missão · deh:ar de tomár ~m consideração 

. ·u · apresenta{! a. pOL' ü2. Deputados, mais da1 quarta parte dos 
membros: da Camara. Essa rcfol'ma estava e está :;ipresentad:r 
por um .numero maior do que o exigido pela C'onst.ituição,- e, 
á. ·íneu ver, á Commissão cumpria apenas examinar o merito 

·da. indica~.ão, a c·onYenicncia ou inconvenienoia, bem corno a. 
op{mPtuniidade o.u irlOpportunida.<le, da refoPma pedida ou 
apresentada~ , . 

Para isso, o parecer en.conl.rop. . tu.mbem ~mbara;:os em 
·disp<_>sitivos· da Consfituir;ão e do .RegimenLo, r elaLiYos aos 

. tramites esta,be.lecidos para . •os p1·ojeclos de lei ·e suas emen
da;;,. em uma e outr.a-~_Cãsa .du. eongrcs~o, o ·a sua. reme:Ssa. ao 

. Prc-siden te da .Rcpublí~ para a sanccão ou 'l)éto •. 
:' Mas; f!:>ses ·embat•aços . eram· c são perfeitamente ... venci-. 

-.:eis, con'\ se vac ''c r ,- .e 'deante :d elles não se- dever:Jj ter detido 
. a. Commissüo, para reJeitar in 'limhw· a in~icação cte reforma 
constitucional ,a ·.primeü=â· que surge no Parlamento, de\·ida-

·mente apoiada: · 
· Bastava que ll Commis~iío allr.nclc:5sc . a que u inluito ~os 
aprcscnlanlt:.'s da rHoJ·ma nlío G· enr.al'ta:.- ua Constiluic;ão, 
o que seria realmente um dispal'ale. toda a emenda do Se~ 
nrudo rotatiYa aos t.ribt'maes rer;íonne-::;, mas l.iio súment.e mo
eificar aquella no que fOI' csscn.eial. de modo n. Loruar POS• 
~ivel a crea:<;ão destes. par:t qur! achas~r:- logo o l\10io de con
•~iUar us cou sas, de fórma· a nâCl d('f;J1J'~Y.ar in. limi11c o pc~ 
tlido de ·;rm,tnião, nem úcst·cspcitat• os d.isposit;vos constit.n
.i:ionaes e rc-g.imcntaes a qu·e se rerm·e o parecer. Esse mci<J 
seria· insistir · nn rejeicão da emenda, que a. C9mmü;são iulga 
~onter - providenr.ia Íll(:OpStitUcionul . e .formulat.• a emenda a 
;aztr ,na >Q:>ns~ituiçãc casq ·a . Camàra. qu~esf'e. conGordar coJll 
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o peçlido de reforma d.i me~ma. l:s~o 11ão R impediria de se 
rjrouuncial' couLm a reforma, por cut~ide1·al-a iuwnwníente ou lnOJlporluua. · · . 

Do proprio IJUreccr ·Se \'~ iJU~ es~u, 3ulw;ãu o1:cl1:·rcu arJ · 
110brc o eminente Helat.or; tanlo assim, que, no parecer s~ 
t.:IZ: «Si fôr m::::atilla vcld Camara v, rCliU::iU úa: emenda. CIJtâú 
c"l>crá a propo~La (a referenda IHltle ::;c:· aq pedido· porque á 
~roposta :sú cnlJe ao Cougl'esso) da. refOL·ma constiLuuJonal · 
~;tq~el_les. que. ent?:Hlelll. q_ur~ a r:~truclura actual do. poCh~r 
JUUICJal'IO da Umoo, prec1sa se1· alLcraua para o fim ·de :::.c-
1"<:!Ili creadrJ;; os t.t•Jbunacs regionaes:~-. ~[as, .IKil'(}lW ::;c lm d..c 
·~spcr:ir que a ~monda SPja. rccu.':laua .pela Cama:ra pÚa.' se 
jazer noYo pcdirlo de l'eí'orm~ constiLucioual, -4!c:Jprezandu-se 
o · j(L apresentado. na vrcvisão de a Camara. não conco'rtl·~ 
eom a e~·cação de semelhantes Lribunacs na vigenda . iute-:. 
t;ral llo art.. ::i9, n, II, da Constituicão, c não upínar IJUt' 
l'::>~a recusa c ao Ulcsmo tempo conhcr;e~: d1> pco1Ju rl!~ refor
ma constiludoual, embora pat•a a~:on:sclbar a f:iua niio, accei
laçfio. em obedicncia nos sentimentos a;nte-t·evL:;iunist:.l::>. <.la 
n1aioÍ'ia rla Con"!.missão? · - . · . _ 

dsso ·é que seria x·azoaYel;), digo eu, ~et•Vindo~mc rle if.'i:.:. 
í.rr:ssões do illu~;trc Hclator. 

A Commissão acha utcis c necessaríos os lrib,mac~ rc
J-!:011aés de segunda isntaueia. Oppõe-se DOI'ém, ü. crca~ão dos 
:nésmos, por enleudel-a incou.stiluciouaL Sú havo!'ia um rc:. 
media; seria a reforma, paJ·a tornar coristifuciQnal' !2eme
lhanl~.t ct·oação .. ::\Ias, a Commü"São ê con•traria .i. qualquer 

~ l'<'Jorma da Constitui~ão". o que é som duvida uma. opinião 
,niuito respcitnvd, e po.r isso prefere que n justiQa continue 
eomo está. Nada mais facil do t]Ue satisfazer. o seu ponto de 
vh;ta. Conseguil-o-l~ia pedindo a Camara a -icjci~ão ôe tudo: -
a rcjcitão da. emenda do Senndo c a rejeição da indicação d•.1 
\'[~forma constitucional. :s.em n~ce·ssi<)adc . de despr~za1· i·n li
minrJ esta, por motiYOS .. QUe P,YidcnteUT(mte são de OL'dCm Sr:
cund:;u·ia c não podiam const.íluir emtara(:o:dci'iniLin, a qtt<! ,a. 
~onnnissão examina!$se o mérito da üidicaç-ao do revisão, qu•'! 
i nconlestavclmcnte se contém na for~ul:ú~a- ·pelo Sr. Depu
lado E!pidio de 2\fesquita c a~siguada- I)or i'nn,is l1 1 Deputa~os. 
. Não podia cu. po1· isso. dar o mell \'olh au. p:wr~ecr da. 
i:ommi~são. :DI) mesmo modo, ün não o daria. ~t rol la eouhP
cm:f'e do p•~didc> de >l.'el"órma e npiuas~e· •lU~ clle ~~.~ . uão cun- / 
\'Ql;le~sc em proposta. - por ~nlendel-a mconwn wnte uu· 
):10pportunn. po.l::: não sou dos que a~sim peusam, .twsle .t;a~n 
dos Lt·ilmnaes regwnae:'. nem do:-l qu~ n•cm e'l'L\WS peL'Jgo!; 
r.m nma rr.visão consti l.ucion~~ tlualqut•T', 

Dr. lm muilo que venho mc~mo mr. Jn·onu LI!: i;tndo t•cla 
l:~'r.cs~>ida<lc de uma ·rc,·isâo do n:asilo pado fundámenfa!. 

Quando ti\• c a ·hOI)ra de entrar para esta Casa· tlo Con-. 
gresso. na legislatura iniciada em 1912, j{t eu vinba conven-
Cido da neccssidaõ.e da re\.·isão constitucionaL ~ . . : 

· . Jloucos :dias ·depois da abertura odo:r tràbalhosleg1sl<!t~vos 
(ui J:}rocu-i'ado por um iUuslre · representante· do Co7'1"C.tO d.o. 
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Mq.nnã,. que <!uei-ia saber 4ual -:-c~··\ o meu pro;;ramma político 
e; ent-l'c outra:,; eousas, p~::rguatou-me- : . «Que vcnsa. sobre a 
reforma t=ou::;lil.udoual '!"~> A resposta lhe :!'oi daua immedi.ta" 
1ncute e pubHcada naquele brilhante or:;ão da nossa i.mpren·· 
sa ncsLcs terino's : 

·- · ~sou revisionjsta., denlro dos limites estabelecidos pela 
propria Constituicão no art. S'O, § 4•, mantído o regimen pre.o 
sidencial, do qual ainda não desc.ci apezar dos pezarcs. Ne~~ 
tes vinte annos tle Republica constitucional, a _exPel'icnchl. 
tem demonstrado que, não obstante a excellencia do nosso 
·Estatuto íundámental, . verdadeiro monumento· de sabedoria 
poli~ica c legislat-iva, são necessarias algumas modificações. 
Lembro, entre outras, .a de se dar competencia. exclusiva. ao 
Cono"Tesso Nacional para legislar sobre .o processo civil, . com
met:cial c criminãl. Tendo-:se adaptado a unidade do illreit() 

·substantivo, não se justifica de· modo algum a multiplicidade 
uo-direito adjectivo. t:aes as l iga.;ões, mais do que isso, o en,. 
trela~ame~to, cntre . elles. Ao lado da unidade do direito ma
terial c formal deveria figurar tambem a unidade da magi:-l-· 
tratura. Quanto :.\s · modific~ões de outra or-dem, acceíto as que 
·~stão indicadas no programrna político do ' extincto Partido 
Republicano .Dissidente de S. Paulo, menos «a eleição do Pre
sidente da nepublica pelo ,Congresso~. Para essa acho prefe
rível o suffragio direoto. O respeito· á opinião publica é sem-

- pL·e um factor importante na escolha do candidatl), factor esse 
que poderia falhar se os representantes da. Naçao (}legessem 
direc.tamente' o Presidente.~ .. " .·· 

Quando s~ discutiu na Camara a emenda.. do Senado au
torizando a creacão dos tribunaes regionacs de segunda in
stancia, na jusLica federal, tiva opportúnidadc de afiirmar 
mais uma vez que sou revisionista. .I!'H-o no seguinte· trecho · 
rlo discurso com que defendi o parecer desta Comroissão so-
bre aquella emenda : · · . . 

. •N§o ha . duvida - c aqui discordo dos Que con-
. sidcram inuiil a creação desses tribunaes - que se fosse li- . 
cito confinr o julgamento de um grande numero de recursos 
dos quo sii.o hoJe julgados pelo Supremo 'fribunal, por foi'í;a 
do art. 5!), n. Il, da. ConstUuicão, a outros juizos, a esses ou':-
tros tribunaes, dahi resultariam .vantagens para a . Justiea 
l~edet•nl, que atl·avessa grave crise na sua mais alta instaocia, 
absolutamente impossibilita<la .de vencer o pesadíssimo tra-. 
balho de que lhe incumbiu a Constituic~o c que dia a dia vac 
crescom:io. Vejo mesmo na creacão · dos tribunaes regionaes 
do sesunda · in!!tanch\ o melhor meio de resolver essa crise . 
.Mas, n favor de semelhante creacão eu só poderia dar o meu 
''ato em um pro.iecLo de revisão constitucional, porque estou 
oonvencido, absolutamente convencido, de qoe a Constituição 
actual não permitte essa creação. 

Sõu tampem -dos que pensam que a boa m·iJanizaçiio ju
diciaria muito importa. á ordem. social, . ao equilibrio de todos 

· os di7·eitos individuaes e que a "'pe1"leita e )J?'o.mpta distribui
rão da justiça é . condiÇão primordial do.s . sociedades organi
~a_da.s. ·soti, port~nto; dos qu~ entendem que,_ para o bom fun"'-



C(rnara aos Depctaaos- lmll'esso em 2910612015 09:11- Página 32 ae 278 

, .. . .. 
~· • J 

ccionaincnto da jusÜca, tudo se de~e fazer, aü mesmo ·a 1:e., 
forma c:onsLitucional, si é della ·que aquelle depende. Sã.o na
cessarias os tribuua.cs regionaes de segunda .instancia; po.is . 
bem, . só para· satisfazer á essa necessidade da justiça a , revi ... 
sio constitucional se justifica. · · ' . · 

E ·por que .não razel-'a ? Trinta anuos tem-a nossa Consti-- . 
tu içí'ío~ São conhecidos os poufos em cp.1e ella está .a exi~ 
modificações. - -

'rraçamos a revisão. E' preferível fazel-a, do que, a toda 
proposito, violar a Cons.tituicão, como ainda agora se que~ 

. •vioi~r com ·a creação de tribunaes regionaes de. segunda in-
!!Lancia na Justiça FederaL:. - , . 

Esses antecedentes, em C{)le -está affirmada a :minha orien
tação, mostram que -me não era· licito deixar de assignar a .in~ 
dicacão formulada pelo illustre Sr. Deputado· Elpidio de Me."-. -
Clllitá . . ;. . . . - . . 

O que é que nessa indicação se suggere ? A revisão consti-;. -
tt.icional, para tornar possivel a crea~ão dos _ tribunaes -r e'gi.o
tme:: de ~egunda ínstancia, isto é, -pede-se precisamente, a me-
dida que eu suggeri, no . trecho_ acima transcrípto. do meu 
<liscurso, profer1do em uma das ultimas sessões da _Gamara, no 
.. ,nno passado .. Era meu dever~ portanto,. assignal-a. . . 

Quando não -o fosse, porém, em virtude e por forca dos 
antecedentes que . referi, ainda assim eu lhe daria a : minha 
assignatllra porque -estou convencido, -por um lado~ · da necessi- . 
dade (la creação dos tribunáés regionaes de segunda instancia·_ 
r. a· Justiça·· Fed~ral, e, por outro, de que a Co~tituição, im- -
:pede, absolutamente, semelhante creacão. · · . 

_Ma~. si é assim, isto é, se é certo que a Constituição véd'a 
semelhante creação e se esta é necessario-e nesses dous pon
tos a· Commissão ~stá de aeeõrdo · commigo - pergunta-et>, ·, 
qual o remedio para essa situação·? · - , 

· Maptel-a.? Não, porque isso é _ condemnar o paiz _a vivel' 
sem j11~tiça, pois em tanto importa tei.:a demorada como 
aclualm~nte a temos no Sup~emo Tribunal. FederaL -

Violar a Constituição e crear· os tribunaes regionaes a 
. <lcspeit.o dclla ? . 

Não. por•rttr. semelhantes tl'ibunacs, não subsistii•iatx:l e, 
talvez. nem mesmo fosse possível tornar effectiva a sua .erea
~;üo ; e qunndO o ft)sse e ·elles x>udessem .subsistir .não só não 
sntü•fnriam ao fim que se tivera em vista, · creando-os, como 
virinm n~~l'a.Val' aincla mnis a situacâo penosa <la Justiç-a Fe
dernl. que passaria então a ter tres instancias. pois geria· 
inevit.avel que. o Supremo Tribunal conhecesse dos recursos· 
inlerposl.os -da!i decisões_ dos tribunaes regionaes, que nesse~ 
caso rlch:ariam de ser uteis para serem prejudiciaes. · 

Não ha -outro remedio. por conseguinte, sinão a revisãO; 
constitucional. . · 
_ . Repito aco_r~ 6':·que· disse .no meu já citado discurso:: 
- . . otE por que não fazcl-a '? Trinta anno.s tem~ a nossa Consti-.. 
tui~·ãQ •. São e~nhe~idos os. pon~os em que el~a está a . e:x; igi~ ~Q'"\ 
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àii'icacóes . .l!'a~amos a rc\·ísãn. K préfel'ivel faze l-a do ·que, 
a todo Pl'OP01:íito, violar a GonsLiLuJ~ão, c-omo ainda. 'agora se 
quer violar, com a crcação de lribunaet:i regionaes de segunda. 
mstancía na Justi~a Federal.ll. · 

.._\.iucia uão 1l-ive a Joy~uuà de lJem comprehender aos {lU~ 
. Let:mmautem~ule se uppoctn a qua.hJuet· retoque ua. leLtJra do 
:u~sso paeto t<~n~arr..?maJ, nem ao-.:; que, uonvencidos da neces.
::tdadc da revtsao, .!Ulg--,Ul~-na semp1·e inopportuna. 

To•:JO's e!les, un~ e out.l'Oi:i, veem, uaturalm.eJlte~, séri<~s pe
rigos para a Republiua na revisão de um ponto qualquer cta. 
::>ua. Couslm1ui\lão, poi-s não quet·o l;(rer que sejam anLe-l'evi
sionistp,s por :;;impJe~ elegancia ou POl' teünosia. 

Quanto aos pâlúe1ro~, nada -se lhes póde dizer, porque 
elles se aca.steilarn nesta resposta: «EsLàmos convenc1u0~ de 
que· a. t::unstHuícão é perfeita em todos os seus ponJLOS e ab
solutamente não precisa nem põde ser melho1·ada~. . 

Mas, quanto aos s.egundos, aos que e&~Lão convencidos do 
contrario, isto . é <!e que a t.:on:stituicão pt•ecisa. ser revista.. 
neste ' ou naquelle porutD, porque temem e não quereu. a re
v-isão'? :Porque a considet·am sempre inopporLuna. 1 Onde estãc 
os pe!·igot; de~sa rev;isão processada com as cautelas presct·i
pta.s no a;rt.. 90 da Constl!t,uicão? 

Eu. franca)llente, não os vejo. · 
Qual o_perigo, por exemplo, de se alterar o art. 59, n. li, 

da Con;.f..ituicão e redigil-o de modo a permittir a crea.çíio dos 
f'l'ibunae:;; regionaes de se~da instancia. na Juatica Federal'! 
:Porque se -ha de consideyar inopportuna essa alt.eração, se a 
crise pela qual passa, a j~sLiça ne·ste -momento, encontrará re
med:io e:fíicaz na creação ·desses -~tribunaes •. A nosso ver, para 
semelhante alteração não ha melhot· opportunidade;. Eis por
llUe subscrevi a indicacão do Sr. Deputado Elpidio /de Me·s
quiliat o sQu dej pan·ecer que a mesma seja. tomada en..· conside
racão pela Garoara e convertida em propostu de revisão con
stitucional pelo· Congresso. 

A altera~ão a fazer é insignificante: bastará encal"~ar no 
dispositivo citado as expressões do dispositivo correspondente 
da Constituição Americalia - ~corr.: a.s excepções que. o Çon
gresso ·Nacional estabelecer», para que se torne_ constlt_ucron!ll 
~ crea.;ão dos tribunaes regionaes de segunda 1UBtat~.cna. Fr
ca!l"ia e11lão a:ssí!n. redig-ido o art-.. 59, n. II: «Julga,r, eu; grá() 
cJe recurso, as- questões n:esolvidas pelos juizes_ e tribunae,; 
federae~. com as excepçõe.~ qnc o Con(fres:;o l'~'acwu;al esta~e-' 
lecer·, n<'sim como as de que tratam o presente ar!l.Jgo, § i e 
o art. 60" . ' . .o: 

A' vista do exposto entendo que a Cama.ra devera ,tonntl' 
~m considerac-ão a indicação e se pronnncia:r sopre a ~r;?·!!ma, 
adopta!ldO r;omo proposta da refot·ma const1tuo10nal aht pl_l
dicl~t., o seguinte projecto: · 

O Congres~o Nacional de~reta: 
. Artigo unico.. Fica substituido n art. 59, n. II, da Con

~tituil}ão da Republica pelo seguinte: <Julgar, em gráo t:Ie re
curso, as questões !resolvidas pelos juizes e tribunaes federaes, 

c.- Vol, XV 2 
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com as excepcões que o Congresso Nacional estabelecer,. assim 
como a.;; de que i,ratam o present-e artigo, § i • e o art- 60i>: -
revogadas as dispo'siçõe.s ·em: . contrario. 
·. ·saJn das _Commissõcs, 18 de- dezembro de 1920. ~ ~rt~ 
dente de Moraes. · · ·. · · ' 

INDIC.~ÇÃO N. 7, DE i920 

" Consideran~o que a· Consiif.uição da · R~publica. attribui t:l 
. ao Supremo . Tnbunal. Federal. como tribunal de 2·· instanaia, 
· a competenc1a _exclusiva para conhecer e julgar todos os re
cursos de d~c1sões e sentenças dos juizes e . tribunaes fe-
deraes; , · . . 

Considerando que é, portanto, inconstitucional a emenda 
do Sena.do ao p'rojec~ n. 197, de 1916. qúe transfere aquella 
attribuição e competencia do Supremo .Tribunal Federal l)ara · 
outros orgoãos judiciarios; · ·_ · · 

Considerando que a Constituição. no. art .. 34, § 26, confere 
ao Congresso Nacional competencja privativa·. para organizar 
a Justiça Federal, c que o art. 55 não lhe permítte d~legar 
essa funccão soberana; · . . ~ . ·· 

Considerando que á vista disso é tambem innegavelmente . 
inconstitucional a emend~ n: 25 do Senado ao•. referido .pro
jeuto, pois concede ao . -Poder Executivo autorização para crear .. 
tribunaes r egionaes, em detrimento do Congress9; a quem cabe 
exercer exclusivamente.· essa ·att~ibuição; . · . 

Considerando que pelos arts. 235, · § f 0
, e 2U do_ Regi

mento da Camara dos Deputados, não póde a Mesa desta Casa · 
dó Congresso acceitar, por serem inadmissíveis, proposições 
ou project,os que deleguem a outro poder attribuicões priva..;. 
tivas do . Poder Legislativo; · · · . ·. · . 
. Mas, considerando . Que tudo quanto diz respeito á .forma- . 
ção, attribuicão. exercicio e limites dos poderes politicos e 
garantias dos direitos 'individuaes, e por conseguinte á. orga
nização do Poder .Tt.1diciaTio, orgão da vontade nâcionat · e de
fesa suprema da liberdade civil. constitue no direito po]itico 
dos povos cultos materia constitucional, e não deve;· pela sua 
alta relévantlia, ser~ objecto de lei ()rdtnaria; · · · · 

Considerando, que o Poder Legislativo af.tenderá á neces
·sidadc urgentP, apparelhando o Poder Judiciario para melhor 
exercer as suas funccõe-s; · . ~ . · · · . · 

Considerando que· a creação de tribunaes·regionaes, apre- · 
sentada. na emenda. do projec.to n : . i97, offerece urna solução 
favoravel áquelle objectivo; . .· ·> 

: Considerando que e.stá nas attribuições do Congresso sa-
nar a inconstitucionalidade· do l'eferido projecto: · 

Inaicamos q'ue a . emenda n.·· 25 do Senado ao · projeclo 
n. 19i, de 1916, seja admittida. a~ debate pelos tramites e nos 

. 'precisos termos <lo art. · 90 da Constitui«;-ão Federal. 
Sala das sessões, 4. de oui Ubro de 1920 • .....:... Elpidio de Mes

quita.; ,...., Rau~ 'AJves.- '"'"':: T_<n·q~t~ Mo,reira.· 7-: Pir._es de Ca1·- ·· 
~alh.q_.~ ~ L.~Q'!!C!W Gçlr~o.,;: ~ ~~u~m~ ;{OJ!J:Jrl!ho~. = '§~f!..br(! • ·-·· . . ·, . ' , _ ' ' ". 
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; Ji'iilw. - Mario Her·mes ·- Pii.checo Jlende$. - Alfredo Ruu. · 
- Rodrigues Lima. - SeveTiano Marques. - João Carlos Pe

·reira Leite.- Vicente V. Piragibe. -Cunha Lima.- 'J.'homaz 
Rod1·igues: - Tlwrnaz Accioly. - llde{onso .Albano. - Ozório 
de Pai-va. ·- F. Ayres rla Silva. ·.- Oleuario Pinto. - Affonso 
Barata. -José Maria. -Luiz Ba1·tholomeu. - Dionysio Ben
tes; - Azurém Furtado, - .Ma1'inho de Andrade. - Manoel 
·Reis. - Deodato Maia. - Prudente de Moraes. .__:_ Cincinato 
B1•aga. - Costa Rego. - L-uiz Silvei'ra. - Jóão ltlangabeira. -
llfanoel· Nebre. - i.11endes Tavm·es . .:_ João Menezes. ~ Arlin-· 
do .Fr.agoso. - Dauro ViUas Bóas. · - Affonso Castt·o Rebello. 
- ~alies Junio1·. - Sampaio Vidal. - Prado Lopes. - 1. 
AJ'111t.St/). - Ep!J,iyenio de Saltes. - J. E. de "l{acedo Soares • 
.,L ·A. A. de· Azevedo Sod1·é. - Heitor de Souza. - Abdon 
'Baptista. ..:.... Pe1·eira Oli·veira. ~ Tei~eira Brandão. - Fran
cisco V alladar·es. - Anto~io . Agttin·e. ..:........ ~tanoel Jtonjardim.: 
......;.. V baldo Ramalhete . - Gomes Lima.. - Salles FiUw. 
'N.· C~nboim. - Abel Chàrnont. - Morei1·a da Rocha. 
Octavio áo. Roc!ta Mil·anda. - Herculano Parga. · 

São lida:; e vão a imprimir ~::; segllíntes 

ltEDÁOÇÔES 

N. 326 B - 1920 

'Redacçãc.· . fin().l · ~o pr·oiecto n.- 326, de 1920, que re{futa a 
locação dos p1·etdios ut·banos 

O . Congr;;:ssó Nacional decreta: . 
Art. e Não .havendo estipula~;ão escripta. o .prazo de 

· locação dos predios urbanos entende-se de um anuo . 
. § ·1.0 Si não houver denuncia. coni tt·es mezes de antece-

àencia, a· Ioca4;.ão estat•á lH'Orogada po1· outro tanto tempo e 
. nas mesmas -~ondiçõe:; dt\ anlcrior. 
· !§ 2." São . excluídos desta rc:;1·a. os militares de mat• e 
terra, que forem ·removidos e os funccionario::l amovivei:s, 
nos mesmos casos. 

Art . 2.0 A detiunda >'Cm anlcccdcncia de t.t'es mezes, só 
.será. valida P.Ol' interpellucão judicial c pcla8 r.:ausas .~:;cguintes: 

a) · falta àe pagamento da renda pot· dois mezes com-
pletos; . · 

.b) uece<;sidadc::;· de obras indispen:savci!õ ele conservação 
ou segurant;a. · 

Art. 3.~ ·No caso de obras indispen~aveis, feitas pelo ·se
nhorio, aO iUI}Uilinó que para cll.aS Slf faZ<ll'Cnl tiver abandO
nado o · predio, cabe a preferencta ele voltar par.a o mesmo, 
desde que .tenha cumprido regulan~cnte os s~us deveres. 

A.1·L. !1. ~. Os contractos de locaçao de pred1os urbanos - a 
prazo · certo .- poderão sm· feitos por csct·iplura particúlar. 
l'egistr<Jlià no RegistrO: ·Gera! de Titulas., -· . . 

. - § 1.0 Delies constarão a renda, o prazo e a _que!}l in-· 
eumbe ~ pbr.iõa~ão de o~1:as . .contractuaes •. · · 
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§ 2.~ Na J"enda. se dirá o quantum, . si . mensal, trimensal. 
semestral ou annual, onde deve sm· paga e quando. 

-§ 3." Nas obras se descreverão quaes as uteis; as neces..; 
sarias e a:s sumptuariàs. correndo as necessarias sempre por. 

\ eont.a do sennorio' e as outras conforme .o contraeto . 
. § 4.0 0 St!I!O desses contracios será. de 3 o/o Sobre. O accres

cimO, sempre que houver augmento de renda - c é pago 
em todo o 0aso pelo senhorio, ao passo que o custo da eseri
pLura col'J'e fJOr conta do inquilino. ao qual o senl10rio _forne-
cera todos ns . ·op~umeulos assecuratot·ios. . -

·§ 5.0 Ncl.s locações a prazo ce1'to ·- si a locac~o fincJar, , 
sem que haja dt>.nuncia - com seis mczes. de aulecedeocia _, 
u en1 por ' parte do :senhorio, nem do inquilino, a P.t'Orogacão 
opera-se por Q.utro tant6 telllPO quanto o da primeira loca
cão c nos mei!rnos termos, pagando a pa.rLe interessada os sel- · 
los no The:;ouro Federal . 

§ 6.~ · Os inquilinos respondem pelos damnQs causados ao. 
predio durante a locação, sendo documenLo para a aecão exe
·cut.iva \a vistoria procedida no predio por occ-asião ' da resU~ 
tuicão das chaves. . .. 

Art. 5.• O pagamento <lo alu~;uel :5erú· feito ·mensalmente 
até o dccimo Jia do mez ·:seg'l!inte, salvo cslipulacão escriptà.; 

Art. . 6." O despejo let•á Jogar: · 
§ 1.• Si o 1nquilino nã(J · pagar o alug·uel no lll'azo conven

cionado ou , na falta de pràzo, alé o segundo méz · venci-do . 
§ 2.0 Si damnificar a ~asa ou della usar para fins illi-

cilos e · desll•>ne&tos . · · 
AI't, 7." '-lo caso de despejo maliciosaUlente requerido, o 

iuquilíno Lcm· o direito de habitar na casa, e sem pagar alu- · 
·gnel, pelo tresdobro ou tempo que lhe faltava para preen-
t:ber o con~racto. : · 

. Arl. s.• Nos despejos u rbanos o prazo será de 20 dias. 
prurogado pot' mais lU a crilerio d o juiz. 

§ 1.• Só sctá executaúo o despejo contra Ioca.ta1•ios e sub- . · 
locatarios •}Ue . hOl,JV(!t'Cill recebido ci[a~áo inÍ~ial. 

§ 2.0 Nos executh·os por alugueis d·e predios urbanos não 
poderão ::;cr pcnhot·ados os bens indispensaveis dos inquili
no::;. taes como: -cama. mesa, vesLuarios seus e de sua familiá, 
utensílios e fcrr·amcnLas de sua apparelhagem Jlrofissional a 
lJJ'Ovisões de ~omida at~ o mínimo de 300$00(}. 

Art. o.• Os ancnual.a1·ios ou 1oca tarios, que sub-arren
dat·Qm ou sul.IJoca,·cm, 110 tudo ou em parte,· ficarão, em tudo, 
::~ujeiios as re;;rus eoitsLanle:s do:s arLs. 2" c 3:• dest.a. lei . 

. Ar L. 1 O. A nuLífica~;ãQ pat·u. augmcnl.o de aiu:;ucl !SlÍ pro
uuzil·á cffeito depoi s de dois annos conLauos da data da res
pectiva certidão . 

§ t.• Esta dil:!po>i it;áo 11;in abl'angc os eonkaclo::; csm·ipt,,s, 
LJUC se rc;;cm durante a sua vigencia pela:-; suas respcctiva5 
clau:sulas . · · 

§ 2." PI'..:J..:ed~ ao augn~ento do aluguel o a.ugmen tó do lari-
oa.mento do llUposlo p1·edJa.l. . · . · 

Art. i 1 . O inquilin(.. notificado para entregar o :predio, 



C(rnara aos Depctaaos- lmll'esso em 2910612015 09:11- Página 37 ae 278 

2i 

de · que o locador precise para !'õua propria residericiá, terá o 
prazo de seis rrwzes para o desomiupar. 

J>aragrapho uni co. Sí o locador não flor nccupar o pre
dio de que desalojou o inquilino, !-\erft obrigado a pa·gar-lhe 
lllmà indP.mniza(.;'.á:O equivalrnl.e ao alugufll dll ,um aono do dil.o 
predio. 

Art. 12. Os recursos int crposLos do mandado que con
ced-e o despejo processado nn Justiça Federal, no Territorio 
do Acre e no Districto FP.dedral , não terão effeito suspensivo. 

· Art. H. R.'evpgnm-se ns rlisposi!'}ões em contraTio. 
. . ·Sala ·das Commisss,es, . ·18 de de~embro de 1920. ~ Raul 
Sá. - Prado r.opes .• - Cm·!o., Go,,·cta. . 

N. 576 C ...:_ 1920 . 
P.ed.flt:t;tf.o (tnot f.l.o rwojer:to n. !í76, de -1920, rmtoJ•izrmdo a na

tu1'al·iza~ão drt rm!llter est1•anqeira, casado com brasileim 

·O Congresso Nacional decréLa: 
Al't.. 1.0 O cn..c;am·ento da mulheJ• ost.rangeir·a 1·om bJ·asi

leiro, mesmo que não tenha residencia no BraSil, if11.por t.ará 
em a naturalização da inulberr, que adquire de'sde logo il. na
cionalidade brasileira, sa!vo se fizer constar do t.ern.o de ca
sa~mênto que quer con.~ervar sua' nacionalidade de or·i~em. 

A~rJ. 2.0 A mulher, nas condicões indicadas, que houYer 
feito consignar- essa vontade no · tell'rno do easamento, po:lerá 
em qualquer tempo · ser naturalizada brasileira, desde que o 
requeira ao Mini'stl'o da .lusliQa. e Negocias Interiores, em pe
tição a~~jgnada por e lla e pelo IIJarido, com as firmàis :reco-
nhecid&.s. ·. · · · 

Paragrapho unico. Em ca~o de ausencia ou de impedi
:n;enLo elo mar in~. poderá n sn a assi::maturra ser dispensada 
p elo juiz federal. mediante just.ificação, por rlocumenLos ou 
:ftAstemtmhas. · 
.· Art. 3.0 Na h}rpof.b esc. rlo .art. 1° o f.ermo de casam·enLo. · 
dcvidnmcnt.o rregist.r ado no Mini!;ll.:erio da .T1J.st.i4}:l 11 Negocios 
Interiorl'~. ertnivalll ao Hlulo declarat.orio da nacionalidade; 
na byPothPs~ do nrL; 2°. tal titulo será expedido pelo mesmo 
rninistet•io. 

Al"f .. 4.0 Revogam-se a.c; r.li ~posições em cont.rwrio. 
Sal!l. daR CommisBÕes, 18 de df'zembr(\ <lP- 1920. - Pradn 

J.npe.~. - Cnrlmt Garr.ia. - Ra11l .~á. 

N. 1169 A -- 1n20 
llP.dac~:iio ·fi·na.1. rin orn.1cctn '11. 6G9, de 1920 •. nhrinrfn n ~~?dito 

~.~pP.éinJ. de 1 :.ri~5$. tmrn . ptl(lnmr.nto dP. dinriiM n Herm.r.-
lincln Pen•,!irn Li·nt.a · 

/ · 

O Congresso Naeional resolve: 
. Art. 1.° Fica o PrPsident.e ria RP.pnhlica a·ut.orit.ado a 

abrtr, pelo Ministerio da Fazenda, o credijto etlpecial de réis 
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:1 :825$, QUC SP.. destina ÍlO pagamento de diarias vencidas Cn! 
1919 por Hewmelíndo FP.rroü·a Lima, CSl:l'iYão do ext inclo 
2" púM.o í'iscal do Alto i\l;r·e. . · 

At<L 2." Revogam-se as disposicõe·s em contrario. 
Sa.IRJ das Comn,·issões, 18 do dezembro de 1920 . .,..- flaul · 

Sá. - P~·ado Lnpes. - Gm·los Garcia. 

N. 681 A . - 1920 

Redacçãn [irw.l do projecto n : ·Gst, fie -1920, quc,ab1•e ~ Cl'edito 
. . espe('iol dt; 24.5DO:UOO$, pm•a paqa·mcnto de cortzpromü-
' sos assu.midos peÚ! . Llq'!/d B 1·asile1To · 

• O .'Congre·sso Nacional t>csolvc: 
. .Art. 1.° Fica o Gov~rno auLorizado n abrir, pelo Mini,;le
rio-·da. Via(;ão ~ Obras .Publicas, .um credito especial rlc rcts · 
24.5.00 :{100$. destinado ao pagamento de comprorr;i~so~. assu-. 
mi-dos pelo I:..Joyd Brasileiro. já vencidos e a · .se vencere-m aJe 
31 d'e dezembro de 1920. . · · '. 

Art.. 2." Revogam-se as disposições em conlrario • . 
Sal~ das Commis:sõcs, de dezembro de. 1920. ---: Raul 

Sq. - P1'ado Lopes; - Cm•!os Gm•cia. 

N. 692 A-- 1920 

Redac~ii.Q final do 1n·o,ier.to n . :692, de 4920. que auto1•iza o Go-
. verno a c-onceder subvenr.cí.o rros Estallos, municípios, wrr--: 

ti!:ulares 011. erji-P?'eZIJ.s po,· ~stes oraanizndns, q11.e,' S'ent 
P1'i1-'1legio de sono., se P?'01nt.ZeTem- a construir e consert' lll' 
est.rlldas d e 2'odáue'f!?- · 

O Congresso Nacional decreta : 
ArL. . 1." Fica o Poder ExP.cu tivo autoriia!'lo a conced-e~ 

subvenção _ aos Estados. municípios. n particula1·e~. ou em pro-· 
zas por estes organizadas, que, sem privilegio de zona, se vro
puz~rem a c-onstruir e conser var nstradn~ de rodagem. 

- Art .. 2." No ca.So de ser a subvenção $;O!icitada pCir qual
quer Estado ou rr!unicipio, ú _condição essencial para a sua 
concessão qua as. estradas pro.iectndns ·se destinem no uso pu
blico e -gratuito, ficando a ampln. liberda~c rlo trafego apen;is 
.su,ieita á medida. de policia. decorrentes da prc~cntc lei, e a 
restricções passageiras que a execução de reparos porventura 
determine. · 

§ 4.0 O Estado ou municípi o rnqucrenle deverá provar 
que dispõe dos reC'.urso~ nccessarios ~ para a boa conservncã~ 
. da obra. cxP-~utada, quer rl'lsultcm dP. verba consignada no or
çamento ord)nario, qunr sojam o producto de qualquer taxa 
especial, qpe r.ão affccte dircctnmenf.e ~ transito pela estrada. 

· § 2.~ ·As estrada!\ · deverão ser franqueadas a qúaesquer. 
vchiculos, automoveis ou não, ci:nt:l excepção ·dos ·chamados 
carros de bois, que por ellas não pc:Jderão transitar. Ao Po ... 
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.'dnr Exccí1tivo comp~tô fixar, no re~ulamento que haiíar para 
a observancia das r.ondições impostas pela presente lei, o .mi
nimo admissivel nara a Jarp;tlra rln aro e .para 0 ('.omprirhcnto 

· do r aio das rodns. 
§ 3." Conforme se trate de regii'í~s montanho~:as ou nüo, 

es:;a subvenç~ . .:J poderá ser : 
a) r~!".peclivamente at.é 7 :000% e /~ :500$, por kilomefrn, 

para cst.rndas cujo leito i'ôr revestido de l10a pedra britada e 
r.onsolidndo !)elos or.or.c;::5ios t..:Chnicos da telforrtização, maca
damização ou ontwi mais aperfeiçoald•n. 

b) respEdivamentc até q. :500.'f; e 2 :500.~, por kilom~?t;·o. 
para estradas enjo 1eito F•r cnns(Jlirlado rom cascalho mnca
damizado: · · 

c ) rcspcctivarn~nt.P. at~ 2 :500$ c 600$. por kilome1.ro, 
para es lradas de lei1o natural não arcno!'io. devidamentP. aba
hnlado c coiisolichdn por c.ompressov. no minimo de r.inco to
neladas de pe!<o . 

. Art., 3.~ ~o caso de se1'·a. ::;ubvenção solidificada por par
ticularl's .. ,r;1o conrliçlícs essenciacs pnra a sua concessão: 

' . . 
a ) que fJ privilegio para a exploração industrial das es

t.raqas nãn tenha. dtiraç:ão maio!' rte 2 'ilannos, ao cabo da .qual 
passem cllas ·para o domínio publico, seín onns para o Go
verno F ederi\J, e sc.iam mantidas, desdP. então, pelo;:; Estados 
ou pelos munwipios, nos tP.rmos rlo art. 3° d cst.n lei ou pelo 
proprio Pod-:Jr Executivo fln União. s r.- lhe t?l)nvier. assumir. 
~;emr.J:hant.e enca.rg-o; . 

b ) que os c.onccs!: íonarios se próponham a t?onst.ruir e 
·cnnsel'Vat' as ostmdas para a exploraç:io r.los ser ,iiço!'. dP trans
portes -de cargas e p::tssageiros, por meio de anl.otnoveis, in
dustria.es, e 1•ossuam, não só vehiculos dessa especic. como 
a,-, indispcnsaveis in~;f,allnçües mecanica~, em numero suffi
cienlP. e com capacidade bastante, a ju iw do Poder ExP-cutivn 
p:-tr:l- ·que fique assegurada n. .reg·ularidadc do Lrnfego; 

c) que ns tarifas de transportes, tiuf' org:mizarem. sejam 
préviamcnte s<lbmettidas á approvaoão do Poder Executivo. 
de ires em: tres nnno~, pm·a o fim de serem r eduzi.das. sempre 
que a rer.cita l.otal. diminuida das despesas com n m:muten
ção dos serviços, r.orresponder ~í importaneia mnior que .a 
snmma .da quota de amort.iza!:ão ·c os interesses. :í. razão de 
12· % ao .':lnllo. do capifnl pl'oprio effcctivamente invr.rtido 
nn empJ•eza pelos concessionarios; . 

d ) que gosem de uma rcclncçíio ·de 30 % dns re~pcct.i,·as 
tarifas, :.í. .requisição do Poder Executivo da. União e dos Es
tado;; servidos pelas est.ra.rl-as, OU OÓ agent.eii S•ilH•, devida·· 
menti! autoriz3.dos. os immigm nl.e:3 e t.rabalhadores nacionaes. 
rom as sua~ h:igagens. o;; ràachinismos dc~t inado,; ú lavoura. 
as plantas e ;:.en1entes. os rem1.~dio~; e gcricrós reclamacloi\ em 
c-aso -de r.alamidade publica, as força~ do Exercílo e das poli
cias, e, em garal,· os funccionarios· publicas federaes c muni
cipaes. quando viajn.rem em. razão do respectivo cargo; 

e) gue seja gratuita a condücção de maJas do Correio; 
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• f) que fique garantido ao Poder Executivo da União, dos. • 
Estados c ::los rou•l ir.inios, r.m caso 11e necessidade publica., o 
dit·eito de uf.i!iJ.n<:úu dns e::;Lradas e requisições do respectivo 
material rodante, mediante condições estipuladas na: confor
midade do rc;.~"r rll~n adnpf.ndo. em casos identicos. pára as es-
t radas de fn1'1';1; · . 

. g ) qu4~ fiq111• l' l'l'41'1'Yndo ao Poder Executi-Vo da União, dos 
Estado~ r_• rruudcl pioto~ o rlireito de impôr multas até o -limite 
da p1·opri1L -41llm~ nciin. por infracções das cla\;lsulas constan
tes (]O (~nn 1 r•:rl'l.o, onrlr• hií.o de !':Cr consignadás as exigcncias-
da pr·ei4ent.n Ir• I: _ : 

/1.) nun f 1C illf1 i~~:nalmnnl.c reservaclo ao Poder Executivo 
da Uniãn, dui! K .. l.o.oloil ou d •. -. mnnicipios ll direito de encam
par;üo. r!m ,rualqu,.r· l.empo. após t.re~ annos, contados da inau
gurnt;ão do.~ ~tH'Viços, de todas as obras. mater-ial rodante _e 

- machini~mo!'l, nwdi:tnLP. indemnização que corresponda ao ca
pítal ZJI'Opt·io, nl-1! então empregado pelos concessionario9. e 
juros rclat.i\'o..;, ú I'::tzu.o de -10 o/o ao anno, menos as quotas de 
amol'ti:t.:u:iio ro .í u rn~. porwntüra recebidos nas tircumstancias 
pre.vi.qftl s nn J(•fl rn c rle:o:r.e arf.i-go. 

· . Pnt·nr;J·nrJI(, tllligo, .Conforme se trate de r egiões monta-
nhosas nn nií -,, C )I !li\ ;.:uhvenÇão poder~ ser: . · 

n) rCRfl,'t~l.ivnrn«'n tn :ür~ 5 :ODO!J; e 3 :000~, por kilomelro, 
. pax~a Cfltrll:d'l~ IH\~ t•onrlii.IÜ~S estipttladas no art.. 2°. § 3°, IP.t-
tra a: · 

IJ ) l'PHfWt•li \' Oll1Nl lr. u.l.l! :3· :500$. c 2:{)00$, :por kilog1etro 
para 1'81-r·ar.l:J-l, nn~ r•ondir.-õcs estipuladas no ·art .. Z', ·s 3"• let

. tra IJ : 
r. ) r·r.!Jr•''!l.i,·nrncnt,e ntA 2:500$ e 500~. · por kilometro_. 

parn l'~!.t·nd~~ nrl~ t•oncl ições est-ipuladas no ar.t.. 2°, § 3°, let-
J~~ r. . . 

Ar r.. !4 .• Dr~vr!t'lí.o ser préviamente sulilllettidos á ~ppro
vaçüo do M lnlt4t~l'lo da Viacão· e Obras Publicas por interme
uio c CIJffi (l ~;'lNJ(~Cr i! a . Inspectoria 'Geral d~ Fi~qalizacão das 
Estrndnt~ do 1.• orro. os seguiiit-és documentos.: 

a) phwtn ~r.rnl, na escala. de i :AOO. éií'l que sejá ret:ire
.scnf.ndn pcll' t:lli'VIUl de .nível. espacàdas ·de tres metros, .a con- · 
figurnciio du tnrreno até 20 metros. pãra cada lado do eixo 
-dn o~t .rndn or·ojcotnda; · . · · 

b) pnrnt longít.udínal, na mesma escala. pàra as dístan-
: :Cia!\ em pr·o.l<'ecõos hórizontaes, e na de 1 :.400 _para 'as -cotas; 

c) p01•fil transversal di:i. estradà e projectos das princi- . 
paes obrl\~ dt~ n r f. c na escala: de 1:200. -
. · Art. ri ." A~ estradas deverão satisfazer áS seguintes con- · 

. dicões: · 
. a) n lnrr,"Ut·n util do leito será, no minirno, de 'quatro · 

metro~ nas rngU5cs montanhosas; nos chapadões e regiões le
vemente accidontadas, esse niiliirrió será d·e· ~inco metros, nos . 
alinhamentos t'úcl.os, e seis metros, nas curv:as ; largura ·essa 

,. que deverá ser augmcntada., conrorrne a ê~i*enéia do-trafego; 
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b) a rampa · maxirna admissívei será, para as estradas 
de leito reve,;tido <le 3 · % na!i regiões ·planas, ou na ligeira
mente acicd~ntada, e 6,5 % nas regiões montanhosas; -para 
as estradas Je leito natm:al, consolidado por cylindragem, es
ses maximos serão respectivamente t.olerados até 3,5 o/o ; 

c) o raio minimo sená. de 50 metros e, por e:Jtcepçõenas, nas 
zonas montanho~as podera ser diminuído até 30 metros. Em 
qualquer caso; quando o raio s~ approximar destes minimos, 
o perfil transversal do leito <leverá ser convenientemente mo
qificado, de fórma a serem attenuados os effeitos da forca 
centrífuga; 

a) .. a profundi.d·adc e largura. das v.alletas, {)S passeios Ja
:teraes, .as obras djversa.s de proteccão da estrada, etc., serão 
:especificados pelo Poder Exccut.ivo, em regulamento. 

Art.. 6.0 O Pb-rler l :x.ecuÚvo determinará a carga ma-
. ::dma dos vehiculos,. tP.n1.o em constd-eracão os typos usuaes, 

de automov€íS. · Para · o ca.c;o das est.t·adas mencionada& no 
art. 2°, § 2", essa carga )(laiima serú determinada de accôrdo 
com os t.ypo~ de veh iculos, que. com.· excepção dos chamados 
ilarro~ de bots, por eJlag poderão transitar, e tendo em ·cont.a 
a. existencia ou não de mnlas. entre o eixo e o estrado, a 
largura. do aro e o diametro da·s rodas. o esforço ml}x ~mo que 
.o motor possa produzir. etc. . ' 

Art. 7.0 No leito · das estradas não poderão ser e~tabe
lecidas porteiras, tranqueiras ou qualquer fecho de igual na
ture7.a e fim; ·nos logares em que isso fosse necessario, con
struir-se-hão mata-:burros, que impecam .. a passagem de aní-
1Jllles ~ não ~mbaracem o trafego de aut.omoveis. 

Paragrapho uni co . Tratando-se · de . estradas construídas 
pelo poder "PUblico, cujo trafego será regulado pelo § · ~" . do 
art. 1", alén dos mata-·burros, estrnbelecer-se-hão desviots 
com porteiras. · . · . · . . 

Art. 8.0 Para .o cffeito de pagamento da subvenção ccin
cedi;:ia, o Poder .Exedutivo poderá limita~-se a mandar .exa
minar o .tra;}ho Ol:l lrechos concluídos. caben<io-lhe, porém, 
em qualqUer tempo, o direito de nscálizar a consf.ruccão e 
conservaoão ,1as estradas, e bem. assim os serviços nellas exe- . 
. c1,1tados. · . . . 
. Art .. 9." Os !)articulares, ou governos estaduaes e muni
cipaes, que obtiverem os f!lvores da subvenção, ficar ão abr i-. 
gados a enviar, annualmente, á Inspectoria Geral de F iscali
zação das Estradas de .Ferro. t.odos os informes relativos á. 
vida technica e industrial das raspect.ivns estradas, sujeitan.-
rlo-se á fiscahzação das me!>mas. · . ' 
· · Art. 1 o, As suhvencões . de que t.rata a presente le1, se

rão pagas ppr secções de 30 . kilometros de estrada, entre
gues ao trafego, nepoii> rle \'istol'iadàs e acceitas pela Inspe
~toria ;Geral da~' Estradas • de Ferro. abrindo-se para tal fim 
os necessarios rrerlitos na repartição do Jogar em que a es-
~itada fôr coll3tr·uida. · .· 

, Art. 11. O Poéler Executivo só concederá as subvew;ões 
• a que se refere est.a. lei, dentro da yerba annualmente votada . 
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na lei rla d<!spe>zá, r.fin r··n(]~inln !oltnar .compl'Omi>';:o;; - ~uperin-.. -
res :i vct·ba t·~fericlh. · · · · 

Art. L:2. Cont.inuam r.m vig-or as oJ i;:;posições do doere to 
n. 8.324, de 27 de outlJbro de 101.0, do dec·r~l<> il. 1'2.926, 
de 20 -de ffi!lNJO de 1918, e respectivas instruccões, que n.âl 
cóllidirem com n presente lei. . . • 

Art. 13. fteyogam-sc as disposições em contr3rio .. 
S~la das Commissões, 20 de dezembro de i 920. - Rcud 

.'id. - Pt·ado Lopes •. ~ Carlos Gat:cia. 

N. S89 C -- i920 
·.·Estabelece a~ condiÇões á que se de.vem submette1•. o., estrari..; 

geiros residentes no Bro.si~ para· o fim ·de ·obterem titulo · 
de - no.tu1•a1.izar;ã~; ~om parece1· da Comrnissão d.e· Consti-. 
tu.ir;ão e ht8tiça sobre as cmerulas ap'f'esentalias em 3" dis
cussão e sub-P.mendo.s dei mesma Commissão. 

De noyo volta (L Commissãô de. Constituição e Justiça o 
projecto n .. 589, <lr:: 1.~20, em 3~ · discussão, :lfím àe que se 
manifeste;. mais uma vez, sobre as emendas do Sr. Deputado 
Joaquim Osorio, já off-erecidas. e rcc!l.sadas ria p_reccdent.e dis-
cussão. · · 
· ·Sobre càda um á dirá · esta Commissão ~sua opinião, amda 
quando haja de. repetir seu parecer., · 

N .. ,, 1' 

Supp~ima:-se o art..: 1.0
: • 

. Pelo dispositivo do ,projecto, a pr~a de iiaeirinalidade 
adquirida· por for-,;a do ilisposto· -no § 5° do art. 69, da Con
stituição Federal, s6wmte poderá sel' f~ita por titulo. âecla
r~torio expedido pelo l\lini stel'i~ -da Justiça e Negocios Inte
riOres. Entretanto, tal proYa fe1ta, com .qualquer processo re
gular, não pód-e deixar de pr>.oduzir effeitos legaes inõe.pen:.. 
dente mesm() -da -expediÇão de titulo ·declaratorio. Assim, 
v •. g.' o estrangeiro que .prova!' perante a justiça _pu.blica 
-achar-se nas condições do § 5° do arl. G9, não po-derá dêix:u· 
de -ser reconhemdo na q11 a !idade de cidadão brasileiro, e si 

. o juiz .fôr o do álistamento, não poderá ~eixar de ser irfcluido 
·na lista d{)s eleitores. fndepcndenf.emenle de qualquer titulo 

· d:eclaratorio ; . ·· · 
· Neste caso, o titulo ·de eleilor vale como titu lo declara
torio. Deve, por .isso, de prHerencia, s·er .mantido o cri teria 
do Iegislad0r de 1908, que autoriza a expedição do titulo de-

. claratorio, mas não com caracter . obrigatorio .· 
Não-procede o argumento· de ·que, s em a c:tpedição do ti

·tulo -d-eclarat.orio a Nação ficará na ignorancia ae seus na-"
qionaes .. Não ha ex_pedição de t.itulo para os nacionae~ de 

· origem e a Nação_ nao de~Qnhece quaes._ sejam esteª'''· ...:-.: 
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. _ .. 'Para. esse ef fP. ito, h a os serYiços permancnL~. dri nlista
menLo r.lc il.oral c milit ar . r. o l'eccnseamento · clcrennal da po-
pulação ., · ' 

Pm'f!Cf'.i· 

Para avalia~ ·da· s~gurança com que o nobre autor da 
e!~Jenda suppress1va .do · ·art. :1" do substitutivo desta Commis
sao, approvado pela~, Camara, com prejuízo do projecto do 
Senado,_ .vem t~mente. com.b!ltendo o . trá.balho de regula
mentaC}aO orgamca ·do diflpostttvo constitucional. · basta con
frontar a affirmação oom que justifica a eliminação preten
dlda e . a disposição· que pretende eliminar . No commeutario 
em grypho, ~~Jienta que o artigo eliminando exige que a pro..: 
va dos reqmslt<?s do n . 5 do 3!-'t . 69 da Constituição s6mente 

· se faça pelo titulo declarator1o, quando nem esse adverbio 
nel!l qualquer outro predicado restrietivo se encontra no re
.ferido artigo . Nem podia estar ahi a restriccão exclusivista 
porque o proprio projecto consigna no art. 4° outr.n maneirá . 
de se fazer tal provâ. · . 

A argumentação se baseia no falso suppost.o de quo o 
projecto desta Coromissão torna obrigatoria a e:xpedi(}ão <lo 
titulo declaratorio aos que se naturalizam por força daquelle 
dispositivo constitucional: sem perceber o .alcance da medida, 
que é processual, tão sómente processual, e não confere si

. não um meio facil, rapido, uniforme, · administrativo, snm-
mario de provar-se a existencia do direito do tacitamente na-

. turalizado. J:imais a qualidade, o direito, a prerogativa, · que 
· se pretende por essa fórma provar, desapparecerá do indi

viduo, que preenche as condições do texto constitucional, por 
ter. elle. preferido outra f6rma ou p·rocesso de prova ou por 
guardar-se, abster-se ou esquivar-se ao gozo ou exercício 

· de. taes regalias. Não precisa de provar que é brasileiro, prn
fere continuar aos olhos de todos como estrangeiro ? Ninguem 

· lhe tomará, por isso, contas . Mas não percebemos onde está 
a offensa aos' direitos desse estrangeiro, que é brasileiro em 

·· virtude de um facto declarado na lei supt:ema, ao lhe dizer- · 
- mos a man~ira mais rapida de provar a cxistencia desse facto, 
· sem impedir-lhe o emprego da outros meios de fazer tal 

prova. . 
· A situar-ão do estrangeiro .. a que se refere o n. 5 do 

art . 69, antés de provar os r equisitos ahi exigidos, é a de um 
indivíduo q ll{\ tra7. na mão um livr o fr.chnclo ; não n .póde nem. 
deixa ler. A -lei organica. lhe diz: si quer que. se leia .o que 
se contém· nesse livro é preciso abril-o. O nobre Depu tado 
cntendl> .que . a recororoendação é inutil ou vexatoria ê que. 
basta ter na mão o livro para que todos conheçam o que nelle 
se :·escreveu . Tudo mais é restriccão ao direito desse indivi
duo e. á liberdade de exigir que se leia um livro fechado 
atravez da capa. . . . . 

Ora· sabendo-se como se sabe. pelos . pareceres ant.er lO-:: 
l'e.\!, que· esta Commissão não ac~eitou_ o projectp _do Se~o ' 
exac\.amente por que · tofnaya obr1gator~a a e:q>ed~çao do t1tu lQ 
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declaratorio, ·não parece licito que si ·venha insistir nesta 
supposta obrigatoriedad-e a respeito do substitutivo que -veio 
ft lume para abolil-a . ·-
- . O que a respeito pensa esta Commissão está resumido no· 
trecho de seu primeiro parecer sobre o proj"ecto· n. 589, do 
Sen,ado e o substitutivo não é ontra cousa sinão a articulação 
~esse pensamento, que é o seguinte: · "> · · 

:cSi é muito conveniente estabelecer _ em :lei a fórma pela 
qual os estrangeiros podem obter. o · titulo de cidadão brasi
leiro, <1ue lhes dispense a repetição _das provas das exigencias 
constltucionaEs, tO'(]a vez· que tenham de invocar os direitos 
(lecorrentes, não nos ·- parec~ constitucional que, para, gosar 
~de taes ·direitos, se .exija sempre a expedição do titulo decla
ratorio, quando hajam· feito aquellas provas e tenham sido, 

. ~m outra instancia, julgada boas. · 
o que o Jeg!s1ad01' cónstit.uinte quiz foi que o estrangeiro 

. prbprieL:I.rio t!'C immoveis c casado- com brasileira ou tendo 
filhos brasileiros fosse considerado lir~tsile-iro, quando resi- . 

·dente no Brasil e sem manifestação d'o o~sejo de conservar á 
nacionalidade de origem. _ . 
. . E' ·uma questão de fact.Q: provado o facto, surge o di':" 
reito. . _ · · 
. Póde a lei, como fez o projecto ·da Ca.mara e faz o art: 2• 
O.o Senado, :regular a f6rma de, provãr-s~ o facto e definir 
as_ condições de existencia do mesmo faetg; roas não -póde, 
feita· a prova na fórma e condições legaes, sustar~ suspende-:-. 
adiar ou invalidar o exercício dos direitos consequentes de.::~r;n . 
prova.· · - · ·. . · . · 

E', entretanto, o que faz o projecto do Senado quando as
tatue n~ art. 1 o que os estrangeiros, naquellas condições, uó 
poderilo · ser c(Jnsiáerados cidadãos b~asileiros depois de t~
rem requerido e de ·ser-lhes concedido um titu~o dedart:rf.orio 
'i;elo Miri.iStrc- da Justi{;a e Negocios Interioreu. 
, Não. Ellês serão .considerados Qràsileiros, ·ainda quant1o 
não requeiram· nem lhes seja concedido o titulo declaratur jo, 
sem':l_le que pro-varem a existencia dos requísiLos constitn-
~ionaes que .lhes as~guram aquella qualidade. · . 

Sem esse .~aracter de obrigatoriedade, porém, é o titulo 
<Jeciaratorio uma mE'rlidà de alta conveniencia; qu_,~!' r·:~ra o 
e"traugiro, que ;:,~im se naturaiiza., crner para / o Gover::to, 
qw~ fica conll<SCJ•Ljo e registl'a mais -um cidadão bra~iJf'll'O. 
~ctua!mP.nte, (JS i_-,!'ClS)IeirOS, por essa dispOSÍI;-'ãO ronst!tUCÍI):... 
nal incorporados -á nossa nacionalidade, são ignorados do po
der publico; passam a gosar de seus direitos em oonsequen
cia de uma funcoão automatica ,na qual nem mesmo sua 
vónta.de de modo expresso intervem. Muitas vezes essn von
:tade · só se manifestou no se-ntido opposto, mas, como dessa 
manifestaoão ninguem exige aualquer- prova, são e;n grande 
numero os estrangeiros incluídos ao cor;po eleitorál que s(l 
provar>am propriedade immovel e casamento com brasileira 
cu nascimento de algum ·filhO no Brasil, tend(} a ridiculo re- · 

. -
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-sidencía de_ dous mezes e inscriptos nos respecLivos consula
úo:;; como detsejosos de manter a nadonalidade de orgem !. .. ~ 

A insistencia, porém, com que se continua a attribuir aoo 
a.rt. i 0 do subst.itutivo uma forca de exclusividade, que elle 
não tem e que esía Commissão não podia, á vjsta de suas rei.;. 
teradas decl:.;.ra~,;ões, pensar em· dar-lhe, pois, ficaria em abso
luta contradiccão comsigo mesma e com outros dispositivos 
do seu articulado. forca-nos a propôr que se inclua no art1go 
alguma expressão, que, de uma vez por todas, varra do espi
rito 'de quem o lêr a famosa idéa de uma obrigatoriedade que 
:;6 existe na imaginação de seus opugnadores. Que díz o ar
tigo ? Diz que a tprova daquella especie de nacionalidade será 
feiLa por tüuto declaraoorio expedido pelo Ministro da Jus
tiça., a pedido do inLeressado • . De onde nasce essa nacionalí-. 
d_ade? Da prova''dos requisitos eonstitueionaes que a confe-: 
rem. Logo, o titulo declaratorio é a consignação, a attesta
~~.ão, a pr·ova de que taes requi8itos existem, fôram cabalmente 
provados, estão produzindo os effeHos que o· legislador con
stítuinle desejou. 'E' a prova de _que se adquiriu a nacio
nalidade pelo processo mais rapido,preferido pela lei. 

Mas, -para que o estrangeiro naquellas condições seja 
considerado . brasileiro, não é imiJrescindivel o titulo decla
raLorio; basta que -faoa a ·prová âa existeocia dos requisitos 
constilucionae:;. Onde póde Jazer tal prova '! Per·anLc os jui
zes da União ou dos Estados, em ·qualquer processo, . inciden
tementn, e os Jocumemos compr"obatorios serão enviados ao 
Miuistcrio da Justiça, para que esse estrangeiro, assim consi-
:derado brasileiró, possa ser registrado c, si quizer, se fôr 
conveniente, -si lhe am)l'ouver, requerer o t-i~ulo declarat.orio 
que lhe sirva de prova da nacionalidade adquirida por forr;a 
do ;()is!)osto no_ u . 5 do art. 69 da Constituioão. 

Não queé' · pedü· o ti Lu lo declaratorio de sua condi~-ão de 
brasileiro ? Tan.t.o peior para sua commodidade. porque ter:) 
de exhibir novas provas dos requerimentos consLiLudonaes ou 
a eedidão da senten~a que o considerou brasileiro. Onde a 
obrigatoriedade ti~ expediçito do titulo declaratorio, si por 
outros, embora mais compplicados· meiOs, se lhe faculta o 
soso dos direitos que adquiriu ? Não vemos.· 

Si ha vantagem para o poder publico na expedição do 
tiLlJIG declaratoriQ, porque essa expedir-ão determinará o re
gistro rio naturalizado, mais vantagem haverá Dal'a este na 
posf'c de um documt>nto que lhe poupará trabalhos, que lhe 
outor!rcll'{~ f) reconbecimento de seus direitos· pela simples 
apresentação onde quer_ que o exhiba. A sentencn ou outro 
meio de pro ... --a dos requisit.o constítucionaes ter·á o mesmo 
ofi'cil.os. mas r: :to f'.crá tão .prumpto. tão t·arJido, · tão seguro. 
De sorte que mais prejudicado fkará o e:;;Lrangciro naLurali
zado, que nãó quizer lirar seu tilulo declaralol"iu, ·do que {'I 

Governo que, pelo art. li•, lerá daqui para o futuro os do
cumentos, que servirp.m em juizo, e por elles fará o registro 
independentemente da intervenção direeta do interessado. 
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Para fazer desapparecer para sempre o duende da ohrh 
. gatoriedade, que s~ anda a vêr no art.. . 1 o, propõe a maioria 

da ~ommissão a seguinte 

~Ml!!ND..\ SU.SS'rlTUTl\'A 

Ao art. 'L' - At:creseenLe:-::;e no começo: 

Salvo o di5posto no art. 4~. 

N, 2 

O § 5" do art. 69, .da ConstituiQão Federal ·prescreve 
quaes os requisitos que devem satisfazer os 'cidadãos natura
Usados brasileiros por força do disposto no ~eferido texto 
constitucional para serell1 reconhecidos essa qualidade. 

As lettras a) c) di) fazem restricções, que só póde:iani 
:S!.>r feitas por uma reforma constitucional. 

Considerou a Commissão de -c~nstiiui~:ãu e · .Ju~tica da 
Camara o meu substitutívo offerecido em 2• discussão uma 
repetil;;ão servil do que está no n·. 5, do art. 69 da Constitui"-
~o~d~~-. . . 

O meu disPÇJsitivo reproduziu, com efi'eit.o, u tex~o con..;. 
stitucional n. 5, art. 69), ·no art. 1 o. Nos outros artigos 
:(2° a 5°) providenciou para a execução desse texto, respei
,tando o pensamento do legislador constituinte, a que não po-

.. !dia deixar de ficar adstricto. Si constitue servilismo a 
observancia da Constituição,. então seria, póde-se class1flear 
o meu substitutivo de copia servil. · · 

. Toda a lei crganica que se afaste da lettra c c;io espírito 
~a constítuição terá de ser hQ.vida como insubsistente, pois o 
le.gislador ordinario, sómente tem competencia para dr.cretar 
l~is organicas para a execu.cão completa da Con~tituicão 
:(art. 3'4, n. 341),. nunca para regulamentar' a Consutuicão, 
r,omo fazia o projecto do Senado e o fez o substitutivo da 
Commissão de Const~ui.ção c Justica da Camara. 

A adopção deste:.. d'lJbalbos só seria admissivel com a re-
fl•rrna da Constituição Federal. · , 

O Con.:,"'.I'esso Nacional não tem compeL(mcia pal'a desen
volver a. Constituici.í.o, como escreveu o H.elator da Commissi'io 
Je Constitu.icão c .TusLil.)a da .Cama1·a. mas, tão !"ómer.l.c para 
legislar para a su:i execução eomplcta, perfeita. Uma lei 
organica que não ficasse adslricta ao Lexto constittucirJn~l é 
que nã.o seria u.m acto digno do Poder Legislativo. 
· · . Allegou a Commissão que o n. 5 do art. u9, da ConsLl.
tuição se tem prestado a deturpaçõe8, de que factos eloquen
tes dão testemunho, e ,escre\•em: «Desde que uma ex,rJcl'iencia 
de quasi trinta annos ensina que ha esLrangeiros espe~ 
culando com a~ facilidades d-e um.a natumlizaçúo tllr,ita para 
prejudi~ar- os interesses f,la M1ção, d~LIJrpando o que a lei su.., 
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prema estabelec6u para os . bons, é nosso_ deve1' i1· "6i1,svar. ~a 
lt?gislação ord·inaria os meios de impedir esses males pel~ 
,·r_;·stabelecimento inteur·o.l do .di1·eito ·violado» l 

1\ia::l, quem decretou a naturalizar;ão tacita. ãi.l n. á do 
. àl't. 6'9-? Quem esLabeleceu as facilidades dessa uaturaliza~,;ão 
Lucita? O Congresso •Constituinte. A Constituição. . . 

Como, !Pôde o legislador ordínario cercear essas facilida
ües, crear difficuldades, buscar na lei commum os meios de 
:mpedir as vantagens asseguradas .. pela .lei magna~ 

Decretou a Consutuicão F ederal no § 5• do art. 69.: 
cSãv con~idet·ados ~;idadãos llca:si!eiros os estrangeiros que 

r ossuirem bens immoveis no Brasil e forem casados com bra
~ileiras, ou tiverem filhos brasileiros, contanto que residam 
110 Brasil, salvo si manifestarem a intenção de não mudar de 
nacionalidade."!>. · 

Em face desse lexto, lae-> individuo:;, uesde que não ma
nHes.tarem a intenç~o de não mudar de nacionaljdade, são 
cid.adãos brasileiros, verificados os requisitos constitueionaes,. 
devendo-se-lhes ex.pedir o titulo declaratono-de cidadão 
brasileiro, apenàs mediante a prova das respectivas eondi
I)Ões, feitas peios meios._..pegulares, desde que o requeiram. 

Entretanto, exige a emenda substitutivo ao p-::ojecto do 
Senado, art. 2•: · ·. . . . . 

Art.: ·2." Para-que seja expedido o titulo declnr·atorio de
ven~. o estrangeiro provar: 

a) que reside uo Brasil ha mais de cinco annos; 
b ) q:ue hão manifesio·u intenção de conservar a .su-a na--

cionalidade; . 
c ) que é casado com brasileira, com, quem convive ho- ~ 

nestamente ou á~ qttern, depois dessa conviV'encia está" legal~ 
mente ·separado; ·,ou que tem filllo brasileiro Leg·itimo ou. re
f:onhec-ido; 

á) que é · leoili-IM p o:ssu-idor de bens immoveis no Brasil 
quê. se 1J1·estam pa1'a habitc:ção. ou. para estabelecimento agri-
r:ola, comme.rcia~ ou industrial. • 

Fixou a Constituiçã-o Federal prazo de r esidencia para o 
estrangeiro naturalizado por força do n. 5, do art. 69 .'1 :A:. 
Constituição sómente alluC.e a. residencia, sem qualificação, 
nem restricção de qualquer especie, consequentemente o te:x:to 
con:;:titucionaJ não pôde fi car a m erce de leis ordinarias .que 
so faoam e desfacam. O conceito de residencia deve ser pro
cw·ado nos ensinamentos da. doutrina a-cerca da residencfa.· 
.(Pedro Lessa. Do Pode1· Judiciario, pag. 526.) 

A exigencia da lettra c, deste art. za, não encontra funda
n1ento na Constitui cão, que .não a póde autorizar. 

o casamento presuppõe uni lar, constituido para a reali
zaÇão .de el~vados · fins moraes. A autoridade judjciaria dá
lhe sancção, pois (} Esta.ào só reconhece o c~sam.ento civll.· 
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A QUI". titulo vem, agol'a., o legisla.dOI' ordinario exigir .. q'Je o 
cidadão estrangeiro casado com brasileira, prove que com eUa· 
convive honestamente ? Pois não é essa a presumpcão? E, 
queltl attesta a moralidade dessa convivencia ? .. P.ois não ..é 
offen<ler os melindres da famHia erigir uma tal prova ? ·E• 
uma reyoltante exorbitancia sujeitar um chefe de família a 
suppliear a urna autorida<le policial . qualquer, attestado de 
sua eon.ducta no lar. 

' 
PARgcF;R 

Esta Comniissão LP.m Lido ense.io de expôJ' longam~nta 
" s~u pensamtmf.o a r t>J3peito da int.erprM ... 'l.:,íi() unica, por· 

exacta, honesta e vet·dadeira. que póde t .Br I) dispositivo con
stit.uciónal que estabelece os r~qu.isit.os da naturalizacão ta
cita d<:~ n. 5, do a.rt. 6-9 . ..-

J.jlssa interpretação é l,ão rrel}iS!imente ·· traduzida pelo 
art. 2ft do subs Lit.ut.ivo já approvado em 2• turno, QUI?! {l pt'o
prio autor da ememla t.~m, a respeito da extgencia sobrr- : 
·l:asamento expressões. como estas: · 

«0 ca~:unen.f.o prP.Suppõc mn lar, . c.onstituido ·para. a 
realizacão dll elevados fins moraes. A autoridade :iuóiciaria 
dá-lhe sancr,:.ão. pois, o Estado só reconheM u casamento 
l' 1vib • 

.Mas é e.ss.!. exactamente o casamento que a fufur~ lei 
([efine como (I que a Coustilt!\c,:.ão requer r;at'a produzir di-
t•ei tos . · 

E' possiw~l quP. ná fórma d~ definil-o nãr> tenhs. sido a 
!l't.t.ra c) do art. 2" do subsf;itut.ivo l'~mplet.amente feliz e 

~ r-~ta · Commissão. já. o disse no seu anterio1~ parer.er · sobre 
·~mr.ndas: 

f:Poder-s~-J~a com alguma proce.dencia.. criticar o dispo- · 
~if.ivn <lo projecto e da emenda, quando se referem á. cón~
vencia · honesta, embora se não comprehenda a. constituição 
ele uma familia ou de um lar onde se tenha empenho.' em que 
a deshonestidade impre; o que se não :póde é cônsiderar essà. 
condição primordial dos casamentos digno<; como chocante. 
por off(msiva dos m~Iindt'es da familia e da mulbet' . brasi-
·leira. · ·· 

O contrario ~ que n. seria c muito : 
Mas quando se !houvesse de modificar a círcumst.a.ncia 

indiciitiva do casamento bem intencionado, no project.o t,ra
duzida. pela e:o.:pressâo - com (tuem convive 'hone:;tamenle ~ 
nunca deveria. ser disso p~olivo- a· desnecessidade da exigen:
cia ou. mesmt~ a ~ua Íllr.ouvenicrwia. porque ·,\ <I~> t.odo ponl.o, 
convenienl!~ c~ ar.ce$1"at·io qnP. Stí po::;sa ~eh l.ra:r.ido, como re
~luisito para a naturalização, a t•.cl!ff)nLção tlc um e'âsamento. 
r.ujo· intuito se.i~ a constitl:!-it;.ão du. i'amilia e nã . .{) um manejo, 
industriosamente :Procurado, como ·recurso facil e decisiv~ 

·. para alcançar aguelle favor. 
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. Desde que. a modificação assegUrasse impedir tal burla 
ou embuste. não se ~9s da.rla de acceital•a, pois, jámais sus
-i.entaremos, por capr1chüso empenho, as expressões preferi
das para traduzir uma· idéa, desde que outras se nos uffere
ç;am, com a ·capacidade indis.pensavel, · para assegurar sua 
perfeita realização. . 
· . Co.m o. que se não conforma o · nosso espírito de legisla

dor sincero e acautelado é que· para substltuli-as naua s-e 
nos proporcione e se deixe em aberto a lacuna perigo:5a aos 
interesses da Nação:,}. -

· Pois bem: esta Comnüssão . propõe a seguinte emenela 
substitutiva: Ao art. 2° lettra c ): 

Sup.prima-se a palavra ,_.. · honestamente .. 

N. !O 

Supprima-se o art. 3°. 

O § .5°, do -art. 69, da Constituj_cãr> Federal, sem exigi:' 
mantfestac()es exp:--essas da vontade, considerou brasileiros os 

_estrangeiros nas ço.ldições previstas no mesmo paragrapho. 
, · Mudou-lhes a nacionalidade, salvo a daquelles que ma

nifestarem a intenção . de conservar· a ooc1onalidade de ori
gem. Taes cidadãos, portántp, sãó brasileiros. Desde qUando? 
Desd·e que r e unam os requisitos constiLucionaes. Desde a 
data. da promulgaoão da Constituição Fedaral, si provarem 
~atisfazer desde a·queila. época as condições exigidas. 
· _ Como. ·decretar, que taes - brasileiros, tacitamente natu

·ra.lizados, PO!>Suidores · de bens immoveis no Brasil, ha 30 
annos, . casados com brasile'iras, ou com f-ilho~ brasileiros, re- · 
sidentes faz esse largo prazo no l}rasil, sem qualquer mani
festação de querer conservar a. nacionalidade . · de origem, 
quasi todos eleitores federaes, muitos exercendo. cargos pu- . 
b!ieos, sómente sejam considerados brasileiros · desde a M.ta 
da entrada d.Q reqttet•imento inicial no Ministerio dJo Interior, 
1:-edindo a expedição do titulo declarato1'io de cidadiio brasi
leiro, o~ na Secretaria do Governo do EstOJJ.ú, em q'ue tenha 
resiàencia o. requerente? · 

Pois não !\ annullal' o dispositivo constitucional'! De
mais, attenda-sc; n·unca foi obrigatoria a e:.t_pedição de titulo 
declaratorio · do cidadão brasilcir<> para aquelles que o são 
pO!' .força. do disposto no § 5° do arL. 69 .. Como desconhecer a 
qualidade de cidadão -brasileiro, reconheci~a oela Constitui-

. cão Federal, em cuj? goso estiveram por Ja:-go t~m_po os es
trangeiros. nas co..ndtções do paragrapho meno10nado, só
mente pelo facto de não possuh·em um titulo declarat.orio, 
que não lhes era exigido_? 

c.- -vo1. xv ·· 3 
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O nobre Deputado. !f.Utor .da emenda, !atora em lamenta-
•. vel equivoco, supporudo ;que o dispositi·vo do art. 3" vae 

:J.ttingir os estrangeiros que já provaram os . requisitos da 
Constituição e já entraram no goso dos direitos que dessa. 
prova decol7rem, quando. ma.riôa considerar' mudada a nacio
nalidade desde a entrada do requerimento ·nas· reparti(jões 
'lUe menciqna. Não. Esses estão f61:a do <Uspositivo, porque 
já fizeram· o que ahi se manda -que façam aqueUes 'lUe só 
te em os requisitos. mas ·não e..~cluiram a respectiva -prova: 

·ainda estãQ com o livl'O fechado na. mão. não o abriram, _ não 
mostraram seus ensin:amentos. não ru . .'S deram a conhecer o 
t'esp.ectivo assumpto. · ·-

Os, que já .él'Osam do direito decorrente da naturalização 
l.acita . teem .iá o respectivo ,titulo decla1'atorio obtido .nos 
t~?rmos da lei vigente ou delle vre!lcindirarn ;por _ terem conse-
guido- alhures o· reconhecimento do seu direito. ·· 

No primeiro caoo ~stão os -voss~idores do titulo de eleitor 
·.:>xpedido -âté dezembro de '1907, ou de nomeaç-ão para empre..:· · 
go publico federal ··m ' estadual e no segun-do os qu~ viram 
:sua qualidade de brasileirQ reconb.éCida po;_· autoridade JUdt-
ciaria eompetent.e. · 

. O art-. s~ só alcanca os · que não fizeram nenhuma prova 
<laquelle·s requi~it-os constitucionaes e •preténdem f31Zel-a para. 

. conquistar Q -titulo de-olara:torio de cidadão- brasileiro'. Não 
importa · que taes estrangeiro~ sejam ' 'irtualmente h-rasileiios 
ha. dez ou vinte annos, por terem, de~e então, a; posse de. im
mov~is ut.eis situados no Brasil e serem -casados ~om brasileira. 
ou haverem filhos a<tUi nascidós, -sendo residentes :no paiz · e 
não <le\'Jarando manter a. nacionalidade de origem, porque a 
poteooial _do seu direito, anteriormente inerte e ad-ormecida, 
.s6 agora se exteriorisa em ·busca de uma c<Jncr·etização e_ esta 
toma a fórma ~>l>jectiva creada pela lei para· desdobrar-se
em exercício effectivo. De um modo positivo; a mudanca de 

. nacifJnalidade só agora par3. esses se opéra, jsto é, só no acto 
àt:> produzir-se. a prova dos requisitos c.onstit~_cionaes ella se 
_torna: effectiva, porque até então era como se não- existisse; 
era um acto intimo, particular. privado. sem efficacia ju-
1:idica no meio f.'OCial e politico do paiz. 

- De sorte que o i!lustre autor_ da emenda suppressi~a do 
art. 34

, ainda desta vez não wm razão, porque as hypotheses, 
aue figura para argumentar. são inteiramente gratuitas, além 
de partir de uma proposição falsa ~omo é a obrigatol'iedade_ 
rlá e:tPedição de um titulo decla:ratorio, tão perempto:r;imeute. 
condemna.da por esta Commissã.o. e que não se -en,contra em 
nenhum dos artigos da emenda substit,ltiva que teve a honra · 
de redigir; , . 

A ~mend~ não deve ser a,ooeita.; 
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Substitua-se o art. 4° ,pel~ seguinte; 

N. IV 

Art. Quando oerante -a justiça publi-ca. da União ou do11 
Estados for feita a prova dos requisitos constantes do § 5'" 
do art. 69 da Consiituição Federal, o juiz ou presidente <lo· 
tribunal que. reconhecer o · preencb imento das mencionadas 
condicões, ceverá remeUet· ao Ministerio da Justiça e Ne
gocies Interiores publica-fórpm dos àocumenltos probantes, 
para os e:f1feitos de ser inscriplo o nome do. interessado no 
qUadro, estatístico existente no ·ministerio e lhe ser expe
dido o titulo dqclaratorio d~. cid2flão brasileiro, sempre que 
o requerer. 

Uma. :vez que, constitucionalment.e, cabe aos Estados or
ganiz.ar a magistratura local, definir-lhe a compete~ia. e 
att.ribuicões, não é licito ao Congresso Nacional invadir a 
esphera. de . acção qüe lhes cabe, <leterminanco, com~> faz o· 

. citado art. 4° que o proce6so da prova da nacionalidade ad.:... 
quirida nos te_r.mos .do .§ ·5• do art. 6-9,. sómente -seja feita nos 
Estados perante . i11,ízes vitalicios. . 

Ha nos Estados .iuizes preparadores, electivos, outros no
meados por per iodos certos; em geral, 06 julgadores vitalícios. 
A União, entretanto, não pó de ter tal intervenção. Então, 
:nais Iogico seria <lar a .competen~iã no caso em questão exclú
.sivamente a. justlçá da. União. Nada diss6, po~m, p6de fa
zer. A prova dos requisitos do § 5°, <lo. art ·59 da Constltuiçb 
~erá feita perante a autoridade cuja. competeneia. fór attri
buida pela. .Jei de organização judioia.ria dos ·Estados. 

lo\1 expTessão - .Justiça, ,publica ___: parece preferível, por
que abrange juizes e tribunaes. que,· em gráo de roourso, ·.po-
·cterã-o ter de deliberar sobre a materia~. . · 

PARECEI\. 

:A. rigor, não diz a ·emenda. cousa. differente do qu~ se 
contém no art. 4. do pr.ojecto substitutivo. · · 

O poder judiciario que ã -Gqnstituicão recpnhece é o que 
se r.ompõe de' magistrados ·r,evestidos das prerogativas inhe
renLes aos .iu~zes federaee: . vit.àlfcios, · ínamoviveis . 

. Nã.o importa .que os "E.:;tados JeDJham cre_ado out.r~s es
pecies de juizes,. desde que lhes deu a13 ga..r,a.n~ras Sl.!-fftctentes 
para incluil-os ·no poder jud~iario, que é fetto á Imageil:.l. e 
semelhança do ·poder· .iudiciario. da União. - Este prece1tp. 
como o da harmonia e independencia dos tres poderes.con<~tt...: 
,,ucionaes, é um <los principiós ~nst.ituciQmes da .Uni~o. que 
OS'Estados são obrigados a respeitar em f'iUa orgamzaç~. . 

Cogitar não póde, poiS:, o legislador federal da. e::ustenrua 
de-- juizes nos Estados . que não se~an;t magist-rados, no sen-
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tido e.ro que o pacl.o fundamental amprega. essa expressão. 
Dizendo-s~>. jouizes vitalícios torn()u:,..se claro o pensamen.to 
de que sejam membros do ~oder judir1íario, tal como.·a União 
o c.ceou, composto de .iuizes e t.ribunaes garntidos em sua in-

. depcndeneia. Esta está cara.cteriza..da. pela vit.alieiedade, in
amovibilidade, irreductibilidla.de de ~eücim-entos. E' o. que 
pede o art. 4°. - · - . · . . 

· · ' A' emenda .é índífferente do artigo, ainda, quando e;;ia-
-belece ·que os documentos que serviram -para · o julgamento se- . 
jam remettidos em publica fórma. em vez -de certidão. O va-

:-lor ela certidão é ·. sabidamente superior áO da publica fórma, 
cuja authenticidade re~ulta, de ·confere~ia com o original, 
o que não se dá com .a certidão em inteiro têor que -vale por · 
si ·mesma. · . . · 

Deixa a emenda sem s&nc~ão a obrigação de remet~er o 
juiz os documentos ao Mini.s(erio da. Jn:.o;tiça., -o que é t,a.mbem 
uma ixfferioridade .em relação ao •projecto; uma.· vez que não. 
ha lei obrígatoria sem aqtielle predicado.. ~ . . 

Comquanto pudesse presta.r-se o assum;pto a ma1s largo_ 
desenvolvimento, julga a Commissão ter dito o · suffic.iente . 
para que a Camata prefira manter o· dispositivo, cuja sul>sti
t;uiç~o se prende, coo1: a mo<iifieacão c_onstante da seguinte 

EMENDA SUBSTITUTIVA 

Ao art. 
judiciario~, 

:.o. Em vez de quiz_es vita.liciQ~. dÍga.-se ~ «poder 

N_. 5 

Subst.itüa.:se o art. 5~ pelos seguintes: 
I , 

Ar-t. Fica elevado a, cinco annos continuas, no minimo, .. 
o lempo de residencia exigido pelo n. III, do· al'>t. 5, -da lei 
n.. 904, de i2. de novembro de !902,. para ·que possa ser re-
querida a naturalização. de estrangeiros. . . . · 

Art. O requisitõ de residencia 'será dispensado ao es~ 
'tra.ng~iro casado· com brasi·leira. •. . ' _ · • 

- ' 
A emenda -tern duas,_ parf.es. e nã.o está .justificada." Si ·o 

.. projecto trata-sse de reformai:' a 'lei de natnJ,'alizacão. de es
t,rangeiros seria ·ta-lvez . conveniente. ~levà'i' a ·c inc.-, a.nnos o 
:prazo. de . dous ànnos da lei vige1}te. Mas. o· seu intuito é 
menos . vasto. Limita-se a:•orga.nizar :o processo ' de na'turali
zação ·dos compFehendi<los no· _n.. 5- do art .. 69, que- .é um.a 
])árte especial que com a geral não .se cotllf\lnde. sendo mesmo 
de out:ra natureza. · · .. ' 

.·.• 
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Assim. pà.rece mais conveniente não ·alterar um prazo que 
·irP.Jl.l vigo1·::tndo désdc 30 de agoslo· de 1843. 

·A segunda parte dispensa o requisito -da residencia para 
o estrangeiro casado cqm brasi.leira, quando o art. 5° do pro
jecto .desta Commissão torna a residen.cia uro .requisito i,n
dispensavel. nos termos expressos da Constituição, como ficou 
largamente demonstrado a ;paginas 9 a 13· do avulso n. 589 A, 
de 1920, parecer sobre as emendas de 2 .. discussão. ,. 

A Commissão opina pela recusa das duas partes da 
emenda. "' 

8..\fENDAS ADDlTIVAs 

N. 6 

:. Mt. · A nat~aliza9ão s6mente poderli ser concedida 
,uma. vez que a -esse principio não façam reservas a Cons!.i
tuição ou . leis da' Nação de origem do requerente e .desde que _ 
o estrangeiro prove que já satisfez na- sua patria as ·exigen
.eias da lei' reguladora do .serviço militar ou que eStá eXone-
:rado desse o.nus. . · _ · · 
. , . Ar.L O ~trangeiro naturaliza.êio - afnrmará por um 
itermo que, pessoa.lroénte, assig.nará, com. duas testemunhas 

'ijdon~as, perante o Ministerio da .Justiça e Negocias Interiores 
ou Presidente de Estado em que residir, acbar-se · pr()mpto 
:para supportar-se os O.nus impostos· aos cidadãos pela Con
stituição e leis da RepUl:llica, bem assim, a renuncia a quaes
_quer regalias ou privilegias que possa possui!', toda a· .ube
diencia .ao paiz ou autoridade eslrongeira, devendo ser trau·s
mittida ao respectivo Governo a que pertencia o 'Oaturali
zado a communicação da occurre.ncia por via diplomatlca. · . . •' 

Parecer 
•. 

- O projecto que !'le r.!'ltuda não se propõe a "regula a na,
t.uralização em geral.· mas sóment.e a f6:rm.a ou o :processo de 
acquisicão do t.itl1lo decláratorio de cida,dão brasileiro para 
os. estr@.geiros na.t.ura1izados. nos termos do n .. 5 do art. 69 

fda Constitnição. · 
.: A lei de naturalizacão ·de estrangeiros, em pleno vígõr no 

Brasil. foi inspirada nas tradições e nos principias liberaes 
do nossn direito publiGO, ,.quer no regimen monarchico · q~er 

· no republicano. . . , 
. P~dz · de colonização européa, não podia o nosso -1nspi

tar-se nos prec-eitos que regem esta especie de relactfes nos 
paizes -do Velho- 1\funáo, paizes .de emigração, solicitados pelas 
n~essidades divergentes, de . expatriacão de seus fi!_hos e re
patriaÇão de seus soldados. Do imperioso dever de harmo
nizai-as com as conveniencias da Patria nasceram as restri-

··· cções e ó cortejo de medidas tendentes a. facultar o despo
' voamento do ter-ritorio, de~samente habitado, sem ;produzir ........ -. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/00/2015 09: 11 +Página 54 de 278 

o depauperamenlo como potencia:; mi1Ha~r~. de f6~ina. que .a 
legis!Mâo enropéa, no ;Jüe diz com a p~rmaneneía .. dos ... seu.:~ 
sutlditos em paizes eBtrangeiros, f)rineipalmente do novo éon
tinente ·americano, ba.seia-se. quasi toda nó ,predomínio em 
regra exclúsivo do· chamado ius sanguinis, para que não ·f'osse · 
a ~ova terra de resideneia,. de trabalho, de prosperidade, 
sinão um prolongamento da .p;atria. distante. : .. 

os- ;p:lfzes novos; como o nosso, dão prepônrterancia ao·· 
principio do jus soli e tornam nacionaes os :filhos de. est!''ln
geiros nascidos no seu ierritõrio. . · ' : 

Essa regra é ditada· pela conveniencia de fixar no paiz · 
os ·que vieram povoaL-o, quando· a conventencia ·dos Estados 
povoadores é prender seus filhos .pelos la~os do sangue, con
siderando-os·· seus subditos, · mesmo quando nacionalizados, 
pelo naseimento ou .p:ela l).aturalização, nos paizes ~m gue 

-·._vivem. .. · · · • . "· : · : · . 
· Feehar a-s portas da natura1ização commum aos naturaes 

·de paizes. que fazem reservas· a. esse' prin~ipio ·é fel\hal-as a 
ou.asi todos os europeus- é de um modo injusto e.. 1niquo. os. 

.que pedem c2rta -de naturalização .i:á declaram de .:modo ex:-
presso· e positiv.o o.>desejQ de se. tornarem .brasileiros e, pOr~ .. 
tanto, de assumirem :para com· a nova patr•ia todos os deve.-es, · 

· .todós os encargos, 'todas as .obrigações decorrentes daq.uella. 
. . qualidade. ·Para que mais do que esse comp·romisso mpral ex-· · 
· .plicito, si. nossa lei basica co:r:ttlere a regalia de brasileiros aos 
. estringeiros qrie. a não pediram, 'IÍomo os incluidos no nu-

mero 5 do ar:t. 69, para os quaes o_ autor da ·emenda julga 
um· .. vexame innominavel e o-sim;p.les pedido de um titulo. de
cla-ratorio ? E si· esses estrangeiros. forem naturaP.::: de pair.es 
cujas leis .estabelflcam osc taes recursos e restricções ao prln-

, cip-io de naturalização ? Tambem não serão consid!">rados bra,o.: 
sileiros, apezar de haverem· preenchido . e provado os requi
sitos constitucionaé~'? ·Fie.arão brasileiros em qualquer 'ly-
po:these. · ·· · 

Ora, devemos assignalar . que isto . é in.ius~o e iniq!lo, 
porque. estes. podem .não qUerer e aquelles declaram ·que . 
querem. ser brasileiros, tanro. que requerem. su:.t naturalh.'., 
zação., . ·. ·· , . 
. ~A nos·sa tolerancia coro estn situação, deciJr.rente da· ie-\ 
gisl~ão estrangeira, é o, fruto de •nossas necessidades de 'p:.úz' · 
de immigr-31,1ão e não · é . s6 nossa. As na:çõ_es sul'"' americanas 
não a teem rnenor, ;premidas P.or· iguaes necessida,'ies. ·· · , 

Nem ·,todas, porém; -crearam como nós. um regi~·en de ta-; 
manhas tacilidades constitucionaes para conquista das !'Ym..::. · · 

.· • pathias 'dos estrangeiros. de sorte que. itjamos quebrar este 
. · espirito·;Iibel'al de existencia· .quasi seculàr, si adoptassé~os· o 

. : ~ispositivo .. que esLa emenda consagra, • sem· alcaúcax: o .fim 
· almejado;;. :(lorque não poderiamos impedir que· es~1s ~mesmos 

•: . ·estrangeiros;. vendo fechadas as portas largas da naturaliza!<~· 
-.·, expressa, enver~assem :pela'é· qM Lhes escancara 'i naturali...;. 
'· · ·iacão tacita creada. pela· Constituição da Republica, 

.··~~·= :· • ' ,_ •_ -~ .·. • • '- L • • __: ' • .~:. 
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· Coni ~tes d1undamentos, e porque não estamos a reformav 
a lei' de naturalização, devE> ser recusada a emenda em suas 
duas partes. 

N. 7 

_ Art. · O Jloder Exccnf.iY(I fará uma rcv1sao nas natu
ralisaç_ões erfectuadas depois da lei do - Imperio Allemão de 
22 de julho de i913, declarando sem effeito .os titulas de
claratorio~ de cidádão expedidos a.o:: naturaliz-ados nos termos 
da mencionada lei. 

Para.grapho_ unico. Para. flS!ie -effeit.o , o ·Poder Executivo, 
solieitará dos agentes diplomatic.os ou con~ulares no Brasil 
da Republica Al_lemã, o forne<>-imento do nome dos estrangei
ros que, porventu:ra;· -perante ·ellcs, hajam declarados conser- ' 
var a nacion~lidade de -ori-gem . - -

· IInprocedent.e 11 a critica que ao meu :mbs1 utivo apre- 
sentado em 2° turno, fez o parecer da . Conunissã< de Consti
tuição · e Justica., quando viu contra-dicção entrE! estas · duas 
affirmações: · 

_ 1\ a Con-st.ítuição considera brasíleiros desde a data. de 
sua· prqrriulgação, os estra.ngeiros nas _condições especifioadas 
no §- 5° do a.rt. 69. salvo se mani.f.estarem a intenção de não 
mudar de nacionalidade ; 

2•, os estrangei~os nas- condições' do mesmo paragrapho 
.serão considerados na posse do direito . de cidadão brasileiro 
desde que tenham feito a prova dos requisitos constitucionaes 
ou tenham sido inseripto$ no quadro estatístico do :Minísterio 
do Interior. . · 

· Em nada se contradizem iaes affirmações. 
· Di~ a Constituição: «São cidapãos brasileiros os. estran

geiros, -que possuírem bens ·.immcrveis no Brasil. e forem ca
sados C()m brasileiras ou tiverem. filhos brasileiros, contanto 
que residam no Brasil, salvo ee manifestarem a intenção d e 
não mudar de :nacionalidade:.. 

Que se entende ~ São considerados cidadãos br-.sieiros. 
desde a data da pr()mulga~ão da Constituição, sem duvida., se 
não manifesf.alrem a intenção de. c~nservar a nacionalidade de 
origem, se provarem, em quaJ.que.r te-mpo reunir os requisitos '· 
constitúcionaes, independente de qualquer titulo d~?clarato
r io. ·Só mente, •p-oderão entretant~>, entrar no posse dos direi
-tos de -cidadão brasileiro quand'o tenham feito a· ·prova dos 
requisitos ._ O cidadão póde ser brasileiro. e não estar na posse 
dos direitos de cidadão brasileiro. Ha brasileiros que não -€s
tão na posse dos dixejtos de cidadão brasileiro, e, nem. por 
i~s~,----: deix':).m . ?e' ser bt:a~ileiro~. apenas S?ffrem restriecões 

. em sua ~apae1dade pohbca. _ · · - . 
'A. exigeneia do art.igo criticado do meu substitutivõ é 

muif,ç>· diffex-ente. da· que .fàz a emenda substitutí-..a da Com
missão ao 'l)ll'Ojeeto· do Senado, hoje proj ecto da Camara. que 

. faz depe~1' da ent'!'ada_ do requerimento do estrange:iro nas 
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. ' 

Sec1'etarias de Estado, a quádidad-e de cidadão brasileiro,· ou
torgada ao estrangeiro pela Constituição Federal, independen-
te do preenchimento dessa forma!"ídade. · · · 

Quantos ,cidadãos brasilei-ros, nos termos do. § 5", do a:r.,. 
tigo 69 da Constituição Federal, não terão ~lmeaçados_ os seus · 
di-reitos_ adqujridos com o. dispositivo do 31l't. 3" do pro
jecto? · . ·. 
. Brasileiros ba longos annos, por terem feito a prova dos .. 
requisitos do § ·.5• do art. J.i9; considerados brasileiros :pe}a 
Na~:ão, entretanto, como não .- requereram titulo. declaratorio, 
qtie lhes não exigido, sómente, .serão brasileiros, desde a 

. data. do · pedido do pl'eenchimento de tal forma1idact·es I · . 
Espero que as observações que ora acom:pa:ilba.m. as 

emendas apresentadas s~am attendidas. pel~ <:outa Commis-
são d'e Constituição e Justiça. · 

Sala das sessões, 13 de dezembro de 1920. - loà,fj.u:i .. m 
Luiz Osorio. 

. ..; 

E-sta Commissão, ·ao. · di2er· sobre' as emendas. ao · proj e c to 
n. 576 B, -de 1920, assim' se externou, a respeito !!es ta m·esma 
disposicão e da que se contém na emenda acima; sob n_ 5: 

«Acons~lha . a · Cçmmlissão. ~ appro~·acão, . como~ emenrta.s 
. -· additivas, dos arts . 5° e 9~ do substitutivo, excluído deste 
· - ultimo ·o paragrapho .-unico, que deve ser rejeitado, visto que 

· .. a ,providéncia nelle consignada . não daria resultado algum· 'e 
- poderia . susceptibilizar melindrE?Js da cortezia diplomatica, 

. al-ém . de· parecer em contradiccão com o principio que asse
gura a immunidade dos ,archivos das legações e consulados: 

· Finalmente, . suggere .a Commissão que os arts. 5, e 9" 
·cexceptuado o seu pa.ragrapho), ficam transf•.;ridos - .si. 
·as.nda for tempo - como emendas addiliva.s ao óut~o pro

. jec~o. ora em elabpraé.ão; re]ativo á naturalízação dos estrau-
. geiros e~· geral.~ · , 

Dos >termos de~te ligeiro enunéiado, sobre assumpto ~e · 
tanta relevancia, se deprehende .que 'não se pretendeu, no 
conselho dado á Camara para· approvacão dessas disposições; . 

·outra causa mais do que · retiral-as daqU:elle projecto para 
. que com este fossem melhor examinadas. Ahi nad.,a '.se diz so-· 
J:rre o merito de taes medida~ e nem mesmo se . púde. ter 
oomo um conrproniisso de acceital-as o rem~ttel-as par·a um 
projecto relativo á naturalização do'l estrangeiros _em gera.J, 
porque este ·não o ·é. - · 

Houv:e .um · equivoce> sobre a natureza deste .pro
jeeto e uma providencia de caracter transitório. com relaoão 
áquelles. ~rtigos, oriundos de n,ão ser o mesmo Relator _par:l 
os .dous ·projectos e do presuppos11.o de que a este seria per·-
tiriente. • · · · · - · 

Nem- é possível admittír que esta "Comririssão · tivess~ 
óad9 .. sobre ·o· assumpto 'desta emenda aquella opinião ·como 
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definitiva,.· sem: igualmente estabelecer que só o teria feito 
por inadvertencia. • 

· A emenda . estabelece um caso de :Perda dos direitos ac 
:cidadãos brasileiro fóra dos que taxativamente ~statue o 
art. 71 da Constituição· FederaL 

Sinão vejam<Js. 
<Art. 69. São cidadãos brasileiros: 

.. .. • .. .. • .. • • •• -· • 4 .. • • .. • ••• ~ • -. - • • • • .. -· ••• ·'· • -. .. • ..... 

6. o Os estrangeiros pol' outro modo · natu.raU-
lizados. ;. 

Art. 71. Os direitos -de cidadão brasileiro só se 
suspendem, ou perdem nos . ." casos aqui · particu.tari~ 

· zados. 
- .............. ~ ••••• " • • .. • • • fio ••• ~ • , ••• ~=· .. • •• 

· .§ 2. o P-erdem-se: 
a) por :naturalização em .IJaiz estrangeiro; 
b) por acceitação de emprego ou pensão de go .. 

veJ:'no estrangeiro, sem licença do Pode.r· Executivo 
Federal. . 

A esse respeit'o. assim se _e:\":t.erna João. Barba lho á pa-
gina 293 dos seus classicos «ComrnentarioSll: • 

~.\. · aequisição, gozo e perda dos dire-itos de cida
dão, da . nacionalidade, ~,:onstituem mati!ria fundamen
tal em uma organização po.litiea; não :Po-deria po1· isso 
!ler deixada ás legislaturas em su~ .funccão ordinaria, 
até mesmo pelo perigo que .resultaria do aTbilrio na 

.J>eguna-rização della, e pelos inconvenientes <h i-nsta
bilidade da legis.!acão em assumpto que envolve rela
ções da maior impor-tancia. 

Sabe-se que ha nações cuja constituição deixa á 
lei órdinaria tÚdC> quantQ a este ponto se re.ferJ!. como 
a F~anca, onde isso se regulou no Codigo Civil, e ou-

, tras em que alguma co:usa fioou á legislação or<Jina
;ria, e é o caso das Constituições federaes d'Os Estados 
Unidos N. Americanos e da Suissa, quanto á :Perda 
da nacionalidade. Mas o facto não prova aqui contra 
a doutrina nem p6de · ser invocado contra o risco a 
que elle exp?e os cidadãos, contra os abusos que :Pód~ 
&iginar e eonflict'Os que surjam na esphera do di-
re\to internacjona:l privado. · 

.· Nossa ConstiLuicão. -com razão, quer que só . NOs 
CASOS NELLA PARTICULARIZADOS :'>e SUSpendam ·se per
cam os direitos de cidadão brasileiro, que assim fi
cam fixados e estabelecidos do modo o mais estave!. 
certo e .seguro, como oonv~m.>. 

Ora; a emenda, mandando fazer /a revisão das naturali
zações · effectuadas depois .da lei allemã de 22 de julho de . 
-!!~_13, para declarar ·sem -ef.feito os titulns · declaratorios de 
cidadão eX:P~dldos aos naturalizados nos termos da meneio- _ 
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nada lei, procüra instituir, por lei ordinaria, mais um casa. 
de perda 'da nacionalidade, dos di~eit.os <le .cidadão brasileirQ,, 
que não está .pa.rticul·arizado·· M art. 71 acima transe-i'ipto· 
e essa perda só se poderia. dar por e.'Y.pressa inclusão .dá hy-

.pothese no §- 2" daquene artigo constitucional.. · . 
A concessão de car-ta. .de natur~lização não é um aeto . 

ol;rigatiorio para o ·Governo Federa-l; póde ser recúsado, Sl 
as eondíçõe!!. índividua..es do naturalizando it'azem aos · in-. 
•t&resse& da Nacão quaes-quer- inconvenie-ntes ou prejuízos, oil, 
·mesmo quand'o, como ·no ca so, o. legislação. do p-aiz de ot;í._ 
~em estab'elece .restll'ições inacceit.ave!Ís ou ;poernic!OO:as. d~ 
que se originariam attrieto.s ou · conflictos intcrnaciona?.~, · .. 
que a dupla nacionalidade frequentemente provocaria. De 
sorte , que seria c·aso de ·n:egar o Governo, systemat:icament.e 
até, a concessão da. carta de naturalização aos . al~mães qua 

. a r-equeressem ' posterio-rmente a. 22 de j-ulho de. 19-13. mas 
nunca o de estabelecer ru ma provid'encia· que -tão de frent.~.- · 
·vem ferir umá disposi~ão clarà -e imperativa de nossa lei · 
hasica, que taxa, especifiea, particu.lal'iza todos os casos de 
'Perda dos dir-eitos de cidadania. . · 

Não é de acredit.ar -que se,iam muitos os naturali
zados nas condições a . que a .. emenda se refere, porquP- :logll 
após .aquella lei rompeu-se· o formidavel confticto aTma1o 

"·com _a AHema.J;llia -n o ·Brasil, lambem nell.~ ent.rando, ·.creou 
. uma. situação de heUigcrancia, qur. impossibilitou· a naturali
zacão .dos subditQs daqUelles . Daiz até b'em pouco inimigo 
nossq. Sejam, porém; poucros nu muitos oo naquellas condi
ções naturaliz·ados,, an Congresso Nacional falta competcncia · 
par·a decr~tar a pc-roa de ~P.lÍ~ ctireitos de cidadãos brasi-
lairos . · 

·AS!>im, não dCVP. a f'nlenda ~R~ UC<~it a, t.3n1.Ó mais qut\nlo 
nâo é .' de 11ma lei ::r~'ral de na.t.urali?:aQão d~ ~str:mgeiros, que 
'P.stamo~ a tratar ne-Bt.l' pro,icr..t{), eomo · pO!.' i!'advert.encia se. 

· julgou quando do cxam~ do projecto n . 376, dest.e anno, :e. 
sitn, de uma lei esper.ial, rest.ricta {L regulaç,ão de uma -unica 
;:tas diffcrentcs especies de naturalizMão de que cogita a lei 

· suprema, como ~.specia! e r estrieto ao -assumpto de que trata 
·é .aquelle projecto, onde _a emenda não foi cabivel. 

Para se vêr que o caso t.ratado na lei allemã é antes mo--. 
tivo de se negar a naturalizacã·o, quando soJi.cttada, · do que 
r:J.Zão para urna rt>vogal)âo de direitos, porventura concedidos, 
que só em ·eondiçõ~ e;specialissimas rpodem s'er .~assados, 

. adeantP. transcreveremo<; o ar.tigo caquella lei que á emenda 
· · ileu logar. Aliás não é a · primeira vez. que o assumpto 'Vem 

a esta Commissão e ao seio d~ Caroara, nem é mesmo a sé
gUnda, porque. por cecasião das discussões · das lehs de' guerra, 

" foram propostas emendas ;no · sentido· d& forca.r a revisão das 
. r:.t•,turalizacões ·concedidàs . a eü.bditos allemãe.s p'ara o Sim de 
r evogai-as .- · · . · · . , 

:Eis o· qne dispõe .a. íer allemã ·de ~2- de julho de 191.3 so-
. _ .~ré, a· màteria qile nos interessa: · ._- : . ~ · _.-

·. I. , -. . - . 
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. «Art·. 25. U.m allemão, sem domicilio, nem 1 esi
dencia duradoura na Allemanha,. perde sua rra·cionali
C!ade rle Estado pela. al'(]uisição de uma nacioilalida.de 

., estt·angeira, quando esta acquisição teve logat· por seu 
peclido, · ou pelo do marido ou do . representante legal; 
e, no que respeita á mulher_ cas~ e .ao representado, 
sóment.e si a scondições, a que · os ar.ts. 18 e 19 sub.., 
mettem o pedido, são preenchidas; 

Conserva a nacionalidade de Estado aquelle que, 
antes ct.e adquirir ·a nailionalicade esLrangeira, obtem, 
por seu pedido, a autorização .cscripta da autortàade 
competente de seu paiz de origem para conservar sua 
nacionalidade de Estado. Aule-s de conceditw-..,e esta 

· autorização, deverá ser ouvido o consul da Allemanh,a. 
Com o assenLimento do Conselho Federal, o Chah

. celler do Imperio pód.e ordenar que á au.t.orjzação pre
vista na segun(la alin·ea não seja.. concedida ás pessoas 
que quizerem adquirir a nacionalidade P.m um deter

. miriado JÇsf.ado estrangeiro. • . 
Enlão, como agora, a razão fundamental de recu:;a,· pelo 

CongTesso, da providencia, que .traria a perda dos direitos de 
cidadii,o -brasileiro m.1torgados MS allemães, em época poste-·· 
rior a essa lr.i, foi a disposi~ão -constitucional brasileira que 
taxativamente pnrt.iculari2la s C3<30S únicos de:.sa perda, en-

. tro os quaes ~e não encontra o facto de manter o nãcioná-
J iiado ~u-a· nn{liona lidad~ de origem. . . 

· A po.'isibilidade dP. uma. dupla· na.cionalida~e para os es.
tran~eirM aqui·· n~turalizados, quando ~ecorrente de dispo- . 
~ições de lei do seu paiz de origem, é motivo poderoso para 
se lhes negar e-sse ·tavor e é. eom segurança, o que terá feito 
o nosso Governo, desde 191.3, em relação aos· a.llemães, que a 
hajam solicitado. · 

A Commissão pensa qu_P. n emenda ceve ser re(1usada pela 
f'Jamara. · · 

Sala. das Commistsões, :1.8 de dezembro de .1920. - Cunha 
!lfachado, Presi-dente. - krnolfo Azevedo, Relator. - José 
Boni{aci_n. -· -Mm·rlil de Escobar. - Verissimo 'de MeUo •. -
Prudente ·- de Mol'aes, com restricção quanto · ao art. · 3•. -
D('(Xlato ~fnia, com restricção ao art. s•. - Gomercindo 
Riãas·. · . 

EME'NDA SUBSTITUTIVA AO PROJECTO N, 305, DE 1919 
.~~~ 

- ~ (Do Senado) 

O Congresso Nacional decreta: 
Art . 1. o A vrov~ de nacionalidade adquirida .por forca 

do disposto no n. 5 do art. 69 da Constituição da Republica, 
, - que considera cidadãos brasileiros os ·estrangeiros que pos ... 

suirem bens immôveis no Brasil· rr forem easaâos com brasi-
- leiras ou tiverem· filhos brasileiro~,· ;_o~tanto1 que residam n~ ..; 
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Bra~il, s_alvo se manifestareem a intencão de não mudar. de· 
nacJOn~h~a9e,_ - s_erá ~feita por titulo declaratorio expeqido 
pelo . Mm1ster10 . .;Ia ·Justiça e Negocio Interiores, mediante re
querimento do interessado com a firma reconhecida' ou por 
procurador legalmente .. ocnstituido. -· ' -

' Art. 2.o Pará Cijje sej.a expedido o tituio declaratorio de~ 
:verá o estrangeiro provar : · · . 

.a) que reside· no ·:srasa ha mais de cineo annos; 
b) que nãq manifestou intenção de conservar a sua na-

cionalidade; -- -
c). que é casada Cóm brasileira, com quem convive ·ho

nestamente f?u de quem, depois· dessa convivencia está le
galmente. separado;. ou , que tem filho brasileiro legitimo ou
I'econhecido; 

à) que é legitimo possuidor de be!l! immoveis no Brasil 
que· se pre~tam para habitação o~ para estabelecimento agri-
cola, _ c~tnmercial ou i_ndustrial. / . · . -- · · 

:Art. 3." Expedido o titulo declaratorio, .a mudanêa da 
nacionalidade considera-se . effectuada desde a data da en
trada do requerimento inicial, em termos regulares, no Minis
terio da Justiça e Negocias Interiores ou na secretar-ia do Go
verno do Estado, em qlie tenha- o requerentê sua residencia. 

Art. .to Quando, perante os 'juizos vitalicios da União ou 
dos E~tados, fõr considerado brasileiro naturalizado. nos ter-

\ mos do n. 5 do· referido art: 69, o estrangeiro que, directa- .' 
muete, haja feito ahi. a prova dos reQUisitos cpnstitucionaes, 
o juiz, que 'reconhecer essa qualidade, é obrigado, sob pena. de 
responsabilidade· criiAinal~ a fazer. immediatap1ente, commu
nicação de seu despacho ao Ministro -da Justiça e~Negocios Inc. 
teriores, juntando, por certidão, o inteiro teor dos seguintes 
documentos:-

a) petição, requerimento ou qualquer eseripto, em qqe 
o estrangeiro haja solicitado o reconhecimento daquella qua-
lidade;. ' 

b) provas, que, do. e:dstencia daquelles r,equisitos, haja 
produzido em. jn izo. · · 

Ar L. !i.0
, Em t.odos o scasos de naturalização será indis-

penso.vfll a prova de residencia no Brasil. ·. - · · 
Ar L. a. a Re\•ognm-se as ·disposições em contrario. 
Sala dtts Commissões, de novembro de 1920. :._ Cunha 

Mar::J1ado, Presidente.<- Arnol(o Azevedo; Relator. - Vet·ü
simo de Mello. - Mello Franco. - Marral de Escobar_ -
Gomr.rci'(ldo Rifws. -- José Boni{acio. •· " 

~ROJECTO DO SENADO, A QUE SE REFERE O PARECER SUPRA 

O Congresso Nacional ·decreta: 
•- ArL 1.0 Os estrangeiros ~esidentes no Brasil..- _ciu.e aqui . 

-pos.Suirein. be_ns imn:tó':'eis ·a forem c~s~dos com .bras1le1ra~ ou 
· · · ,_ ·tiv'er~m f1lhost. brastle1ros,. só poderao ser constderados c1ga-, ~ 
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dã.os brasileiros depoi; de terem requerido e de ser-lhe oonce
-clido o titul~ declaratorio pelo Ministerio da Justiça e Nego-
. cios lnt~riores. ' · · . 

. Art. 2.• Para que sejá expedido .o titulo deolaratorio, o · 
es~rangeiro prO''~!'á: · · 

I, que reside nó Brasil l•a mais de. cinco annos, não tendo 
mani.restado _a . intenção d.e conservar a .nacionalidade brasi-
leii·á- -

ÍI, que é casado com brasileira, com quem conv1ve ho
nestamente, ou que tem í'ilhos· brasileiros; 

. III, que é legitimo proprietario de um immo'Vel no Bra
sil , que se presta para a-sua lü1.bitação ou no qual mantém um 
estabelecimento agrícola ou commercial ou industrial. . 

Art:. 31" Revogam-si! a!-i disposições ~m .contrario. 
Senado Federal. 8 de novembro de 1920. - Manoel de 

Alencar G'Uimarães, Presidente, interino. - Pedro do. Cunha 
PedrosUI, i" Secretario interino. He1"111.enegildo LQpes de 
Moraes, 2• Secretario interino. · 

· . N. 60& B - 1920 

·Redacção. pqra 3• dis~ssão do projeeto n. 608 A, 1le 1920, que 
· concede isenção dos diTei tos· de importação •r- usinas de 

fabricação de {e,''I'O, aço e chumbo em terTitorio brasi.:. 
lei r o 

- Art. f •0 
· Gosarfio do ·favor de isencão de· taxas e impos

t.os. de importacão. ou outros, percebidos pelo Thcsouro Fe
deral, os materiaes e os machinismos- G'eStinados á primeira 
instalhlção de ·usina's de extra~ão .de minerio e de fabricacão 
de iferro, aço e chumbo em Lerritorio· brasileiro. 

§ .1,n Consideram-se, tambem, de primeira instai!ação os 
mat.eriaes e machinismos destinados a secções novas de usinas 
já inauguradas. · 

§ 2.° Conside.ram-se comprehendirloB entre os mnrerlaee 
c machinismos supra-referido~ õs ne~.essnrios aos serviços de 
oa.ptação e adduc~:,ão de força mott"it. hydro-el.ectri~ã para o 
funecionamento das alludidas usinas . . . 

· § 3.• A isenção . •i'e direitos se fará effP.Cliva mediante re
lação, préviamente fornecida ao !\fini!!ferlo dR Fa.?.rnda. dos 
objectos a !ierem importados com applicnc::ão á insta!laçlio dM 
usinas. · · , 

§' .\.c Perd'erft .n rfirP.it.n ~'O favnr da isençilo 11. rm(JTcza 
r.ontra a qual ~P. verifir.ar. I'.P1 nrncesso af!ministrat.ivo, que 
1r.u aos objeetos importados destino!l differentes do ue ~ua ap
pli-cação á monta~em rl:~~s ditas usina~. . 

· -Art. 2." E' o Governo·· aut.orir.ado: . . ;/ ... . 

a ) : a C{)nceder f"!'etes minimos de transportes nas estrarlas 
de ferro federaes para os materiaes e maC~bini&mos de~tinados . . . . ' . . . 



C(rnara aos Depctaaos- lmll'esso em 2910612015 09:11- Página 62 ae 278 

aNNAES DA CAMARA 

ao . esta!belecimento ·e :tunoocionamentó . de lisinas de ferro, 
aço e chumbo, no Era·sil, e para o minerit>· a ser traba.lha.do. 
ness.as usinas; · 

b l a concedet' ás· mesmas usinas isenção de impostos fe
deraes . de consumo c quaesquer outros, emquanto não for ·· 
po~sivel ás respectivas empre'zas a <listribni!;ã.O aos seus ac- • 
cionistas de um dividendo minimo de 5 o/'o ao a.nno sobre O· .. 
captai effectivamente empregado; . . •:... . 
: • c') a -exercer o direito de desapropriação por utilié!.ade 

. publica, durante os cinco primeiros annos de vigencia · desta 
- lei, de terras e qu~das cragua necessal'ias ao estabeleci.níento 
.das usinas ae ferro, -aç.o e chumbo;-
·. Art. 3. o A isent;·:.iO <.!~ direitos dê expot·tac;ão e de . expe

diente de que trata o art. 1° será. ·concedida: por· decreto~ 
referendado pelos Ministros da Fazenda e da ASricultura, In
dustria e Commercio, devendo consta·r desse decreto a re.lacão 
completa dos. mat.eriaes a. importar com a isenção referida, 
bem como !11 especificação das quantidades ·cte cadá natureza 
dos mesmos materiaes, tudo de ac~ôrdo l.lom os ,planos ·e pro
jectos que tenham sio(} o préviamente submettidos á. a-,l}prova.:. 
cão ou exame d'o Minist,erio da .'\,gricult.ura, Industria e Corn-
mercio,. . . 

Art. 4. 0 As emprczas ou com;panhias de fabrica.'i de ferro e 
aço que gozarem dos fa·vores concedidoB por esta. lei,. ficam 
obrigada a escript'Urar em livros especia.es, cujo modelo será. 
a'f.lprovado pelo ·.M.linisterio <la Fazenda, a entrada e sabida e 
approvaç.ão d~s materiaes importa.dos com. isenção de direitos 
e de «;!xpediente, na fórma do,s artigos prec~'entes. 

Art. 5.0 Semestralmente será' verificada a appHca~ão .Cos 
materiaes importados, por' uma commis~ão composta de .um 
engenheit>o designado· •JJelo ~finistcrio da Agricultura, Indus
tria e Commel'cio e de um funcconario do Ministerio :da: Fa-
zenda. : · í 

Art. 6." Si for ver.ilf.icado que a. em,l}reza ou. eompanhia a 
que tiverem t;J'do concedidos os favores de que l!·ata esta le,i, 
:haja desviado do fim para que foram importad'os os mate
riaes beneficiados com a. isenc;ão de direitos, fi.cará a dita 
empreza ou conipanhia sujeita á multa •Jo dobro do::; direitos 

· corrêspt:i'ndentes aos materia:es desviado~, seudo-lh·e, além 
, disso, cassada ·a concessão 'de irnportat· quaesquer materieas · 

comisencão de direitos c de e."tpediente. 
Art:· 7." As empraas ou companhias que gosarcm dos fa

vores desta ' lei. ficam obri'gados ao pagamento <las despezas 
de transporte e · das diarias a. que tiverem direito os· membros 
da commissão fiscal constituida na fó1·ma (!·o arL. , reco
lhendo a importancia a que attinjirem f"St~ despezas ou á 
thesouraria d'o Thesouro Nacional ou á qualquet· Delegacia 
Fiscal. · ' ·. 

Art. s.• Os favores concedidos por est.a lêí sõ ~ ;ã.o appLil!a..:. 
veis ao mattl'l'ial necessario ao primeiro estabele.c·Jm~nto ou 
installação do ·serviço. não podendo ser estendidos ao material 

Art. 9." Revogadá.s as disposiçêies em contrario. _ .. , . . · :. '', • . ' . 
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Ao § :1. ~. do art.. i" do projooto, accrescente-se, entre as 
uaJavras· «co-nsiidleram-se:s. e ~ce primeira 1nsta.Ilação», a pa-
lavra - <:tambem,.. - . r 

Sala das, Comnli:ssões. 20 de dezembro de t 920. - Ca1-tos 
de Campos, Presidente. - Sa:rropaio Corrêa, Relator. - · Cin
cinato Braga. ~ Celso Bayma. - Antonío Carlos. ,..- Oscar 
Soares. -· Octavio Roclta. - Rami1"o Braga .• 

N. 649 A - 1920 

Declara de utilída.de p_ttblica. o. A.ssocíação Cornmercia~ do Rio 
de Janeiro; com parecer (avoravei da Comnnissão de 
Constituição e Justiça 

Pelos illustres Deputados Srs. Sampaio Corrêa, R •. A. 
Sampaio Vidal, João Penido, Bento de :l\liDlllde e Octavio 
')iangafieira i'oi apresentado ã Camara o p['ojecto n. 649, deste 
anno em; que declaram -de utilidade publica a Associaçã:o 
Commercial do Rio de Janeiro. '" 

A Commissã() .de Constituição e Justir,.a, com boas ra
zões, já. tem outorgado identicos í'avores a associação conge
neres ·existentes nos Estados; <pelo que· não vê inconveniente 
em que sej-a, conv-ertido em lei o referid~ projecto. 
. Saia · l:ias Commisooes, 18 de deiembro de 1920 .·, 
Cunha Machado, :Presídente. - Deo"âoto Jlaia., Relator. 
G.omercindo · Ribas. - ArnoLfo Az~t.'eda. Verissimo de 
JleUo. - Prude11te de Moraes, vencido: 

PRQJlU:TO I\. 649, OE f920 

O Congresso Nacional resol-ve: 
Artigo uni co. E' declarad.-1. de utilidade publica a. :A.sso

ciacão Commercial do Rio de Janeiro: revogadas as dispo-
sições em contrario. . 

Sala: dar; sessões, i de d~zembro de í92U. - Sam'Paio 
Cm•rea .-· R . . ti. Sampaio ttidal. - João Penúlo. ,_.. }Jento 
Jli?·anda. - Octav~ !tfanna.beira. · -. · 
stiluicüo e Justiça. · 

E' lido •! fica sobre a me~a at.é ulterior deliberação um 
pro.i t!clu do i:\1·. Francisco Valladares e o.utro. 

O Sr. Presideitte - Está finda a leitura do expediente. 
.• . l'oJ• omis~ão da Mesa, não faz parte· da ordem d-o dia 
de hoje o projecto n. 703. de !920, Codigo de Orga.nizacão 
J.udiciaria e Processo :Militar; entretanto, foi dispensado o 
'seu intersticio para que fosse incluido na ·ordem do. àia de 
,bgje.· Assim, darei á discussão o referido prpjecto. · · 
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· ~ommunié() mais á Ca.mara que f'az part8 da · ordem do 
· dia de hoje, em s• discussão, o projecto ·sobre · a. Receita, e 

que, se essa discussão não fõr. · encerrada na sessã.o diurna, 
conyocar ei uma se~são nocturna para ás 20 horas e . 3oQ mi-
nutos. · · · · · 

. _ O Sr. :Armando ~urlamaqui -:- Sr. Presidente, apro-· . 
,,.el.to_ o enseJo, que se me abre na d1soussão do ·parecer $Obre a 
Receita para ter a honra de submetter á considera..cão . da Ca
!llar-a d~s Dep)JLados uma indicação que diz respeito 1ao pro-
olema f!nance1ro . · . ·· . 

. Não me apalan~.ari~ a -Lo mar essa_iniciativa sem ter, pré- · 
Vta~ente, ouv1do ·o emiQ.ente leade2· da maioria. meu-presado · 
am1gn, o Sr. Carlos de Çarppos, par~ delle receber a -acquie&
centaa !!-acessaria ao e~ito indispensavel da lembrança que, 
desta tnb_una, venho entregar á esclarecida -deliberação da Ca.
mara, e. lguaJmente, em se tratando -de assumpto de taman:ba 

:.relevaneia, buscar os conselhos de eminentes collegas. para, for
talecido com elles, ter .a certeza ~e que. a idéa que me _ve~u· á 
mente consulta .'ás necessidades deste momnto de perturbacão 
financeira em que nos encontramos. · - · 

. Eu não me animar ia, tampouco, trazer 'á apreciacao, da ca.
mara essa proposta toda ella de eollaboracão com o benemerit-o 
Governo da Republica, sem o ter ouvido, sem contar com o seu· 
assep.timento, por isso que o meu sincero intuito é, repito, o de 
collaborar nos estudos destas importantes questões, que tão de.
pei'tÓ dizem respeito eom os ·altos interesses nacionaes. · 

Assim, ofierecer posso á Camara occasião _para -affirmar 
o seu apoio ao Governo, que com tanta elevação ve.m dirigindo 
os negocias publicas. · -~ 

Não é e..;tranbo a ninguem, no nosso paiz, que a situação' 
nova, creada pela. derrocada de um periodo assaz longo, .eomo 
íoi aquelle que, ,já anteriormente a 1'9of4, ia produzindo tantos 
males como os que estão no :qosso .conhecimento, não direi ex
clusívameuLe do Brasil, mas · de toda a humanidade, não é des
conhecido,' repito, que a situaoão que atravessamos é um· pe
l'iodo de reconstrucçãoJ reconstruccão indispensavel, reconstru
{:Ção necessaria, até mesmo porque elia obedece a uma lei de 
effeíto indiscutível, conhecido como lei de Newton -da igual
dade da reacção em sentido {)pposto á accão que se exercita na<. 

, meios ph_ysicus como igualmente nos demais, por isso qu_e a 
destruição de todo o grandioso effeito dos ;valores economtcos 
que possuiam_os, temos de_ an_tepôr um no~? _ esta9-o de novos 
valores que venham subsL1ltlll' em seus efic1Los a:auell es que 
ceo;sat'am de cxisLir. 

A indicação que vou Ler a llonra de submeLter á conside
ração da Camara dos Srs. Deputados. não é uma idéa nova. 
Em crise de menor . intensidade· que a a~tual, erp. época ante
rior, foi ella sugserida. pelo I:>oder Executivo, m_a1s de uma vez. · 

. e pelo Poder I..egislalivo, outra. Ella tem p01: flm, como a Ca
. :inara -se inteirar.á por sua-leitura, a_ -constltUlção de uma. com

missão mixta de> inquerito financeiro, afim de que, colhendo 
inforrna.cões como ·julgar conveni,en,t~. in~ique -~ med~da~, ade; 

' .. ·, 
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quadas · ao prôbJema das finanças UI) Brasil, apresentando 5€U 
trabalho e conclusões na proxima legislatura. 

Em 18'59, uma grave crise como a presente, não de tanta 
intensidade, mas originada, como esta, da. situacã.o especial dos 
EsLa:dos ·unitlos, repercutiu tão fortemente no Brasil, que foi 
organizada pelo gl'ande Minist.1·o ua Fazenda de ent~o, o Sr. An-

. gelO FeJTaz, uma comm issão de e~tudos e inqueritos 1'inanoeJ
ros. O relatolio e. as conclusoes da commissão central são do 
mais a!Lo merito; e Lracam, desse momento em diante, a poli-
tica financeira do Brasil. · 

Poucos annos depois, em 1865, uova commissão ro-i ~Jonsti::. 
Lui<la. . co in identico t'im ., Organizou-a o ministro Sr. Carlos 
Carneiro de Campos, e della fez parte Angelo Fer.raz, que tam-
bem a'Presentou conclusões da maior valia. · · 

· Em 1883 foi organizacta;pe.Jó vot:o dos parlaméntares, com-
missão iàent.ica ás ant~riores . 

.Não será demais, portanto, que na Republica o poder legis
lath:o, uo desejo de collaborar com o illustre ministro da Fa
zenda e das .Finanças. forme tambem uma commissão de Depu
lados e- Senadores para investi.gar as causas dos nossos males 
financeiros, que se reproduzem com uma cop.stancia e periodi
cidade assustadoras, e indique, nesta subversão completa das 
velhas theorias em que ·estamos v:ivemlo, qual o rumo que de
vem seguir as finanças brasileiras . 

Agora, Sr. Presidente, por isso que tenho a honra de 
oc~u'J.)ar ~ ~r·~b,una sobr~ este de_li~~do assumpto, seja-me per
mJlttdo Justificar a mmha opiDtao sobre as questões que 
tanto nos p1'eoccupam. De um modo rapido, embora, preci:<>o 
deixar o meu pensamento a proposito da solucãc mais adequada. 
ao problema f inanceiro de noRso paiz. Dada, porém, a premen
cia do ·tempo, quando se discutiu a · lei sobre finanças, nã~ 
occupei. a· tribuna para ac.centuar meu ponto de vista; deix">i 
propositalmente para o fazer por occasião d·a. discussão do or
QalnenLo da Receita, ai'im de poder então externar coro toda 
a franqueza á Ca.mara dos Deputados o meu modo de sentir, 
o de encarar o :problema financeiro·. 

Disse ha poucos dias nesta Camara. que tinha dive~gen
cias, e algumas fundamentaes, com a orientação governamental 
sobre este assumpto. · 

Poderei estar em erro, mas tenho excellentes companbei- , 
J'os, mestres illust.res, financistas compaLent.isimos, ~om os ·. 
quaes posso justificar a minha o.pinião. 

. .Parto do principio de não ser possível: depois de um pe
río-do como aquelle iniciado vírtualm~te em 1914, mas que 

. desde a crise balkarüca vinha se fazendo apreciar que, após a 
sua cessação effectiva, pudessemos entrar de prompto em um 
regiínen normál de vida economica e financeira . 

· Encóntramo-nos ·em um periodo ' de reacçã.o aos effeitos 
maleficos. aos éffeitos destruidores da situação decorrente do 
estado de guerra. Esta situação que se creou nesse tempo é 
uma situação nova que, a. meu :ver, exige processos novos para 
sua solução. · · · 

:C. - Vol. XV. i 
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Em si tratando de um assumpto desta delicadeza, em qu8' 
sou o primeiro a reconhecer a minha i:ncompetenc:-!a (mio 
apoiados) eu não quiz me aventurar aos· azares da tribuna e 
ás traições da memoria. e por isso colleccionei 'os dados 'ne
eessari.os a poder dizer com sinceridade, c~m franqueza ~· 
sobretudo com precisão, o que penso a respeito, sendo a pn
meira vez que me aventuro em assumpto tão melindroso. 

A crise principal em .que nos encontramos, oriunda, sem 
duvida, das graves perturbações provocadas :pela gverra mun
dial, acha-se . aggravada p ela presença de factores diversos 
que .cream uma situaç.ão ·que não exprime, felizmente, a rea
li'dade de nossas difficuldades. .r\'s causas naturaes devemos 
juntar as que se originam da especulação e tambem rle uma . 
desconí'iança que não enco.ntra c.omo se· justificar senão na falta 
de um apparelho de defesa do credito brasileiro. 

Compr.ehendo, justifico é aconselho o retrabimento do 
credito . E' chegado o momento _em que o credito terá de ser 
limitado para acabar com o movimento fieticio de negoc.ios 
e&pe:culativos, mas o retra.himento não deve ter logar s·llbita
meute. E' um erro ·parar de renente o -credito, assim como 
·erro é ·retirar da circulacão de golpe uma quantidade elevada 
de papel-moeda _:_ ou de moeda-papel . 

. O mercado monetario é de uma sensibilidade rna!;netica, 
em todos os sentidos. Deve-se ·proceder com calma e_ lentidão. 

Nos Estados Unidos, logo que os bancos resolveram limitar 
os cí-editos, chamando os seus clientes á diminuiç'ão sinão li_; 
quidaçãci de seus debitt)S, Ill"óduziu-se: um mal-esta~ que ·abriu 
um numero elevado de fallencias commerciaes, de commerciu 
legitimo e obrigou os bancos a moderarem a sua acção. 

~~: Les plus hautes auLorit.és financieres, et surtout 
les fonctionnaires du Trésor. ont é~ loin d'approuvel' 
Je c.aractére· intransigcant ct precipité que certains ban
<juiers ont drmné á la comrJI·c::;::;ion. des en!uits.» 

Isto devemos evitar eokc nós. para. que não sejamos 
obrigados a assistir ã immolação de todo o nosso trabalho a. 
preço irrisorio. · 

Neste particular a acção oHicial tem o devet· de se fazer 
sentir. · 

.TentJO a impressão de que nos e&quecemos que a s ituação 
actual tanto entre nós como no estrangeiro é ainda de liqui
dação, c de uma liquida!::ãO diffidmma.. rH"m'enicmtc -de um êa
taclysmo que convulsionou em todas. direcçõ·es o nosso .mundo. 

Agora mesmo acabo de receber um livro de plena actua-
, lidade, escripto em :paiz que lut.ou muito em éondiçõC!> eguaes 

ás nossas e que acabou melhorando a sua situação financeira, 
mas· de um modo incompleto, ·Como veremos nas considerações 
que terei a honrá de trazer daqu-i a poncn peranLe :i. illu:::lr1~ 
Camara dos Senhores Deputados, quando me occ.upar do pa
recer . sobre o orçamento da .receita. ·· 

' · 
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Emiliani, que é o escripLor a que me acàbo de referir 
pags. 8, i 1 e 12, do livro ~Rcorgauizacion Economica, Politica c 
Social, diz : · 

«A verdàde .é. senhores, que nós -queremos passar 
do estado de guet•ra para o de paz, sem passar por um 
período iutermediario, que é o da transmissão de um 
a outro destes dois estados. . 
· A situação que atraYessamos é ainda uma ·situacão 
de liquidação de perturbacões profundas, cujos mãos ef-

. f ei.tos não podem desapp_arecer com a promptidão que 
seria de desejar, e é universalmente dei;•Jjada. -

. Passamos um per iodo não curto . a destruir e nem ao me
nos queremos qu~ o pel'ioóo de ~onstrueção seja, no mínimo, 
de igual em valor e tempo. Isto não póde ser . •Destruit· é mais 
facil do que construir. . 

Tenhamos paciencia. e examinalldo os factos, observando 
e meditando :-:obre a situa~ão, sentindo que as bellas doutrinas 
do tempo d~o: !l\.Z fizeram fall encia em todos os Jominio::; e não 
duv~uo -que o oenio humano, na sua inesgotavel for{}a 'poten
cial, conseguirá um systema diversl) que venha corrigir os 
e1·ros de um -passado. cunriau lc t'lll sua J'o1·~;a e no · valot· de• 
lleus princípios, e dirigit· o futm·o mais conforme ás necessi. 
dades novas; 

No momen to em que estamo~, repito, que é ainda um pe
ríodo de ince.l'tezas, em que toda:; as forças vi·vas dt; cada. 
D!J.Ção empregam-se egoisticamente na obra patriotica da re
cónskucção nacional ; o Brasil, . cuidando de se.us interesses 
somente deve conta L· com os seus r ecursos. O seu ;capital é 
o seu trabalho, c seu trabalho são os productos de seu ferti
lissímo solo. de suas r iquíssimas minas . 
· Não vejo como. portanto, se possa conseguir o ouro nece:::
sar io para o intcrcambio internacional, sem offcrccer. no gl'anêlc 
mercado di.-; compras c ... , endas o ouro que possuh:nos, ouru que 
é o nosso cafú. o nosso assucar. o algodão que temos, o fumo 
que cult.ivamos, a boJTacha que· colhemos, os frucLos oleogino
sos que e:üral~imo:;:, c agora mais as carnes que oriamos e en
gordamos. 

Fóra dahi, Sr. Prcsident(', não sei como ::,e possa obter 
ouro para as nossas trocas -commerciacs, salvo a . hypothese, no 
momento que atravessamos c nas circumstancias em que se 
ct1conl.ra o mercado financeiro. a:<:;.;ás rliJI'icil u oum·r>:m, do em
presUmo externo. que não dc\'·emos recorrer sinão em ex-
tremo de necessidade inadiavcl. · 

Cotn cs~a opinião aue manifesto, não faco mais do que 
juntar a minha Yoz a.o r.liro que vem,- prég\lnâo, á evide!ncia, 
o imperioso dever de cuidarmos do que -é nosso, com o oqua 
temos c vodcmos ter, c que tem no Parlamento Brasileiro 
como seu c:tpocnle o eminente Dopul.ado por .S. Paulo, meu 
preclaro amigo Sr. -Ginónato Braga, cujo nome declino com o 
respeito e acatamento de discipulo ,para com mestre ue talento 
e saber eomprovados . _ . 
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Ainda. ~m. seu ultimo p_arecer, o do orça.menLG da · .Abri
cultura, o ID_Signe tollega discute a questão com documentos 
il-refutaveis,. com. dadl!s insophisma:veis, para provar, coçn as 
110ssas -propnas siluaçoes, como as variacões do mercado ouro 
teem sido semp_re, e não podem deixar de .ser, guiadas :Qelas. 
fluetuações_ dos saldos dos valores das exportaQões e i!llpor .... 
tações, e nao- coma .se quer fazer crer, ser funcçã!> direyta do 
volume de papel-moeda em circulaQã(). . . - · · 

0 Sa. FMNCISC() VALLADMES ,..- A quantidade SÓ influe 
quanto é realmente excessiva. · 

-o SR. ARMANDO Buar"Ll\!AQUI - Chega1·ei ~ esse ponLo. 
Não .exclue o eminente collega e nem. o poder:á !azer a 

influencia das emissões do papel-moeda na situação do valor 
do nosso dinheiro - credito relativamente ao dinheiro ,- mer
cadoria. 

O valor~do papel-moeda em paizes de eirculaçãó. forcada. 
ê uma funcção dos dois elementos conjugados· - a quantidade 
da emissão e a posição da balanca commercial ,__, mais daste 
ultimo do que do ;prímeiro. . .. 

Todoa os que estudam este assumpt.o sabem perfeitamente 
~isto. l\'ão será, pl}rém, demasiado que aqui transcreva uma._ 
abalisada opiniãq estrangeira, que o confirma. - · 

Loria - financista italiano -'em seu interessante livro: 
d.e peripezie monetarie. della guerra», diz á pagina 62 ~· 

«1 {:atti dimost,·ino ad ·eviden.za com,~? anche -in I ta
lia il disaggio della carta siar una {unzione di due ele
menti essenziali - la quantitá (lette emissioní e. la sbi
lancia commerciale". 

Accrescenta, refutando ·aos tJbeoricos que ieem como ca~sa 
·da derrocada do Yalor do papel-moeda, unicamente ~ sua exls
tencia em ntJ.mere avultado, o seguinte: 

Souaiungia."m.o poi che "queali stessi, i qual i si impu~ 
ta·no, ad attribuire il disaagio ad ttno solo di quei du.e 
{attori, quan:do po>i vengono a proporre i remed:ii, rico
noscono la presen::;a di entrambi e si adoprano ad atte .. 
nuari. Co.~i, Quelli pei quali a disaggio é unicamente 
aovuto alia sbUancia co'mmerdale, sono i primi a con
sigliare la sobrietá delle emission·C; e queli invece, che 
dicono il disaggio unicamente dovuto aU'e esubero deUa 
carta-m.onela, sono i pr-imi a· raccomandare i~ riserbo 
nelle importazioni». 

Cortclue e justament.e, com a legitima observa~ã.o: . 
«Onde le 'saggezze della pratica correogono le uni

'late,·alitá deUa teoriil.> 

A.ssim evidentemente deve ser. .Dizem que os gra~d-es 
cardêaes·ctà sc!i:mcia financeira, na. ~ua: inft!lllibilidade doutrina·· 
ria, p[légam respeito religi9so pela circulação base. puro, na pl'Q.-
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pof~ão arbitraria que vem sendo estabelecida por todâ: a. parte 
onde esta creqca tem feito ·sect:l.rios, os quaes involuntaria
mente, talvez, obedecendo á lei do menor esfOrr;<l, se apegam á · 
fé dos Dogmas, que ora não são mais do que reminiscewias 
de uma época de credito facil e abund.ancia de negocio e .que 
não\ operam milagres na· e~rise que atravessamos. · 

Nã? desejo proseguir, entretanto, nestas considerações, 
se!l_!l de1:s:ar bem patente o meu modo de pensar que, acredito, 
seJa de .quem quer que encare desapaixonadamente este as~ 
'sumpto, mesmo sem descer á sua especialização. 

!Penso que o papel-moeda é unica e exclusivamente um 
titulo de credito e que, assim sendo, tem o seu valor depen
dendo da _extensão do credito que tem quem o emitte. E' cer
tamente o velliculo das transaccões entre os povos, mas não 
é por este lado que o quero agora considerar, mas pelo de sua 
acção na arena financeira. onde tem lagar como substituto, 
da moeda-papel, gosando de um tratamento especiaL 

Leia-se· a este respeiL() as considerações de Loria, em 
seu livro anteriormente citado, e que não são mais do que 
uma reproducção Çlas conversas e discussões que tive ense.io de 
ouvir entre membros proeminentes nos circulos financeiros da 
Conferencia da Paz, 

Bergés e· Besson, em seu interessante livro O ~roblem·a: 
monetario e fidu.ciario. ás ·paginas 60, 61 e outras. nos .apre
sentam .consideTações -de valor sobre a influencia e a utilidade 
do papel-moeda. Não lerei á Camara o que dizem estes abalL 
zados escricptores. mas convido os illustres collegas a medita
rem sobre opiniões tão váliosas" 

Em justificando suas opiniões os mestres francezes. bt>m 
como o eminente financista italiano, nos mostram como os di
v.ersos. paizes europeus financiaram a guerra. empregando 
meios e artfficios que são outras tantas espeei€:s de papel-
moeda. · 

Fora'm processos inte1ligentes de augmentar o numerario 
por jogos de úredito, mas nem por serem intelligentes e pOr 
isto mesmo recommendaveis, conseguem encobrir pelo seu 
disfarce a sua verdadeira feição de papel-moeda, 'Papel-cre
dikl. 

Por este: e outros motivos, meus senhores, é que precisamo~ 
ter em vista. ao pretendermos npplicar ao Brasil os princípios, 
as theorias e as idéas dos financisltfS européus, até onde estas 
theorias, esses princípios, são appli<Jlveis em seus paizes, como 
conseguem em seu meio aquillo que!\aconselham as nações que 
~creditam subordinadas ás suas. r . 

· E' p~eciso conhecer a sinceridade desse·s cathedratioos da 
sciencia 1'inanceira, quando se referem a paizes novos, s. pai
zes em formação.-

0 SR. Frt.-\NCisco VALr;;~.nARES -Desejam que se continue. 
:cQmn· colonia-. 

O SR. ARMANDO BuRü!.MAQUJ - Réferindo-rrie ao papel
moeda, devo ainda dizer: que a sua ac~ão economic:i ~ uma, 
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como é à do cl~eque nos paizes em que 6'Ste instrument(} está 
em voga, mas d10lla não tratarei, povque quero admittir crue, ao 
menos, neste particular·, este,iamos todos de aceõrdo, os que 
o queTem e os qu~ não desjam; os que o ac-reditam ut.il e 
necessario, e os que pensam ser elle dispensavel. 

Quero considerar, segundo o meu modo de ver,. a funcção 
do papel-moeda nG domínio das finanças. E', repito, um titulo 
de· credito publico, ·um documento de divida . 

. Ora, senhores, desde que- o devedor- não exgotta o seu 
credito, desde que os seus titulas de divida correspondem á 
sua capacidade de pagamento, não ha alteração nos valores que 
estes mesmos titulos representam sinão por causas occasio
naes ou quando intervenham factores ·inesperados que alterem 
a situação. (Bergés, pag, 78, confirma este modo de _pensar). 

Rel-evem-me, os .gentis col!egas que me dão a honra de · 
su!l audiencia. confortante, que 'ien'ha de. simples .para o eom-. 
plexo, considerando uma· situação individual em primeiro 
Jogar, para. depois fazer a somma de diversas situações ind-ivi
duaes e chegar a uma resultante que condense a situação col-
leclWa~ · · · · 

:Ve.iamos si ha disparidade e·ntre o- :Simples e o .composto.; 
Tomemos o individuo. Elle age em um meio que o conhece, 

que sabe os recursos de que dispõe, qual a sua capacidade 
pe·ssoal de trabalho, quaes as suas probabilidades ele exito na. 
vida, onde está empregando suas actividades, o modo que 
as emprega, emfim, póde medir o valor de que ~lle. tem, o que 
consegue e póde conseguir. ·· . 

Este individuo começa, para dar maior desenvolvimento 
ao seu trabalho, ·a pedir empre~tado recursos, _porque. os seu;;; 
não bastam para o exito do emprehendimento, emitte uma le .. 
tra, a desconta; emitte e desconta uma segunda; UII!a terceira, 
e assim vae até onde alcança o seu credito, que, para se man
ter elevado, basta .que seja pontual nos seus compromissos.: 
Com o· credito intacto elle trabalha aetivamente e procura al
cançar o limite de seu esforco para augrnentar . .com sua ca:paci-
dade de trabalho o seu rendimento. · 

Deixem-se perguntar, si pelo facto de assignar promisso
rias, l)agando-as nos tempos de· seus vencimentos, per~e o in
dividuo o credito que gosa; si lhe são fechadas as pm-tas do 
desconto notmal de seus ti h~ los de diú<:la? Não, P. a resposta. 
desde que as· causas corra,m . o seu eurso normal. 

. .Si, porém, o mesmo J·ndividuo vae além do credito que 
merecidamente tem, então im, os seus titulas, as suas PL'Omís-.. 
sorias, os seus valores pa sam a. ter uma diminuição propor
cional, que varia para mais ou para menos, conforme a regu
laridade da satisfação de seus pagamentos. 

O seu credito não é limitado, senão pela impontualidade de 
seus compromissos. Não o é, não deve ser, não póde ser, por

-que elle tenha em mente ·crescerr e 'Progredir. . 
Com os paizes d!á-se quasi o mesmo. 
A emissão pura e simple:S é mais do que um erro finan

ceiro, é um cr~me :co~tra a economi~ nacional. J:á não é eiTc, · 
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c mrnn~ nlnda r~rime, uma emi,;são que crenr a rique7.a pela 
\' :l)IWiO'.n•.~lin elos productos da terra, productos estes .que· são o 
nos~c• t.rnhal!ItJ, o u nico m~io que temos de obter os recurs()~ 
inrllsplm:<~:t\'l'i;; para conseguirmos üS elementos necessarios á 
vid:.t.. o:-~ qtw :linda possuímos no :Brasil. 
. lla d••· pP.nnittir a Camara que a este respeito lhe dê co
n h•~r·. inll · ll l n •I•· um liv,ro de x·ecentissima publicação •. e t.ão re
'''1nl.r! (!I H' mnl tire tempo· àe lel-o inteirament~ porque não se 
cn•·nnii'TL ntls minhas mãos, ha. uma semana • .!:'ara ellc cham•) 
a :tl.!t:'lll:iw das pessoas que gostam de estudar esses assumptos. 
I•!' •I•~ 11m eminente economista argentino; Dr. Ranhael P .· 
l':miliuni. fllle trata da reorganização política, sociàl é eco-
tlllfOii!ll, como ant.erioi'mente enunciei. · 
. F.' digno de nossa... ohse-rva~ão como tão notavel especia-

Jh;t.n ·<'!<l{.ll:l1a o prohlem~ ·argentino, .ença.rand<l-O .pel'feila
mcmtc~, dent.ro· do ponto de vista em que me enco.nt.ro, quando 
nbsor·vo. rtuando. estudo, quando medito sobre· as coodições 
hr·a!liloir:1.s. · 

SL'rirt ecrt.amenf.c fastidioso para a honrada. Camara dos 
;;:,•tlhO I' r.~ Dl-'put,ados ler u que a esse respeito diz tão 'n otavel 
r·c:;c r·i pl.or . A's pags . 27 _e 28, vê-se, entretanto, o seguinte, :t 
rrnfJJl:iit.o dn !'ituacão actual da. Republica Argentina., -por mui-
1 i.• .'! llPI 'í'Srnt.uclrt como urna situação de folga, como u ma sif.un
r:~o fr~ Jil. rica, pela sua tend-cncia a tornar as suas circulaçõe.~ , 
u stm rogimün monetai'io, exclusivamente baseado no ouro: 

-t1'iin potteo 11odem.os contin·lla?' declamando co.ni . 
• ~ Pt'/'S{i.r• ii palavra e·mi ... ~são nerrL com. a actual intransi
fJ(•nr.i•t 11-0 q11.e rr-speüa ao ?·cgi·nten da Caixa, pMducto da 
•.'(JU{HS!Í.O deste.~ dols conccflos que. devemos s<!mpre di.S
lí.n(lttil': a·o?Jern.o c pai:; - 2'ara resolvermos po1· este 
,,/limo. . 

~:\ emissão para pagar-deficits e gastos de governo 
,: funesta; cont-ra el!a devemos nos defender, porque é 
i mpr nductiva.. c na economia do paiz produ7! ? mesm() 
Pfl'eito como se s i Lratasse de uma. Yasta falslf iCa!}ão de 
moeda. 

«A omissão productiva bancaria para organizar o 
tr·Rhnlho, mobilizar nossa produeção e riqueza, directa
mr>nl.l', e dar· !lOs ademais a independencia do regimen 
11'nsl.ifi cador (do' · trust ) do commercio internacional, 
1!11 ln. é uma fori.te ·de grandeza e- desenvolvimento que de.. 
l.nrminará nossa l iberdade economica. tão indispensavel 
ao desenvolvimento das forcas productoras.~ 

Jle~pitn que não é possível continuar a fatigar a henevo
(('lll! in no~ meus . illust.res collegas ..• 

~) Su . -FRANCISCO V A.LLADARBS · ~ Estamos aqui para. ou-
vi l.o . · 

.O SR. ARMANDo BuRLAM..o\QUI- ••. lendo tudo quanto 3 
esse re-sp~ito {'.Screveu o not,avel puJJ.lieista. Permitto-me, po-
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rém, chamar ainda· a ·sua a.ttenção para este ponto, quando 
elle se refere aos Estados Unidos~ 

<tEm Norte America - ... se progredio pela emis
~ão nroductiva e em seB. progresso eollossal ella deve 
a este regimen monetario elastico, por meio do qual 
mobilizou fi<iuciariamente a riqueza productlva do 
paiz, pre·stou os serviços do eredito bancariol>. 

O -que se deYe.condemnar no rec-urso ao credito, na hypo-
these, a emissão, é o mau emprego. . . · 

Tenho lido e· ouvido dizer que. as sciencias economicas e 
financeiras -,possuem princípios de applicação tão mathema- · 
ticos como os da mecanica, Isto só é verdadeiro na. lei basica, 
a da offerta: e da procura, porque' os movimentos . em um e 
noutro sentido determinam as fluctuações :dos preçOS, mas 
l'Jlesmo assim dentro de certos limites. 
· · No resto, tanto a sciencia finance-ira como a economica 

oscillam dentro ·de· convenções, porque o que conhecemos no• 
presente é a derrocaJda de todo o grandioso edificio peno.sa
mente architectado pelos mestres ·da sciencia classioa, so
lução que não resolve< as dífficuldades do momento excepcio-

. nal em que vivemos. Não é assim a mecanica. 'I'odo problema 
que lhe é affecto tem a sua solucão exacta. Altera-se para 
mais ou para menos a solucção· mas sempre dentro dos. mes
mos prin.cipios geraes. Estes não mudam e xesolvem a questão 
que lhes é affecta, como resolvem todas as questões. 

Com as finanças temos agora um exemplo. Os patzes de 
todos cinco continentes encontram-5e em grandes difficulda":' 
des, com o trabalho desorganizado e o credito abalado, mas 
não podem deixar de viver e procuram viver commodamente, 
o mais commodamente possivel, qual o remedio que a ciassica. 
sciencia financeira aconselha, reoomme.nda? Ha uma solução 
exacta, rigorosa? Qual é? 

· O que vejo preconizado· é a economia nos gastost corno si 
facil fosse economizar em época anormal de desequllibrio de 
todos os valores, não sómente materíaes, mas mesmo os mo
ra~. 

E com este conselho de economia a todo transe, o do au- . 
gmento da producção, para inverter os termos da balança com
mercial, afim de, pelo excesso da exporta!}ão, valorizar a 
moeda nacional. 

Senhores, por outra causa não nos batemos nós. ··"E isto 
é uma verdade de La Pa.lice. Neste ponto as vistas de todos. 
aa:ui, entre nós, como qualquer outro paiz, coincidem perfeita

. mente. Onde ha discordancia é na applicação do conselho. 
Para conseguirmos o augmento de nossa produccão é niis .. 

ter o capital; e ·este nos· falta, ou, pL·lo menos. o que temos, 
o unico que podemos ter, não ciraula convenientemente, por 
causas já abundantemente explicadas e com peTfeicão -co-
nhecidas. · .. 

Em economia. Sr. Presidente, e abi entram os cla!'lsicos, 
os_ mestres; com os seus ensinamentos geraes, que nunca for.ani 
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e não são -postos em duvida, os requisit.os essencíaes da P.ro
dnccão são: 
· Trabalho - Capital - Te1'ra. 

_De uma fórma absoluta, é realmente assim, mas nos casos 
parL1cu1ares, deve-se contar com outros factores que, sem se
rem -principaes, exercem influencia que não póde ser despre- ' 
zada, antes ·deve ser conyonientem~>de considerada. E entre 
estes factores sobr esahem. desde logo, os transportes, que~ senda 
entre nós raros e infelizmente dispendiosos, emprestam! ao 

. problema particular do Brasil feicão diversa C:a que elle tem 
em p::.iz~"Js onde o serviço de communicações é snfficien~e para 
todas as neerssidades ·da sua er.onomia, Re-firo-me desde já aos 
transportes, por.que sobre a sua necessidade tere i de dizer ai-· 
gumas palavra s, que servirão para juetificar o meu apoio a 
toda idéa de construcção de estrada de ferro, emprego u til do 
capital publico, mesmo {luando e·sse ca:pital publico não colhe 
immediata renda direeta. 

Igualmente devo fazer uma ligeira referencia sobre ·este 
particular. chamando a preciosa. attenção de meus prezados 
collcgas para a sua grande importancia e legitima inf·luencia. 
visto como devemos. ter sempre ·l>resente nas nossas aprecia
ções, -para bem julgar, que a vtda moderna dos jndividuos 
como dos povos é de aspera concurrencia, vencendo aquelle 
qne melhor se apresentar, com o apparelhamento mais em 
orde·m. funccionando com regula-ridade e para proveito do bem 
publico.~ · . 

. E' por isso, repito, que a feição dos problemas da eco:.. 
nomia nacional brasileira, das finanças publicas entre nós, é 
peculiar a nossa situação e deve correspondenteménte· ter uma 
:!olução c()mpative1 .com este estado de. cousas. , 

Retomando o fio de minhas considerações desprentenaio
sas, ve,i o que a producção exige. invertendo a ordem dos fa
ctos: terra, que temos de raríssima fertilidade e ()e uma 
abundancia , cujo ex.gott.amento não esffá. ainda nos calculos 
da boa previsão. · 

·O t1•abalho - que é o braço, como seigundo elemento - j á 
existe · entre· nós de uma fórma in!ilufiiciente, é certo. mas em 
todo o caso, produzindo bem e podendOI' produzir mais. E mais 
trabalho ·vai.Pos· ter, podemos ter, devemos ter, porque o Brasil 

. por sua~ riquezas, as condições de seu desenvolvimento, de sua 
·vida, a liberalidade de suas leis; a amenidade de s eus costu
wes e de seus habitas, a democrac ia de seus princípios, attrahe 
e fasc ina a quem o procura com a boa intenção de. em seu seio, 
fazer uma vida feliz, nova e prospera. E a respeito. não com
prehendo como se condemne a emissão por tornar caro o traba
lho. Vejamos os conceitos precisos de Emiliani - paginas 45 e 
adeante . ,· 

Antes de transcrever o que elle diz sobre o effeito das 
emissões relativamente ao trabalho, licito se.ia-me inser ir o 
·topico anterior, o que precede immediatamente ás cons-idera.. 
ções a que me r efiro: 
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«Los· p1•ecedentes hablan doqnentemente. No nos 
olvidP.?Il,.r•.~ <:tue el Banco Hipnteeario (ué salvado , en 
cif'rto úwnumto 'POr cmis.~ión. u qu.e el mismo Banco de 
la Nacion, /1mliado cn plena crisis, es también híio de, 
la mism.a 11 cn ccnd'icíoncs mny disHntas a las que hoy 
se enc11.entra el pais.'> · · · . · 

Em seguida escreve o notavei economista arg~ntino: 
'SSe ha. dicho 'igualmente que la emissión perj-udíca . 

.los salal'1:os, dcp1'cmiendo la retrib1tcion al trabaio y 
qnitatl.dOlc, po1' r:on.~eg-uinte, potcncia. adq1tisitiva al jor
nal. Todrt esta manera lle arat~menta,· provien~ de la 
eon.(us1:on de cow:eptos, · cillJidando que la emissión, qw~ 
movileza por el credito bancario la p1·oduccion pm·a . a 
r>.TP.C?I.tm·la, si dcterm·ina mt.m.ento tte numcrq:rio, da en 
ra·rnldo. seauridad al mercado del trabajo, pues la mano 
rJ.c obi'O. es !mtis demandada porque cl denero o-rigina 

· ma1/lll' act·iviáad, h.aciendolo, pm• consiguiente, más es~ 
table con. aumen.to de ?'eirib'lLCion como e{ecto de la 
ma·ym· demanda da brazos consig·ttiente al aumento del 
nwôm1'tmto econom.ico en todas las ordenes. 

Prnseguindo, encontra-se, vejam bem os illustres collegas: 
· <!~se cambio, las c~isis por contraccíon de .circulante, 

rwovenirmtes de la emi{Jracion del 0'/'G' que le quita élas·-
1 . ticid.ad a la miJneda y qu,r.: deteTmin.a restricciones de 

CTedito, afectan todos los valo7'es y applicaciones de_ 
capital, dando como 1•esultado paraüzacion economirCa, 
que ?'epe,•cutc de inmediato cn e~ mercado deZ trabajo, 
con dcsocupa.cion para· el otrrero, cOmo ocitrriá en nue.~
t?•a pasada cri~'is y en tcxlas las anterior~s?J. · 

Assim, Sr. Presidente, a emissão não é um mal . para h 
trabalho, que della muitas vezes .carece para obstar uma críse 
de desoccupados, que é, sem duvida; um ·mal maior que a flu
etuação do valor da moeda, depreciada ainda mais certamente 
pela ausencia dos resultados do esforco pessoal continuo . 

. Finalmente, temos,- o capital. · 
Sobre.esle· faclor é que as divergencias se pr{)nunciam. O 

· nosso capital, aquelle que nos permitte trabalhar, que nos 
· te~ · dado a fortuna, · et•ia<do as riquezas, augmentado o patri

.. monio particular. e publico, () nosso capital ·é o papel-moeda, 
tem sido o papel-moeda, nunca - foi outra cousa. 
· · ·Com elle, saneado ou não, temos feito o Brasil aetual cuja 

grandeza póde não ser o que o nosso p·atriotismo d-eseja e am
biciona, mas que já attesta a1g!Jma cousa, de nosso e~forço, 
de nosso tr~alho, de nossa eriergia. . 

. Não deve elle ser, portanto, tão. malsinado comG vem 
sendo pelos filiados á. escola de Gold point, sectarios do papel· 
ouro, com o poder magico de fazer a felicidade e a grandeza 
dos P.OVOS., . · · . . , . •.. , __ ... ·- .J.. 
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O papel-moeda t.em con~C':'guido a mesma cousa e por 
conseguir tanta cousa é que s e transforma em papel-ouro como 
finalidade de uma situação,. que não póde chegar até lá ao:; 

.saltos, mas -deve ir paulatinamente. ' 
· Admitto, entretanto. qu-e a l inha de separação entre as 

duas correntes de pensamento, que conduz a diversidade de 
a.cção, _não se.ia_ propriamente -sobre a especie da moeda, mas 
excluslYamente sobre- a !'na P..xtensão, ou melhor a ·sua gran-
dua. · 

Penso que no-s achamns na presença do e~rno conflicto 
de tbe{)rias quantitativa c qualitativa. 

quero _igual11'rent'c admitt.ír que os anti-emissionistas no 
Bras1l e .. a cuja frente devo, por inilludivel dever, collocat" 
romo cht:lfP. o not:wPI rcpJ•esGnlantc. do Estado de Minas Ge
l'aes, meu prezado amigo Sr . Antonio _ :Carlos, a cuia eompe
tencia e merito tenho o inaior prazer em ren-dE-r as minhas 
sinceras homenagens, que acredi-to são tambem as .da Camara 
dos Deputados, admitto .que uns c outros acceitam .que o mal 
não. é propriamente das cmissõel', mas da sua grandeza, do des
tino que !P.P.m tido, da s a.pplicacões que lhe t.eem .sido dadas, 

Dest'arte-posso volver s erenamente ao meu :ponto de vista 
·para chegar ás conclusões QUI~ r evigorem o meu pensamento 
a favor ao augment{) ill imitado da prorlucção nacional pelas 
facilidades de creditos,- qur. 110 momento só podem Sai~ obt1dos 
com vantagem pela P.missão de not.as do Thesouro, ·com fim 
exclusivo de- fomentar, amparar, ~arorizar o ouro que podemos· 
produzir, plantando sem cessar, colhendo sem repouso, para 
vender muito, vendendo com lucro. · 

A emissão em si; pur a. ou la·streada. como está ahi. consi
derando mesmo alast.reada. qualquer que seja a faculdade de 
emittir em outra base que não seja a da simples troca de ouro 
pelo bilhete que representat·<i, ent-ão um deposito, q:u~ póde S~I' 
retirado .quando e como se quiu·~·. é um erro. ·.em princi
pio, mas na pratica <~ a SJ)]u~ão para resolver a cr1se que ora 
a ssobet•ba o mundo. e é a unica para os paizes como o Bra-sil 
que se acham ainda em plena formação, mesmo quando crise 

. nãc) existisse. 
· ·. Não creio que boameqtc esta asserção possa ser. pon.tes

tada, porque acredito que o que é contestado é, como .Hl- d1ese, 
o excesso de emissão . 

A questão, portanto.· a. meu vér, e confesso que ene é 
muito fraco, não é pr(lp,da.mente a da utilidade das emissões, 
mas de saber si o total que temos 1::mittido está aquém ou a.lém 
das nossas necessidades. no terreno · economico e finance1ro.: 

E' uma questão mais de , quantidade do que de .qu~lidade •: 
Isso eu deduzo, ~ creio que sem erro, senão das palavras 

qu~ tcem sido dita~ pplos anti emi;;sionistas-, ao mt>nos de 
suas conclusões. 
· Assim é que, si o valor de nossa emissão actual fosse 
diminu ido de 500.000 conto,_, os antl-emissionist.as, penso, não 
diriam que o restante não era necessario ao volume das 
transacções de tocta a especie de· nosso paiz:. O papel-moed~ 
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não seria para elles um mal, poi'que sua furicÇãõ erã um l:iem, 
como índispensavel necessidade. · 

Si a àivergencia é mais sobr:e a quantidade do_ que sobre 
a qualidade, o que devemos pro~urar . saber. é si, de facto, .a · 
emissão que temos supera as garantias que· o Brasil offerece 
.e é por seu e_x-cesso uma causa <las difficuldades com que lu
tamos. 

Si o :credito que a emissão representa é superior ao que 
realmente nosso -paiz deve gozar. 

Em sendo provad() que. a emissão actual representa mais 
credito de que- o devemos ter, e que as garantias sobre as 
Gltaes ella repousa não são suffieientes, então, devemos fazer 
tudo ··quanto em nós couber, para diminuir o seu valor. até o 
trazer ao limite, além elo qual não se vae ôlem correr damnos . 
e _perigos. 

Si, ao contrario, pelo · exame ~onsciencioso da situação 
nossa, em. todos os seus aspectos, "fkar .demonstmdo que a 
nossa e·roissão não é exaggerada, . que todq o nosso eredito 
ainda não foi usado e que as gam.ntias em que ~lle está as
senta'Cio, são da melhor especie e representam valores reaes. 
não devemos llesitar em usar da facul<Jade soberana de crear 
capital pela emissão, dando-lhe o destino que deve ter, qual 
.ó de augmentar a fortuna. publica e a particular, pelo desen-
.voivimento da proclucção nacional. . 

Não quero acceitar, entretanto, para ar.gurneníar, nenhuma 
. das duas pontas do dilemma e tomo a situa~ão actual como 
a expressão theo:r:ica do nosso estado . financeiro, isto é, .que 

. a nossa capacidade emissora de papel_-moeda não ..cteve em 
:principio ser e,.""{cedida. . 

Admittarnos isto em face das . leis abstiacta.s que ·4\lerern 
imperar soberanamente nestas questões . 

Vejamos, porém·, a sua. ap-pli~ac}ão. 
Sr. Presidente, agora. mesmo, nesta celebre Conferencia 

Financeira de Bruxellas, onde é notorio dominarem e vence
.. rem <>s princípios classioos, fie-ou bem patente que a solução 

do problema financeiro varia de um a outro paiz; é um para 
cada caso, de accôrdo com as suas peculiaridades. 

O problema tem· de ser examinado para o nosso ca~o, para 
o nosso -paiz, que difí~re dos outros por estas grandes diffe
l'encas tantas vezes aponladas e . tão sabidamente conhecidas. 

Creio ser inutil repizar este ponto, repetir o. qu~ tem 
sido dito com tanto br ilho por outros oradores. mestres no as
sumpto e em todas as épocas, considerando os defeitos de nossa 
organizacã(). bancaria. os vícios de nosso modo de comrner~ 
ciar, juntando as· difficuldades de communicações, as del'icien
cias de transporte aos nossos habiL()s de gastar e ter pessoal
mente dinheiro em quatidade superior ás · necessidades em-
mediatas de cadã um. · · · 

Accrescentem-se as incertezas do crediL() commercia! e a 
inexistencia de credito industrial e agricola, o quasi .'Privi
legio bancario em bancos sem capital c sem outro interesse 
pelo nosso paiz, que o de conseguir m~ior renda para os seus 
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accionislas, ause.·ntes de nosso meio, osLranhos ao nosso solo, 
s~m poder partlhar comnosco as vicissitudes c agruras dos 
máos momentos, para vermos que a solução para o problema 
financc·iro brasileiro não so pódc enquadr~r na rigidez das 
regras c normas de paizes dh;e:rsos, sob todos os pontos de 
vista do nosso. · 

·o Sr. Presidente - Previno ao orador que está finda a 
hot·a do expediente. 

O Sr. Armando Burlamaqui Sr. 'Presidente, obedeço 
a V. Ex., e como me acho insDtipto na discussão do orçamento 
da receita, tomarei a preciosa attenção da Garoara dos Srs~: 
Deputados, para concluir as consideracões que venho expen
dendo. (Mttito bem; muito bem. O m·adar ·é vivamente.cum
primcntado iJelos colleaas presentesL) 

F ica .sobre a mesa aLé u!Le:I'ÍOl' deliberavão o f!eguinte 

REQtJ ERIME.NTO 

N. 84 

Requeiro que ·se consLitua uma cniDJnissão mixl.a de in....
querito financeiro afim, de, uoliH~pdo as informa~ões onde e 
como jLll<g~r conveniente indiuar~s medidas adequadas ao 
priJblema da.s finança& no Brasil, a.presentando os seus tra
balhos, estudos e· conclusões na p1·oxima legislatura. 

A Commissão da Camara se comporá dE: cinco membros 
designados pelo Presidente. · 

10 Senado de:-;ig·nani. a sua Gomrnissão, composta de tl'es 
·membros que reunida ú. da Camara consf,ituirá a Commissão 
~J;ixta que se r.cgularú. .para os seus trabalhos conforme de
cidir. 

As sccl'ctal'ias do Senado c da Camara te1"'.io á disposiçã·J 
<la Comm issão de InquCI:ito sobre financas um funccionario 
de eada iõevt'clal'ia, a~sim como Llact.ylogt'aphos, fornecendQ 
tambcm, si foi' necessario, o servi!;o stenogi·aphico. 

Sala das sessõe.s, 20 de decmbro de 1020. - ArmandO: 
Bm·lamaqui. 

O Sr. Prosidonto - Está finda a hora. dcstínada ao expe-. 
di ente. 

Vae-se passaL' á ordem da· dia. (Pausa.) 

Comparecem mais os S['f::. Fclix Pachceo, CQsla Rego, 
Souza Castro, Cunha Machàdo, I,uiz Domingues, Pires Rebello, 
João Cabral, Hermino Barroso, Frederico Borges, José Au-
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gust~. Oscar . Seares. G.ervasio Fíox·avante, . Alexandrino . ;da 
Rocha, Mario Hermes, · João- Mangabeira, Alfredo Ruy, Adio
do Leone, Salles Filho. Vicente .Piragibe, Azevedo Sodré, Ma
cedo Soares, Manoel Reis, Buarqlie de Nazareth, Ramiro Bra
ga, José de l\loraes, Teixeira Brandão, Albertina Drummo-nd, 
iliatta Machado, Ribeiro Junqueira: João· Penido, Gomes Lima, 
.Antero Botelho, Jo~;ino de Araujo, . Raul Sá, Waldomiro de 
Magalhães, ·_·\laor Prata, Vaz de Mello, Honorato Alves, Ca
millo Prates. Mello Franc.o, Cincinato Braga, Cesar Verguei
ro, Prudrmte de .Moraes Filho. Veiga Miranda, José Lobo, João 

· de . Faria. Manoel Villaboim, Arnolpho Azevedo, Luiz Bartho
lomau, C1~lso Bayma. Gumercindo Ribas, João Simplicio, Ca.r
l.os. Penafie,l-~ Barbosa Gonçalves e Joaquim Osorio (55). 

Deixam de eompareGet· os Srs. ~\.m~ibal de Toledo, J~phy_; 
genío de Salle~. Dorval Pm·to, .Monteiro de Souza. Abel Cher
mont, Cherrriont de i\liranda, Herculano Parga, José Barreto, 
Marinho de Andrade.., l\loreira da Rocha, 'JJbomaz . · Accioly, 
Thomaz Cavalcanti, Ildefonso . Albano, Alberto. Maranhão. Si-

'meão Leal, Balthazar Perefu-a, Gonzaga Maranhão, Antonio 
Vicente, Eduardo Tavares,, •Al'naldo Bastos, Correia de Britto, 
EstaMo Coimbra, Pedro. fur.rêa. Tu.rjano Gampello. Julio d1! 
!l\Iell~....Nata.licio ~mboim, Alfredo rle Maya Luh Silveira, Mi:
guel. Palmeira, l\iell!donça Martins,. Joã:o '· l'llenezes, Rodrig.u.es 
Doria, Manoel Nobre, Pedro ··Lago; Octavio Mangabeira, Lauro 
,vmas Boas, Castro ·~ebello, Leoncio Ga1rão, Pacheco Mendes, 
:Arlindo· Fragoso, Torquato Moreira. Leão Velloso, Ubaldo Ra
mà.lhete; Antonio Aguirre, Oct.avío da ·Rócha :M'iranda,. Azu
rém Furtado, NiCanor do Nasciment(), Aristides Caire. Nori
vàl d'e Freitas, José Tolentino, João Guimarães, Them'istocles 
de Almeida.. Francisco 1\Iar~ondes, Herculano Cesar, Silveira.. 
Btjlm, Lanàulpho de l\Ia!ga}hães, Od!ilou -de· Andrade, Faust•.l 
:Ferraz, l''raneisco .. ~oliello, . Manoel ]'ulgendo, Salles Junior, 
Marcolino Barreto, Eloy Chaves, Sampaio Vidal Ramos Ga.ia
d ,), Ayres.da' Silva, Tlbllo Jayme, Severiano Marques, Annibal 
Fl'\.1ledo, Co~ta Marques, Ottoni Maciel, Lu~z Xayi.er-.. Abdou 
Baptsita. Pereira de Oliveira, Evaristo Amaral, Augusto Pc:s
tana, Alcides Maya, Nabuco de Guuvêa~. l<'lores da Cunha. e 
~arlos Maximiliano (80). 

OR:DEM DO DIA 

PRIMEIRA PARTI> (ATÉ .<\S 15 HORAS, OU Í\:NTES) 

O Sr. Presidente - A lista de presenca aceusa o compa
recimento ue 130 Srs. Deputados . 

. Vae-:!c J.ll'Occdcr á votação da mate.1·ia. qu~ ;;o ac.ha sob-re 
a mesa. · 

. PP.ço aos nob~:g:; Deputados '·que occupcm as suas ead'ei-
ras. (Pausa. ) . 

V~e ser conside1·adv objecto de deliberação um Pr~jecto. 
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E' lido, consiodeJ:"ado objocto de deliberaoão e enviado :í. 
.Commissão de Constituição e .Justiça o seguinte 

PROJE'CTO 

N. 7 46 - ·19210 

CoMidera de ntilidad.e publica a. Santa Casa de Misericordia de 
· · Bm•bacena 

O Congresso Nacional resolve : 
Ar-tigo uni~ o: E"_ con?iderada de utnidade publica a 

Santa Casa · de ~hsericordla de Barbacenà: revogadas as dili-
posições em contrario, . · . 

. Sala das .sessões, 20 de dezembro de t92ü. - F. ·valla-
c-:w·es. - Senna F'igue,)'edo. · · 

O Sr. Presidente - i];stá finda a votaf)ão. 
Passa-se ás maleria.6 em discussão . 

. 3" discussão do projeeto n. 703, de 1920, Codigo de Or
ganização ;rudieiaria c Processo l\E!itar. 

O Sr. Joaquim Osorío -·Sr. Presidente, em 1912, em dis
curso proferido. nesta Cumara, na sessão de 14 ·de outubro, 
alist.ei-me entre os paladinos da reforrnn. da JusUcu Militar, 
_consid~rada neee.ss:aria e urgente. ;Discutia-se o projercto de 
reforma. conf.~ccionado pela Commissão Especial nomeada pela 
:Mesa da Camtna, e do qual foi Relator o illustre professor de 
direito Sr. Candido · :\IQtta. 

Neg·uei-lhe o meu apoio, para, de .preferenci;,t sustentar o 
voto em separado do Sr. Augusto de Freitas. entãf) com a.ssento 

_'no Parlamento, eminenLe collega, pel{) notável saber c senso 
jmidico. 

A Camara com modificacões, approvou o projecto Can-
dido Motta. · . 

Felizmente não vingou 110 Senado. 
Era, não o!),st.ante medidas salutares sobre·a da lei em vi

gencia (simplesmente monstruO'Sa) uma obra em -desaccordo 
cnm a ::;cienda moderna. 

Não resolvh~ o problema. Não attiugia os idéaes inspi
'I'adores da reforma, o dé tornar mais ,;;elere o processo, mais 
seguro o juizo~ cercando de garantias o accusado, com sacri-
fício dos interesses da '.Justiça. · 

·Mantinha o Conselho investigação, para a formação da 
ç.ulpa; o conselho de gnerra, para o julgamento; o Supremo 
Tribunal Militar para conhecer do:; recursos, além do inque
rito militar. da ,compet.encia da auto_ri'Clade adminis~I"aLiva; 
destituía o juiz militar, quando o jury militar, quando o jurY 
-conunum já é uma instituição desmoralizada. . · 
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A crea~ào do l'ilinislerio Pulllico não surgiu com ·à: neces
saria independencia; dava-se a exclusão do auditor do· conse
lho de guerra, entidade l.echnica necessaria como membro do 
Conselho, para soluç;ão das frequentes questões jurídicas. 

Emfim, uma idéa recommenclara o projecto de reforma 
da justiça militar da Commissão Especial nomeada pela Mesa 
da Camara-era a inLroducção do habeas-c·orpus aos milita
res.. Medida liberal, aliãs, CDnsagrada na Constituição Fe
deral,. certo reconhecerá o 1Supremo Tribunal Federal·. 

Decorrido quasi un1 decennio, archivado no Senado, o 
projecto de HH2, approvado pela Camara dos Deputados, a 
Lei n. 3. ,ggi de ·5 de janeiro deste alino autorizou o Poder, . 
Executivo a organizar a Jusl.iça Milit.ar e reve.r o respecUvo. 

. regulamento, acl re{e1·endu?n tio Congresso Nacional. · 
Utilizando-se o actual Presidente da República dessa au

torização, orga_uizou o Codigo de Organização. Judiciaria e 
Processo Militar, ora submettido á approvação d.o Congresso 
Nacional pela mensagem de H de novembro proximo passado. 
. As Commissões Reunidas dê l\Iarinha . e Guerra e Consti
tuição e Justiça, em -15 do corrente, tomando conhecimento 
do pa.recer do' eminente relator, Sr·. IP. de ·· :Moraes, 
concluíram por aconselhar a approva·~ão integral da obra. 
legislativa, não obstante algumas imperfeições, porque vem 

· ella simplificar e melhorar immensamente a Justica .Militar, 
quer quanto á sua· organização, quer quanto ao seu IJ-rocesso, 
e entendendo que é . da maior conveniencia acceital-a sem 
demora, para que lenha plena e completa autoridade legal. 

Assignei com restricções o trabalho governamental, pelo 
que me sinto no dever de motivàl-as desla tribuna, tratando
·se de ma teria que tanto me preoocupa,. desde que tenho assento 
nesta ·Camara. . · · · · -

~1\ntes de· enunciai-as, porém, desejo consignar minha im-
pressão sobre o plano d_o Codigo,já em vigor. . 

Merece o meu applauso. Suppri-me .o conselho de inves-
. tigação, excrescenci.a proletaria e r,edundante, contra a qual 

· eu me batia em 19:!.2, apoiado nas autoridades .de Angelo dá 
.Freitas, Clovis Bevilaqua, Araripe Junior, estes dois ultimos 
·mestres consultados pelo então auditor de marinha· Sr . .João 
Pessoa, autor de imp<~rlante projecto da .reorganização da 
justica militar. . , . . . ~· . 

Constitue o Conselho de Justiça Militar, de11ominação que 
eu pensava ser apropriada para esse apparet{lo; faz membro 
desse Conselho o auditor como eu sustentava; crea o Minis
terio Publico e um cõrpo de advogados para a defesa dos réos, 
pracas de pret, que vin.han1 a julgame,ntos desamparadas de 
patrono. . 

E' o ICodigo .elaborado por S. Ex>, uma obra excellente 
· pelo plano em· que se assenta. . . · 

Dá a Ju~tiça Militar uma- organização integral, unidade, 
sys,Lema tomando como paradigma a justiça commum,... cor
rige defeitos, simplifica a justiça que tornou maís expedita. 
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compleLa o :-;eu apparel!Jamento par · meio de orgãos conve
nientes .á. sua e'ffipiencia. · E' · incontestavelmenle, 1,1m .monu
menf.o juridico incomparavelmenl.e superior ao Codigo ela
borado pela Uamar·a em 1·912, que falhava por completo o 
escopo collimado. · ' ·-: 

EnLreLanlo, encena o ·codiC)o, ora suj eito ao refer~nc!um 
do Cong1-esso Nacional, fãlha-s que mereceu ser corrigidas no 
interesse (la Justiça e da inteira garanl.ia · dos direitos indi-
viduaes. · 
· Si contivesse apenas al(Jumas irr~pe·rfei.çõcs não teria 
observações a fazer á sua immediata a.pprovaçã.o; mas, en
uontro nelle mais do que algumas imperfeições, defeitos que o. 
desfiguram, para os quaes pe;:;o a atr.enção do Congresso Na
cional. · · · . 

O Codigo esLá. .em ·execução, produzindo eft'eitos legaes, ·. 
nenhum prejuizo decorrerá, portanto, da demora em sua aP.
provação, verificada a exislencia de t.aes falhas. 

Vejamos a sua natur eza e importancia, si são de ordem 
a provocar alteracão no Codigo. . .,, · 

Crea u Codigo o .Ministerio Publico co.mlposl.o d~ um 
Procurador gera,! .e de promotores. No SupL·emo Tribunal Mili
tar terá assenlo o -Procurador Geral. •E' o chefe do l\linisteriC> 
Publico, e o seu orgão peran-te o Tribunal no processo o jul..: 
gamento dos crimes a que se refere o art. 47, lettra a. 

O Procurador Geeal é um dos autores de 2• entrancía, de 
lh're escolha do Pl'esidente da Republica. _Os prómotores da. 
justiça militar serão nomeado!i pelo Presidente da Republica 
dentre os cidadãos . diplomados em sciencias jurídicas e so
ciaes, estabelecida a preferenéia para os que forem ou tive
·rem sido militares. 

· Quaes as garantias que offerece a instituicão do Minis
teria .Publico pelo- ·Codigo ? 

. Este estabelece ; 
«0 ·p,·ocu.radOl' ge1·al e os promotores e:cerce1•ão os seus. 

cargos emquanto 'bem se1·vú·em, a juizo do Gove1·no. (art. 59). 

Está o ·.Ministerio Publico na dependencia do Pode~ 
Executivo. . 

. Em 191'2 eu dizia, na minha critica ao projecto Candíd.Q 
l\fotta .: 

<t:Não vejo o Minislerio 1Publico com garantia necessaria 
á sua indepcnde:ncia . .Mini~lerio Publico temporario .é .Minis-
~erio Publico dependente .:<> · · 

Hoje direi : 
«Minislerio Publico demissível, a JUIZO do Governo, é 

Ministerio Publico sem · a ' necessaria independencia a.ue deve 
cercar a instituição ! " 

O Supremo Tribunal hli.litar . é na Justiça mili.tar o qUe 
o Supremo Tribunal F ederal é na JustiÇa commum : a mais 
alta exp~essão. 

-c. - Vo~. X:V. 5 
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O procurador geral, deve ser um dos m.emhros. do T~
:hunal Militar como é um dos .membros do Tribunal Federal o 

·procurador geral da Republiea. como é em geral no"s IE'stados 
o procurador geral do Estado, chefe do ministerio ·publico, um 
dos membros dos tribunaes locaes. · 

Porque esse criterio ? . 
·.Porque, embora agente que é o Governo Federal perante 

a Justiça, deve recahir · em entida(ie fóra ·da. sujeição do Go~ 
verno. >Seria um erro estabelecer . um procUrador geral vi-ta-
1icio; porque deve ser um delegado de confiança do Governo, . 
.. mas erro maior seria fazer recahir· o can;o em um funcl.liona- · 

. : :rio tlelle detiliss~vel como _fez o Codigo, ajuizo do· Go:verno . 
· O procurador géral actuahnente uorneado para -o Supre-

•.. mo Tribunal l\Iilitar, amanhã poderá perder o cargo, si a jui:w 
· do Governo mal servir. · --

!Mas acertado seria, para collocar esse orgào chefe Lia 
'Justiva Publica, acima das paixões dos Gov~rnos, que rosse 
elle escolhido livremente pelo Governo dentre os juizes toga
dos dó Tribunal. São em numero de ·quatro · estes juizes logo
dos. Tem o Governo onde escolher o agente de sua con!'ianca 
:para representar e defender QS interesses da Justiça Publica . 
. Inferior ainda é a situação dos promotores pul>licos, que 
exercerão os seus cargos emquanto bem servirem, a juizo. do 
Governo. Este ·a juizo do GoverQ.o é evidentemente demais. 

Hoje nenhum funccionario publico é demissível· a. juizo 
do Governo. . 

Qualquer funccionario, de .qualquer categoria, so póde 
_ser demittido me.diante pro-cesso- judicial. · · > 

.A competencia de Rrocessar e julgar os o_rgãos do Min:is- . 
. terio Publico é attrih'uida ao .Supremo ~ Ti'ibunal Militar 
;(arL 47) . . :Só mediante processo, instaurado pelo procurador 
geral, ·e consequente condemnádo, deveria . s~r dernittido~ 
nunca a -juizo só do Governo, cujo juizo nem sc'mpre é o mais 
seguro, ·e isento de perseguições e paixões. 
· O · Ministerio Publico deve ser encarado como um·a ver- · 

. dadeira instituição, com todos os · característicos de indepen
deneía, não póde ficar como um instrumento nas mãos do Go~ 
:verno, não deve ficar. 

· A creação do Ministerio Publico, nos term6s do .· Co digo . 
. J)arecc, conseguintemente, representar mais do que -uma im...: 
. perfeição, uma falha, que devia ser corrigida, cercada a insti-
tuic.ão de todas as garantias de independencia. • 

· .Si os representantes e dei'ensórcs dos· interesses da jus
tioa militar merecem ser cercados da garantia apontada de 
maior. independencia, os interesses dos indiciados, praças de 
!pret, · não obstante o corpo de advogados creados para a defesa, 
soffrerem uma 1•estricção, que p.óde ser inconveniente á prova 
dos factos. 
· · Refiro-me ao. limite das .tcs~emu.gha~ es:tabelec1do pelo 
l)gàjgQ •: ·- · .. ·: .. 
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~o inquerito policial militar "-C ouvirão rluas outras tes
temunhas (art. 34) : A. autoridade que o fizer juntará aos 
autos uma lista das pessoas, alf.ínt das ouvidai;, que tenham 
razão de ~atier do facto eri1nirioso (pat•agrapho unico). Por 
que o limite de só I.l.Oder a autoridade no iuqucrito ouvir duas 
ou tres testemunhas ? Por que não l'UVir l.odas as tesLmmt
nhas. que "po:>sam esclarecer o fado '/ Sabe a aut..oridade de 
um facto criminoso. A autorichide deverá. dirigir-se com toda. 
a presteza ao Jogar para investigar fazendo as diligencias 
necessarias .• 

As tes~emuuhas ue\"fH'iio ~cr inqucrÍda:-; a~é' ao nUiuero 
que parecer nccessal'io. O inqucriln policial militar, embora 
summario, não é t·trna peça ulil, visa é e::;clarccer, tanto que, 
não haverá. inqucr:ito pólicial cru caso de flagrante delicto, ou 
quando se julgar d ispensavel por estar o facto esclstecido 

.. (art. 80) . Ha variàs testemunhas do fa.cLo... oQuaes deve 
inqueril' . ·? •rodas pelo menos necessat•ias ao esclarecimento., 
Limitar-se- a duas ou tre:::, que serão~ ao aeaso e:;colhida:s, -será. 
sujeitar.-se a nada esclarecer, será fazer prova falha, com at
tent.ado pessoa! á liberdade individual, certo como é que o in
Querito policial militar pôde autorizar prisão preventiva dp 
indiciado. . . · 

. Limitado tambem é o numero de testemunhas no Conse
,. lho de Justiça ·Militar. Não poderão ser inqueridas no · caso de 

haver um só' indiciado nomes de tres testemunhas, além das 
referidas e informantes. 1 

E si houver apenas uuas ? DeL"\:a-se de fazer· a prova ? 
No caso de haver um só indiciado : Não poderão igualmente 
ser inqucrida mais de seis testemunhas, além das referidas· e 

· informantes. · O .réo poderá ·apresentar na formação da culpa 
até tres testemunhas de defesa. Acho inconveniente a restri
cção~ que f~ o Codigo -do numero de testemunhas, do -numero 
de tres testemunhas .que póde crear peas a def~a.- que . deve 
ser .ampla, assegurada como é pela Constituição Federal em 
toda a sua plenitude. Diz o .§ 16 ·do art . 72 da Coostit.lJ.ição 
Federal. ' · 

<~rios accusado:; ·se asse:gura,rá na: lei a mais ampla deí'esa. 
com todos os ._recursos e meios esseneiacs a ella, ·desde a nota 
de culpa, ·entregue em 24. horas ao preso e assignada pela au
toridades competentes, com os nórúes dos accusado!õ I! das tes
temunhas. 

, Si se púde c-onstitucionalmente, limitar• o. numero ae tes
temunhas, deve este >;er augmentado a cinco pelo menos, col
locad:r a accusação na mesm·a si tuação da defesa. A defesa só 
poderá apontar na f0i·mação de culpa trcs testemunhas, 
prescreve o ··codigo que a accusa~ão fica com o direito · de 
apontar quantas ? 

'São estas as· duas falhas fundamenlaes que apresenta o 
Codigo submettido á approv:ação do Congresso Nacional; ~ 
M!ni:slerio Pub!ico .sem• os nece~sarios rcquisi.t..os de indepe~-
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· dencia, a defesa tolbída pela re:>Ll'iocão exagerada do uumero. 
de. testemunhas, que lhe é licito apr~se.ntar. 

· · .PeJo menos, nestes dous pontos deverão sof.frer modifi
cacão a obra governamental. 

· Pr~screve o art. 13 : «Os ac~uaes conselhos permanentes 
do !Exercito e da Armada continu arão a funccionar a té serem 
sorteados os novos oonselhos, na fórma do art. 15 § 12 (Dis-
posição transitaria) . · .. 

Pergunta-se : Se · estes conselhos não tivessem · a 31 da 
·<le'.lembro termin~·do as suas fuucçõas, com processos em an- · 
damento, cessam suas funcções 'l Entregam o .. p:r.o.cesso ao . 

. Conselho de Justi~a Militàr, ora creado ? · . · 
· O logico. seria. que os actuaes conselho·s permanentes do 

:Kxercilo e da Armada continuassem a funccionar até con-
cluir~ os processos iniciados. · · 

· P"t·escriwP. o .ar·t . . 25 : a es-colha dos juizes mililáres do 
Supremo Tribunal Mili tar entre . -os officiacs generaes effecli
vos do Exercito e da ArJ;Jlada. Julgaria conveniente estender. 
essa escolha aos officiaes reformados . Em 1912, pugnava eu 
por esta. medida, ·contra o criterio do pr.oj ecto Candído -Motta, 
que só constituiá· o Tribunal de officíaes reformados. O ·cri
terio deve sel' o da aptidão e capacidade. RecruLal-os dentre 
os officiaes em .aclividade 0~1 ·reformados, onde e.stejam~ · Po
'dêm estar· os r:.eformados incapazes para a actividade mimar, 
mas aptos para a actividade judiciaría. ·Ser· a ev_itar desfalque 
na.s forcas arl'nadas de offic:iaes effootivo.s; desda que houves
sem officia.es reformados em condições· de exercerem a fun-
'cção judiciaria . . . . 

!Entre as a tLúbuíções do audiLor lê-se· (lettra d, art. 40), 
a de apresentar a den..unc·io. ao Conselho, com os requesitos. le
··uaes . E sta outra, é ·a atlribuicão dos. promotores : denúnciar. 

' os crimes (leltra b, art.. 4:1}.) . Ha equivoco· por · fort;.a. -Reeebe~ 
ou não · denuncia é compeLencia do Gop.selho·de J~sti~.a ~lilit.a.t'. 
(lettra a, art. 41). Será de receber a denuncia· na ausencia 'do 
Conselho ? . Neste casú deveria ficar i'irmado·. - , 

o jalganiento do"z·~o . será. em sessão . secreta. prescreve o 
Codígo. Deveria ser preferido pelo voto a descoberto. O voto 

·secreto é- a irrcs;ponsábilidade .. O voto publico é o .que inspira. 
confianÇa, .. pelo caracter solemne que reveste, Lã.o necessario á 
magestade da JLlStif:.a . Não parece justo o criterio da oompo.., 
sição do ·Supremo Tribunal Militar, quanto a . escolha dos mi':"' 
nistros civis ! 

Prescreve o § 2• .do at·t. 25 -: «ÚS ministros civis não le
rão gradua~ãn miliLar, c ~erão es<Xllhidos por merecimenLo, 
-denl.re os audiLlH'es da, 2" enLrancia classificados· em lista Lri
.plice pelo Supremn Tribunal nu deol.re•n.s l.itula dO!ii em direlLQ, 
c'om seis .. annM de pr•al.ica, e, de preferencia ll'lagis!.ractos, que 
~.e tenham · not.abilisado no paiz pélos seus csLudos e Lrabalhos 
-de direito' mílilal', Dada a vaga, s i o Governo clenlro de dez dias 
.não se yaler desta f::l.culdade, o Supremo Tribunal organi
zará a lista Lriplice de auditores, e .o Governo fará então a 

.· 
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homeação no decendio que .se seguir ao dia· em que a lista llle 
fôr entregue.» · , · 

O Codigo exclue por , completo o crit.erio da anti~ 
guidade. Em terceiro Jogar mjsmo para o acce.sso ao Tribu~ 
naL Os ·ministros civis serão escolhidos, 'por merecimento, 
dentre os. auditores de 2• entrancia classificados em lista 
kiplice. . . 

Porque desprezar inteiramente o tempo de serviço Para 
a. escolha dos membros civis do Tribunal, qua!ldos tirados 
dentre ·os auditores ? Deve-se cercar o accesso do magistrado 
de alguma garantia, · :para que não fique de todo dependent.e 
do arbítrio ou de interferencias exlranhas. 

1.\felhor sei•ia attender ao merito e á antiguidade; feita 
m~a escolha tendo em attencão o merilo e ouha a antigui
dade, que é uma promoção legitima de competencia,. verifi
cado como é o provimento dos cargos por concurso. 

O ~ MAR('.AL \EscoBAR-O projecto não foi incluido na 
prdem do dia; é uma verdadeira surp1~eza. 

Q SR. PRESIDENTE-Está. no Diaí'ÍO do Conm·esso de hoje 
·e faz 'parte da ordem do dia. 

~ - ~ 

O SR. I\IARÇAL EscOBAR-Foi posto em discussão sem est.ar 
'na ordem do dia, razão por que não trouxe emendas qu e dese- .. 
!java apresentar e que estão em · casa. 

; i o-sR. PRESIDENTE- Quem tem a palavra é o Sr. Joaquim Osorio. 

i:tSa·. JoAQlli!It' Osonto - Em meu pai·ecer, já que nenhum pre· 
juizo havia, pois o Codigo está em execução, o Congresso Na.cioual · 
deveria faze1· os retoqües que· se impõem. Ne;Ste sentido havia orga
lúzadô .. varias emendas. A:, Commissões Reunida.;; de Constitu!ção e 
Justiça e Marinha . e Guet·ra, apen:lS com a minha restricçã.o, en
tendem · que a: obra ·gol·ern:lmental deve set• approvada, integral· 
mente;· .emliora as imperfciçües que se conhece. A apresentação de 
emeridas · viria, portanto, retat·dar, inutilmente, nesta Ca.mara, a. 
mat•cba'do projecto que. manda appt·ovaJ' o Coçligv. 

Orá, este não é o meu intuito, nã.o podia. sel-o, .tanto .mais que 
sou o primeiro a pt'Oclanial' a valia da obra ·governamental, que impe" 
recivel ticaPia, escoiro'ada entre outrãs, das falhas apontadas •. Par~ 
ser ·examinado, emendado, é que o Codigo foi submettido á appt·o
vação do Congresso Nacionar. (Muito bem; muitQ bem. O omdo1· é 
curnp:imentaào.) · · 

O Sr. P'i'&sidente ,_ O projecto que está em discu&são, 
fnz parte da otderri do dia em virtude de voto da Camara, 
concedendo a dispensa de interstício I'equerida, · JUl. . ultima 
sessã:o, pelo 8r. Deputado Octavio Rocha, C()Dforme se rt: nq 
Diario do Congresso; á pagina ú.121, i." columna. A. 

I . 

. . O SR._ .MA~ EscoBAR - Está o. requerimento; mas ·o 
proJe~to naQ_ f1~ra na orderq. Qo dia. · ' · ... 
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. 6 SR. ·PMSIDEii!Tm - E1s ·o que · con;;t'll. no Dimio rio Con~ 
yresso de ho_ntcm : . . . ·. . : · . 

.. ((o ·Sr. Octavio Rocha · (pela ordem) · requer e 
oBTE.?.I dispensa de intefsticio para o pro.iecto n. 703, 
de. 1920, t'igurar na ·ordem do dia da sessão seguinte.». 

No começo da sessão de hoje, ·a Mesa declarou ter ha
vido uma omissão na ordem do dia. mas· que em obedien-· 
cia ao -\'oto. da C amara, incluiria o projecto entre as mate.., 
rias de que a Camara trataria ·na sessfto de hoje. · 

. o SR . . ·l\IARç..ú. EsCOBAR - AsségUrci a-v. Ex. que eU a 
não está na ordem do dia. · . · · · . . . . · 

O SR. PRESIDI!l\'TE ___, Não figura. no avulso, mas _a ·Mesa 
não .podia ter outro -procedimento -sínão o . de submette~ 
o proje~to á discussão, em obediencia. ao voto da Camara .. 
iEra es~ o seu dever. . · · . 

. . 
_ V S:r. Gom.e:rcindo Ribas (pela ordem) -:-Sr. Pre

sidente, para contentar o meu illustre collega. Sr. Deputado Ma~al 
Escobar, req\leiro a. V. E.x., por isso que se trata de uma obl'& im
portante, como é a. do Codigo do· Processo !\filita.r, o .adiamento da 

_ .. discussão por 24 hpras. · 
Vem á mes~ e é lido ü. seguinte 

R:EQUERIME..,...TO 

·:Em vir:t.ude do _-adeantádo da hora requeiro o adiamento 
. da discussão. do pro.iecto n. 700,. de 1920, por· 24 hom.s. 

Sala das sessões, 20 de dezembro .de 1920. - Gomerci'IUto. 
Ribas. . · 

A:PI>rovado. 

O Sr. Presidente -, Fica adiada a a~. disc~ão do pro-; 
jecto n. 703, · de 19'20. 

O sr·.· Salles .Filho (pela ordem) requer e. obtem dispensa 
de ·impressão das redaccões fina-es dgs projectos ns~ 603 C e. 

· :' 691 A, de: 1.920, afim de serem . immed1atamente v otada,s • 
. . · · ·-São ' successivamente . lidas e, sem observ.a.ç()es, SIPPro

.. vadas:a-s seguintes· 

. REDACÇÕ'ES .. 

N•. 603 C - 1920 . 
Reda.cçiio final 'di>' ·proj~cto n. 603, de 492ó • . que manda re

verter ao serviço activo do Ecr.erci.to, o capitão reformado 
·· Alfredo· Fon$eca e fnelu.ir no Corpo dP- Saude o 1• tenente 

.;. . . ·.Marcas :Moniz Leão \1ellóso 

· •o Congresso Nf:l.cional resol'Ve: . 
-. /Art. 1." Reverterá ao servico acti:vo do Exercito, no posto 

• -· de · capitâo, : o capitão reformado Alfred(! Fóuseca, _que . ser~ 
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ir:clüido- no q-uadr() de sna. arma. sendo-lh11 contado. como de 
serviço acLivo, o Lempo em qw> tiver esl.ado como l'r.formado, 
sem direit.o á percepção de quaesl}uer vcnciml"ulos anteriores. 

Art. 2.• Ser:i readmittido no Co~po d1' SrlludP. do Exer
cito, nos termos do decret.o legislal.ivo n. 2.3B2, dê 26 de .ia
neiro d~ 1910, o -1" tenente medico Dr. Marcos l\Ioniz Leão 
Velloso, sem direito á perce~ão a quaesquer vencimentos , 
anteriores á sua readmissão-; 

Art. 3. • Revogam-se as disposições em contrario. 
·Sala das Commissões, 20 de de~embrO' de 192'0i. - Rau~ 

Sá. - Priúio Lr>:pes. - Joa~ Alves. · 

N·. õ9i. A - 19l'20 

Rcdacr.ão final do prrojectn n. •S91, de 1921}, que. a.bre o ·cre
dito de 4-7:616$216, para. pagamento oo Dr. Joaquim da 
Sil1Ja Gomes. 

·o Congresso .Nacional decreta : 
Ar·t. 1.0 E' o Pod('.r ExecutiYo aut.orizado a aorir, •pelo 

Ministerio da GuerM, o ·credito especial de /17 :616$276, -des
tinado ao pagament.o da flifefrenca de vencimentos quo com
p~tem ao major medico rcformadl} do ·Exercito,- Dr. Joaqo1m 
da SilYa Gomes, mandando r everter ao Jogar ·de professor de 
latim do Collegio .Militar do Rio :de Janeiro. pelo decretG ds 
27 de outubro deste anno, nos termos oda legislação vigente 
ao tempo do seu primeiro provimento. · · 

Art .. 2:" Revogam-se as disposiç;.õ~s em sontrario. · 
Sal1l. das Commissões. 20 de dezembro de 1920 . ....:.., Jo$é 

Alv~.~- - Carlo.~ Ga'J"cia. ·--Raul Sá. · 
. .. l . 

O Sr. President~. - Os pro,iectos vão ao Senado. 
· 3 .. d1scussão do projecto n. 635 B, de 1920, concedendo 

isen~-ã9 de direitos !ás emprezas de viaçã'o que installarem o 
seryíço de traee-ão clcctríea. 

O Sr. Presidente _, :.:\cha-se sobre a mesa uma emenda 
-que vae. ser _lida . · . ·. 

. :W lida, apoia~ e enviajia á Commissão de FinanQas a 
scgumte 

Emenda. ao proiecto n. 635 B, de 1926 

. · (3' discussão)' 

1• - Snl:iRtittia-se o art. i o _pelo seguinte: 
:ArL 1.0 E ' ·o Poder. Executivo autorizado a. conceder iis 

f'mprei as ou companhias de ·viação ferrea, inclusiva as de 
viação. urbana,. que adaptarem para o serviço de tracçã() eDt 
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suas linhas, a energia hydro-electrica, isen~ão de direitos e 
de expediente para o se~ in te material: 

a) machinas e material das uzinas de producção de ener-
gia hydro-electrica; . · · . 

b) locomotivas electricas; 
: c) automotrizes · electricos; 
d) motores electricos; . . 
e) apparelhamento electrico principal e auxiliar, inclu

sive os das sub-estações de transformações; 
· f) material p~ra as ·linhas de t ransmissão e de distri-
buição da energia electrica. . . · 

Paragrapho unko. Os mesmos favores serão concedidos 
no· caso de tracção por energia thermo-electrica, quando fõt' 
:produzida exclusivamente pelo emprego ·do earvão ou oleo 
combustiyel nacional. · ' 

2a - Substitua-se assim o art. 7": 
Art . 7.0 Os fa,·ores concedidos por e·sta lei só são appli

caveis ao material Mcessario ao primeiro estabelecimento ou 
installacão do serviço de tração electrica, quer nas linhas a 
construir, quer nas linhas existentes e nos ramaes, prolon
g3mentos- OU duplicação das linb;lS, não podendo ser estendi-
dOS ao· m;JJerial de conservação. . . 

Rio de Janeiro, 20 de ilezembro de 1920. - Paulo de 
Frontin. · · ' · · • 

Encer.rada a 3' discussão do ·projecto n. 635 B, de 1920, e 
adiada a votação até que a' referida Commissão dê parecer so-
bre as emendas offereciQ.as. · . 

· 3• discussão rto substitutivo da Commissão de Instrucção 
.ao projecto n. 455 A. de 1920, estendendo á Escola Pratica de 

· Commercio do Pará as disposições das leis que baixaram com 
"ps decretos ns. 1.339,. de 1905, e 9.264, de 1911. 

Encerrada e annunciada. a votação. 
. . Approvado em . 3• discussão e env-iado á Commissã.o de 
'Redacção o seguinte 

PROJ;ÉCTO 

N. 455 A- 1920 

O Congresso Nacional decr-eta: 
Art. 1.0 Os .diplomas conferidos pela Escola Pratica de 

Commercio do Pará, declarada de utilidade publica, ~ão equi
parados . para todos os effeitos aos dipl?mas confer1dos pela 
·Academia de Commercio do Rio de Jane1r9 . . 
,., :· ·Art. 2.0 Revogam-se as disposições em c.ontrario, 
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. . 3" riiscu.ssão do. projecto n. 450 A, de 1920, equiparando 
a Impor:Lancia de «quebras:? dos thesoureiros e fiejs da Rece
b~~oría do Dístricto Federal á que percebem os pagadores e 
fle1s de paga daria do Thesoul'o Nacional; com pa!.'eOOI' fa- "" 
:voravel da Commissão de Finanças. 

En~errada e annunciada a votação. 
Approyado em 3• discussão e enviado á Commissão de · 

Redagc;ão o seguinte 

PROJECTO 

N. 450 A- 1920 

O L:ongresso Nacional. decreta: 
. Art. Ficam 'equiparadas as importancias que recebem 

para as quebras os thesoureiros e. fieis da· Recebedoria do Dis
. tricto Federal ás importancias · que recebem para o mesmo 
fim os ·pagadores e fieis das pagadorias do Thesouro Nacio-
nal;. revogadas as disposições em contrario. · 

. O Sr. Olegario Pinto (pela ordem) requer e .obtem dis
pensa de impressão da redacção final do projecto n. 450 B, 
de 1920, afim de ser immediatamente votada. · "' 

E' lida e, sem observações, approvada a seguinte 

REDACÇÃO 

N. 450 B - 19.20 

Rcdacçiio {indl do 2l'l'ojeéto n. ~50 A. de 1920, que ectuipara a 
irupm~taru:ía de «queb'l'aS» dos thesou?eiros e fieis da Re:.. 
eel,edn'l'ia. elo DiRtri.~to FedeJ'a/. á que recebem os pagado
'fP.Ii e f'iPi2 ele pnglrforias dtl Thesouro Nacional 

O Congresso Nacional decreta: 
Artign unico. Ficam equiparadas as import..anc.ias que 

NH~ebem para a~ q;qnebras» os thesoueeiros e fieis da Recebe
doria do Di~tricto :F'ederai ás importancias que recebem para 
o mesmo fim os pagadores e· fieis das pagadorias do Thesouro 
Nacional; revogadas a;; disposições em conLrario. 

· Sala. das CommiSsões, 20 l!e àe~embro de Hl20. - RauL 
S6. -:. Prado Lopes. -:- Cn:rlos Garcia. 

O Sr. Presidente - O pr.ojecto vae ao Senado. 
. Dis-cussão unica; .cto p~rer.er da- Gommis!'=ão de ·Finança~ 

Eobre as emen<las offercc.idru> na 3" discussão do proje~.lo 
n. 573, de Ht20, do ~enado, estabelecendo penalidades para os 
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wntraventore$ na venrta da eoeaina, da morphimi; <!ó opio e 
e de seus. derivados; :JOm par~cer da Commissão de Consti
tuição e Justic;a &obre as emendas e substitutivo -desta Com
lnissão (vide projer~to n. ·573 B, ele 1920). 

O· Sr. Presidente - Acham-se. sobre á mesa dous reque"" 
i:im.entos quê vão ser· li~os. · 
. São succeilsivamente lidos. approvados e postos eon.ruota-
me-nte em discu~ão os· seguintes 

REQTJF.ftl~IEN 1'0S 

N •. 1 

Requerem-os que o art. 1", paragrapho unicn seja.valido 
·eom exclusão das palavras 41bruto até ~ _, seus sacB», ficando 
o paragrapho unico. modi.ficado: 

.. «Si a subst.anci:l venenosn tiver qualidade entorpecente 
~crno o, opio e seus derivados; eocaina, o seus derivados.» · 

otPena: prisão crllular por -tll.ro a o:uat.ro annos. »-

Sala eM ses!:ões, 20 de dez~mb!.'o de '1920. - .4.. Austre~ 
()f.,~ilo. Zorrm.str{j Ah•oreru;á. 

N. 2 

Requeiro que o § 3" ào' 3~·t- 6" da emenda substitutiva' 
~eja votada por partes e dO m·oao seguint-e: · 

i~ - Até a palavra <t.pofieia.l>; 
2" - De -«OU» até «interdictando»; 
3• _:__ De «dGrldO» uté c final. 

. • 

J nsti{icati't.'a. 

. Conforme se vê da J.et.tra a,. do § 2" do art. 6", a in:terna .. 
~ão dá-se: .J· 
- a} voluntariament~. a requerimento do proprio intoxi-

·eado· • ·' . 
b) · a requerimentn ~e pessoa da família co intoxicado 

r•nra evitar a pratica. de act.os criminosos_ ou a complllla· ·per
<li(lão moral, de mesmo intoxicado. 

Scnno aS<3im, ·si .M mantiver a. phrase ~ou da. familia do 
;nter!Iitando», haverá uma incoh~rencia, ou melhor uma eon
tra.diccão com o est.ab~leciào na lettra a. Tendo o intoxicado 
família, a esta cabe provocar a .internação, des(le que o .me~rno 
~ntoxieado -se encontre nas. r.:ondil)ões mencionadas no final 
da lettra a. 
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..... 
~l)': 

. · R~qneiro,, n.inda (1ne ,o ~ 5" do art. 8"' seja ta.mbem 
~o ta do em partes, r assim: 

, 1• -,'Ai é a· palaHa. «imml'i.liato;<J; 
· 2• ---.,. de 1Poct~rú:s> ·até o final. 

~ . ' 

Just i{ir.alil'a 

Dest'le o moml'nto fJUe n prova tP-Í\t~>.munhal que .iulgar 
tonveníP-nta o conlraventot· dar· em sua defe,sa, passa a se~ 
r>roduzida perant1l o ,iuir. julgador, e nã~ ma.is p~rant~. a po
li<:ia, t.orna.:.se õcsnecessaria a providencia contida. no final 
i'l1'\ art.i:;o. Ella foi estabe!Mic!a. no intuito de permitt.ir ao · 
~~ecusad0 destruir qualquer infundada accusação feita perante 
a policia, u,ma vc:r. que não lhe era da<lo produzir testemunhas 
sm jui7.0, istn é, perante o pretor. - Ve1'issimo de Jfello. 

Encerrada a discu:>são unica, do parecer da Commi!"são· 
àc Finanças sobr~>. as emendas offorecidas na 3• discussão do 
proj ecto n. 573, d~ 1920, do Senado, estabeleeendo penalida
d!'.s para os cont,ravenl.ores na wmda ·da r.ocaina. da morphina, 
co opio e de sru~ d0.riv:ldo~ r. annuneiada a vntaeão . 

O Sr. Presidente - Durante a 3& discussão deste proje.o 
cto foram offerceidas as ~ cguint.:s 

E~ClilNDAS 

N. 1 

gupprima~~;n o . . p:trngrapho unil•,o do :n·t. i". 
J. 

N. 2 . 

Supprimam-sc os art.~. 2", 3o P. !j• . - Joãn Pctnetta . _... 
Cnl'lns Penafiel. - Al1Jm•n Bnptilltà. - Jon.qttim Osorio. 
llumiiuJnS ·Mn..~carr.nha~. 

Estas omendRs e ali 'y'lro.Ject.o do S~>nado a Commissão ot
f~ree:~u n seguintP. 

E' a seguint.e a emenda substitutiva: 
Art. 1.0 Vender, expor :t venda ou ministrar subst.ancias 

venenosas, sem legitima autoriz~.ão e .sem as formalidade:> 
prescriptas nos regulamentos , sanitaPios : 

Pena: multa. de 5100$ a . :! :000$000. 
Paragrapho unico . Si a substancia venenosa tiver q\J.a_. 

lidade entçrpece.nte como Q opio bruto e offocinal;- extr:act9 
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d~ o'pio; morphina e outms alcaloi'des do opio (á ei-cepcão 
da codeina) seus saes e: seus derivados; cocaína, seus saes e 
seus derivados. . - . . 

Pena: Prisão cellular por um a quatro annos'.' 
. . . ~ 

· .Art. z.• Apresentar:...se publicamente em estado de em'
briaguez qm:e cause escandalo, desordem ou :ponha em risco 
a seguranca· propria ou al'heia. · 

· Pena: multa de 2G$ a 200$(100. O dobro em cada reinei~ 
êenCia. .. · · 

· Art. 3.• Embriagar-se por habito,· de tal· modo que por 
actos inequivoeos se t(}rne. nocivo· ou perigoso a si propl'io, a 
outrem, ou 'á ordem publica. · . · 

Pena: internação púr tres mezes a um anno em estabe-
lecimentof' correccional adequado. . . 
· Art. 4.° Fornecer a qualquer pessoa em loga.r frequen
tado :pelo publie<o bebida ou substancia ineb'riante com o fim 
tle embriagai-a, ou a que já estiver .embriagada: 

Pena: multa de 100'$ a 5()'{)$()00. 

Paragrapho unico. Si o infractor fôr o dono da ca~a 
eommercial ·de que provier a bebida ou su~-stancia inebriarite :· 

Pena: a estabelecida anteriormente. accrescida da inter-· 
dicção do commercio ·àe bebida ou substancia inebriante. por 
itlm a se~s mezes. , · 

· Art. 5.0 Será punido com a multa de 100'$ a 500$ ou o 
'dobx:o da ultima que lhe houver sido-- imposta, o dono da casa 

• que fazendo o commercio de bebida ou substancio. inebriaut(> 
a f'ornel!'er ao publico, fóra das horas fixadas nas postur::ts 
munieipaes, ou consenLir cru.e. a qualquer hora se,ia alguma 

. bel:lída ou substancia inebrianle fornecida a pessoa menor ~io 
·. ·21 · annos, ainda que destinada ao consumo de outrem. 

Art. 6.0 O Poder' Executivo ·creará no Districto Federal 
um estabelecimento especial, com tratamento med·ico e, regi
men de trabalho, tendo duas secções: uma de internandos 
jtJdiciario·s e outra de in.t.ernandos YO~U'lltario~. 

- § t,o Da sec(}ão judiciaria farão. parte: 
·a) os con<lemnados. na conformidade do nrt. 3°. 
bl) os impronunciados ou absolvidos em virtude aa diri

mente do art. 27. § 4• do· Codigo Penal, com fundamento ern 
molestia mental resultante do abuso de bebida ou subslan
cia iri.ebriante, ou entorpecente das mtmcionadas no art. 1", 
paragrapho unico desta lei. " . 

'§ 2.4 Da outra. sec(:~o farão pn:rte: 
/: . ' a) os intoxic.ados pelo alcool, ou por suibstanc1a . vene;.. 

nosa que tiver. -qualidade en.torpecente das mencionadas no 
. art. 1 ", paragrapho unico de_sta...lei, que se ap.resentareril em 

~. juizo ·solicitando, a admis;>ão comprovando .a neces~idnde de 
-um ,tratamente. adequado os que, a· requey1mento. de pessoa 

•' I 
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da fanülia Iol'cm . uonsiderados ua::; rnesmas condições tlel
tra a) sen.'do cvidenL~ ~ urgcnci<1 da ínternacão, pa:ra. e'•itar 
a pratica de actos cr.muuosos ou a. completa petd1r:ao moral. 

§ 3." O processo para a. internação na segunda secção, 
{.;0111 iJase em c~ame medico conerá perante o juiz de .Or
phãos, com rito summario, e pode-rá ser promovido pel·J 
curador de orphã.os, com ou sem :Pr9vocação por. parte da 
policia, ou da fámilía do inL&rdi·~an<lo, dando .tl ju1z cur.ador 
d. lide para de.ftmde.r os. direitos do mesmo interditando. 

A•·L, 7." Os crimes·previst,os no ar.t. 1" e respectivos pa-
ra,;raphos desl:.a lei, s-erão processados e julgados: · 

a) no Distdcto Federal pelos Juizes de direito dó crime, 
(lbsc-rvado o dispos LD nos arts. 265 e 266 do deerei.O n. 9.263, 
de 28 .de d~zeml>ro de 1011; · . 

b ) no- T~rrit-orio do Acre, pelos juizes de direit.o ao 
crime, (}bserva-do o di&posLo no art.. 2'J1, d·o dccr~to n. H.383', 
de 13 de ouLubro de 1920. 

Al"L. S.~ No Diskicto Fedez·al e no Teri"iLo:rio <lo Acre, 
u~ con~ravcncõcs previstas nesLa lei, bem como as pr~vista:; 
nos arLs~- 368 a 371, 374 a 379, excluído o paragr.aD·ho unico, 
:381, ! • parw, 3~1 . a 395, 399. 2' parte, todo.s do Codigo Pe':.. 
nal, ::Jl c 32 paragrapho unico da lei n. 2.321, de. 30 de de-

. zcmbro de 1910, 52 a 57 do decr·eto n_ •. 6. 994, de 19 de JUnho • 
ele 1998, ~erão processactos e julgados, de conformidade com 
o disposto no art. 6" da tci n. 628, de 28 de outubro de 1899, 
combinado respectivamente com oo arts. 126, § 3• e 140 

• g io tlo decreto n. 9 . 263, de 28 de dezembro d~ 19H, e 203,
u . 3 dO decreLo n. 14..383, de 4 de outubro de 1920, modif;
t;ado.s os §§ 2" e 5" do art:: 6• da ciitada lei n. 628, de 1899, 
pelo seguinte modo: · 

§ 2. o El'Jectuada a prisão, sm~á incontinenti lawado o 
respeCII.ivo aut o em que, depois de qualificado o ;réo, depo
rão, em sua preserioa duas ou tres testemunhas, recebendo em 
seguida a auLoridade a ddesa verbal ou escripta. . 

JunLa. aos autos dentro· das 4.8 horas .seguintes a ·foJb.a 
d~} antecedenLes judiciarioo do accusado, será o pr.occsso in
conLincnti r ·emoettidQ a o respectivo juiz, para o seu julga
mento, salvo o dispost<> ' no § 1~, da lei n. 628, de 1899. 

, § 5 . ft Apresentados os autos ao juiz procedem cSI\.e den
Lro do 24 horas ao inLerr<Jgato.rio do accusado, pelo modo se
su in te: i •, qual o seu norrie, idad-e, naturalidade, estado e 
residcncia c lcmpo dc[Ja no Jogar designado '? 2•. si sabe l~r 
e escrcwcr '? 3°, quaes os seus meios de vi~a 011 rro!'issão ? 
1!~, ond~. esLava ao tempo em que se di~ ler sir!o praticada 
a con/.ravcnção ? 5•, si conhece ·as LeS'I.nmunhas d~ accusação 
!J s_i tem· alguma cousa a declarar contra cllas ? 6°, si qu~r 
Jazer alguma· decla.J'a~iio ou apresentar a sua defP.sa oral ou 
por escripto ? Ao réo que o requ erer s erá concedido o prazo 
de tres · dias- para apresenLat> a su a defesa. e _pr oduzir as pro
vas que tiver, . não podendo ser inqueridas mais .de· Lres tes-
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temunha's. Si o accusado·· nada ·:requerer ou for revel, seguiJ;
-se-ha o julgamento immediato. Poderá o· juiz, ex-officio ou 
a.. requeri-mento do accusad-o, para melhor esclarecimento da 
verdade reinquirir as testemunhas que houverem <leposto 
perante a autoridad~ policial. 

· ATt. 9. ~ A fian()a será concedida pela. autorida·de qttf3 
presidir o auto flagrante, ou por aquella a quem ·estiver a4·
fe-oto Q pNJcesst>, com r-ecurso voluntario, do arbitramento. 
para o juiz competente pal"a o julgamento do crime óu con
travenção, interposto por simples petição instruída com , a 
n.ota de culpa e inf.ormação da autoridade. · 

Art. -10. Fica o PQder Executivo autorizado ~ regula....: 
mentar a entrada no paiz das substancias toxicas a que se 
refe·re o ar·t. f• paragrapho unico desla •lei, podendo es~ahe
lecer :Pena\lidades até quatro annos de prisão cellular, .além 
dn,s fiseaes. ~ 

, Art. 10. Ficam revogados os arts. 159, 396. 3.97 e 398 do 
Codigo Penal. · . · 
· Art. 12. Para execução desta lei o Governo· abrirá 0s 

creditas necessarios . 
.Al't. 1 S. Revogam-s-e as disposições em contrario. 

• O Sr. Presidente - Vou suhmelter a vot(JS o substüu-:. 
tivo -da Commissão de Constituição c Just.i!;a. 

· .Ap.provada a seguinte parte do· art. i u , do ~ubstitutivo 
da Commissão de~Constituição e Justi-ça. 

«Art. 1.0 Vender. expor á venda ou mini1itra:· ~ubstancia.s 
venenosas, -sem legitima autoriza-cão c sem as formalidades 
prescriptas nos regulamentos sanitários: 

Pena.: multa de 500$ a 1 :()OG$000. 
· Appro·vada a seguinte .p·rim,·ira parte do paragrapho unico 

dQ art. 1° do substitutivo da Commissão .-de Constilui~ão'e Jus
tiça: 

«Paragrapho unico. Si a subslaneia venenosa l.iver qua
lidade entorpecente como o o:pio, cocaína c ~eus del"ivadus: 

Pena: ;p.risão cellular por um a· quatt·o annos.,. 

E'. rejP.it.ada a seguinte sc~unda ;pai-Lu IJo PUI't!grapha 
unico do art. iq do rcferi·do substitutivo- da Cnrnmi8são 1Jo 
Constituição e Justil;a. que diz: 4bruLo e officinttl: ox:l.n::lo 
de opio; morphina e ·outros alcaloide~; -do opio (á !'Xccpção ila 
codeina) seus saes:>, assjm como aos ,palavras q:seus saes~ 
- que :se encontram mais adeantc. 

Approvttdos .succcssivamente os a1·Lti. ::!". 3", ·i" .e 5•- do 
·referido substituivo da Commissão de Coru;LiLuiçãr. ~.Justiça. 

O S-r. Presidente - Vou submeLter a votos o arL G• do 
substitutivo da Commissão de ConsLi~uição e Justiça. 
I ' 



c~ ara ~os Oepl.la~os- lmiJ"eSSo em 2910612015 C9 11- Página 95 00 278 

~ESS.=\0 .EM .20 DÊ DBZEMBRO DE 1920 79 

Approvada a seguinte par_te. do ar t. 6° .Jo rt3ferido sub
stitutiYo da Commissão de Constituição e Justiç;a.: 

«.Art. 6.0 O 1Poder Executivo creará no Districlo Federal 
um estabelecimento especial., eom _trat-amento med-ico e rcgi
men de trabalho. tendo duas seC\l(íes : uma .de j nternandos ju-
diciarios e outra de internandos \·oluntarios • ' 

§ 1.• Da sec~;ão judiciaria farão parte: 
a) os condemnados, na conformidade do ar.t. 3"; 
b) os impronunciados ou absolvidos em virtude da diri

mente do art , 27, § 4u, do Codigo Penal, com fundamento em 
molestia mental resultante do abuso de bebida ou substancia 
inebrian.te, ou entorpecente. das mencionadas no art. 1", pa·
ragrapho unico desta lei: 

§ 2.0 Da outra. .<;ecção farão parte: 
a) os intoxicados pt"llo aléool, ou· por subsLanc-ia. ve•le~ 

. nosa que ti-...-er qualidade entorpecente das mencionadas no 
art. tu, p.aragrapho unico d·esta lei, que se apresentarem . em -
juizo soliei.tandô a admissão, comprovando a neeP.ssidade de 
um tratamento adequado ; os que, a raquel'imcnto de .pe:>.soa 
<la família, foram considerados nas mesm:>.s condiçÕes, let
tra a) sendo evidente a urgencia da internaoão, -para evitar 
a pratica de ados criminosos ou a completa perdição moral. '> 

O Sr. Presidente - O § 3" do art. ú•, o Sr. Verissimo 
i:le i\lello L'equereu qul~ a votação ~eja lf'eiLa. .por parles. 

AI>IJL'ovada. a seguinte . primeira. :part.e uo § 3" do art. 6" 
do refel"ido ::ubst.itutiYo tla Commissão: 

«§ 3. • O proces8o para a jnternaÇão na segunda ::;ecção, 
com ba$e em. exame médit;o, correrá perante o .jl~iz 1fe OT-
1p-Jtãos, com ,rito summario-, e .vodc·t'á 'St"lr ;promovido pelo 

·curador dt~ orphãos, com ou sem provocar;.,1o _por· parte da 
polkia..:~> 

Rejeitada a seguinte ;;egunda l)·aric úo § 3• do art. 6" 
do re-ferido substitutivo cta Commissão : .. 

<t ••• ou da fu.milia. úo intt.n-ditando ... l> 

Approvad<li a segU:inte terce ira pal't.e LI o § 3• do art. ü• 
du t'eff:'J•ido subst.ittlt.ivo d tL Commissão de Constituição e Ju~
j.ica: 

4: ••• dando u .iui 1. ~~uraLlOJ' ti lide para defeurJer os di
l'cilo.~ do n'll!$tuo i nterditando.~ 

Approvauo o arL. 7" do rêfct•ido .~ub;;mutivo da Com
missã,o de ConstiLuição e .Jus.t.iç.a. 

-· • O Sr., Presidente ·,- Vou subinetter a votos o art. 8,; d~ 
. substitutivo da Oom~issão. _·de ·ConstiLuição e .tus.ti~Ja.. 
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Approvada a seguinte parte üo ar~. 8" do l'eferido 
subslituLivo da Conuni::;sãl) de ConsLHuocão e Jusliça: 

Ar.t. S." No Districlu Federal e no TerdLorio do Acre, 
as con~ravenções previstas nesta lei, be.m eomo as previstas 
nos arts. 368 a 371, 374 a 37'9', excluído 01 .paragrapl1o unico, 
381, i" parte, 391 a 395, 3!H!J, 2" parLe, todos do Godigo Pe
~~al, 31 e 32 pat'agrapho unico da lei n. 2.321 , de 30 de de
zembro de 1910, 52 a 57 ao decreto n. 6.99 ·1; de 10 de junho 
de 1908, serão ~rocessados e julgados, de conformidade com 
o disposto no art. u• da lei n. 628, de 28 ct,e outubro de 
lg99,combinado respectivamente com os arts. 1~6, § 3u e J 40 
§ i • do decreto n. 9. 2ti3, de 28 ele dezembro de 1 ~H 1, e 203, 
11. 3, do decre!.o n. llt•.383, de ·~ de ouLubro de 1920, modifi
cados os §§ 2u e 5~ do arl. 6" da citada lm n. t128, t.le 1899, 
v. elo seguinte modo·: . , 

§ 2." Effectuada ~ pt·isão, será incon!inenLl levraàl) Q . 

respectivo àuto em que, depois de qualificado 9 réo, depo
rão,· em sua presença duas ou tres testemunhas, recebendo 
on se~ida a autoridade a deefsa verbal o·1 escripta. 

Junta aos autos dentro das 48 horas ::.eguinLes a folha 
de antecedente5 judiciarlos elo accusado, será o processo in
.conlinenti remeWdo ao respectivo juiz, para o seu julga
mento, salvo o disposto no ~ 4", da lei n. GZS, de 18'9D. 

O Sr. Presidente -O § 5" do arL 8", o Sr. Verissimo de 
i\Iello requ.ereu a votâção seja feil.a poL' parles. 

Appl·ovada. a scg_u itliA'· pt· i me ira parle do § ;:;o do al'f.igo 
s•, do referido ~ul:J~lituLivQ da Commissão (le Constituicão e 
JustiQa: 

~ 5." Apresentauos os autos ao juiz procedente este den-· 
tl'o etc. :J"-í hora.,; ao inlet·t·ogalorio do ac.cusado, pelo modo se
~;uinl.e: to, qU:It o ::;cu nome, idade, nattlr~lidade, estado e 
1't•8idenda c l.empo dclla no lo;;a.r designado'? 2", si sabe ler 
e csc•·nvm· '? 3'', <JUae:,; os .seus mcil':; de viCia ou J)roi"issãot 
·1", onde csl.ava ~~o l.empo em que se diz 1 et' sido praLieaíla 
a eonf.r!lVCIH,ii'io? u", si cnnh ecc as Lesl.emunhas de accusação 
~ si I r•m al~·u n'a* e•Htsa a declarar contra dias? ô", si quét' 
fazt•r· alt:~una ~Jcr:Jamdlo ou arH'I~sr.nLar a ~ua. defesa~ oral ou 
JJOL' n~cripLo'! Au l'Üo que o t•equel'Cl' será cocedido o prazo 
de lres dtus pura ap1•csenl.ar a sua defesa (~ produzir as pro
va:; que tive!', uüo po•lent.lo .sM iuquit·ida;;; mab de ll·~:s tes
l.emunltai-i. Si o accusado nada requerer ou fôr revel, segliir-
St.!-:i 1 • j ul!;amcnto immedí ato. · 

Rejeitada a seguinte segunda. parl.e do § 5°, do art. 8•, 
do referido subs~ilutivo àa Commissão: · · 

"Poderá o juiz, ex-of{icio, ou a requerim~nto .d? accusa-
. do .para melhor esclarecimento da verdade, remqu1nr as tes
te~unbas que houverem depos-to perante a autoridade po~ 
~íeial" ~- .· 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/00/2015 09: 11 +Página 97 de 278 

SESSÃO EM 20 n"ii: DEZÊMÍÍRÔ DE i920 8! 

App·rovados. successivamente os arts. ga, 10, 11, .i2 e 
13 do refcl'ido ·substitutivo da Çommissão de ConstiLuiçãu e 
JustiQa. 

Approvado em ;)" discus:oãu o seguinte 

PROJEC'l'O 

N. 573 A- 1920 

(Do Senado) 

O Congresso Nacional l'esolve: 
Art. L• Quando- a ~ubstancia venenosa: a que se refere 

·a art. 159. do uccrelo n. 347. de U de outubro de 1890, tiver· 
qualidade:; aria:lgesicas, aoe:;thcsícas ou ustuporantes, como a 
cocaína, a morphina, o opío e der ivadas, a sancção do l'efe
rido artigo :;erá a de prisão ccllulat· de dob a quatro armas, 
e muita de 1:000$ a .2:000$000. 

Paragrapho uni co. A~s ·que usem qualquer das ditas 
substancias sem prescripção medica serão applicadas as pena"' 
do art. 3\16, do Codigo Penal. · 

Art. 2." AQs portado1·es. entregadore:;, á.quel!e::;· que te
nham participação ,;ecundaria no lrafiCl1 de qnalqucr de lac,: 
toxico:; ~cl'âo appl i c a das as penas do art. -1 ", combinauo com 
as disposit;ões do art. 64 do citado OJdigo. · 

·Arb. 3.• As sent.encas con<lcmnatot·ia:; dos dclil:lus de que 
trata esta lei mandarão adjudicar aos clcnunciante:-: de lacs 
crimes e aos a'Pprehensm·es do"' refcridus toxicos metade da 
rnU'lla impusl.a, que será. cobl'ada por meitl de exccul.h·•J fi~cal; 
processado perante a justiça federal. 

ArL. 4. • Os crimes entendidos no capi Lu lo I!I, titulo III, 
livro H. do dooi·clo n. 847, de 1 J de oulubru de 1890. ser·ãu 
processados de accôrdo com o art. 6" da lei n. 628, de i8 rJu 
outubro de 1898. · 

Art. 5.° Fica o J:!uder·. Executivo aul.orizadu a rcg·uJa
mentar a entrada nu pa.iz das :mbst.~wias toxica~. a I.(LLC su 
refere esla lei. No regulamento se!'ão impus-tas. pena;; at.1i 
oito annos de prisão cellulal'. alt\m das t'i:-;cal!~, que ,;(!!·ão tlu
bradas, na hypothese de conti·abando. 

Ai'l. 6.0 Revogam-se as disposiçõc~· em l!unl.l'aL'i u. 
O S!l. PltESIDEN'l'E - Ficam prejudicada;; as emenda,; do 

Sr.: João Pernetta e ouLl'qs. 
A emenda wbsílnUva vae á. Commissão de Redact;âo. 
O SR. VERlSSl:MO DE 1l\IELLo ·(pela ordent) requer e o'blcm 

dispensa de Hl1PJ essão da redaccão final do projeclo nu~nero 
.573 C, .de 1920, afim de ser immediatameute discut\1r! e. 
~T_otada. 

c.- Vol. XV 6 
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E' lida e, sem observações, approvada a -s9guinl.e -

RED.ACC,ÃO 

•N. 573 G - 1920 · 

Redacção- final da emenda da Cama:ra ao projecto do Se-nado 
n. $73, de 1920, qu~ estabelece penas contra os contra,.. 
ventares na venda do opio, da cocaína, etc. 

Arl. i." Vender, expor á venda ou minisLrar substant;ias · 
venen4?sas, sem legitima autorização e s em as formalidade:> 
prescnptas nos regu lamentos sanitarios: 

Pena: muHa de 500$ a 1:000$000. 
. Paragrapho unico. Si a s~bstancia venenosa f. iver qua

lidade CJ:?-torpecente como o op10 e seus derivados; coca i na. e 
seus derivados: · · · 

Pena: Prisão cellular por um a quatro a~u:10·s. 
. . Art. 2.• A-presentar-se publioameate em estado de em
briaguez que cause -escandalo, -desordem ou ponha .em r isco 
a .segurança propria. ou alheia. . 

Pena: multa de ·20$ a 200$: o dobro em cada reinci-
dencia. · 

Art. 3.0 Embriagar-se, por habito, de tal- modo que pot· 
actos inequivocos se torne nocivo. ou perigoso a si proprio, a 
outrem, .ou á ordem publica. . · · 

Pena : internação por tres mezes a um anno em estabe
cimento correccíonal adequado. 
. ·Art: 4.° Fornecer a qualqüer pessoa em Jogar frequen
ta-do pelo publico bebida -ou substancia inebriante com . o fim 
de empriag-al-a, ou a que já r[stiver embriagada: 

· Pena : multa d~ 100$ a 500$000_ 
, ·Paragrapho unico. Si o infractor fôr o dono da casa 

commercia~ de que provier a. bebida ou substaneia inebriante: 
Pena: a estabelecida anteriormente, accresci<ia da inter

dicção do commercio de.Jlebida. ou substancia inebrianle, por 
um a seis· mezes. 

Art . 5-.0 Será .punido com a multa de iOO$ a 5()0$ ou o 
dobro da ulLima que lhe houv-er sido impost.a, o dono da casa 
que- fazendo o commercio de bebida ou subslancia inebrianlc 
a · fornecer ai) publicp, fóra das horas f ixadas nas. postur_as 
municipaes, ou ·consent.ir que, a qualquer hora seJa alg-uma 
b-ebida ou substancia ·inebr1anle fornecida a pessoa menor de 
21 annos. ainda que destinada ao consumo de outrem. 

ArL. · 6.0 O Poder Executivo c-reará no ·Dislricf.o Federal · 
Úm estabelecimento especia•l, com tratamento medico c regi
men de lraba.lho, tendo duas sec<;õcs ~ uma de internando~ 
judiciar~o~ e Qu~ra d~· inter)land.Q§ VQlu~tar.iQ.§.· : 
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§ 1.· .Da s~ccão judiuiaria farão l)arte: 
a) · os con.demnados, !l3. conformidill[e do arL 3". 
b) os impronunciados ou absolvidos em virLude da cliri

menLe do at·.L. 27 § 4° do Codigo Penal, com fuudamenl.o em 
mole.~Lia meqtal result.ante do abuso de bebida ou subs~ancia 
inebriante, ou entor-.pecente das mencionadas no a.1·t.. i o, pa
mgrapllo unico desta lei. 

§ 2.~ Da outra secção farão parte: 
a) os intoxicados pelo alcool, ou l)Or. substaneia vene

nu.:a. que tiver qualidade entorl)ecerlLe das mencionadas no 
aJ·~. i\ paragrapho unico desta lei, que se apreseutaL·em em 
juizo solicitando a admissão comorovando a· necessidade (i;.; 
um tratamento adequado c o~ que, a requcrimerit.o de pessoa 
tla. fam!lia, forem considerados nas mesmas condições (lef.
tra a) :;entiiJ evidenle a urgencia da internação, para evitar; 
a praf.ioa àc actos criminosos· ou a completa perdição motal., 

§ 3.0 O processo .par~ a internacão na segunda seec;ii•J, 
com ba:3e em exame medtco correrá perante o juiz de Or·
ptlão:::, com rito summario, e poderá ser promovido peio 
curador úe orphãos, com ou sem provocação por .parte da 
policia, dando o juiz curado!' á liáe para defender os direitos 
do mesmo interditando. 

Art. 7.0 O crimes previs-tos no art. 1 o e respectivo .para ... 
grapbo desta lei, serão processados e julgados: . 

a) no Districto Federal pelos juizes de direito do cri me, 
obseJ.:.vado o disposto nos art.s . 265 e 266 do decreto n. !L263, 
de 28- de dezembro de i ~11; 

b ) no Territorio do Acre, pelos juize~· de direito de 13 
crime, ohservado ·o <iisposlo nu art. 291, do deoret.o n. 14..38!), 
de outubro de 1920. 

Art.. 9.0 No District.o Federal e no Territor!IJ do Acre, 
as contra-venções previstas nesta lei, bem como a.s previstas 
nos art.s. 368 a 371, 374 a 379, excluído o paragrap1w unicn, • 
'394; 1 a parte, 391 a 395, 399, 2• .parte, t.odos do Codigo .Pe
nal, 31 e 32, para:;t·aph0 uni co da lei n. 2 . 321, de 30 de de
zembro de 1910, 52 a 57 do decreto n. 6.904, do i9 de junho 
de i9o08, serão processados e julgados, de conformidade com 
o disposto no art. 6° da lei lu. 628, de 28 de oulub·ro de -18il9-, 
combinado respectivamente com os arts. 126, § 3° e 1.45, 
~ 1 o do decreto n. 9. 263, de 28 de dezembro de i 911, e 20~, 
n. 3. do decreto n. 11..383, de 4 de outubro de 1920. mo-dl
ficados os §§ zo e 5o do art . 6" da citada Jei n. ti28, de 
1&99, pelo seguinte modo: 

§ 2.0 Effectuada a prisâ.9, será inc:o!ltinente lavrado o 
respectivo auto em que depo1 s de quahftcado o r~o. depo
rão em sua presença. duas ou tres tes-temunha?, recebendo 
em seguida 'a autoridade & defesa verbal ou escnpta. • 

· Junta aos autos dentro das 48 horas seguintes a folha 
de antecedentes judiciatíos do a~cus~dç>, será ó proces~o in
continente remet.tido ao respectwo JUIZ,, para o seu JUlga
mento; salvo o disposto no·§ 4o, da lei n. 628, de 1899. 
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Si 

§ 5." ~~presenta<1os_ os autos ao 3uiz; :Procederá este den
tro çte 2-í horas ao interrogatorio do accusado, .pelo medu 
segumte: 1", qual o seu nome, idade, naturalidade, estado e 
resiàencia e tempo delta no logar designado ? 2°. si sahe lel' 
e escrever? 3'', quaes o;:; meios de vida ou profissão? 4", onde 
estava ao tempo em que se diz ter sido pr_aticada a contra
venção? 5"1 ;:;i conhece as testemunhas de accusaçã(t c si tem 
alguma cOisa a declarar contra ellas? 6°, si quer fazer al-

, guma declaracão ou apresentar a sua defesa oral ou por 
escripto ? Ao réo que o requerá serã concedido o prazo cte 

. tres dias para aptesentar a sua defesa e produzir as prov·as 
que tiver. nii.o podendo sei:" inqueridas· mais de t.res testemu
nhas. Si o accusado nada requerer ou fôr t·eve1, seguir-se-ha. 
o julgamento immediato. 

A1·t. 9.• . A fianc;a será. concedida pela autoridade que 
presidir o auto flageanLe, ou por aquella a quem estiver af
feilu l' PT"9ces!:>o, com recurso ·volunta.J'io, do arbitramento. 
para o juiz coml)etente .para o j,ulgamento do orime ou uon
travenção. interposto por simple,.; petição. instruída com a 
nota de culpa e informat.:ão da autoridade • 

Al't. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a regula
mentar a entrada no paiz das su.bstancias toxicas a qne se. 
refere o art. ;•, paragrapho uni co desta l~i, podendo estabe
lecer penalidade até quatro annos de prisão ce11ular. além 
das· fiscaes. . 

Art. 11. Ficam revogados o.s arts. 396, .397 e 396 do Co-
digo PenaL .. · 

, Art. 12. Para execução desta lei o Governo abrirá os 
creditas necessarios. 

Art. 13. Rc\.·ogam-sc as disposições em conLrario. 
Sala das Commissõe!:', 20 de dezembru de 1920. ,..:._ p,·adv 

Lopes. - Carlos qa1·cia. - José Alves. 

() Sr. Presidente - O pt·njf~cto Yac no Senado. 
t• discussão do 'pro.iecto . n. i·lO, de 1920, reformando a 

lei de promoções -do Exercito. 
Encerrada e annunciada a vota~ão. 

Approvn.do em 1 ~ discuf'l~lo o seguinte 

PR{)J•ECTO 

N. 7f0 L 1920 

Lei de . promoções' para officiaes do Exe1·cito 

Substih.1e o decreto n· -1. 35L de 7 de fevereiro r'le 11001. 

·CAPITULO I 
DISPOSIÇÕES GER.\ES 

Art. 1.0 ;:Ct accesso ao·s· post(.is de dfficiaes das d_ifferentes 
armas e quadros do Exercito será .gra.dual e successnro. ·desde 
2° tenente até n;ta_rechal. ~ . . _ · 
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Paragrapho nnico. Ern !empo de paz não haverá promq-. 
{:fln ao po:"l o do mareehal. 
. Art. ~-" o~ IJOsto,; fl~ ofl'iciap;; ;;ão. em ordem a:>cendent~:· 
~· t.roente. l" tenenU.•, capitão, majm·, 1enrnte-coronel, 
~~nronr•l. genernl de brigada, general Jc divisão e marechal· 
rest.rir:t.ns, por~m. em cada quadro, aQ:ot que a lei rêspectiva~ 
ú1ente fixar. · 

. ~\..rt. 3.• A promoção ao prirneiro posto ·obedecerá ã 
or(lem. de classificaçúo intellectual. obtida pelos candidatos 
nos cur;;os escol are:', para este fim mantidos pelo :\Iinisterio 
da Guerra. ou, na falta destes, m:n concursos regulados para 
o recrutamento de officiaes. 

Paragraphn uni co. A este mesmo criterio deYerá obede
cer a '1 s colloeaçiio dos officiaes nos quadros das respectivas 
armas c srr.yicos. 

Art.. 4."' .4. ·promoção ao primeiro posto de official nos 
quadros comba~11nte;; (infantaria, cavallaria, artjlharia e en
genhaEia) exige os seguintes requisitos: 

·:a~. curso da arma; 
b) f.res me2es de serviço num corpo de tropa, apÓs a 

terminacão do cur;;o; 
c) irreprehensivel conducta e vocacão .profissional, re

conhecidas em julgamento de, pélo menos, dois terços dos 
officiaes do corpo. 

§ L"' O julgamento de que trata a alinea c será feito em 
sessão secreta de todos os officiaes combatentes presentes no 
corpo, da qual se Iawarú uma acta, que será remettida. á 
Commissão de Promoções e ' cu.io resultado será, se necessa
rio, telegraphicamcnle communicado pelo commaridante do 
eorpo ao prr.~idenf.(~ da referida commissão, afim de evitar. 
qtml qnm· rei ar•<larnento. O nu meto. de ot'fi~iaei" julgadores 
uão pórlc sm· inferior á quatro, o CJUe o_ Governo levará em 
eonta para a distribuicilo do~ asrürantes pelos corpM. 

§ 2.° CaM sc>.ia clesfavr:iJ•avel o julgamento de que trata o 
pnra~rnplw prí>cedontf>, SCf'\'irá nlle de. base Cl nomeação de 
um cono;e]llo rl(' jnst'il;a. saiYo se o aspirante~ a nffie.ial pre
ferir' ;:;na baixa, a qual lhe ser.á imrnediatamentc concedida. 
pelo commandantE> do eorpo, mediante requerimento ao l\li--: 
nistro da Gucnn. 

Art. 5." A p1·omoção a!) primeiro post.o <le official inten
. dente .e)Cig~ além do curso respectiVo os requisitos b e c. dO: 

art. ·!1" c seus paragraphos. 
Art .. ô.n A proml)ção ao primeiro posto .de official de 

saude (medico, veterinarío e pharmaceutico) exige os se..., 
guint.es requisitos: 

a) s.er o candidato reservista de primeira ou segunda 
categoria; · 

b) habilitar-se em concurso pela fórma regulada ou ter, 
o curso de eooola especialmente mantida para seu recr:uta
g~.ento •. 
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Art. 7.0 As promoções obedecerão. aps seguinte!l prin-
cipias: 

a) antiguidade; 
b) merecimento; 
c) bravura. 

Art.· S.o As promoções nos diversos ·:Postos serão feitas:· 
De 2• tenente a capitão - por antiguidade· . 
De capitão a major - um terc0 das vaga~ por antig-ui-

dade e dou~ tercos por merecimento; . 
De maJor a coronel - metade das vagas por mereci-

mento· e metade por antiguidade;. . . 
. . De coronel a general de brigada - por escolha do Pre

SJd~nte da Republica, entre os coroneis das arma:s combaten
tes que tenham, pelo menos, um anno de éffectivo serviço em 
commandÇJ de tropa, seja em seu posto, seja no de tenente
coronel; e no quadro de saude, entre os seus coroneís. 

De general de brigada a marechal - por livre escol-ha 
do Presidente da Republica. 

Paragrapho unico, A partír õo anno de '1929, nenhum 
coronel combatente poderá ser promovido a general de bri
gada sem os seguintes requisitog: 

a) ter o curso de Estado Maior; 
b} ter, no minimo. tres annos de serviço arregimentado 

como. official superior, sendo dois, pelo menos, ep"í com
man<lo. 

Art. 9.0 Nenhum official poderá ser promovido até o 
.POSto de coronel. sem preenc'her o interstício de: 

T'res annos - entre os postos comprehendt.dos na hierar
chia de 2• tenente ·a capitão, incluindo naquelle o tempo de 
aspirante a official; · · · · 

Do1·s annos - entre os demais até coronel; 
-..c;els rnezes - Para os medicas do Corpo ·de. Saude, do 

posto de 2• tenente ao de 1° tenente. 
Paragrap.bo unico. Em tempo de guerra poderá o Go

verno reduzir o inlersticio ou mesmo dispensai-o. 
Art. 10. Em tempo <i e paz as promoções por antiguidade 

e por n1erecimento só serão effectua.das nas quatro datas se
guinte~ : 2-i de fevereiro, 24 de maio, 7 de setembro e 15 de 
novembro. 

§ 1,0 Não será reformado, pnr ter atr.ingido a idade limite, 
·a oi'fícial que em um destes intervallos tenha .vaga para a 
promo~,ão por· antiguidade e esteja qualificado. · 

§ 2.0 O offi.cial que, com direito á promoção, houver fal
lecido antes da realizaçüo dei':lt.a, será, não obstante. elevado 
ao posto superior, recebendo seus herdeiros as vantagens cor-
respondentes. · 

Art. 11. Não havendo officiaes qualificados em numero 
f>Ufficiehle para as vagas de um posto, fícarão abertae as ·que 
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·~e não possam por isso preenc11er, ma~ terá Jogar a promo~ãn 
ao posto immecliat.amente inferior eomo se não occoTTesse tal 
deficiencia, respeitadas as mesmas regras. • 

CAPITULO II 

PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE 

, . _Art: 12. A antiguidaae é um titulo á promo~-ão e não um 
<JJrelto Jrrecusavel ao ac.cesso. 
, . ·Para que o official possa ser promovido por antiguidade 
e necessarw que no posto em .que se encontra: 

·.' . ·a) não tenha nota que desabone sna conducta civil e 
'militar; · - . · 
, . b) tenha capa~idade para o ex,ercicio do novo posto, a 
jUIZO das cornrni~oes de qualificação e de promoç'õe!'l: . 

c) ten'ha pele, menos um anno de serviço arregimentado, 
:comp~tado neste q_ de exercício eventual em funcção de posto 
super1or. 

§ 1." A exigencia da arregimentação será dispensada: 
a) ao official que exercer mandato popular; 
b) emquanto não estiverem constituídos os quadros te

óhnicos. desde que o official prove, com documento fhmado. · 
pelo ministro da Guerra, que requereu esse serviço. mas nã.o 
lhe foi cont.~edido por motivos cu.ia :responsabilidade caiba' aro 
noverno.. . . 

§ 2." O official que não satisfizer a condição da alinea a 
deste artigo, e for pret.eriflo em promoção por antiguidade, 
s'erá reformado, se no prazo de t.rint.a dias, a contar da data 
-rla preterição. não tiver requerido colõlselhl'J de .iustiça para 
justificar-se. ou ·quando o resultado {lesse conselho não lhe 

· for favoravel. 
~ 3.~ D official que, ao attingir a ant.iguidade para a pro .. 

moção. não satisfizer os requesitos b e c. logo que os preencha. 
·dentro da idade limite para o seu posto, será proposto á pro
moção e retomará ·o Jogar que lhe competiria se não tivesse 

· snffrido a preteri~Jão legal. 
Art. 13. 10 conselho de .iustí~a. de que trata o § 2" do 

artigo anterior, será: no caso do art. 4", § 2° da presente lei. 
constituído pe!o auditor de guerra, um capitão presidente íl. 
um official 1.0 on 2° tenente. e, nos clP.mais casos, pelo auditor 
'de guerra.' um coronel presi<lente e nm official mais antigo 
jque o preterido n~ promoção. 
· ·~ 1,0 Ao presidente da conunissão de promocões ou á 
autoriõade competente cabe, em gualque: dos re~eri_?os ~a~os. 
'mandar ao commandante da regiao ou Clrcumscr•pcao m11Lf.ar 
a necessaria communicação devidamente comprovada, para. 
~ervir de base ao conselho de ,justiça que desfj:e logo deve ser 
'convocado vel;l autoridí!4e •. 
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§ 2." No prazo de -15 dia;;, salvo o rc r.ur~o de. · defesa. ou
vido o intcres~ado c examinadas as provas qne apmRentar · o 
cnnselho rle Justiça fará um relatorio e, da sua decisão · ~e_: 
correrá pa1·a o ministro da Guerra.· a quem; finalmente, 'cabe 
resolver. · ' · 

Art. H.. A antiguidade como requisito para promoção 
será contada pelo tempo do serviço effectivo no E..\:ercito .; 

Paragrapho u.nico. O oft'icial em g·oso de licença para 
tratamento ou l'Cstabelccinienlo de ferimentos recebidos. em 
combate ou desastre oecofrido em acto de serviço, não des.., 
conta c:>.sc tempo na sua ant.iguidade. ,O mesmo acontece com 
os offic iaes em goso de licenÇa ou férias na fórmá dag leis 
especiaes que assim o e"ta.belcçam, no exercício do mandato 
-popular, em commissão -de immediat.a confiança do Presi
dente da 1Republ ica e. ao" que for absolvido em -processo 
regular. . · · 
· Art. 15. O of.fieial que. satisfazendo os requisitos de 
promoção, attingir o nu.m.úo u.m. da respectiva escala, será . 
graduado no post.o immediatament.e superior, dentro . dos li~ 
mit.es ()o qi.tadr(, a que pertencer. -caso esse official não satis
faça taes · requisüos, será graduado o· seguinte, obse:r:vadas a~ 
mesmas condições. 

CAP.lTULÜJ IH 

PROJ\fO{L~O POR M:ERECIMEN'I'O 

~ 
· Art. 16. Constitue . merecünento para a promoção. pos-. 
suir o. candidato, além -das condições exigidas para a pror.nocã.Q 
por ant.i{;uídade. em gráo notavel: · · 
. Subordinnr:ão . e disciplina; intelli{Jen.cia e illustrcu;ão 

C'o?np1·ovada; zelo e assidtlidade no se1·.víço; bons_ ser.viços. 
prestados na paz P. na guen·a. · 
• § 1.0 A subordinar;ã.o c di~ciplina se1·ã.o .iulgadas á luz das 
respectivas notas, tendo em vi::;ta as circumstancias que .. as 
determinaram . . 

§ 2-.~ O valm· será considerado~ não por actos isolados . ·:dé 
·bravura ou simples exemplos d?-dos, porém, como regultante • 
de ·um& acção militar util em .que o off icia.l tenha sabido 

· t.ransmittir á tropa .que commandava o .sentimento -do -dever. 
. imposto pela situacão. 

§ a.• ·A intelligencia será computada pelos act.os de ser -; . 
viço, especialmcnle de iniciativa: profissionalmente uteis.: 

§ 4." A illust~·ação comprovada será computada para os 
officiaes que tiverem os cursos das armas ou serviços respe
ct.ivt:ls, c!'l(lecialm~nle para os que tiverem o c-urso de Estado.,. 
Maio!'. ou. tambem para os que tenham publicado t.rabalbos :· 
officialmente recon~ecidos uteis ao Exército. · 

. § 5.• O zelo ·será revelado rtela. dedicação, espírito militar: 
e e~menhº- com que o 9ff_~cAa! s.e tenha havido gos d!ffe-
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rrmt~s s~rviço:>- pJ•e:;tadoR na fropa óu nas commisooc-;:; m i
Jitarr.R. 

§ õ. • :4.. a.<;Riduirln«f! srJ'iÍ ml'd ida directament e pelo tempo 
que n nff!mal P.onsagmu á ;;na fmiccão milHar·, i5lo 1•, pelo 
t.empn d~ sr.rvü;-.o, excluídas lodas a~ licencas, exc.epto as de 
que trata IJ paragrapho unico do art. 14. · 

§ 7." Os brm8 ·se·rviçog pre!;tados na paz e na guerra ~erão 
encarados especialmente !'.Ob o aspecto do numero· de incum-· 
be~c~as e accõe~ imporlanJe~ em que se tenha envolvido o· 
off1c-ml, com reYela~;ão dn ··plnno con.hecimcnto dos seus de
Y~rrs militares. Entre os ser·vi<:os de tempo de paz devem 
mC'I'cc.er esp_ec.ial .deslaque UfJUelles af,!ridos na tropa e os 
prcstaõos nn exerC'icio t:le l'uncções technicas e de estado-
maior. · 

;Art. 17. Os requisitos pa:ra a promoção pelCJ principio 
de merecimento não . dnvem !';er computados pela simples 
menção do respectivo vocl}bulo, mas pelos esclarecimentqs 
correlat9s. · · 

CAPITULO IV 

PRO:!>IOÇÃO POR BRAVURA 

Art. 18. A bravura éonstitue motivo para a promoção 
quando manifestada C'm acto ou actos de coragem e audacia, 
ute'is ás operaeõ:e~ militares. quer em relação aos SleUS 
effeitos immcdiatog, que'r em relação ao rxemp!o dadCI á 
tropa. . . · 

§ 1." A bravura a!';,::im caractln'ízads. poderá dnt.erminar, 
promoção mesmo que r:la at'\iio msulte a morte ·do bravo • 

. § 2.0 i'\tmhuma .praça. de p'rf' t poderá ser promovida a 
2" tenente por act.o ou acl o~ <le bl'avura ::.inão depois de ha
bilitada com o curso rl'a1·ma. A bravura praticada pela praca 
de pr et á qual s~ reconheça o direito -de a:;pirar ao officialato 
terá como consequencia sua immf')diala matricula na Esco.la 
:\Iilitar, afim de tirar o curso c a~ disciplina~ que Hw faltem 
para o ingresso regulamentar ; tal praca terá os vencimentos 
de sargento ajudante. A pl'aça: matriculada na Escola ·Milita~ 
em virtn<le de bravura . prati cada r.m campanha !;;er:\ promo
vida a 2" tenente logo .que termine o r.urso. contand(l antigui
dade da data em qu'c t.iver praticado a bravura. 

§ 3." Quando a. praca não puder scP matriculada· na Es- · 
cola '?lfilitar em virtude de exígenciaR regulamentares, ou 
quando matriculada nas condicões cio art.igo precedente não 
conseguir tirar o curso, será promovi.da· a 2" tenent.c ·e l'efOJ:-: 
mada com todos os vencimentos. 

Art.. 19 ... No caso de guerra externa a promocão por bra
vura só poderá ser fé i t.a pelo com mando em chefe {!ás forças 
em operações, no caso de lula interna pelo :eresidenlc da Re

·pub!!ca, med!~n~e jnf9rmacões · d9 ;r.eferldp comrnando. 
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_ Em q~alqu~i·· dos dois cas_os ."a promoção por brav.ura 
nao é ob.ngatorJa, só as autor1da-aes referi-das- podem com
pletar o Julgamento àa acção determinante e conveniencia de 
tal medida e esta só terá Jogar emquanto durar a campanha. 

Art. 20. A, promoção por braVura só será effectuada 
quando o official retinir os requisitos a e b do art. 12. No 
caso contrario a bra-vura será averbada na fé de officio e o 
podér competente decrl}tará para o bravo nessas condições o 
direito ao _soldo do posto immediatamente superior: 

CAPITUL'O V 

PREPAR-~ÇÃO DAS PR0~10ÇÕES 

· ArL 2L Para apurar os requisitos de accesso dos offi
ciaes peJo principio <le merecimento e sob este ponto de vista. 
fazer. sua qualificação relativa, haverá uma commiS>ão espe
cial. denominada «de Qualificação~ (C.··Q.), ,para propOr os 
offi<:iaes_que <levem ser promovidos por antiguidade e os que 
melhor satisfaça as condições de promoção por mereci
mento 11averá outra commissão especial «de PromoçJões» 
'(C. P.). 

§ f.• O chefe do D. ·O. é o secretario da C .. Q. e da C.P.· 
§ 2.• O Pr:e9idente <la C. Q. e C. P. requisitará o -pessoal 

neaessario para o serviço <las ..respectivas commissões. 
Art. 22. A ·C. Q. será constituída da seguinte maneira: 

chefe do E. M .• E., presidente com voto; tres generaes proce
dentes um de cada uma das armas de infantaria, cavallaria e. 
artilharia; direetor de ·Engenharia, director. do Material Bel
lico, direct-or da Administração e director de Sa.v.de. 

§ :1. •. Os directores de .Saude e Admini.strat;ão só toma
rão parte nas apuracões que· interessem respectivamente aos . 
quadros de saudê e de intendentes; o (lirector do M. B. s6 
intervirá na qualificacão dos officiaes da directoria e das 
'diversas repartições e 'estabelecimentós a ella subordinados. 
· -~ 2.0 Os tres generaes das armas ·servirão em duas qua
lificações successivas e serão nomeados por escala pelo mi-
nistro da Guerra, de preferencia dentre os que tiverem fui:J.-
eção no tRio de Janeiro. • 

3.0 A c .. Q. funccionará nos metes de dezembro e ju
nho e o resultado dos seuR trabalhos deve ser entregue á 
(J. P .. ao mais tardar, nos dias 15. <I e ~aneiro e 15 de julho. 
· · Ai-t. 23. A C. P. será const.ituida pelo Chefe do E. M. E., 
presidente com voto, e dou.s gen.eraes nomeados semestral
presidente com -voto, e dois generaes nomeados .sel!lestral
mente pelo ministro da Guerra, por escala de ant1gmdade, a 
tro do paiz e sem perda desta. . , _ _ 

§ "1.0 Todos os trabal·hos relativos a promoçao oos tre, 
primeiros .postos competem á C. P. . . . . . . 

. § 2.0 A C ·• P: apresentará _suas propostas ao Mm1sterw 
da -Guerra em 10 de fevereiro, 10 de maio (correspon!lentes 
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'á qualificação de dezembro), 20 de agosto e 30 de outubro 
(correspondente á qu~lificação de junho). 

Art .. 24. A .qualificação dos officiaes será feita com os 
seguintes elementos: 

a) fé de officio; 
b ) folhas de conceito. 
'§ 1.0

.._ Para .que esses QlemeBtos se traduzam na qualifi
cação do offi~ial, cada um _delles, como. tambern os requ~i
tos de <que ene é a synthese, é julgado separadamente {lo.s 
gráos. A qualificação final resulta da média arthmetiea do;; 
gráos dos doi~ elementos, ·como o de cada um destesi) dauo 
pela média arithmetica do;; gt•.áos altribu idos a cada um ,dos 
requ isit og componentes. · 

§ 2.0 Para a fé -de offiCi•J os gdos ' 'ariarão de zero a. 
dez e resnllarão unicari1ente do julgamento da C_ Q. Para 
as folhas de conceito os gráos variarão t.am11em de zero a 
dez e resultarão da média dos grãos dados pelos diversos ohe
fes a que estiver subordinado o official e da média,dos que 
lhe · forem dados pelos membros da c. Q. · 

§ 3.~ Para o julgamento das fés de officio e das folhas 
de ctmceiLo os membros da C. Q. poderão recorrer ·a in{or
?nações subsidiarias, que tenham obtido de qualquer or igem, 
ou por elles solicitada:J de qualquer autoridade, ou por esta 
espontaneamente remettida. 

Est.as informa<;;ões subsidiarias, desde que produzam ef
feito, serão incluídas no processo· de qualificação e mencio
nadas em acLa .. 

§ <i.0 Nos j ulgamentos pelos chefes ou pelos membros da 
iC. Q. não haverá gráos fraccionarios; ua determinação, _ 
porém, das médias parciaes ou finaes não será desprezada a 
fracção. . 

§ 5.0 Os chefes ··que emittem conceito sobre os officiaes, 
~ão: · 

a) na tropa - commandan.te de batalhão, grupo, r egi-
mento, brigada, districto e .divisão; · 

b) nos institutos ott serviços - chefes de repartições ou 
estabelecimentos, directores e commandantes; · 

c) no Gabinete do M. G. e na Casa MiWar - os respe
ctivos chefes; 

d) addidos militares e todos os of(iciaes não i'llcluidos n<Zs 
lettras precedentes- o Chefe do E. 'M. E.; 

§ 6.0 As folhas de conceito são encaminhadas ao chefe 
da .C. Q. por via hierar~hica e em cada tramite da 'mesma 
vão recebendo os grãos do respectivo chefe. 

§ 7.0 Todo chefe exercerá com o maximo criterio essa 
grave funcção de emittir conceito sobr-e seus subordinados 
e deixará de fazel-o quando não tiver base sufficiente. de
clarando-a na fol'ha. 

Art. 25. As folhas de conceito para o.s officiaes começam 
a ser organizadas desde a data de gua promoção a 1~ tenente, 
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sendo qne n~~tc posto i"lla.::; limifar-~e-Ítão aos e.sclart:~imentos 
necr,ssarios para n r.umprimr>nt.o dn. leflra b do ar!; 12. 

Art. 26. Na pr·imeira qualific:ação f.m {(l!f' for incluido 
o ?fficial serão leYada:;; em cnnta snas folhas de ('.Onceil-o, ,lá 
ex1st.entes, como famb em a fé dr officio desde o inicio da 
carreira .. Em cada qualificação seg11inte ser<í considerada a 
folha ãe cnnr.eit.o da qualificação anterior no mesmo posto. 

§ Lo De capitão a tenente-coronel o official concorrerá á 
qualificação para a promoelio desde· que lenha completado o 
int.ersf.icio. · . . · 

·~ 2.0 .Para a execução deste artigo o D. C: ol'ganiza.ra: pg 
7'e<minn .. ~ das {és de o{ficío elos officiaes .que completarem o 
interstício até a data designada para a entrega ria qualifica
~ão. Estes :resumos devem Sf'l' estabelecidos· dü accôrdo com 
os modelos organizados de conformidade com esta lei ·e de
verão ficar promptos, aos mais tardar. dois mez~s antes oda 
reunião da .c. Q. ; serão facultados aos exames dos in .... 
teressados. - · '' 

§ 3~ Como resultado da qualifica~.ão ficará definido o 
logar. de merecimento .do official entre seus camaradas de 
posto e a rJ!iação acima organizada será· publicada em. b.o-
letim reservado. remettido aos inf.eresfl:ados. · 

Art. 27. A proposta para as promo~õ.es por antiguidade 
aos postos de officiaes superiores será feita dentre os nomes 
qualificados, na ordem de suas antiguidades; para as pro
mooões aos tre.s primeiros postos, após o exame das condições 
respectivas. 

Art. 28. A proposfa de promoção· por merecimento será. 
feita ao :Governo em lista constituída para cada posto com 

·-tantos nomes quantas as vagas mais dois. Estef; nomes serão 
escolhidos dentre os :de melhor .qualificacão. atl.invindo até !J 
num!'ro de· or:dem t.riplo do que deve conter a lista. 

Paragrap.'ho unico. Quando o numero de ·qualificados em 
cada posto não permittir o preenchimento da lista de ·accôrdo 
com a parte primeira deste artigo, serão. prqpostos todos os 
qualificados, mas dois delles não serão promovidos por me
recimento. As vagas que assim ficarem serão reservadas para 
o mesmo principio. Applicar-se-a a regra do art. 11.. . '. 

A-rt. 29. Na escolha dos nomes .que devem entrar na hsta 
a C. P. levará ein conta os documentos que serviram :i .qna.., 
lifioacão desses officiaes e o seu juizo pessoal sobre elJes.J -

CAPITU!LO V{ 

REGIMENTOS INTER...."'OS E ~ODE:LOS 

Art .. 311. A primeira C.. Q. r. a primeira C. P. nomeada~ 
om virtude desta· lei organizarão· o respectivo regimel).to in
terno e os modelos dos resumos de fé de officio e das folha~ 
de epncei~(), bem c~rg.Q as !nstrucções para ~ua l:l~riP!U!:açãQ.J 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/00/2015 09: 11 + Pág ina 109 de 278 

o 

I!;ESs.A:o EM 20 o!: Dt:Zi'!ifíiRô .DÊ i920 93 

Es~;es regimentos. modelos e instt·ucções serão revi~os 
iriennalmente pelas cornrnissões que fuuceionarem no termo 
desse per iodo. A approvação destas disposições dependerá. só
mente das re:o;pectivas t.:onnuis,;ões o ::.:erão publicadas no 
Boletim .do Exe1·cito. 

DJSPOSTÇÕE:'i TBANtilTO!:tL\S 

· Ar·t. 31. Emquanto existirem na:; armas .de infantaria e 
cavallaria Leuenles lp!'Íllwiro~ e segundos, seru o rcspectiYo 
curso, estes ~:onlinuariío a ser lH'umovidos por antiguidade na 
razão de unJ h~rço das vaga::;, nu quadl'o de ::;eu posto, .quando 
lhes tocar. . . 

Art. 3::! .. .:\.. cxigencia da Jettra 1.:, do art. 12 ~õ entrará 
em vigl)r ·doie: annos apú~ a approvação da presenle lei. Ella 
é di!>pen:;ada aos rJffiüia.m; da activa do 4uadro especial. 

Art. 33. Emquanfo esta lei não Jor 1fosta em vigor, os 
coroneis que forem graduados em general· de brigada poderão 
se refon11a•·, eonJO si effedi vos fo~sem, neste posto. 

Ad.. 3-~. Para a;; promoções üa 2• Linha tomará parte na 
C. Q. c na C. P. o general chefe do JD. G.·IL . 

Ar L 35. 'Logo após a promulgação da pre~ente lei será 
nomeada a primeira C. Q., a qual lrat.ar.á de organizar os sêus 
trabalhos mencionados no at'L. 30, ele fórma que possa· faj!ier 
regularmente a pdmeira qualificação em .iun:ho de 19-21. · 

Art.. 36. Abí :!-'! de maio de 1921, as .v.romor;ões continua
rão a ser feitas segundo o decreto u. 1.351. t!e 7 -de fevereiro 
de 1891, data em que o m~smo scrâ definiLivamente :revogado 
e nomeaLla a pi"imcira C. P., de accôrdo com a presente lei • 

.. 
O Sr. Maurício de Lacerda (pela ordem) requer a veri

fjc.ação da Yotação. 
Procedendo-se á vc1·ificação dr. Yotar:ão, reconl!ece-:,e te

rem votado a faym• lOS Brs. Deputados e contra 2; tot~l liiJ. 

6 Sr. Presidente - O ·projecto foi approvado .. e passa á 
2• discussão. · 

O Sr. À.rmando Burlamaqui (pela ordem) requer e obtem 
dispensa de interst-ício para o pruj e c to n. 71 O, de 1920, fi
gurar na ordem do •11a da :lessao seguinte. 

' 
O Sr. Presidente - Nada IQ,a.is havendo a tratar na pri-

meit·a parle. passa-se á , 

SEGUNDA PARTE D.-\ O:RDEl\I DO DIA 

(A's 1'5 hora~. ou antes ) 

3" discussão do pro.i ccto n. ~51 C. _d~ 19:20, orçaJlao a 
Receita Geral da Jl:epubliea, para o exerctcto .de 1921; com o 
narec·e1' da Comruissão de :Finanças sobre as emenéas apre
sentadas: 
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O Sr. Presidente - Acha-se sobr-e a mesa um . requeri-
mento que vae ser lido. · 

.. E' . lido, apoiado e vosLo conjuntamente· em l:H~cussãó ,o 
seguinte 

REQUERl!'il&"'lTO AO PROJECTO N. 251 C, OE 1920 
.... 

Requeiro que se§a destacada da R'eeeiLa, pára cons~ituir 
projeclo em separadu, a emenda n. 13; referente ao consumo 
oe agua no Districto Federal . · -

Sal::! das 5essões; 20 dP- dezembro de i920. - Vicente Pi-
. .;agíbe. · 

o sr: Paulo de Frootin D - St•. Presiden~e. pedi 
a pala.vt'& :sol.Jt·e as emenda.s apt•esentadas a.o ot-çamentó da t·eceita, em 
tet·ceira discussão, p:tnL a.na.lysol' o pat·ecel' brilhante; otfer·ecido pelo 
il!ustl'e r·epre.;enl;ante do Estado de !\finas e Rela.I.Ot' desse ot·ça.me nto. 

· S. Ex. ex&miaou detidamente as condições ~ que ·o or·ça.meato 
se apresentou, qaando otfet·ecido á. discussao inici~lmente · na Ca.mal'a. 
dos.Deputados; em seguida, com as modificaçõeS feit;J.s na segunda. 
discossã.o, e, finalmente, com aqueUas que resolta.ro das medidas 
constantes da.s emendas adoptad·a.s e das offet·ecida.s .pela Commissão 
de Finanças. ern tet·ceira discussão. 

· . Chega S. Ex. a um saldo de i.020:M9S203 . Ac~a S. Ex. que 
ainda ha despezas que nii.o estãCJ devidamente c.omput<tdas nos t•espe

. ctivos orçamentos de despeza, e, entt·e ellas, as t'elativas á. t•efol'ma. 
. da Saude Publica. e, igualmente, ao contl'acto City Impt:ovement, de
tel'minando um total de !5.!~9:0528359, mas que pa.r11. essa des
pezt~. ha. col.'l·espoodencia. na. restt·icç.ã.o feita no ot·çamento da 
Viaçto, nos serviços e· obeas pat·a. os quaes as vel'bas respectivas 
fót•am t•eduzidas de 21. OOO:OOOSOOO. 

A situação é, portanto, appal'entemente boa depois ÔltS mejidas 
que foram tomadas siCiiuJtanea.roente com a re:stricção de despezas e 
principalmente com ~!>dificaç.ões na estima.tiva. de COL'tos impostoil e 
cmn a creaçã.o de nd'O'os. . · 

V<m ;Lgora. procedet· snccinta.mente a um e:<.ame das emendas, 
pOL' mim fot·mnladas, que nã.o- merecer·a.m a. approva~ã.o do il
lltstre Helator ds. receita, e, consequentemente, dlt honra.da Com-

. missão da l"inanças. · 
· A emenda n. 3 foi adoptada, elevando-se porém, de meio 

e· um pol' cento sobre o valor do sello, das Lransferencias, 
das apolices e das acções . • 
· Nãn é uma questão de ma\ot importan~ia e. '!-hi . adop~o 

o criterio que leve o honrado RelaLor, de nao querer reduz1 :
a receita que havia sido ealculada. apresentando esta emenda 
por parte da Commissão de Finanças para terceira discuss·ão. 

Ha, ~ortant~. ahi, apena:; uma ligeira di:-'e1·gencia, . t~ndo, 
na fórma de cobrança, Sldo adopta9a a modal~dade q~e _bva a.. 
honra de submetter á approvacão da mesma Comm1ssao. 

( *) Não foi revisto. pelo. o.radQ,r. 
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SESSAO ·E~l 2{) DE DEZEMBRO DE t92Ó 

OuLra emenda refere-se ás operações de crediLo . Nessa 
emenda eu supponho que 36 =~~34$700, que corro~.>spond<?m aos 
numeros I e rv da verba 'i6u do orçamento da Viação fossem 
obtido~, por meio de_ op~raçõe~ de · cr·edi~o, não .devendo per- 
Lencer a despesa Qrdmarla senao os serv1ços de JUros e .amor
tização relativas ás m esmas operações· de credito . 

. S. Ex~ nã? concordou; achou que. era preferfvel que pcia 
cce1 La ordmar1a estas ·despesas, · cnnsideradas como inadia
vcis; foss-em satisfeitas, e, nesLe sent ido propoz a re jejção 
da emerlda. A quantia a que me refiro soffreu algumà · re
duccão ·no Senado, passando-se da verba Hi• para a verb-a . 
17•, onde ·é taxaf.ivarncnte l'stípúlada a operação ele cedito 
como !!lOdalidade para. realizar o capit~l necessiu·io para a 
execuçaü das obras, de modo que, . mesmo depois da votat;ão 
dessas emendas no Sf.IÍ:ladq. a importancia não seria a cons
t.ante da minha emenda. Não insistirei nas razões com que 
fundamentei essa so.luçã.o de recursos para tudo que consti
tue despeza e:x:traordinaria, ou obras patrimonia-cs, constan
tes de edi"ficaoções, de estradas de ferro, portos, etc. A imo. 
porlancía da questão é principalmente em relação ao modo 
de organizar o -Qrcamento. Reduzida a verba, ella não · tem: 
uma efficiencia capital em relação i discussão do orçamento 
da receita. Não insistirei, porf.anto, tambem por esta emenda. 

Vou, entretanto, insistir, quanto a. emenda n. 6, que 
igualmente não recebeu parecer favoravel. 

Snb o titulo 4DiHcrença tle cambi9S1>, propunha .que, re
su!tanLc da depreciação ela libra esterlina e do 1'z•anco, no ser
vicos d e juros e amortização da divida externa, em relacão ao 
mil 1·éi::;, ouro,- se fixasse a quantia de f.3. 700:000$, ouro, de 
modo que islo representava uma differença a.vu!tada, redu~ 
zindo na mesma ptoporcão a verba correspondente no orça
mento da despesa. 

S. Ex., depois de .longa. justificacão conclue que, moti
vos enumerados no par-ecer, a · commissã.o opina contra a 
emenda. 

Parece-me que ahi S. Ex. não tem razão; simplesmente 
allega-s.e que -'li taes differencas se verificarem, ficam ellas 
pau sttpprir o declini·~, mpito f)rovaveis na. renda. aduaneira. 
Não ur·eio que se.ia. isso í·azão. Si S. Ex. crê qu~ a renda 
aduaneira está orçada de mais, multo natural ser1a a: Com
missão de Finanças apr esentar -uma emenda reduzmdo a 
renda aduaneira. 1\ias deixar uma verba qtie não corres
pnndr effect.h-ament.e á despesa, como ·Sendo Jdespe!Sa. n.ão 
udmitf.indn recursos para differença · de cambio, a eorrespon
dcnf e na r·eceil.a.- para equilibrar o excesso de calculo n o Ot:
çamento da despeza. nã.o acho que seja justo . 

. S·. Ex. sabe perfeitamente que desde n anno pass_ado, 
põrtanlo, podemos dizer, ha um anno completo, as oso!lla
cões da libra em relação ao dollar, se dão em t.orno de t~es 
rlollars e 50 centavos. ora para mais, ora para menos, attm
gindo a 3,80 ou a 3.ao, c~m médi.a calcu!ada em _tqrno de 3.5().'.l 
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. Xãq .é :Provayel, que isso se modifique tle um nioi:Io' serf-
!SiveL · 

. .Na miuha emenda não tothei 3. 50, que seria a media a 
ado.ptar. · · 

AdopLei, ou, acceiteí, 3. IH; -quer dize1:: mais do ·que 
aquillo que poderia ter regularmente admittido, só para dar 
ma~or garantia e segurança. . · . 

. ··Quanto a francos, então a diHerença é muito maior, 
porque t_~ndo adoptado t2.80 pal'.a o valor·do.dollar, (l.~te tem 
se mantido em um valor de 15 e 16 francos. 1.5, 80-JB,30 ul
timamenle, portanto, um valot bastante superior áq_uclle que 

- serviu para bas-e do calculo. . . · 
. l:.ii tivessemos numa situação que não exigisse .a creaçãJ 
de· novos impostos, eu-- poderia ainda admitlir que isso fi
caria para corrigir qualquer deficiencia de receita, como ai
legou o Ilustre relator. ou mesmo algum accescimo de des
peza determinado POl' · vedlas supplementares que, o_pportu
namente, hão de ser solicitadas. 

Ma::;. nó::; não estamos, infelizmente,. nesta. situação. O 
lllus-tre ·relator da receita viu•se obrigado a crcar, além dos 
impostos que já tinha proposto e foram adaptados, pela Ga
roara dos Deputado::; em 2• discussão: novos· impostos for
mulados, agoJ•a, _no parecer, ·sobre emendas da commissão, 
em 3a discussão. · 

Ora, quando ~e tem de ~obrecarregar a população, que 
já. está onerada pelas differenças cambiaes, em todos os ' im
postos, ouro. de novas -contribuições, é preciso, tanto quari.tr.J 
.J>Ossivel calcular convenientemente a despeza e não deixar 
sommas avultadas como essa, l)ara poderem depois servir 
de justificação á creação de novos impostos. 

E" a razão pela qual eu insisto quanto a esta emenda, 
e ainda mais, pm· outras circumstancias: ·porque se formo::; 

· incluir no orçamento da despeza, francos e libras esterlinas, 
pelo valor cnrrespondcnte ao cambio par, em moeda ouro na
cional. totlo o tempo, essa votação do Gongr_esso Poderá servir 
de base a ttma reclamacão diplomatica., se algum paiz ada
ptar. como nós· fomos obrigados a adaptar, o. duplo orçamento, 
duplo typo - ouro e papel. • · 

O illu~tt'e relator da receita sabe que, durante longo tem
po, só --tinhamos um orçamento -papel e Que se corrigiam 
as diffen:!ll._;is de cambio exactamcute pelo titul"o'- na des-
1)eza, em logar de ser na r~ceita, chegando essa differenca a 
.attingir a somma de 180 mil contos, que foram insufficientes 
no cxercicio de 1897-1898. ~ · 

-üonse;uiutemente. não vejo razão por que nllo se crie 
-o titulo corl.·cspondente, não se tot•nc bem claro que as res-
JJOSíbilidades assumidas pelo nosso paiz, perante os empres
tàdores de oapitaes, inglezei:i ou francezcs, cst1·angeiros' emfim, 
correspondern a moeda libra esterlina papel, e franco papel, e 
não absolutamerr~ a líbra franco ouro. 

A. emenda apresentada sobre taxas de correios foi acceita 
pelo jllustre rela~or •. 
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S. Ex. v(! que, naquillo que eu acho razoavel, tenho pro
curad.o contribuir para augrocntar a receita. porquanto cu 
,iulgo que o equilihrio ort.~amcn lario em a receita e a despeza 
ordinaria.· é uma condição dó restabelecimento da üormalidadc 
do nosso rcgimen financeiro. 

Nessa pad.(~. estou inlciram(~nle dn accôrdo .cum. :.~; dou-
trina sustenia<la pot· S. Ex. . 

Outra emenda que apresente i tem o n . 13 e é a Beguinte : 
«0 impo:::to em ouro ser<"• destinado ás despczas ·da mesma 
natureza constante da despeza geral da Republica c o exce
dente será convertido em papel para aLtendet· ás despezas dessa 
cspecie, revogado o li t" do decreto n. 4 .182, de ·13 de novem-
lJro de 1920.~ : 

Essa emenda teve o apoio do i !lustre ' relator, que· as;,:itn 
se manifestou : 

~t.A coinmi:5~~o. <:'J itcrente com o voto dado quando se ela
borou a recente lei. n. ·L-182. c da qual diyergiu · o relator 
~leste parecer, entende não convir revogar a disposição conce- · 
dida. em o art. 1". § 1" Ja citada lei. Opina. por isso, pela · 
rejeição da emenda. 

Ora, não nie parece igualmente na mesma sequencia de 
obsçl'va~:ão que ha _pouco · fiz, que quando a população e~tá. em 
condições' de não poder Rcr sol.Jrec:arregada de novos impostos, 
além dos propostos, ainda sobrecarrégadas pelo imposto ouro 
devido á. baixa da taxa cambial, se determine para constituil' o 
fundo de garantia contra tudo que foi estabelecido até ago<a, 
desde a -crea.;ão uo duplo orcameJJto ouro e papel, destinados 
ao mesmo !undo. não a somma que o:; decretos e leis anterio
:r·c:; estabele~iam. mas metade do exeesso da receita ouro. 
Essa metade corresponde a .i8 mil contos. conforme o illustre 
l'clátor, ou mclhM !~8 . .WO cont.os; os !18./160 conto!; co !locados, 
portanto, na receita. wmo verba quP. a ella deve de facto per
tencer, evita.J•iam os inconvenientes que daqui ha pouco tc
J"I:!Í .occasião rJc mostra1·. em relação a ecrtos impostos que a 
Comm1ssã.o teve de crcar, desde que deu destin(J diverso a 
que fazia part~~ da rer:oita ordinaria. AccrcscentaT· 5 %. ouro, 
I'ara o· fund~ tk ;;arantia. que, pot· lt>is ~nl.criores, fi (,lo~ sus
penso, isto e. desde o or~amculo de -HH<.~, pela:; _coml!çocs es- · 
pectaes deco:·ret~tes do es!.ado de guerra, P- depots da entr·ada 
do B-rasil pa gucl'!'a. perfeitamente: estabelecer .. com{) resta
J,eleccu, a proposta de> orçamento c o parN·.cr, que esta verba 
de 5 o/o ouro. destinaria ao fund{) de gal'anl.ia. volta;-;sc ú sua 
applicação ~-~pedal: e~lou. de ~ccôrdn . Mas. d.istrahil· metade 
t.lo saldo ou1·o para e~:>c ftm , c ag-gT·avat• sem n menor neces
~idade .a• situ;"tçüo do conl.ribuintc no momento delicado como é 
o aclual. 

o Sn. Fn,\~Cisco V,\Lf.:\DAI1Ei:> - Pódc-sc adiar. 

O S11. }',w co DE Fno~TI~ - A illustre Commissãi.J, J)elo 
.-::eu 1·elatol'. uão concordou na fórma de cobrança dos impos
·~o.~ ~m ouro que apresentei. · · · 

C.- :Vol. XV. l 



Câmara dos DeptJados - lmp-esso em 2910012015 09:11- P~gina 114 de 278 

..:)... cmencla n ·. 15 e~tabelecia o seguinte: «A cobran,~;a dos 
impostos em O\\J'O será- feita em moedas ouro, ao cambio pat·, 
ou em Yales our o. determinando o Banco do Brasil semanal
mente o agio Je our-o e, consequentemente. valor do mil réis 
ouro, pela média ela cota~ão do dollar ·em ·relação á libra es-
terlina, no mercado de Nova COI'k». · . . 

!Ora; pel'•uitta-me di7.er o seguinte: a s razões. fuhdamen
taes apre~entada~ pe lo illustre relntor, de que a base que t e
mos não .é nem o cambiv do dollar. nem d a libra. é o cambio 
ouro, é a umdade de oitova, valendo lk$000, o que· corresponde 
no systema metrico approxlmadamente a 0,9 ·de gramma ou 
exactamente 0,865 por mit réi-s. · Portanto. está p1·eeisamente 
deünido, POt' lei, o que seja um mil réis · ouro.. · 

Vejamo~ age.ra c:omo se determinava esse míl réis ante
riormente. Anteriormente se determinava pela corresponden
cia com o cambio inglez. pela libra ouro .. porque Londres era 
o centro finõ~.nceiro· do mundo. 

um aü;o do. Exmo. Sr. minist ro da Fazenda. em dezem
bro do anno passado, modificou para o dollar e · estabeleceu, 
portanto, por es'sa forma .. a passagem do calculo, do merca ·o 
de Londres para o calculo do mercado de Nova York. 

Hoje, incontestavelmente, Nova York é o vrincipal mer
cado financeiro; não tenho. nada absolutamente a objectar. 
quanto á fórn1a pela qual a opera:cão foi feita, senão houvesse 
uma restricção: hão estou de accôrdo, como alguns reclamam, 
que se conthme a tomar por base o cambio inglez, porque as 
finanças ing!:.?zas e brasileiras estão ambas avarillldas e não 
podem ser compa12adas, e mais avariadas a inda a,; finanças 
francezas. De mo-· o que por ahi não podemos estabelecer uma 
relação que permitia fi rmar o agio do ouro. Mas é preciso 
levar em conta out1·o elemento, é o seguinte: é que o nosso 

. mercado é muito limitado. de sorte que podemos ter oscilla
ções no valor do dollar e, con :;eguintemenLe, no mil ré is ouro. 

Vou citar um exemplo da semana passada. Um amigo 
meu foi ao City Bani,; ll'lmar um saque de quantia relativa
mente ·modica, para pagar um hvro que tinha recebido dos 
Estados Unidos . L evou em mol'ún, papel americano, a impor~ 
tancia col'respondentt~ ao vagamenlo dos:o:a faclurn; n banco 
recusou. sob pretexto de que i;Ó admiWa cambial. e fez o 
preco de 6$·\80 nara cnmbial a :;m· remetlida, propondo com
prar o dolh\l'. qne e~tava sendo dado em moeda americana 
ao cambio •lc ()$ .'• 011: havia um:1 diffcrença de 80 réis, pouco 
avultado para impof"l,ancia t.lo nr.:;ocio, e este foi assim t t·atado 
antes d() aho ol\0 . Dcr•n is dcslc c ao l'C~rcssar a pessoa ao 
}Janco, para cffccltmr ~L transacr;ão, ·o gerente declarou que o 
cambio não era . lllltis aquolle; que o para a compra da 
mo.:lda amer·11~ana. era :de G$200, c para n remessa da cambial 
de 6$7·9(1. . 

Está ahi ::omo ~;e procede. São fac tos cs:;;es positivos: é 
se fOr preciso citai·ci o nome do meu parente e amigo com. 
quem este se dim. Isso não é U!ais do q:uf:! jogatina de carta~ 
p1arçadas e que se torna pree1so eorngJ.r •. 

•i 
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_ A mính~ emenda pennittia a· correccão, que é cstn.: o mil 
ré1s. ouro é o mil réis papel t;om agio de ouro. Se o agio é 
de 100: 200, 300 ou 50 %, determina-se. Qual~ a fôrma de 
determmar·? Jluito smiples. Sabe-~(\ que a libra esterlina vale. 
:H.86 ao par, ouro }lor ouro; a .libra está valendo 3.50, di
gamos:. faz-se a propOl'c;.ão. 

Posso dar. até as cutaçõcs t.la semana passada:· no dia t:3, 
$3.-15; no dia '4, $3.•-Hí; nodia 15". $3.4175: no dia 1(3, $.4775; 
no dia 17, 83.775: no dia 18, $3 .1~950. · 

São, portanto, -oscillaçües na segunda decimal. oscilla(•.ões 
mui Lo reduzidas. . · · 

O agia do ouro se determina me~auicamenLe sem haYcr 
possibilidade óe todas esl'las manobras officiaes.' que i"azem 
11ue o dtlllur um dia esteja a i$590, no ímmecliato a 7$800, 
para. logo 0m scf,'Uida, baixar a í$100, numa ycrdadeira 
w:robacia. 

• Ora, pelos dados que acabo de ler. nflo ha c,;;sa acroba.c.ia 
no mercado _.j_c Nova York o ahi a apreciac.ão da libra em
quanto ao doltar nos dá cxac!.amcntc o agio ouro em rclaçã_o 
ü. libra. O ugio do ou r·o. c~lando dctnrminado. ti a Do usa ma i,,; 
simples de ~Cl'\ aplicada. c nós eYitamos, que se dôtn as eRplJ
eulacõcs que c~-;tão sendo' feita;;: sobi"e o dollar, ob1·ignmlo n 
T'aiz a p·agar :nais pélo vale-ouro do que devia pelas tJotat;úc.s 
c:x:acLas. 

Para ~o~roborar isto. busla dizer qu-e a ·libra eslerllua 
r em :vended!JN~s a 30)j;70C c compradores a 30$500, ao passo 
que o valor ~orre.spcmclentc ao vale ouro foi fixado. esta se
mana em 3$'315: 

Quer diler que não lm uma cotTcspomlcnc.ia effectiva; a 
veruadc é que a diffe.rença não é muito grande e, salvo em casos 
especi.aes, não irá a rnai.s de 3, t~ e 5 o/a. ::\ão lla, em todo o 
caf:"'(l. necessidade de sacrifil;annos ainda mais o consumidM, 
a nopulação. deixando de tomar a relação do agio do oum 
como dc\'e ser t omada, e limitando-nos ao que se passa aqut, 
com a cambial do dollar, affceLada sensivelmente pela grande 
massã que temos agora de remetter. muito superior ao vaiOL' 
do que temos a exportar no momento. 

O SR. Br.::'\TO DE ~Im,\.NDA -: Além do mais, ha a cotação 
do ouro em L..>ndres. todas as semanas. Lodos os dias, em shil- , 
ling1l, em din!1eiro esterlino, e podia vir para cá diariamente. 

\0 SR. P-I.VLO DE Fao.:\TIN -V. Ex. ainda me d~i. mais 
razão: é uma outra fórma de resolwr o Pl'oblema, deslocando 
~ómente do mercado de Xo\·a York para o de Londl.'es. Como 
!tão quiz sahir do mercado e;;colhido pelo Exmo. Sr. ministro 
,ja .Fazenda, propuz apenas que o e()mputn fosse feito com re
lar.ão á cotaç'lo no proprío mercado amct'icano ~ 

O SR. BE:'\'IO ur;: llfmANnA -- Com o uso dessa fú1·ma. não 
se quebrava <1 nossa tradir.ão de marcar o c:ambio sobre Lon
dres; -valor elo ouro. 

O SR. P,\üLO DE FRO~TIN - Perfeitamente. 
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iOO · ANNAES DA CAMARA 

;vou pas:>ar · agora a tràtar de uma emenda que não foi 
por mim for~nulada, mas cujo íllustre autor teve occasião de 
fazer rima rcferencia, que muito agradeço,· á opinião que eu 
tinh~. manife:slado ·a respeito. 
· E ' a emenda n. 22, apresentaua pcl() illustre Deputa,do du 

Maranhão, ::uJo. nome peço venia para declinar, Sr. Arthur 
.Collares Mor::1ra. sobre o caso dos lucros commercíaes. Do 
facto, em th~sc. i~stou de accõrdo eom a solução que S. E:x 
~uggere, ermo tive opportunidade <i e pessoalmente lhe dizer .. 
Ha, apenas. mua pequena r est.ricção, acho que sobre os lucros 
suspensos e .rundos de regcrva, que figuram nos balanços 
commerciaes, não se pódc cobra1• a taxa estabelecida de 5 o/c, 
agora· elevada _progressivamente, :i medida que sobem os lu
cros líquidos, porque representam muitas vezes 'ierbas que 
podem ser levadas com prejuízo. 

Sabemos que uma casa eommercial tem sempre fiados. 
Em um momento dado, havendo uma fallencia, uma quebra, 
uma falta de pagamento, são os lucros suspensos· que vão ac
eudir esses pre,iuizos, gat·antindo os lucros liquidas interior
mente distribmdos . . . . 

O Sn. ARMANDo Bum.,\:">L\QUI - São compensaçõe!:). 
/0 Bn. P,n:r.o ôc FRO)<'TlX ·_ São t:ompensacões. E muita~' 

".'Czcs não bastando a verbú «Lucros suspensosl>, rcconem ao 
dundo de reserva> . . . · 

Com rela,cão a e~se assumplo devo 'dizer aü:ua que nãu 
parece' razoavel· concordat• em que a;; retiraàas dos soei os se-
jam jncluidas nos luc1·os liquidas. . . 

Pen;;o. entretanto, qw! se devia limital' a quantia aeiina 
oda qÚal a ret.irada seJ·ia computada nos lucros 1iquidos. 

O socio é empregado. porque se elle tem capital na firma, 
tambem está trabalhando como qualquer outro empregado. 
Trata-se. podanlo. do trabalho commcrcial. n,5.o se afi!;\lra 

, justo 'que essas retirada~. que são exigidas para sua manuten
ção; que corresond.cm. portanto. á sua despesa pessoal e ele 
sua familia. :;eJam tributadas como lucros commerciaes .• A;;o
ra. se as retil·adb.s são muito elevadas, concorcío que é um 
abuso. um ex :esso que se tnrna preciso corrigir . Com essas 
restricções nada tenho a objecta1· ao brilhante trabalho do 
nosso ·collega Sr. Arthm· Co !lares 1\Iorcira. 

Quanto a opinião emittida pelo illustre relatot• sobre 
essa emenda, cmno S. Ex. pr()põe que o GoYerno expeça r~

. gula:mentos p~ra cubranca ins~itufda por essa leL na_da tenho 
tambcm a obJ oc:tar. quanto <1 forma. porque dfectrvamentf', 
quem póde r·~~ulamrmtm· é o Executivo, muito melhor que o 

·Legislativo. 
Sómcmtc ha um 1JOnto. para o qual chamo altençãu de ~ 

S. Ex., c \'OU pedir a Y. -Ex .. Sr. Presidente, que, na vota
cão. seja l'C!'Olvido ~eparadamcntc, 1~ a lettra B da emendrt da 
'commissiio que sub~Litue a, emenda sob n. 23. 

A Commi::;~ão declara: «fi cam isentos do imposto sobrG 
lucros do commercio e as industrias com capital menor de 
10:000$000.» 
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. SESSÃO E'l>t 20 DE DE:ZlDtnRO DE 1920 

Não sn de·;c cogitar pa1•a es~0. caso ila incidencia do im 
po.o;to do capital c sim dos lucro.s. dr. modo que s cri:t prooisn 
que se estabc!0cessc <: ••• cujo~ lucro::< liquides nün ,.cjum ~u-
prrinr a tanto . .. »- · 

Si nli.o .~e fizer isso. Ynmos le-·r os maiores abusos. 
Em g-eral "l~ fabrieas n as casa;; commcrcia!!:: est.rangf'i 

t·a~. que não ieem séde no Brasil, cspecia.lmcnLc uo District.o 
.Federal, mani,(}m agentes, e como o capital desses agentes é,. 
•·m regra, ,ncnor de '1-0 :000$, ficarão isentas da taxa, c po
rterão explorar t.:m condicõP.s m1.1it.o mais favoraveis dos q1..1e 
m:. naciona~s quo Hst.iio su.i cile~s a uma sério de onus. como 
impostos de licença .c:Ja munieipalidadc. industrias <' profis
slí•~:>, e agora o dP. I ucros cornmcrcíaes. 

·Cl·eio que ~ talvez uma . questão de redacção, e· seria d•~ 
va.!ltagem mojlficar. em vez de 4:eo.pital». dizendo <tlucros que 
sr..r~m mcn·Jr'~s de i O :000$000~ . 

. Eu votaria at.(•. 9:00,1$, n qui'. julgo mai~ justo. mas ac-
cr.Jto os 10:0005000. · 

Não é ponto ck clivcrgencia. · . 
Não rlr:vemos, porém. estar >'ot.ando esle impost-o sobre 

pP.queno~ ne:;ociantcs nu p0qucno:> i.ndustriaes, que são antes 
t.1·abalhador~s do tfUP. capitalistas, r a somma de sem lucros 
Hcruidos até ~ul'to ponta mal cot•respondc, muitas vrzcs, como 
nei'ta hypoth-:J:oC. d~ não :ll.Lingir a 10:000$. ao nrcr!'lsal'in pat•a 
a>; · dcsp('zas pP.ssoac;. f': da sua familia. · 

:Pediria, poi;. ao illustrc Relator su aprecíosa at.tenr,ão 
!)ara este ponto, porque. sem isto. nós ir•iamos sacrificar tõdo 
o commereio en1 beneficio das arapue.as ou rias agencia ~, qu•: 
aqui se Qstabl-!!eccm para vendct· productos estrangeiros, sem 
incorrer nas der.pezas inhercntes aos cstabelccimcnt<Js t~om
merciaes, e !sto porque se limitam a receber as encommendns, 
execut.al-as e ·entregar ns conhe t: imcntos respect.ivo~, mediante 
gaques que .:ooram as cte.spezas . 

ExatilinatJ~s a::: em~ndas aprescníadns pnr min,1. e esta. a 
que acabei de rf)ferir-mc. do .Sr. Collare~ 'Mnreira, vou agora 
ahordar as emenrlas da 'Commü;~ão. 

A Coimnissiio ()ffereceu varia~ Pmcndal'i. a respeito das 
quacs nenhuma nbscrvacão tf•nhn a fa7.rr . Quanto, por6m. á 
c!c n. 1.'3. ac!.lo qun n[o é opporfuno. no Oroa.monto da Receita, 
o modificar col~plct.aml'n(r o Rr.gulamento, rm vigor, pal'a a 
r:.obran~a dos :;fwv)ço!': dr- aba~(nciment.o d'ngua. que nós. ge~ 
J•nlmente. chr..mawos de.· penna d'ngua: Dnvia e;;tr . . ~Rsumpto 
~er. ante:;, .objceto dr. pmjecto r.spccia! rm qué a mcdi·da po
d!'~~c sr1· nãn só disenficla. <·omo tamhf'm rmendada po1· nqucl
le.~ aur• ti\·~·,o:sl'rn er1·l0. crinhecimt>nlo d·a matllria. . 

Act'Nlit.t.> . qur o illustw~ Rel~tor. que. nii.11 é n~pecial_i,.,tn 
neste assumpio. pois não r~ !'ngenheiro. recebeu esta~ ind•cn
~õcs do Minist.erio da Viação c as arrnsentou na Recett.a. Ora, 
coml}rehende-sc que não podemos nem mais <'nlCndar. nãl) 
temos mais a Dossibilidade <te modifir:nr, de um modo qual
quer, o que t'oi anui apresentado_. 
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Pediria, tio1·tant.o, que fosse nssa eri1enda destacada para 
constituir prn,iedo espPciaL concordandn o illustre Relator em 
que o assump! n fo,-"c discutido mais amplamente. 

. . Poderia npre!':entar varias emendas. quo considero de uti
iidad~ para :J J)istL·icto Federal, de quê tenho a honra de ser 
1·epreseutante, mas, agora. tal" seria impossivel. 

A unica ·ronna consistiria no destaque da emenda em pro
j ecto especial, para ,;er depoi.~ submettido á .. apreciação da 
Camara e \!anvenicntemente. emendado. 

A emenda n. 13 A é rclat.iva a um novo imposto que S. Ex. 
o nobre relator• da Receita apresentou sobre as operações a 
termo. Nada tenho a objectar·acel'Ca da medida, que é mesmu 
de inteira conveniencia. 

Apenas smt) que S . Ex. .. quando teve de dar autorização 
ai} Governo :"a.:·a expedir o rc~lamenLo para operações a 
termo, e ado"!)ta' as medidas ilCCessarias á cobranca e fiscali
zação das taxàs, n"ão as tivesse tainbem estabelecido em rela
ção á verificação dos depositos e margens, de que tive occa
sião de trat9.r na lei de emissão. 

Esses depositas deveriam ser colloca.dos no Banco elo 
:Br;~.sil, ou, [JGto menos, ter immediata fiscalização -do Governo, 
nara evitar 'lbu::>os que sei já se· terem dado; póde ser que 
agora não se t:cem, mas é muito de temer a reproduc.ção do 
facto. . 

Sabemos que ha. hoje. uma corrente dominante neste 
sentido:' si bem que haja vant..a.gens nas operações a termo. 
são ell~s dest~uidas pelos prejuízos que as mesmas operações 
offerecem. / - _. 

A emenJa relativa á taxa de viação, por ser a mais im
-portante das dferecidas pela commissão, eu a deixarei para 
uttimo lagar. . _ 1 . -

Vou me referir, agora, ü emenda n. 31, que é a seguinte: 
«0 preç:o de charuto l'Cferido em o n. -1 O do art: 1 o é o 

da fabrica.~ 
Fundamt>ntanclo esta emenda. o illust.re relator da re

ceita disse: , 
<tEsclaretlendo, para evitar duvidas, o texto do art. i 0 nu

mero 10, do projecto, a commissão aeceita e propõe á Camara 
a seguinte ?menda dos Deputados Pacheco' Mendes e João ·El)•-
sio.» _ . · 

Peço veni.a para divergir profundamente do que estabe
lece esta eme:..J.da. EJla vem af1'ectar o regulamento actual do 
imposto de .~onsumo. Todo imposto de consumo é pago pelo 
c.onsum-idor e deve ~er estabelecido. não sobre o Jlreco da 
yen.da por atacado ou da fabrica, mas !"Obre o prr.oo a varr.jo, 
rJUe é o preço que paga o consumidor . 
. - Em primf.'!íro' logar P. preciso ovitar que, !:'oh o pretexto 
!lo imposto, o mtermed.iario vá cobrar uma parte para si em 
dclrimento ao consumidor. · 

O Sn. ÜSCAH SoARES - Como está,. vac-se crear interme
diarias. 
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-O SR. P,i.uLo DE FROXTIX - Em segundo Jogar, esta 
ernenla irá determinar abusos muitq sérios. dos quaes resul
tarão r educr;:.f.ícs multo apreci.aYeis no imposto cobrado sobre 
o charuto . :Sobre os cigarros. o imposto é perfeitamente co

·bravel: cada ~aixinha trará 6 ~Nl prcr;:o c a estampilha cor-
respondente a esse preço. · 

Sobre o ' harutr) estahelr:>cr:'J'am-se duas ta-xas: uma de 15 
e outra de 30 réis. 

Agora. porém. qu<'r-sc t.omar em consideração o preço das 
fabricas. Ora. nem todas ellas estão si tua~as •no Districto Fe
deral. de mod0 que as que est.fi.o .localizadas fóra delle, esta
be1ecem aqni ãeposito. ca:;;as intermediarias. 

· Esta~ casas intermediaria~ compram ás fabricas por um 
preço, 111as v~ndem ao consumidor por outro. Qual o modo 
pelo qual se nossa ter o valo1• real da venda? Desde o momento 
que -os charur.;s, em geral nacionaes, teem o nreço de 200, ·30(} 
e 4.00 réis. o :Jc 200 r éis inci.-f.irá n a taxa de cinco réis, e os 
outros. terão uma taxa mais elevada. de 30 réis. Desde o mo

.mento que intervenha o intermediaria. todos os charutos s~
l'ão comprelvmdido;:; n:i cla.:::sc mãi;; baha: a fact.ura será ti-· 
rada peJo proi}O de 100 ou inferio1~ a 100 por milhares. que é 
{) estabelecido ; e. o restante virá como d C!'\pezas de transporte, 
de baldeação, Ge portos, etc . 

O que acontece é que a fiscaliY.açiin SP. torna difficiBima 
e os proprios 'f~bricantes e,stabeleci.rJos nn Rio de .Janeire>. não 
podendo competir licitamente com o>: d0:; Estados. pelo menos 
com parte del!€s. serão obrigados tambem a crear estes depo
sitas, determinando estes o menor- -pr.er;.o. e. eonl'eguintement~. 
uma menor renda para o -imposto d~ consumo, desfalcando, de 
modo sensível. a receita respectiva. · 

' A fabrica.· y;aga .o seu impost0 n~rmal e natnrat. que é o 
da industria ~ profissõ.es .. o .cte consumo não lh P. cabe. mas ao 
consumidor. E' justo, pois . que seja o impoM.o creado de ac
cúedo com o p;·eco de venda a varejo. 
. 'A modific:1çiÍo f ei ta por esta emenda. ao que está! esta
belecido no regulamento do consumo. só me parece nociva, sol1 
o duplo ponto de vista, de facilitar abusos e prejudicar a 
venda. 

No nume>:>o. 32. o illustre relator acéc'ita a emenda. decla
rando que, «afim de evitar o imposto du11lo ... ~ 

iO Sn. Fn..\:.<crsco VALL.:\DARES - Ahi devilrnos recusar. 
•O S"R. P:\Ttr.o DE FRoNTrN - ••• propõe a seguinte. emen

da: 
«...-\ccresc~nte-se ao n . -15. do a!'f .. 7" - não comprchP.n-

didos em o n . .to.~ · 
A emenda só me merece apoio . . 
Effc:cliv:'lmente, não era justo qnP n;; rasa>: hanc.aría.s. :\s 

c~asas de pcnl1ores, que já estã.o in r.IHiclas nas ;;ocieria.de::; nno~ 
nymas p"ara ü imposto, fossem por sua vez ler nm impn!!lO 
sobre os luc;:-ns commerciaes . D~ modn que ah i eston inteira

·mente· de accõrdo com o illustre relator da Receita. 
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Para. um ponto, porém, eu chamo a attencão de S. Ex., 
c rí o seguinte: _ha uma disposição em vigor que S. Ex., como 
relator da i:lec1~lta, julgou conveniente ser modificada no seu 
pa~ecer sobre as emendas. em segunda díscu!;são, mas 'que não 
veJo f1gurar na redacção respectiva para a terceira discussão, 
é a r-elativa n. venda do fumo i;)m corda . 

. Todos os vendedores de fumo em coroa são hoje. sujeito:1 
a duas ·patentes: uma, patent.O pela Yenda do fumo CrTI OOrda 
e. outra, pela venda {lo charutos, cigarros, etc. · 

O Sn. 'O·SCAn SoAREs - .O imposto sobre as patentes foi 
compl-etamente supprimido pelo i! lustre relator. 

0 SR. PAULO DE 'FRONTIN" - Foi supprimido, mas essa 
disposição não estú clara. X ao estou .<:fivergin;:lo do Hlustre 
relator, estou até declarando· que S. Ex. tinha ·tomado -esta 
medida, mas çhamo a attenção de S. Ex. para a redacção, pois 
é preciso que não haja absolutamente duvidas. com o que. 
continuarão .a dar-se .gTaves inconveni-entes, como aconteceu 
este anno, em prejuízo da producção do fumo em corda, prin
ICipalmente no jnterior de .i\lina,;. na~ cidades <!e Virgínia, 
Passa Qüatro; Pouso Alto, etc. 12\luita .gente não .quer mais 
vender fu:mo em corda, porque, vendendo aos pequenos ne
gociantes, em escala reduzida, não p6dc estar pagando a pa
tente de. 300Jf;, além da que .íá pago. por vender charuto~. 
cigarros, etc. , ' . 

Vou agora entrar na analyse da emenc!a n. 25, que deixei 
exactamen.te para o fim. E' aq·uella que crêa uma nova tri
lmtação.~ Essa tributar;ão 6· calculada em 25 mil contos e se 
refere ti «taxa de ·viação, reca'hindo sobre mercaidor.ias· trans
portadas em estradas de ferro, vias fluviaes e cabotagem e 
destinadas á ;::onstrucção e ao custeio de ~stradas de ferro e 
aos serviços de cabotagem e viação fluvial: $020 até 10 kilo
grammos, e sobre o que exceder~ esse peso ~{)10 por kilo'-
grammos ou fracção. ·· 
· As mercado-rias de que cog-itam o art. -90 e seu § 2°, do 
decreto n. 10.286, ce 23 de junho de 191.3. terão, nas referi
das ta:xas, em -todas as estradas de ferro C! viação marítima 
e fluvial, o abatimento de 81)1 o/o.,. 

.De modo o que temos ·a'hi é o impost{) sobre n. circulação. 
Seria preferível,. si em :algumas das estradas de ferro 

a sua ren~a não dó. não só para a sua despesa, como para <> 
melhoramento do seu mate-rial rodante r. ca;:; condições t~
chni~as <ia sua linha, que augmentasse a tarifa. 

A acção se daria no local, no ponto onde a~. Yarüagens 
seriam adquiridas. . . 

Estabel·ecendo essa fórrna geral é constituir um onus 
sobre aquellas ~que .i á tiveram a e.xecucão das medidas que 
:permjttem esses melhoramentos de transllortes. 

De fórma que, além de não entrar na questão constítu-: 
cional.. porque úão sou competente neste assumpto ('não 
apoiado), encaro a questão sob o• ponto de vista ca viação o 
ach<l que,. sob este ponto de vista, é uma m·e~ida qUe, qu-ando 
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tenha de se1' tomada, deve .srr, rião como um imposto, ma::; 
r.0mo ta:<;:a, com o fim e special do mclhoramcnt.o c desenvol
vimento de uma rêde ferro-viaria; devia tl"r como base, não 
uma taxa. fixa, mas pro-porcional ás tarifas da pr_opria e.s
traca, porque, assim não se faria pagar sobr~ a areja, a pedra, 
matcr1al de construcção. JCarvfí.o. minel'io c outros g:enerns 
dc pequeno valor, uma taxa que para elles é relat.ivamentc 
nle_vada, cobrando-se como SR fosse para razend~s. armarinho. 
ob.J~cto:=.: rir. luxo t' onl.f'OS producl.os rle alto valor. 

O · Sn. SAMP:\10 ·COHI\.EIA - Equiparn-sR a t.onclari:l de 
frrro á de sôda, · · 

O SR .. PAm.o DF.. Fno~'!'l;-; --!.,. Perfritamcntr.. 
O S!L ~\'!S''roxiO CARLos - Ra, por(~m, ~>xcepçÕcs. 

O Rn. ~A::vrPMO Connr:r.\ - "\ 1.mwlarla clP. ~Mia :í r!n 
· r.r.reas. 

{) Sn . .PAULO DE FnoxTIN - Hn· uma f'Xccpç;ão, a qu~ s~ 
refcr~ o a1·t. 90, § 1". do decreto n. :;.:!85. 

Mas em todo caso, o que não ha duvicia ~~ que nas mer
~adorias que r.f'otão excluidas dc~srt disposição, tem relação 
o ya.lor de um IJ0.1"3. mais dP. dez e {:~ um vara mais da -tres 
nu .qua!J·o normalmente. :'\ão haveria razão pa1·a isso; ú o mo~· 
t.ivo por que as tarifas da P.strada de ferro são exactament.e 
suJ citas a· uma elas si fil\ação. Si se rião t.i.Yessc de attender 
sinão ao nrso mas a ou[J'a.s r:ondirõrs, dr: scglll'anç-a, dr. cui
dado, de fragi!idaG·e. só teriamo;; o trausporle; ningucm var. 
perguntar o .que vae dentro de um Yolume. si ha ferro. areia 
ou pedra. 
. ?1-fas todas as tarifas são feitas, tendo em considel'ação o 
valor da seric de tabclla estabelecida. 

o SR. rFRANCISCO VALLADARES - E a distancia. 
o SR. ' .P.\ULO DE FRONTlN - A distancia é para a cif-

. rerenciação, mas, em todo caso, a tabella. de diffcrenciação 
varia e isso det.ermina, como consequencia, um imposto Ciue 
dr:weria. !'CJ' proporeion::tl <Í. tarifa c não impnf'l.n fdnhaL bruto, 
independrntr. da natnr C'za da rrwreadoi'ia. 

E!lsas sao as obser-vaç{)'cs lle rn;n·iti.~. Vejamos agol'a 
qual a. noorssidadc que o illus.Lrc rr.lat o r da Rr.cei La Lem c! e 
creaf' essn imposto, qu{) r-i .por mui los -·considerados inconsLJ
tucional P que>, para mim. 1! p['ejucicial ú nossa prnrluccão, 
ao desenYolviniento economico do pai:-:. quando nãn sr! neMs
~Ha <lisso . .S. Ex. lr.m para cumpeu:;ar esses ~5 mil t"Ontos 
qualquer das duas ou tres emendas quP. apresentei.~ 1'ern, em 
primeiro lagar, a restituicão elo !3alco ouro a :-;cu leg-ítimo 
destino, o <tue dá .}8 mil cntos, o do~ro .do que \'ac daz: esse 
imposto. Tem, por outro lado, a d1fferenca de cambia no 
pagamento, no serYie.n ele juro~ n amorti7.ação em libras c 
francos. Tem, em terceiro logar ainda, a possibilidade de 
servir-se dos recursos, fazen<!() com que todas as obras extra-
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ordinárias ·sejam pagas por meio de operações de credito, 
levadas realmente a effeito, de modo que não fiquem a juJzo 
do Governo. 

iO Governo póde haurir recursos por operacões· de cre.
dilo (verba 17~ do orçamento da Viacão ··. ficando isso a<J seu 
criterio. · . · '· 

Mas, ·se nós ju.lgarmos inadiavel, não ·lieixamos ao criterio
do , Governo, mas podemos estabelecer '!]Ue sejam .feitaS por 
ooerações .de c~edito. · · 

'O SR.. ·F&\~Crsco VALLAD.'I.REs - .'\s operacõ.es de credito 
estão difficeis pela crise actuál. 

O SR.· P.-\UJ-0 DE F'RONTIN - Não ·são, porque não · haverá. 
con:Structo~ de estrada de ferro que. não receba apolooes a 85 
ou 90 .. 

/ 

O SR. FR..-I.NCrsco VALLADAREs - Aggravando ,a crise . 
. O SR. PAULO DE FRO~TIN - São estas as po~deraoões 

que submetto ao esclarecido crilerio e á alta competencia do 
illustre relator da .receit.a. . . 

·o SR. FR:\NCrsco IV.~LLADARES - Mas nada Ósso attendc 
:i crise actual, que .é premente. 

O Srt. PAULo DE IFRON'riN - Quanto á crise aclual. 11ão 
'aoho Gpportuno o momento para tratar della no· orçamcnL\.1. 

· · da re.ceita e vou dar a 'razão ao meu illustre amigo, digno~ 
representante do Estado de Minas. 

Está lavrando um incendio. Quando lavra um inc~~di o, 
·,. n ão se discute quem é o responsavel, nem qual a sua causa. 

O Sn. FR.<l.NCISCO v.~u.... .. oti.RES · - Trata-se de apagar. 
,() SR. PAULO DE iFRONTJN ·- Perfeitamente. chama-se O 

Corpo de Bombeiros ~ trat.a-sc c!e apagà.r .. Tres hypothe:3e::; 
podem se dar: ou o Corpo de · Bombeü·os vem a tempo con
venientemente municiado e preparado, e nesse caso domina
se a a.cção do fogo. limitando-se ao mínimo o prejuizo; on · 
circumscreve-se o iricendio, fazendo com que a acção do fo.go 
não ·passe além. limitando· os inconvenientes e prejuízos; ou, 
finalmente, póde-se dar a hypothese de que o vento, o des-

. apparelhament.o do Corpo de Bombeiros·, a chegada fóra de 
tempo,· a falta de agua, determinam a propagação. Nesse ·caso 
é preciso que a propagacão não se c·ê muito longe, de modo 
que quem não tiver -prejuízos pelo fogo tenha pelo menos pela 
agua . 

A nossa situação é exactamenie essa: o 1Corpo de Bom
beiros é o Governo, é o Poder Executivo. 

O Cbn:gresso :.'iacional deu-lhe as medidas gue entendeu 
necessarias. . 

· 1Si fõr bem inspirado, elle resolvel'á o problema da Pr.i
Ineir a fórma.; si não fól'. ainda. a segunda fórma será uma 
solução ~onvenienta; . se ·nem essa segunda conseguir-, cahi-. 
remos na. .te1'1Ceira. e, neste caso, só ·ba uma· co usa ·a dizer: Deus 
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proteja a nossa quori.cJa terra fie Santa Cruz. (Muito bem: 
muito bem . O orador é mu.ilo cmn1)1'-imen.tatio.) 

O Sr. Armando Burlam aqui - Sr. Presidente, s i nlfo 
fosse a necessictatle em que me Nlcontro de proseg:uir nas 
considerações que-tíve en sejo de fazer hoje na hora do ex
pediente, · certamente nl\o ousaria commett~r o desorimor de 
quebrar . a sonoridrude bdlhante das palavrRs ora 'prtlfcridas 
pelo meu illustr~ col!ega z mc.cit re, o Sr. Paulo rle Front.in. 
cuj o nome declín io · com maior acatnmento, v indo a esta tri-
buna. · · 

S. Ex. julgou-se dispensado de enunciar o sr.u pen>;a
mento sobr e a crise actua.I ou sobre a solu~ão a set· errcnntr·;\-
da para a situação financeira do paiz. · 

. Não lhe falta, de c-erto, nutoridadr. [l:lra fazer o exame 
(lesta questão e nem n S. Ex. é pr<.'.cisG ~rmnciar o ~~u -p~n
sarnento. tanto é eJJe conhecido do Parlam~nto e do p:tiz. · _ 

A mim, porém, aconter··e o contrario; nüo sl'l ~ou o nri
meiro a recon-hecer a minha defícicncia no assumpto, (n~o 
a_'T)Oiados l]eracs) como, honrado f;Om a delegação do meu Ei!
-tado. é este o primeiro ~nsB.i n que s~ me offerece para dizer 
ao paiz do a.!to desta (l'ibuna o que penso a rPsp~ito da so
luoão cos seus problemas financeiros . 

. E' est.1. a razão prirnonrliaT, por qur, tn•' vejo na neces
sidade de continuar m s .~onsidemções f!llC 1-iYe rlt; sn::<nc•ndP.r 
-pelo enr.crraml'nlo da l1ora do exncdieu1e. . 

O emin'onte Depnl~do pelo .Districlo. F ederal f.ev c ensejo 
de referir-se - em t.1•atando das cobranr.ns dos direitos em 
ouro- ás inflnenci;ls que c• lia::: c~r·r.cem na :fe-itura. de nossos 
orcamentos, -procurando com a fórma que indica. attenuar 
os seus cf!l~ito~. para mclhot• regularü::n· a !"lla acção pela es
tabilizncão de seu valor. 

Nng con~idP.t'U•}Ões q11e YOII fawr I.Prc•i oorJot'Lunidade <I·~ 
allu<lit• a esto pont.o para mostrar que n noção do ouro. eom 
todo o fclch i:'lmo, q\Je provoca em certos espil•itos, não existe 
em relação no:; prnblema~ financeiros sinão de f(lrma com·en-
oionnl. . 

Não qul'ro. porém. afasta1·-mc de!'ú" .i:í das cr.nsidet·n
/ çõcs que vinlm fázcndo, p~U'a nãn prr..incli c:n· o mrt!·wcto da 

minhn exposi~iio. 
Eu m~ vinl1a· referindo Pnl ão a sí Luut~ão espec:inl do r.n

pital entre nó!: C' havia formu lado a ·hypothC'se de que si rt ca 
pital era suffh~iente. não devíamos roUral-o da circulação. e 
si ('rn in!':tifficienlc devíamos nn~1eml,a!-o nelo r P-rurs.n maiR 
facil , n da r.missão, para com ella activar as riquezas do pnir. 
que, ellas. sim, exclusivl\mente ellas, valorizam o nosso mei:) 
l~irr.ulnnt~ . . 
_ Sr. Pre;;idemll'. minha O!)ínião, Mnfc~sso ~em falsa mo
àesti~. não t. cn1 ;!rande valor. e eu t.emP.ria.. rle a enunciar, t>i 
ella não viesse ser mais uma voz no concerto de tant:-~.:-; ,m
tras. de indiscutível mcrito, que dizem a mesma cousa. 

·Pali-am poi" mim os protes.tos das associações comm~r
ciaes, dàma o commercio, implora ·a agricultu-ra, chora a in-
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dustria, istl) é, quem póde fazer, tem o direito de fazer, t~m 
·saber de experiencia. feita para. opinar eontra a. auscnda de 
nurnerar·io para as .suas operações, para· as suas trausacçõcs . 
normaes, o seu desenvolvimento e valoriza!(ão; para a regu
laridade d0 sna· existencia. Estou eonsequentemcnte em boa. 
companhia. :\'fl(1 aventur-ei uma grave c infundadà faita de 
observação c de senso financeiro. Sustento-me, em face dos 
principias, em bons mestres. , .. 
· Todos c•str' elementos da vida nacional dizem que sof
frem pe1:1. limitação do credito e este quando· póde fallar :por 
in!.ormcdio dos bancos, que são os seus' ag-e-ntes nruf.ura~ 
não esconde qu1~ a sua contr-aeção é funcção da a.usencia. de 
_capital para acuoir a t.antns solicita.çõef', mn tão óversos pon
tos quQ. se communicam com difficuldade e em um ·paiz que 
ainda -se acha. r.m relativo atrazo nos processos de negociar. 

·Dizendo quo o capital quo temos .;~ iosufficiente para o 
n!ovimcnto geral dos negocios, posso fazer c.om o apoio valioso 
à e elementos o opiniões valiosas. 

E' isto o qtlB se deprehendr da,; manifestações continuas 
do;; meios cconqmicos c elos circnlos .financeiros de nosso paiz. 
· Póde. ser. entrtHanio. c1ue o valor da nossa mas-sa cir-

/culante .;;~ja realmente o sufficientc para todas ,as. nessas ne
.- ces>'idadei:'. Nüo vou aLé a dcsc,onhecer qpiniões ncst..e Ge'nt.ico, 

que nãn csião devidam"ente provadas, a rneu vêr, mns si as
-sim é, dc;·emos fazer qualquer cousa para quo esta mesma. 
m·nssa di"\ 1mmerario seja posta em circulação para. nor sua 
niovimentação, dar ao paiz a expansão que elle anceia. 

. N~o consc.guindo isto pela acção continua do capital de que 
rlispomos. ~ havendo necessidade dP.I·lC, o r·emedio que temos 
é o augmentar, para. pelas fncilicladn;:: cl-0. sua :J .. C<"JUisi~:.ão para 
bom fim, obrigar o capital retrahido n. vir procurar bom em-
prego. · ' 

Agindo por· este meio e fazendo a emissão O'icil!ar 'Para 
mais ou para menos n·a estricta dependencia da produccão que 
clla promover e amparar, teremos resolvido o nosso problema 

, neste momento de nacionalismo economico e financeiro, sem 
augmentar nossas. responsabilidades com o estrangeiro. antes 
d~lle nos libertando peln accrescimo dn nosso. salclo na balança 
das compras c yendas. 

Este sal!lo favoravel que é exclusivamente fnncção 
<le maim' vol11m~ llr. no~a. pt;oducQão. ~m comparação com o 
ctne importamos, é que influe ,;oh r e o vnlor rln nossa. moeda. 
Não o ~~ rxeln~ivanwnrl' a sua quantidade. 1\[(•dite-se sobre a 
lumino>;a in ll'rn:lucrji'io do re1aiol'io sobre o orçamento da Mri-

. ,c:ultura, alwesent.arJo rstc anno. pf'lo eminente S1· '· Cincinalo 
. Braga. E estudando n problema monet.ario que as circum
stancias -aetuaes modificaram sensivelmente, não nos devemos
apegar ·ás leis (lllc o go•·crnavam anteriormente porque: as 
rP.lações nri:l.ram com as alterações por que elle passou c 
ainda vem passando. e: que e::;tabelel:!em uma relativida.de de 
siluaçõ~ (!ue revelam q12e nesta questão .de valor QO papel
moeda.. t.e~m pode-rosa infl:u.·encia, faetor:es moraes e, poli
t.i.cos qae agem soberanamente em um ou em outro sentido, 
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cl,>nforruc a sua .origem. aproveiLan:do de um !Prestigio que é 
o reflexo tanto do poder e grandc:.:a do commcrcio e indu.s
tria .que representam, como, porque não dizer, até da fo~ça ma-
terial que os sustenta. , · 

Nesta m!nha affirmativa. não ha. nenhuma heresia. poli
Lica, menos financeira. Medite-se sobre a. historia. de todos os 
povos e cncontrat-se~hão provas sem conta em apoio do que 
acabo de affirmar. · · 

Seria i'astidwso , Sr- . Presidente, para a Camara <los 
Deputados, annotal' facto:. em abono desta asserção, mas para 
que os meu.s nlustres collega.s v~.jam que me.~mo em uma . 
questão {:!esta nature1.a ha doüs pesos e duas medidas, basla 
a~ompanhar -r.ü~ a sua prm:iosa a:ctenção a ra.píaa exposição 
que tentarei 1'az.er sobt'e a situ ação monetaria em a1guns pai
r.es, muito principafmeilte na Tngla.tiCrra, oubr'o-ra p.aiz .de 
tluro ·em torno do (:Ual gravita\ram antes de 1914 ~ mesmo 
-!lurantc a guerra os Cl.'r.-c!it.os d.c todos os paizes, ondiJ n o 
mQmento presente Sl~ luta desesperad~ente ;para qu-e o cen
tro do systéma amco não tSC desloque '[}ara os Estados Unido.:;. 

A Inglaterra, no momer~to presente, em \'irtuúc, é. cerl.1\ 
·da guerra, não Lem m~üs offecUvamente uma cinulac;ão ouro. 
'O seu dinheir o é do bom p apei-moeda, tAA bom na natureza 
c· na essencia como o nosso. 

O grande paiz tem a e!!·culsc::.ãc bancaria que essa ú ourv, 
porque a 6Ua nota representa um deposito existente, mas não 
u inteira. e livr~ disposição de qu-em. a po~sne, v i ~lo como á 
~ua conversibilidade está suj.eila a imposi c-õcs e resl.r icçõc~ 
que desnaturam o principio ba.sico da conversão, a vontaáe ex
clusiva do p06SUiàor .da nota. N:l época que corre. 

O SR. BENTo DJ.: l\fcRANDA - A 'emissão dos bancos. r,ta In
glaterra. t em um ta~tro garanLido com mais de 25 o/o, ouro . . - . . ~ 

O SR. ARJ\:rANDó B t:RLA:\!AQUI - v: :Ex. ·ver(~ que a cmis-
Eão officia! não t~m . garantia. nem de :1 'í'c . · 

o SR. BENTO DE MIRAND.\ - o· total. 
O SR. Art:\!ANOO Bum"\~t.\QUI - E' o ({llC affit·mn Mi!:lwl

son.· um dos autores mai::; nol.avei s ela Sttissa, no seu livru 
«0 ·Proble:-ma elas Fínanl}as Pub-licas::>. 

(Lendo) : 
O troco da nota conversivel. não é livt·c . Ha r,xigcnda~ 

oue, si nã_p forem acceHas, o troco não poderá ter Ioga.r. 
· · E is o que ·nos diz: a· esLe r espeito o economista italiano 
J,oría, em seu ioteresante estud() sobre as Peripecias mone- · 
tarias da Guerra. · 

A' pag. 65, elle escreve: 
flL'InghiUerra mantiene neU'immediato domam· cfat

l'cntrata in·· r;uerra, ltna cii·colazione pienamcnte convert·i
bile di diritto, ma limitatam.ente convertibile in tatto. Pcrclld 
le Banche cam.bia"OO. in oro solõ il 10 %, dei loro biglietti,men
tre i .b.iulietti della Banca d'!nghilterra di ~.na stertina e di fO . 

. ' 
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sceUi·ni c lc note del 1'cso1·o (sulle .quali nQn é nemmcno in
dicata la · convertibilitá in moneta m~tallica) sono convertibi li 

- soltar..to alla sede eentrole · della Banca d'Inghilterra; ove il 
.presentatOl'e deVe {are un ·lU.n(JO coda, e SpeSSO dOV{) $C~'ÍVC1'C 
sul retro del bigUetto il suo nome e dichicrrare a quale scopo 
t•iwle la m.oneta metallwrt.'> . · 

Sabe, a Camara, porque si . quer saber o nome de quern 
troca a nota pela moeda m etallíca e o fim a que destina esi.a 
ultima? ·Nos diz o meSlilo esocipior,· 'depois de algumas con
_.:;i<leracões sobre a depreci!3-Ção da moeda papel. 

São (ielle as seguintes palavras: 
"Ma [-rattanto anche la fusion~ ed esportazione deUa ??lO

·n.eta d'oro é pure rigoros..amente vietata, e questo · divieto .dn 
luogo ed un correspondrmte disaggio · della m.oneta d' oro Tis-
Jletto el m\etallo .> -

Cóntin:úa, e para isto chamo ainda mais a atteh~ão {!OS 
rr.eus illust:çes collegas, para que veja que no momento actu:u .. 
a nota com,ersivel é uma pura convenção, limitada. como se · 
acha a sua conversibilidade -e . fechado o mercado de ouro, 
que por isto me:::n«> é, talvez, o unico pro dueto · que nos tem- . 
pos correntes não augment1:1u de valor, embora muito de.;c-
jado e intensamente procura~o. · · 
· · E a continuação, que ·é uma affirmatíva do estado nega-
tivo <las velhas theorias, diz : . -

«lnfatti ció .che mantiene il . valor e detl~ moneta m,_etal
lica alla pari Ml va.lC're d~! metaUo é p·recisamente la possi
bl"litá {atta· al possessore della prim.a di · convertirla, quanr.l-J · 
'l'oulia, in ?"Mtauo. {cmde'ndola od csp;:--rtandola. 

Dtt:r~ue ove q.uesttl du.pUce oper.tUionc sia vietata., i.t ·1:a • 
l 'Jr·e della m.one ta. d'oro, pu.ó benissimt. ·mantemersi pá qual-

~ - r:he tempo· in{aiores ol valo-rP. llell'oro metallo. . 
Eis uma ouLra .situavã.J criada para a moeda, reduzin

do-ll)e o valor, com a adop<:.ão de medidas para a conter den
tro· dos limites territoriaes. E' n prova de que nos di-versoil 
paizcs d-á-se a interferen,cià de meios artificiaes para di-5t'ar
(;ar o e:sLado r eal das finanças publicas. e' isto muito em op
t>osicão aos princípios classicos da büa :finanr;a. principios que, 
como se vê, são para uso externo . · 

'Sr. Presidc-mte, t.enho apoiado estas minhas considera
•;ões em um estudo int.ere:ssantc' 1lo ·economista . italtano, cu.io 

-nome já declinei. . . · 
Trata-se dB um l1omem de est.udo c de real cwpacidaCic,

que já em i9-16 dirigia aos economistas inglezcs uma . in
ter-essante- communicaçáo, que não lerei inteiramente á Ga
roara para não lhe cansar a benevola aUeríção que me vem 
dispensando com· a sua -proverbial genti-leza, chamando, en.;.. 
Jtretanto, para esta valiosa opinião, a preciosa attencão dús 
dcmtos financistas desta Camara e do·-paiz. -os que me derem 
~·hozp:a de sua leitura,1 · . · . _ ·. . 
~ . . 
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Por esta opinião se vê que na Inglaterra, nu momento 
que· .passamos, impera o regimen do papel-moeda, tal como 
entre nós, isto é, inconversivel, de curso forcado e sem base 
ie especie alg-uma, além do g-rânde (Jredito do paiz, o que para 
mim, é mais dó que sufficiente . 

.A' pag-ina 71 e seguintes, lê-se: 
«IYel caso dei bialietti di Stato (cJ.rrcncy nof.es). n~A 

ii·oiJiamo una em,issior.vJ ao-vC!"rnatit·a., che non é deterrninata 
dalla esigenze del commerc·io, ne deUa quantitá dei pl·odotti 
d1·colanti ,e che per c-ió 1'aZJP1'e:;enta · w .1a aggiwnta neua olla 
quantitá di maneta, o deUa propo1·zione di q1testa alla massa 
tlei p1·odutti, che d '!?Je 7'idtl.1'1'e co1'1'C!l(II·i?: amente il 'l'alo1·e dclra 
1Mmeta.~ 

. A emissão do .Estado não obedeceu· ás imperiosas exigen
cias do comme·rcio, nem as do accrescimo dos .productos, mas 
exclusivalllt!nte as necessidades dos ser\!ioos :publioos. l'fão 
foi differente das nossas e produziu, tem produzido os mes
mos effeitos, embora. em escala differente da nossa; do que 
~e obser.va com o papel moeda brasileiro. . 

.E porque? Porqué, senhores, o. credito inglez, da nação 
ingleza, é mais .solido do que o brasileiro, o da na~ão bra.sl-
loira. . . · · • 

.Ambos os· r:aizes praticam a mesma poliUca nwnctar:-ia, 
isto é, neste particular teem. o mesmo ponto de partida. mn~ 
com efieitos dlversos. Sómenle .pela variar;ão d•J rredito ::;e 
pôde explicar esta differen~a de effeito. 

Si fizermos um estudo compatativo entre a:õ eondicões 
insleza~ e a:s :;:.ssa~, no tocantü a ma;:;sa dr. •>apcl,.mocda 
(\mittida respectivamente pela Iuglatcrra e o Brasil, e as suas 
dependcncias con~ a vida commcrcinl. de ambos . . ,,(•reh1os qUI! 
ti relatividade das c:ondiçõl's financeiras !lão rorr~snondc mna 
J't'lativa posiç~ <:~ dos valut·c:; das l'CS[>~ctivas nola:,; de papel-
moeda. . . 

A depreciac-ão do nm:so hi!h~f.e clP. Estado r.m eorrc&pon
t~~ncia com o bilhete offir.ial ing:IC'r.. ·não cn~fltlLra. <i nwu vor. 
11ma eX!>licacão plausi\·pJ sinão nn que tti~abP.i ele dir.er. na 
differença de credito que gnsam os dous termos da. compa-
ração.: 

Um ouu·o IP.t·mn de eompm•n~,;ão é o da-> tlívHJns [)!tblica'i: 
~1-::ir.'n ·ne 11cut m-ieu.?: donn.cr wu: idéc ele la .~itu.n

t-ion financiére de l'Eta.t que l'e~amen de la detta pu~ 
blique , sentencia um ec{ nomistu de mcrilo. . . 

·Façamos r. paralleln c11trc 0. que drwo a lrq;latc-r·t·a c o 
Bt•asil, guardadas as devidas l)rOporçõos ele reclll·:;os r. possihi
lidades. e não duvido que nosso pniz g-Osará àe uma posição 
superiOr. E corno divida devemos tomar todos os compromis
sos do Estado - as dividas externa 1:) intC'\rUa;- a fi;.: cf.uante e () 
papel.-moeda. 
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Si a compa1·ac-ão for feita em uuLros -lJaizes mais :·e~a!L:tr:l 
a. vantagem ue nos:sa posição. Entl'ctanto, a dc--:Jt·cciacã.o a e 
nosso pa-pel-moeda é maior do. que a do m:.!sr"ílo ]lapel-Íiiocd'.! 
nestes paiz~s. . 

Note-se, porém,. que alé .ago.ra s6 mr: Lcnlv.> referido ·as 
emissões de· .-papel-moeda, mas ainda terei ~·nsejo de r~~t·eri:-
me aos demais processos· cm.pregados na Jnglatcrr-a, e dir;8 

. Inglaterra. tão sómen.te, vorque analyzand& a situação deste 
paiz faceis serão as conclu:::ões a l'cspeito de quasi todos os 
outros. Estes ;jutros -processo8 não são mais do que um di!S

. farce para encobl'ir um novo genero de emissão, um :w.cio ir•-
<i!recto de emittir sem· pOr em circulação notas d.c legitimo 
papel-moeda. · 

O uso demasiado dos cheques, os creditas bancarias aber
tos ao Governei, com o oorollario de abertura de credito aos 

. ~ubscriptores d'> emprestimo official, jogo :i e CI:edito, portan
tv, bem como os creditas expnnsionistas qua são uma modali
c!ade de jogo de credito, são. outros tantos meios de f::1z0r dt~ 

-- ~heír·ü, sem app~reccr que se faz dinheiro c pa ~·<: c v i lar o 
r~ugmento da quantidade da emissão, sem oHerc<!cr m::ds notas 
~ circula cão fidu.eiaria .-

N.o seu estudo sobre n circulacão monc~aria 1,? Inglat~t-·ra 
Loria faz apreciações interessantes lJara concluir entretanto, . 
de modo inverso a que ehegou Michelson - em seu notavel 
livro "O problema das finanças pub~icas." 

O financista italiano escreve· tarnbem que "siccome pel'Ó 
questa carta-mvneta é conve1•tibile in. oro - rcf(•r:a...,sc a nota 
official - il· suo deprez;;amento deve nec:c~sc.-riamente estr.:a
li.'ersi · all'oro, cio che clarâ ·lnogo ad ?.tn aumrmto tlelle impol·
ta:ion~ e ad 11.11 dac1·emento delle esporta:;ioni, quindi ad una 

· bilancia · s{avorevole-:>. 
blcondizioni nm•mnli, tutlo ció sa1·cbbe soUanto ad a(fec(o 

di provocare la' conversiona d·l biolietti in oro e da esporta
;zionc di questo, il ch.r. lcndcrebbu atl eliminaJ•e l'esubaro delta 
cal'ta-moncta a el,.'1Ja:.·ionc riei pre:zi. 
. Pouco n.dinntc, dr•pni:'; de detalhar a ln:w.:J1a fla dc:;vulol·i-

::rn.cão da. nota :•mi Llidu soln·e uma ba:;e OUl'O e tl~cOl'i<':.lrnwLr~ 
convorsivel, acr.rcsccnta. que: 

.4:Ma ·zc cose r:anuiano sostrm:.iat·mcntc, .l'i. il Pae~·c, it cu.1: 
Go·vcrno auwllc i b-iulictl'i; v·ieta l'csportaz-ione dell'oro, o lu 
?'"icinue di 1ma .sorte di scrcdito. 

l\fcdida, que, como l.odos salwiml~ foi .1do1)ta<la IW'.' toJo" 
ns paizcs para evilat· a sahicla do ouro_ nãc~ r)})slu.nle a obrir;a
r,;üo contraltida de fazer a b·oca qunildo clla fosse rcclo.matla. 

Esta. altitude dctm·mi.ua como lc;:ritima 1.\0nsequPncia u 
transformação virtual do cax·a~lcr da emissão qlle só em nomQ 
é de moeda papel, consequentemente conversivel quando de 
facto, é inc<>nversível c por isso a transforma em papel-moeda. 

~ Por isto mesmo diz Nicholson que o papel-moeda do ~s
hdo na Inglaterra acabou com a circulação aurea, e cor:se
~uentex:nente p:a;;;;ou este pa.ií'l a §e:t; um paiz de c4:culação pap-el. 
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No· esludo da vida cambial da Inglaterra nc:1tes ultimi)S 
tempos encoritro.mos argumento p_o<let·oso em apoicr elo que 
temos sustentado e qu~ para maior IJ13r·cza vamos aq~J..Í..,l.•epetb, 

O nosso pensamento, afim de f~Vitc1.r dr1.vidas sobre a ín
nuencia das emiss.ões inconversiYcis ó Ct'-''J ella!; :são um 
g-rande mal qu'J.údo não app!icado~ como fact.or de · crel!ci
mento da. riqueza nacional ; qu e. deutro dos limites naturaes 
~~a expansão do paiz, a sua. quantidade u~o produzirá ma!e
ficio sj a balan~:a commel'Cial der n saldo .uece~sar·io a satis
fação dos compromissos c ncc.ossiduti es do pai:t em s~tas !'e
lações com o exterior. 

·com isto, quero dizer que não devemos ·Ler o grande te: 
mor que os classicos denun ciam em sua intc.lerancia pela 
.grandeza das emissões :sern base ouro - hoj e uma base quasl 
inexistente, desde que ·a balança dos n~g(lcios nos scjt>. l'avo
tavel na quantidade necessaria a póder·n1os fazer face as cxi
gencias da bahnça dos pagamenf,os. 

«1'rata-se, 1JOrtanto, de uma questá~l, repito, )>Ja~ de qua
l hladc do que rlc quantidade. 

Co~tinuando diz Loria pag. 72: 
"Se poi lo Stato gitta nuovmnente in circola.zione i biglietti. 

7JO!'lati al cambio, elle · se está referindo á. conversibilidade 
l ivre da moeda-papel, e ao lançamento da mesma nota nova~ 
mente em -circulat~ão sem o .JOrrcspondente deposito ouro para 
a realização da troca quàndo solicitada, porque esta é que é 
a verdadeira emissão aurea. 

Se poi la Stato gitta nuovamente in cit·cold:ione i bigliett·i. 
portati al cambio, il processo ora tl·aciato ricomincia, s'ha 
una mwva eleva::ione dei prezzi, una bilancia s{avorevolc, 
una conversione dei bifTlietti in oro, etc eto., {inch~ tutta la 
1"iSe1''V!l rwreCl del paese e esau1·ita. 

Como· vê a Camara, nada h a de novo no facto. H a mria si
tuação desfv.voravcl no ·balanco commercial, ha emigt·acão o:f·) 
o~n·o, até qur. saia · t.odo o ouro existente no paiz. 
- Ora, pergunto eu, para que f'Sta .sahida tlu · ouro não 

tenha logar o que é mister fazr.l''! Parcc~-l11B sirílp!Ps a l'C:i-
posta . · 

E ' evitar a situação desf:lVOl'a\•el na bala.lll:a dn comrnN·
cio: é Ler um saldo grande a favot· lia cxpot'Lat;ão sobre 
a importa~ão. · · · 

l:3i a emissão t~Otlsc:;·nir mudat· u :stmli<lo tia slltÚl4:-ão, p!)lo 
accrescimo da cxporta,:ão solu·~ tJ i mporl.aoão, polleudt> at.
lrair ourü em vez üc o expulsar. nii.u V1 ~jo IJOrquc nsta me
dida possa ser c.ombaLirla. O qnc clla deve ser é rC!,"ltlat~lcn-
ta.da em :ma . appl~caçiio. . 

O Sn. BENTO. or-: MuúNOA - Mét•eadoria paga-iH) eont mct·
'cadol'ia. Q ouro serve para pagar o saldo na balança comtJ)eL'
cial. Não ha Otitro meio. 

c.- 'fel. xv 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/00/2015 09: 11 + Pág ina 130 de 278 

H4 A_NNAES DA CAMARA 

o SR. Ar..J.I.L\NDO BURLAMAQUI - Si ourb não serve para I) 

pagamento da. nossa divida no exterior, então desprezemot-o. 
O SR.· BENTO DE MIRA'1'DA - O principio classico é qu€. 

mercadoria paga-se eom mercadoria. Agora no ,'bala/nO(), a 
differença. se póde pagar em ouro. Assim é que si vendemo,; 
tanto de mer-cadoria e compramos tanto de mercadoria, pódc na balança r.ommercial haver saldo contra ou a nosso fav_or. 
E este saldo terá de ser pago em ouro. Mss toda a 11o~sa. Im
portação não :quer dizer que seja' de ouro. 

O SR .. '.Afu"\!ANDO BuRLAMAQUI - Isto é pura theoria. 
· Na pratica as causas se passam differentemente. 
o nosso café é vendido e produz dinheiro, este dinheiro 

que é estrangeiro, por isso que me refiro fi-O commercio in--
teruacioncH, posto em.JJanco, ~ntermediario de finanç.as, é ne
gociado para ser entfeg-ué na. moeda do pa:iz ao seu legitimo 
dono. Como ha compradores de mercadoria no paiz que com
prou o cafê, esles compradores negociam com os bancos, por 
si ou seus agéntes. o dinheiro café, mas não trocam o qu.~ 
adquirem com o que é vendido. Seria muito bom qne assim 

·fosse, mas não ó directameute. Este bello período da v1da 
humana já passou. · 

Acceitando, entretanto, a objeeção de V. Ex., vejo ciu~ 
e !la,. longe de infirmar o. Que vinha dizendo, robustece a thesn 
que estou sustentando de crue com. saldo teremos ouro, sem 
saldo não o teremos. • 

O valor da import<:>,ção confronLado com o da exporLaçã•> 
é, portanto, que influe sobre o cambio, sobre o valor de nossa 
moeda. Os saldos são traruformados P.m credites e estes :::ão 
negociados ·até um c~rto volume .. 

· Poderia ler em abcno do que estou dizemio o qu~ es-
creveu Emiliani em seu ultimo livr-o. Jlem•(Jani::.acio·n t>f'.(l-

nomica poWir.a '11 sociaL a respeito da situação argentina. 
Não ·a farei, -pm·ém, para repeti!· aquillo que já rli~~"· 

mas não me posso furbar ao prazer d(' ler o que ellc escrevrtl 
·sobre a. campanha conil'à as emissões quando. depois pe!a 
torça de ·sua quautida1lc. ~ii.o enviados, em out·o ao pai~ q•a~ 
os possuir. A:-;sim é quê ::;e obf.0m ouro, rHu'•J qnc fica nu 
paiz, ouro que va!orisa o me.io cireulante, porque p6de !>til' 
exportado para conter as desvantag-ens d~ uma d~fiaie:ocia dt~ 
-productos, r:m valol' ou· qua.nf.idadr-. N0 paiz. 'a presença d·> 
ouro tem o signiiicado de 11ma sit.nacão ravoravcl, vantajo:oa: 
:>Ua influPnc-ia sobre a circulcão 11ão vac além. 

Tempo já houve eelre nós qU<' o nos:;o papel-moeda s~lll 
base outra que o credito brasileiro esteve aoima do vàlor do 
ouro. 

«Â . campanl_la ante emissionista sem distincção, Se· funda 
em que o augmeuto de numerario diminue o valor da moeda 
e com jsso o das causas e salarios .•• :. 
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" Ist.o det"rlOnstra que s e aprecia a questão com o crit er il) 
simplista e ~nilateral, não s endo m ais que a emissão im
product.iva para ·pagar d e{.icts é dividas de Governo.~ 

E n essa se_quen~ia escreveu Emiili ani paginas admiraveis. 
onde a. nossa l:aLnaçao per rellamente se enquadra e· .q.u-e d eixo 
de ler á CamaL·a para não 1"atigar a sua attencão·. 

Vejamos a continuação das observações que vinbamos fa
zendo quando d.istrahimos nossa attenção para attender ás 
objecções do illustre r epresentante do Pará.: . 

«Ma {inck é tàle esaurimen to non é completo, i 
<:ant bii_ ester i n o H pos42~W eccecle1'e il pa·r:i, tranr~e che 
tn ragtone delle spese àt trasporto e d'asncurazio11;e deZ 
rnet~llo; poi ché, $e essi s_uperassero questo livello, il 
debttore ve1·so l'estero s1. af{rette•·ebóe a convertia-e 
i suoi biglietti in oro e o.d esportu.1·e qu.est' ultimo. 

. As causas, por ém, mudam, como anteriormente transcre~ 
vemos, desde que a exportação do ouro é prohibida. 

«<n· to.t-i condizioni in{atti, quando la emissione di 
bi(Jlietti da TJarte dello Stato ha provocato una eleva-

. zione clrd pn' zzi , un eccesso della jmportazione ed una 
bilancia s{avorevole, il debitore verso l'estero non ha 
la sceUa {ra l' acquisto di una cambiale e· L' espor.ta
z ione deZlo'oro, ma deve ad ouni costo acqu·isture una 
cambi al<: c per ció é costretto ad acquistarle a pl·emio. 

. Tudo isto. é muito do nosso conhecimento, m as não é 
demasiado insistir s obre este ponto, para que fique bem pa
t.ente que as fluctuações nor maes do cambio são funccão di
~·ecta dos pagamentos oo mercado legitimo dos negocios, e que 
.consequentemenlr n .-;ambio desce ou sobe conforme a exi
::iencia de muiores ou menores pagamentos no exterior e a 
oxistencia. dos l'ccurbos a isto precisos . · 

Em aetalhc poderemos analysar as tres hypotheses - de 
:-;o.ldo favoravd. de saldo desfavoravel, de equilibrio de saldos, 
~ IJara termo~ o significado theorico das f luctuacões das 
1\loed.as, blo r, da cl ifferour,:a de seus valor es - de como .o 
.:ambio oscilla. 

Si r.l'les n!cursos são êi.bundan l.cs, a par ticipac,;ão das 
l'tnissi:íes inc(Jltve rsin!is na equ.a(;ão moneLaria quasi póde ser 
desp rczadu;. !'o i são escassos os · recursos, o. termo que repre
l-iCnta n emissão 1\Xistente, qualquel' que seJa a sua grandeza, 
delta. cmis~ão do Estado, toma propor<;iio considera.vel. 

Assim. !:le.nllüt'P.s, corno .iá consideramos, s i com a e'nissáo 
a(:Lual d.; 1. 750 m il ~on~os , approxim adamenLe, Li vermos 
~empre um saldo da exportaçãC? capaz de at~ender a todas as 
nossas necessidade:s e compromissos, o cambw se manterá em 
nivel bastante elevado, o que, Lalvez, não seja um bem par.l 
o paiz, que necessita . vender os seus productos a os v~.nderá 

. mais facilmente. desde .que o comprador possa com mais fa-
cilídade os .. adquirir. . . · · . 

Si t ivurrnos a nossa emissão reduzida, digamos a. 1 .. 200 
contos de réis papel; e o saldo da balança dos negoc10s fOr 
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a. 1'a.vor <ia irop()rtacão, o nosso cambio terá 1orçosamf!nte ae 
baix.a.r, e a nossa moeda se desvaloriza, acarretando grandes 
perturbações. 

No .momento actual, com a forte depreciacã.o de todos os 
dinheiros, está. se verificando que a despeito da imperiosa ne
cessidade das matarias primas, cada paiz se esforça ein re
duzir as suas importações e augmentar as exportações, afim 
de valorizar pelo maior saldo exportador o seu papel-moeda,. 
até que possa ser transformado em moeda-papel, com o pres
tigio que se formara ~ crescera :i sombra. do convenciona-
lismb. · 

Nós não temos outra politíca a. seguir. 
E' a verdRdeira conducta · que os acontecimentos ·nos in-

. dicam e os fa•.!t.os nos aconselham. • 
Valorizemos a nossa moeda pelo augmento de- nossa pro-

·ducção, que é a nossa riqueza. · 
Por isto mesmo, Sr. Presidente. e que comprehendendo 

a creação de um fundo ·de resgate, não apprehendo bem a 
ezistencia de um fundo de garantia.. 

A acção do fundo de resgate que deriva de amortização• 
de"V-e ser activa, e só póde ser activa. Os recursos que a este 
fundo forem designa~os pela lei devem estar em movimento.: 
O que elle arrecadar, deve deixar de existir, isto é, tudo o 
que lhe couber eleve ser immediatamente incinerado, porque 
assim teremos o resgate, como elle deve ser, e não como 
tem sido. 

Com relação ao fundo de gax•antia, o ·que temos ~ · il im.· 
mobilização de valores, quP, não produzem effeito algnm so-
bre o n1ercado monetario. . 

Sinceramente vos declaro que não sei como justificar, por 
exemplo, a immobilização de perto de 60 mil contos ouro 
que enclausurámos. 

O que elles rendem para · o paiz ? Não · sei. Augznentam, 
.por ventura, clles o nosso credito ? Tenho duvidas sobre istl>. 
Não agem directamente produzindo beneficios, porquânto não · 
influem no mercado cambial, que os desconhece, delles não 
faz conta. Não valorizam o nosso meio circulante, porque já 
Yimos. e é de todos nós sabido, que desde que a conversão não 
é livre, ~ comCl se não. existisse. Si elle estivesse á mercê do 
mercado dos n•Jgocios, certamente teria sido exportado para. 
r.obrir a :>it•acão desfavot·avel em que nos encontramos, com 
um ~a1diJ a favqr da importação. 

!-5orvem de garantia ao nosso credito '? l\Ias esta gat•antía 
·é illusol'ia, visto como o nosso credito será mais solido pela 
~llla. admínislração, do que pela duraoão de suas . dividas. 

Nús devemos, e não pahramos, accumulando recursos para 
vstenLal'mos um luxo que as nossas posses não justificam. · 

Eu compt'chonderia., por exemplo, que esta vultuosa som
ma, que conesponde . a perto de sete milhões de sterlinos-. 

' ouro, fosse toda ella applicada em ctcqulsíções · de · titulos de 
nossa divida· ouro, e que estes títulos retirados do mercado, 
além de os valorizar, . o QUe séria um beneficio para o nOSSD 
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er~dito, viriam diminuir .o no~so or~amento da quantia equi
volr.nte. aos seus juros . 

Ass im, rrim o ouro rie no~so aclual fundo ds. garantia, po
díamos adquirir no mínimo litnlos de nossa ·divida externa 
em um valor approximadamente a onze milhões de esterlinos, 
o que nos daria annualmente uma diminuição de perto de 
!íOO. 000 libras de juros a pagar. · 

A a cquisição de ouro pelo Estado para o t,er aprisionado 
no Tbesouro ou Caixa de Amortizacão não é uma medida fi
nanceira de alcançe pr:ti~o. O fim desta medida é permittir 
futuramente a ·conversao de nosso papel-moeda, mas, senho~ 
.res, a b a7.e unica das emissões do Estado é o credito. A baze
ouro, e para isto, a- necessidade da existencia de ouro · para 
fortalecimento de credito, ê necessal"ia aos bancos emissóres, 
porqua e~te~ t.erm o seu c.redito em func~ão dos valore~ que 
O!:> seus titulo!" effcctivamente representam. . 

O BrasH podo c é aconselhavel que :o:iga. o q11e praLicam 
os outros pnizes, impedir a ~.xportação do Ot1ro d!:ls suas mi
na-s, .porque este ouro ir ia augmentar a!> reservas dos outros 
raizes, ond~ o eommcrcio deste metal não é livre. E' uma 
medida d<>- defesa, porque si amanhã tivermos grandes saldos 
n nosso 'favor. destes saldos não .poderemos dispor para. os 
trazer para o no.9so .paiz. Teremos de os conser'\'nr nos paizes 
devedora~. para os ·u t;ilizar no jogo das nossa!" r ela-<;ões finan
ceiras. E', .portanto. tnlia f\Specie rle rt~f\r<>salia dize!" qu1: 
tenhamos immovel t.anta riqueza! 

Por- este prisma en comprehe-ndo e .iusl.ifico a cxistencia 
{lo fundo de garantia que, · t>nf.ret.anto, <!-eve ti' r uma func~-ão 
riynamiea, . 

Não Q deixando sahir. e deixando que o ouro das nossas 
minas seja posto (L vend-a a quem mais dér. verem-os. nntâo. 
que esta merr.a.doria. prr~ciosa. e. tão r.ubi!)ada não eri~0nf.rar{L 
facilment~ compracores entre nós, com a prohibioão df.! sua 
cxport~'lçâo . . 

Si. por isto. f! Gover:no t.ivel' de 'Ser o maior ·compra-dor , 
Mmo parece ser D nctual, que se fa()a sobre cs.t~ ouro ac
c.umniarlo. um jogo d~ crectitos commercines para impedir que 
n cambio· O!'ir.iltn 0nt.re limites, t.ant.o o. m:n::ím(l \.' (lmo o mí
nimo, bas)ante prejnd:iciaes a economia' nacional. Não f· ne
nhuma novida·d-e o qu e ·a-consP.lho . .r~ i!;to foi post'J em pra
tica durante a. guerra e. parece-me um rn~;;in facil de im:
pedir a especulação cambial, dci.x:ando-·a snjcit.a. (t ~ua pro
pr ia exist.encia, porquo ella aea1la desgraeando a l.oçlos que 
ne11a t iverem entl'rtdo. 

Porque o mercado do ouro est eja. deba ixo de re::;triccõn:o: 
é que se observa umn. ~randf. ·d·iminnicíio 00. ;rrrnd1.1C' r,âo·. deste 
metal, no -r.ontrario do .que se nbsr rvtt com· lodos O!\ outros 
metae:~ ~ demais prorluct.os. · 

E! interessant-e conhecermo~ a situação do mor~ado do
(lilro, quando, de toda ~ parte, elle é avidame_nte solicita9o. 
· ·Reconhecendo, como confesso, sem modestla no caso m
~.usti!~ dada ~ s~ceri~de eo~ gue ~st9..u dando a minh~. 
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orienta~ão nestes assumptos, a minha defiaieneia, busco 
·apoiar as minhas affírmaoões em provas rflaes que não podem 
ser c·ontestadas. 

Di2: Loria. á ;pagina 110 do seu brilhan~e estuclo. já mais 
·de umâ. vez referido ... 

Veja o meu eminente amigo a que situação nós che
gamos: o a.ctual preço da producção ·do ouro tor:1ou -se tão 
el'evado, relativamente ao seu custo, que, não oostant(l a 
procura desenfread.à, que se sente nesta hora, a.; minas C.ei
xaram de manter o nível da producção a:n.terior. 

O . SR.· BÉNTO DE MIFtANDA ---'- Isto ::;6 róde St>r verdade, 
. SÓ Se pó de verificar, appl,i-eando-se meios artificia!~S. 

o SR. ARMANDo BuRLA:MAQUI - Esperava es~a objecção 
.de V. Ex. , mas não desta fónn.a. Não vim á Camara fMer 
affirmativas de orcem a não as. poder provar; venho mani
festando minha opinião. e, com relação ao~:: fa1 toa. trazer a 
documentação. V. Ex. vae ver. ' 

Convido V. Ex. a ler Loria, com .todos os '~OcümentolS 
que .aqui estãó, a ver a estatística que nos fornece Pinedo: 
um estudioso argentino, a respeito do om·o,. com todas as suas 
alterações, para -verificar que a affirmaç1io não é menos ver
dadeira. 

O SR. BENTo DE 1\fiRANDA ~ Não é isso que estou ui
zendo; o collega não farã da tribuna uma affirrna~ão menos 
-verdadeira. O que . digo é que si a produccão de: ou TO não 
compensa, é porque um governo fixou o seu preço-. Foi o 
que acontec\)u na Inglaterra. 

o SR. ARMANDO BURLAMAQUI - Traia-!le de ~lma mer
cadoria absolutamente necessaria, mais que in(!ispensavel, 
essencial, vital; e, por se tratar dessa mercadorla, os go

. vernos que della necessitam, tud-o deviam envidar para ac
creseer s·ua producção. Não o fazendo é que en~ não é tão 
imprescindível assim. 

·O SR. BENTo DE MIRANDA - Ha o emprego de um pro-
cesso . artificial, para não determin·ar ·maior de-pr::ciação <1o 

· papel moeda. 

• 0 SR. ARMANDO BUJ:U.AMAQUI - .. Perd;ic. 0 funccicna~ 
menta daie: minas é ·deixado ao livr·e jogo de seus mteres~es, 
proprios. O Governo .não intervém em seus tr·abalhos. · A 
extraccão do ouro é livre. Si não se intemífica a sua t)IIO
·ducção é porque elle não valol'iza pm· si só o papf.'l moeda r 
Si o , valorizasse, a Inglaterra trataria de intensifiCar o mais 
possível sua producção. O convencionalismo te-vr: qw~ cr!det• 
o .passo á reaiidad e. A Inglat~rra é o pail. qu<.! ilus8ue as 
rnaior·es minas de our·o do mundo. ~i o ouL"o. tive~"'' v eHeito 

.de valor·izar pelu sua presença a sua moeda, aQU<!ila nacão o 
que devia fazet· Ha accelerar- a sua· produc..:ão. Si o não faz; 

· é porque e3tá convencido de q1.1e o ouro não e neeessario 
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para a valorizaçã.ó da sua moeda., valoi·iaç~o qu1, :;:e está fa
zendo peloo meios ·naturaes: O empr~gú Jo LlUI"O ,·, um meio 
a.rti.ficial, desde que não haja absoluta liberdade d~ eonver:;ão. 
Este convenc ionalismo do ouro era. cowsa ctue a t. ,} 1914 teve 
muitos effeitos, ;porque a situacão era normal; ma,; desde que 
a situação se anormalízou, o ouro voltou ao s~:.l papel de 
mercadoria venodavel, como qualquer outra. . 

0 SR. BENTO DE MIRANDA - Este é O C3SO da. !'a posa com 
as uvas. V. Ex. faz uma série de consü%racões par"' de
preciar o ouro. O ouro é, entretanto, signal da riqueza.· 
Póde-se da.r, ~ertamente, o facto de uma naçllo não possuir 
ouro e :nem .por isso deixar de viver; mas r.ão se nóde con
testar .que elle seja signa:l de riqueza. 

o SR. AR.'4Al'IDO BuRLAMAQUI - Não nego q•Ut} ouro !'eja 
riqueza, mas tontesto que ·seja a 'l:lnica e principalmente que 
seja. a mais util. Peço 11cença para continuar nas conside
rações- que vi{lha fazendo .. Lerei o que di:~.- um economista 
italiano e não o modesto Deputado brasUeiro. Com cffeito, o 
Sr. Loria, á .pagina i i O do seu citado livr:o, tiiz.: 

. «Vedemmo cke la esvansione . della 'tnvneta t·arta.ceiJ., 
qtt.(mdo questa sio limitatamente o completamente corrvet"ti
bile, dá luogo ad una diminusione del valo1·es dell-oro 1•ispetto 
ai prodotti. Ora poiché, preced(mtemente alla guer1·a, il va
lore de!l.'tiTO !corrie del resto quello à'og-ni altro prPdotto ): 
aã<Jguavasi al sur; casto de produsiOne, cosi ü suo 1•aloré as
·sotialiato é. ouai insuf{iciente a rimborsm·e le spese.: e ci6 
impone. la tatale chuisttra. deZle :minier·e '1'1W?W produttive.l> 

Eis realmente um facto inteiramente inesperado . Quando 
se procura o ouro por toda parte, as medidas que cerceiam o 
seu commercio, liveram como resultado a diminuição da pro
ducc~o pelo fechamento d-as minas, visto o seu cust.o de pro
ducção ser superior ao preco que o oüro obtem no mercado. 
Realmente isto deve dar de pensar. . · 

E qu~ o Governo ingle7. nada tem feit.o contra n · e~t.racção 
do ouro na~ minas localizada~ em terri!ot·io sob snn juri~
dicção po)Hica temos o te.<;;temunho rle Sir Lionel IPhil ipps -
autoridac·e no ~ssumpto .. · 

Peco licença á Cams.ra para ler o que Si r Lionel Ph ilipps 
di~se a Camara ct-P. . Commercio de _Londres: · · 

Lendo: 
' «:Com . effeito, observa Sir Leonel Thilipps, qu~ :::e póde 

· prever a intel'rupção do trabalho :de algumas minas auríferas 
no correr de 1918, por effeito da d!!preciação do ouro. E em 
maio de 19f8 os teclmicos annunciaz·am que as oito minas de 
'ouro, menos produc-tiva.5: no Tra11swal estão em peri~o rte fe
char nos seis mezes mais. proximos por set·em pouco rPrntlP.e-
radoras .~ · · • 
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·E· em continuac~ão, vemos: 
"O declniio da product;.ão auhf~ra está já iniciadu, tanto 

quA á producção mundial d.o ouro do valor àe 2.343.62.'o.590 
franeos em 19Hi, baixou a 2.150.0il().000 em 19i:; e a. 
1.!HO. OuO.C1.00. em 1918.~ 

E antes de proseguir. nas cànsideracões coro que fat.i
gando a generosa· attr.nção dos meus i!llustres colll'gas,- não 
qnero deixat' de em se tratándo de ouro, ,juntar as preciosas 
informac.ões de um dos nossos grande!' mestres em finanças,·. 
o admira'\rel escriptor Nuno •l e And1·ade, em cu,ios trabalhos 
>ou sempre buRcar pl'essnrosament.~ ensinamentos provei
tosos. Ao fazer a inseroão nesta minha à·e.'l.)'>retencios~ oração 
dos trechos de um dos seus muitos e br-ilhantes artigos sobre 
finanças. que encantam pela belle7.3. c firmeza !!n estylo 
quanto pela. profundeza ela argu.menln(:.ão, justo é que com 
o co-nsentimento da Oamara eu ·lhe ·renda as minhas home- . 
nagcns •ic mãior· aprr.r;n pPssoál dP. par com as que lhe ~ão 

· 'devidas pela excellcmcia de suas !ic;.õcs. 
E st.t>. preclaro pat.ei.cio nos rtiz qu P. a rirculação 0uro exis

tente. no mu.n~·ló é de nm:r hilhríe.~ de doU.a1•s (lu.rn. o que é 
l\Çmfirmado por oul.roí\ P.Sr·riptore~ e pelas nstàt1sfica" .. Est.<~ 
quantidadP comparacla com a ctr. papel- moeda em circulaQão, 
offP.reM uma pro.porção d0spre1.ivt~l. sohrr. a qual nfío ~:~P p6de 
fazer um calculo de prnvi~ão nlf'~mo asl'lús remota. 

EBCI'tWe o Consclh~iro Nuno dn Andrarlc Pm nm bri
lhante artigo «Üurol>, publi cado no jorna l O Pai: . de 25 · ce 
outubro deste anno corrente :de Hl20, entre outros argu.mentos 
que são. erres, evidentcmenl" dr. ouro. com rP.lação ao ouro 
existente c o debito gP.ral que tem de- ser pago em ouro, o 
seguinte : <u Bl~mdo tP.rn l l O'IJt> bilhões de dollars, ouro, para 
pat]m' 2.'18 bilhões dP. dollars, ow·o no 1ltinim.o . ~ , 

Em continuação em suas observac;õ10s diz a inca: 

• «0 ou:ro, pm·tantu; ?Ji1'fÍ, como resultado, l'llC1'0, proveitO, 
o anho; será uma rccnmpt:nu:a c ?liio um. emblema; {iC(J'f'á no 
'f)fli'li qne o adquiri?', com.o Ylma 11m•cellrJ.. de patrimoni.v, {r11 tJfO 
dr1 trnl,allí•J, attesta1lo da acti'l.'idada r.om.rnercial.:. , 

E .peco licrnca para nccr~scP.nlat' não r.omo n con.,equen
cia d~ uma leü de excep~iio. que as cit·cumsLancia's do mo
mento justificam. mas não aconselham. E não tenhamos il
luwAs nr>~l.r> sentido. gi o Brasil tiver. para. sua infelicidade. 
um periodo dr. saldo dcsfavoravcis, todo o ouro Q1l!1 l'.lle .ar' 
mazenar tm·tí forcosamenle que s:thir· para pagar o.., nos:;:of! 
compromissos. Si fM o contrar·io, o ouro entrará flf)m quo 
nada f~amos par•n rllf'! vil'. mnis do qu r. vondnr bem o!l 
no!'!IO!' nhnndan!.f's wocluc lo); . Dir. Emiliani a pag. 30: 

«Mais · produr.ção mais ouro. Jnt.cn,<~ ificando.~f'-n. 
snm que ínt.ervnnhn.. o meta l. é dar maior· volume a 
nosso commercio exportado~:, fazendo-nos ser m enos 
t.ributario do commercio e?~rangeiro, ..• 
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A" prodn~ção r; rirrueza: port m, para a del.!:\r.mi.nar, 
.~ necesi'arin ::.ua roobiliza~;ão pP.lo r.redito firhwiario que 
a nss~>.gure, sendo r>nfãn ou ro definit.ivo qne fica no· 
paiz e da garantia aurífera a moeila. ~ão t.cndo pro
dncção ou ·diminuindo srm Yolume, de;;apparer-erá ou 
haixará, nesl.~ ~aE\o. o ~ncaix~ m~tallico . 

·Moeda. ">ã. ~xigc prodncção se.gilra: c ~s t.n. não se 
póde Mn~egnir sem o auxilio c prot.eccão no ercdi to que 
a fínan4~ie- inicial, inlermerliar'ia c rnmo finn.lirla.de.» 

.~ão se póde dizer melhor. Nesl.a orrlcm de iliPM rn1am 
aincla as pagina;; 3·2 e sclgnint.r.~ do Jivríl dP. Emiliani. 

E c:lo nw;,tr~ hPasílE~irn para .aprov~it.ar a limrüdez dn scn 
r ;;.l.ylo, l.ran:<cr·~vn dr nm oul.ro art.igo scn. publicado no Pai;;, 
<lfl 28 I()() me~mo ml'z r. anno O!! periot1n!' fJUP Nferem o seu 
ponto rll' vista. fJilC' t\ o mrm· ~nm,o de;:rle o principio tenho dito. 

No nrt.igo «0 problema. rr.fle~o» - depois de lea1ments 
'~onfessnr a evo1u~ão ,de suas idéas sobre a problema mon.e
larin e ar.cenf.unr a ciirer.cãn nova dP. sen pensamento. escreve:-

· «Nenhwm homem oínria de rnediucre intellioenci(l poderá 
elnf{iar ax emissões qunnd même. 't) 

Isto ml'smo .iá o d i:<snmo;: . No final o grande financista 
<lescrcve a ~i t.1•nt.;fio , «nosso M'{Jil.nisrnb ccnnomico tem. ccllu
!n.'l przra n fnhJ•tr.ar;tr.o dr rmrn: as llo trnhalho e da .'llro-
ducçáo:~. · 

E sNm.1tlc rn.-n'as fJnm. o papel-moeda, convenientemente 
injer:tario n<lS 11eia.~ do cm•pn i?Ultl.strial, e e.lle farti. o Qtle o · 
Mro physioloq1'co (Jtte não é sa:nane, ·rnas· liquitlo ezcitador .. ~a-
M •. 1nmente cost!Lma. fazer., • 

. Podia terminar acjui , . Sr. Presidente, e terminaria bem. 
mag r.m sendo a prim('ira vez que lenho a honra. àe accupar 
r?st:l. {IHa tribuna para tratar de assumpto tão deli-cado, ar.re
c.Jito dr~ver cteixar hem e.~clarecida n minha opinião sobre eUa. 
, E para mP!hor acr.enl.unr a dirootriz das minhas despre
t.cn~iosas ohs~r\'ações, peço aos lllust.res eollegas que medi
l.nn, sohro n polil.ica f inanceira ora domimmte em todos os 
paizM, mesmo aquelles que não foram attiogidos ~lo ven
cln.val dcsenead~aào_.em i9i4. 

· J•;m toda$ el!cs, ex-heUigerantcs, ex-neutr·os, :1: 'polif-ic.a. 
fi:-.ancr-.ira ;;e <l~fine por uma ac.çã.o comrr.um de dupla effeito 
- n de diminuir os encatrsos no -exterior para n valorizac-5.o 
tlrJ meio circula~ão circulante, e isto todos querem conseguir 
por um unico pro<'.esso - o (je nugmentar a exporta~.ão pela. 
a~.-clcraciio do f.rnbalho e o de diminuir n importar,ão pP!a. 
normt-.I ização da vida int.erna. 

DP.startc em todos ~lle~ ~e procura oblcr ou snldo fnvo
r·avcl da cxportnoiío flnbre a import.ac.ão, ou um equilíbrio 
entre os dous termos ela equação oommcrcial, ,I:H\ra em qual
quer das duas hypotl1e:>.es - obter a elevação do valor da 
mqeda começando pela melhoria do mercadQ ~ambial. 
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a Brasil, por?m, sabf~mos nó3, não ,pode ter esta mesma 
· po!ilica. por-que as finan~a~ federaes Ylvem prin~.:ipalmenlc 
<lo impos!o .de impertação, e essa .reduzida ao minimo po.:c:si
vel, t.rarla r.omo i'.onsequencia uma posição intoleravel I)ara 
as financ::.as publícas, com o -seu ·corle,ío de descalabros. 

A nossa politica. em consequencia, tem de ser a de activar 
a exportação ao seu maiór gráo, para podermos elevar a im
porVl<;ão, donde emanam os recursos para o custeio dos ser
vicos . :rmblicos, a satisfação dos rompromissos nacionaes. E 
1~to, rc::otoí. certamente nos planos do Governo, visto ·como a al
teraç.ffo de nossas tarifas· deve determinar um augrnento de 
impr.ri:acão. que deve ser compensado .por um ·correspondente 
ou superior . aMrescimo üe ex[)ortação, sem o que é in~om
prchen:sivel tocar-se nas tarifas actuaes. 

Si o papel-moeda é necessario para a formação ·deste 
~stado co usas, nãD o emtl'regar é um erro. 

Retomemos, porém, S:r. Presidente. o fio de nossas obser
vacr.es com r~lacão á situação financeira mundial, e sempre 
com c a.poio valioso do mesmo· economista italiano que ' tão 
precioso nos tem sidG em suas informações. 

Esta.s que vou ler se referem a influencia, snbre a cir
culação dos estados neutros, da siLua.~ão dos estados bellige
rall.t.es. 

Depois ode c,onsiri.erações interessante<:>, nenhuma da~ quaei 
~e· perde, o brilhante escr\ptor italianQ nos di.z, e le-io sem 
commentarios, porque estes são 1p,erfeitarnente dispensavei~. 

« I-nveae l'afflusso dell'oro ai Passe neutro H a circola
:z1i('.'?le cnm1ertibile deteT>mina per necestitá . l'immediato ed 
identico rinvilio della moneta metallica e del bi(Jlietto. che ín 
cs1a é com;ertibile al pari. Ore ad e1)ítare il r1·nviUo d~lla mo
neta nazionale non ha âUro mezzo que sospendere la coniazone 
della monet(J. m.etnll.ica e JJrr>.~cio(llierr li! Ba:nr.hc da.ll' oblimrn 
di dare biqlietti o mJmeta m.e.toZlira. aUn pflri. in camlrio di 
o'ro metallo. 

Veja a. Camara a. <;iluacão r.reada pclQ excesso ,je ouro. 
Vejamos mai's. e o exempiC' da Suecia. que pa.s.sou :1 ser 

o caso de todos os estados scandinavos. para onde afflniu o 
·ouro allemão.' o rus:;o P. nma .~ranriE' par[ E' de ouro c!o"'· demai~ 
nelligeranles. 

<.:1nnan::;1~ (ll 1·eemt1nl.e a((lTLBS!J d'nrn. chc u 1•nnio·nc nrl a 
torto essa ra S11ecin) 1(117/C aiJZrin. nd rr.ÇS?li!I('N~ fn (11~1'r.J1ir'tJ ~~r(l
J)Or::.irmi nl/nrmrmli - ~' [r)l'sr• rrnrl1r. f'nmr· !ohwi sO.~l·udlrwn. 
per ri.~parrniare al .moi arwiei t.erlnr.lú l'O.{/(Jrn.lli.o de·1: parta
menU in m.Gtnllo - Trr Srr.·z·io f!.d1ru• l•.! s11c /Ja:oohe rln.U'obulirto 
di tlarr:. 1'n cambin dPU'nl'O mc!r>Un. nlla }Jari. i birrUetli. r In 
T?onelo rnrlrt.lllro. (/f'U" r1ualf' (l'ortnnlrr ·'~ • ·''j)<?Hrfr. la r·anifrz·j,-,11''. 

« (lrn in Si'(tUilo 1• ri1l. qnf'/1r Rrmrh.r nm1 dnruw ·~1i11 1Ji"' 
f7lir~lti. n maneta 111rtrr.llica. cnnt1'a. m·o. sr. 1w11 a r;1•e-m. i o. men
tre i credito-ri pl'illnf'i non ncr?tfn.no l'm·o in p11anmr:11IO c h~ ·ud 
uno sr:oil ta d"l :J nl. 5 <f,. o pe1' rli·rlo aUI"imenti. i~ vialietfo ~ 
la Zl!finefa m.ctallira vengono a (Ctre un aggio ~ull'oro .. me-
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ta.llo, dando lufJ(JO ad una vicenda .di j'enoMini diwnelralmimte 
opposti a quelli, che vedemmo avvera-rsi in Inghilterra·.» 

.Qui vi in!a.t:ti. la rn.oneta cl' oro [a 1m disaagio ·rispettu. all 
metallo, peTChc! é vietato di {onderla od esportala, né percio é 
possible cQ,nvertirla in metallo alla pari; invece in Isvezia (ed 
altrettanfo avviene in Olanda e nelt'Araentina.) é l'o1•o che {a 
un desaggio J•ispetto alla 1noneta d'oro e d'i carta, pm·ché non 
jJU6 convertirsi in questa alla 1)arí.» 

,Isto que .se dá com o ouro, não Lerri Jogar com a prata, que 
subiu muito de preço. 

Em 1914 o preço da onça de prata era de 2!( dinheiro·s, já 
em -1918 este prcçÔ subiu a 49 dinheiros para alcança.T 61 1 !2 
em setembro de 1919, no nivel mai:; alto a que tem chegado 
desde 1872. 

}: diz-nos Lo ria, pag. 124: 

~Yé le pressioni dei reppresentanti inglesi agli Swte
Uniti, invoco.:nti. una reduzione lega/e del ·palo1·e dell'argP-nto. 
'l'ie~cono ad rD·restaríW l'ascesa. {atalP..» 

r err1quanlo as medidas e ·disposições a·dopt.adas contra o 
üvn.'e commercio, a livre applicação do ouro, determinam a 
sua .baixa, e immed.iatamente uma diminuição de producção, 
com a prata da-se o contrario. 

A sua produccão augmentou, pela sua valorização. 
Em 1917 a produccão mundial alcançou a 164 milhões de 

c.riças, para silhir ainda em 1918 á 180 mlihões, com tendencia 
a crescer, no que foi impedido pelas per.turbações politica.s 
por que passava o Mexico. um dos grandes fornecedor<$ deste 
metal. . · 

Esta alteracão no valor dos dous rr>etaes de quem são fa
bricadas as moedas causou perturbações que tiveram de ser 
detidas f'!n1 ·seu~ effeitos. Na India ·e na China os respectivos 
governos intervieram para alteraw o valor nalm·al da prata 
~obre o seu valor legal com relação ao ouro. 

A.. rupia. indiana passa a ter em HHS o valoP ao par de 
. 1.6 shillings em vez d~ 1. 4, e porque a rixação do prur ainda 

fosse baixa. o re:;ultado foi a retirada ·da rupia prata da cir
.zulaçlio, para ser desmonetizada e convertida err.· joias, pas
sando a. pequena circulacão :l ·ser feita com notas de 1 e 2 
rupias. ,. · · 

Na Chin:t onde a cunhagem das moedas de prata é illimi
tada o valor da libra esterlina our0 'pàssou d<; i 1 do!lars 
prat.a 11n 8 tael~ de Shangni á 5 1\2 dollars pr~Jà ou fi t:u~lS: 
!Lo ria, pag. 128~) · 

Seria intereRsanf.f' estudarmos a movimentação d11s carr;
bios nestAs p·a.izes df' appar~niP circular:.ão ·ouro (porqne P.sl á 
evidente que csfa circular:ão s6m'enLe P.xist.e na fachada). ma" 
sinto QUe a Camara já -~t:'t fatigada e eu me~mo-não mA :>.inl.n 
menos. 

O problema é po'l' demais complexo para ser estudado em 
um uüico discorso, e como creio .que tempo teremo~ d .. t vol~ar· 
a elle, quero·agora. antes n~ termmar, ·s~m me re:f.er1r as ~m~~ 
~ões bancarias, que estas não podem de1xar de te~r um encux:e 
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mctnlliro (Jll~ lhC's dr~ uma. cr.rta garant.ia, most.rar r.omo a ar
gnmc>nl.aeiio dos r.ontrarios a~ r.misPiíE's do E,.;tado, >:Qr·ve para 
U!' jn~l i fira!'. · 

~.nr·ia. a pag. !J!:I. e:>~t..,ve: 

.r.n.,.~l'rl'ir.mi.O a?IZ'itutto il f:IJ.SO piú .~etil}llir.'r~ t/r>lfn PIWi.>.~iOti~ 
(li r·ortn '1/111/ll'ltl. dn. partf': dello S,tato. 

Faz f•l!•• 1m,n eomparaçãn adl?>qnada pai:·a ~ont.innar; 

1\/Jlll'lll' tllmienc allrctnntn 'in seanit() alia em'f.sgioue (li 
t!W'ln mt•fl,•lrL Si fin qtú r.g'i.st<J s1tl 'JW'N~atn 1l7Ut. dPtcrminaür.. 
11W.\'.~a di Jll'rHintti e di rJontr·o nd. e.9sa ~rn r.el'to mnnero d'i.ílrli
·púlo-1 "''''"fi in la.~ca 1ma rli1)C1'.~0 t]lltmtitá ·di (arta.-m.onr·'ln~ i 
J•~'''""lf i ··~ i.~l •'nli .~i. lli.•-t1·ibui.~r:ono r. t•arii. i'flrl.iviri.-ul pi•opm•z·io-
11111 w r:rtll! 111la fJ1W'fltitá di rnon.eta, che e.~.<;(J hn·nno iu ta.~ c a. 
Mn sr• m•u sopproggíun.qc lo Stato, mtmi.to di. 11na. numm .mrrssa. 
di 11i(Jil1'1Ji. lo mas.~o. âi p7•(J(lotti esi.~tcntl" .yi diPidP. {i·a. ql'i ·in
fli1Jitiui •·8igf.enti e lo Stato, (Msirt riascun individtiO drrx~ snN'i
.fü~nrn uua quantitrí âi pr·odnfN. cht' '~ invP.r:r o.pP'T'np'l'iotn rinlln 
.'ituln. 

DmuJate la carta mo-neta ha immedfia.ta:m.ente l'i.dentico 
''((do <:lw a·orcbbe una i·mmnsta stro.ordinaria. 

Evldcmtement.e é assim, mas para completar o quadro 
.~cgunclo o ponto de vista que advogo, temos de accrescenl:u· 
nuo u. nova massa de notas do Estn..do tem por fim augman
flll' n mns~a dos productos existent.es, e desde que ella. isso 
t'OnHiga, ficn. inaltera:da a r~la~ão inicial e não ha ,._portanto 
~•m s1wrificio d~ quantidade de cada individuo em nenefi{'.io 
do Estado, mo.s . o .augmento do volume de negor.ios de nue 
JII'J<le hcmefi~;iar ca.da individuo e. seguramente benefici!lr o 
11:stndo flllfl é um conjuncto de individuos, para o caso em 
vi~t.n. , · 

l~ mnis adeante o ,poensamento leal do economista a.de
•pl.o rh~ circulacão-aurea. nos fornece uma declaração que 
Juat.l.flr}a o ponto de vista.. dos que não temem a emissão o1'
J'Inlnl. dosdo que sua applicaÇão corresponda ás necessidades 
ch~ J)l'lllluccrto e tenha como resultado o A.,ugmento das utili..
dnrlfl8 I.J'Ilnsformaveis em riqueza. 

A png, 10t, lê-se: 
cPm· ta.lc riauardo nem 1JUÓ neaarsi che la. emüsúmn di. 

(:ar•tfll-n~o1!cta sia 1t.'ll. metodo ef(ícace Ctd aUe1>ia?·t: l'arTa·ra·lliO~ 
cld tCcb1'to pttbbUco, ossia ad arTicclM'?·e i cont1·ibv1mti ·<l ~·-tJ-
1n'tu dd crcditori deUo stato.l>, 

O qua mosLra que mesmo assim esta emissão €. supe
rior ú clrcmla.cão aurea conversivel. que já não o é por f.'l.lta 
·lc oul'o tond'J-·Se bornado . U1IJR emissão forr;a-da, com prr
J 11i1o pnrn o publico e eonsequentemente dos ér31io.~·~~ d0 
J'~sta.do ,que não se sentiu ligado a seus contractos (lnterio
:·~s t~ inl.~z·w•iu para diminuir o valor do ouro, impedir o seu 
livr~ cümmemio ·~ crear nma. balança anormal do mercado do 
r.ambio. · 
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Senhores, o p:roblema da circulação monetaria tem pre
,;~ntemeute caract.eristicos diversos dos que tinha anterior á 
ftiU Já li disse e apresenta (u;pectl•s oulros que. embora jus
tirieauus pelo:; ::woutecimento:s, nutJ kvum a lomar o. vro
h!ema como e lle é e nãu como foi ou <leve set·. 

E' isto que todos devemos t.er bem pres~ute· quando so
tuos chamados a resolver as -nossas questões financeiros. 

E a proposito vos informo que em conversa com um 
fino observador, cujo amor ao ttOt;SO p'aiz não póde set• posto 
em duvida, sob1·e as dil'ficuldades em que vivemos e os meios 
de as evitar ou as resolver, ouvi wm certo desvanecimento em 
um ponto, mas com trisLeza em outros, sobretudo por ser exa
cta a observação, que: o brasileiro intellfgente c com facil 
apprehensão para todos os estudos e assumptos, não o ü para 
vamo os· estudos de finan')as, sentindo diffioul\lades para en
eontral· as soluçõ,es que não escapam a povos menos argutos. 

E razão tinha o observador intellig-ente com quom eon
vel·sei. 

Entre nós parece não nos apercebermos de que os pro
blemas teem D. seu lado opportunista e que l'ls suas soluções 
não _p·odem i'ugir a esta contingeneia. . 

Assim é, de facto. Quando no mundo inteiro cessa 
de e~Xistir a circulação base-ouro pela ausencia deste meW 
precioso em quantidad-e neeessaria, nós insistimos em querer 
dar a nossa moeda, assente ~m. uril credito real, uma bas·e que 
as condições não permiLtem nem aconselham . 

.Acredito, senhore~ que nenhum dentre nós tem mais 
c;uvida de que em todos os paizes, mesmo nos Estados-Uni
Jos desde que tornou limitada a conversão de suas notll.s ban
carias ·c t-em Ul~:~ emissão do ~stado de um valor de cinc·:J 
bilhões de do'iurs sem nenhuma quantidade de ouro t.)U de 
pra.ta _para servir de fundo de garantia (cousa que aliás nunca 
lá se pensou) não existe circulação aurea. 

:E vejamos. 
A Inglaterra com 1'1. sua emissão· official de 350 milhões 

de libras não pôde· ser considerada como um paiz de moeda
papel, mas de papel~moooa. 

Assim nos diz iLoria, pag. 10: '. 
«La poUa 1nale{ic:a viene aperta daWinyldUerra; (in que 

a buon diritto celebrata quale rigida tutrice della ca.~tUá 
rnonetaria. e che ogoi non si paita di abbandonarsi senza 
rite(Jno. alle 01'{/ÚJ piú {renetiche deUr.: ela·raazioni cartacec ». 

A emissão in~leza de notas· do Thesouro eleva-se a mais 
de <iOO milhões de libras esterlinas, mas não é só, .l}Orque a · 
circulação dos cheques, outra modalidàde de papel-moeda, 
Gomo nos mo:>Lram ,os factos, ahi impet'a em uma considera.vel 
exter1são. E .tanto o cheque substiLue convenient.€illH~nle o 
papel que em França e na Allemanha, innumeras foram as 
tentativas e grandes esforcos para difundir o uso à'Os cheques 
- ~ton g~á in agguinta ai bigUetti di.banca (nel qHal caso cos-
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ti.luircbb~o.J'O nn o.ttm.Pn(n l!eUa ch·cnlozirme) nw. in ~ostitu
zione di quelli .. . » 

E o ellec!ue .::.d.::;;LiLue perrr~ii;.;. nrnle a no la i:La Vl?ndo n.w::;
·lllo ~omo nos ensina Loria que: 

«Pe1• ver-i.tá m~ insigne studü-~v di ques!a ·mat~J~·i.a, Fi.s
he,·. crede di poter J.- ·· •vm·c statisticu.mentc che la ·oelocilá di 
cit-colazione dei cheq-ues é magrJ i ore citE: qttella dei bi,qlíettl: di 
lHJ.nca ... '» • 

Tambem Emilia.ni a pat;. ·13 - nos falla da influeneia 
dos cheques no mesmo sentido. Piuedo nos di1. a mesma 
eou~a. .Michelson -não diz co usa <l.ifi'crente. 

P·crmitti. senhores, que· vos apresente tnn~ cifra do 
valor d:ls emí:,sórs nos div~:r~ns paizcs que fizeram a guerra 
em jullw de 191<í., antes do inicio das ·Ol)erações e 31 de 1de
LembL'O de HllS, já nos armísticio. 

Em milltõe~ de e:> ler Unos: 
HlH 1918 

Frauça ............. '... 2. &0'0 12. OSO 
Ualia . . . . . ... . . . . . . . . . . . LU63 · 5.335 
Allemanha · . . . . . . . . . . . . . 1. HO 14.. ~-10 
lng·Jalernt . . . • . . . . . . . . . . . 287 3. iOO 

cu fázendo uma proporção enlre a. circulacão an tes .J->. guer
Ta é a do fim, teremos que cada um Jest,es paizes (Lugot•!n
tou a Slll'~ cir:(;.uLa(.lãO -respeclivam.eule: 

Allemanha. pl~l'to de ·lO vez.es. 
:Fraur;a, peri.r; '.!e duco vezes. 
Ing-laterra, ntaís de 1 o vezes. 
It:>lia, polleo mais de cinco vsze:".. 

:r\ão i'al!amo::; da Auslria-Hungria. Mrn da. Russia, pot
que ne:>t.e~ paizes o descalabro aUingiu á banoa rota. 

Nos Estado:; Unidos l.ambem as emissões cr~:>ceram. .Tá 
vimos que a ri.lassa .:;.e, -papel-ml)eda. a\.tinge a cinco bilhões d·'l 
dollars, que ao c;tmbio aciual perfaz à somma colossal d(; 31 
milhões ác conto~ de réis, papel, ou seja 17 vezes a quanli· 
dade de nossa eircula<}:).o, que ao ménos 'póde allegar a ::eu 
favor, depol'\ito ouro de 60 mil contos contra zero no. 'l'he
souro americano. l\Ioment.o houve em que a associação de 
hanc.os, conhecida corno Banco .lSaciona1, teve de emittir a:; 
«Emeraenctl notes» em um valor· ele 384.500.000 de dollars. 

As '~missões dos ha:ncos federae-s passarn de -!54 miihõe:; d~ 
dollars em maio de Hli.7, a ~.t3!!8.6(J.5.000 em.3 de janeiro de 
j 919, e a cn·culação total ascende de 3.390 milhõe.s a 5. 428. 
Somme-se esta quantia á anleríor do Estado, inconversivel e 
a eirculacão. ame-ri!C'ana. 3.Tl1'esenta um total fantastico d·e 
mais de fO bilhões de dollars, ou exacf.amente 10.428.000.000 .. 
Em moeda bràsileira, cambio do dia. · 

62 bilhões e meio· de contos de réis, ou mais, de 35 vez e,; 
a nossa circulação . 
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O qur. justifica ostfl crescimento da circul<tção amcri"-
cana? . 

O volume de negocias no mesmo inlcrvallo de tempo au
gmentou sómente de 21 %, c a moC'da bancaria em cir{)ula
,:.ão de q.5 %. Em julho do auno corrente, até quando alcançam 
as informaÇões, a. l'elação entr-e a~ emissões bancarias baixou 
para. ·13,7, de~oi8 de ter estado em um nível de -12 .. G em maio. 

Não é tudo. Laria, pag. 17, •nos diz: 
<<Ma l"espansione- dei bigl·ietti di Banca o di Stato non 

costituiscÇI. ancora il {atto1·c piú considc1'evole nella odierna 
t:spansiofw cartacea, poiché vi si. aagi:unye la dilatazione ben 
alt1·imenti cospicua di alt-ri strwmcnti della circola;;;·ione. » 

Não enlrarci no exame destes nQvos expedientes, mesm1) 
porqu~ · não estudarei as em issõcs bancarias c suas fluctua
ções nesf.e mesmo w:riodo. O assump lo é, sem duvida, oppor
tuno e interessante, mas seria àar a estas observações uma 
extensão que nã.o1.po~I'O dar. · 

Não me cabe o direito dr abusar da pe1cicncia 'Ilem d1; 

V. ~..::., ~r~ Prr.sidente, nem dos meus illustres collegas, além 
do que .i á tenho abusarJo. 

E ante:o: de passar além, para finalizar, devo junta:r <1 

.inl'orma1;ão sobre a relação entre a circulação e o ouro cxb
t.ente, para mostrar que por sua d~sproporção, de facto, toda a 
c:irculação monetaria. americana é uma circulação de papr~i
moeda .. 

As reseevas ouro em relaçã(' á circulação, uão obslant.o 
a~ g-;::mtlcs entradas de ouro no paiz, nos Estados Unidos r;ai
xariam de H,7 % para ·!O,G %. 

Com esta propor~ão não se póde considerar corno ·~ít·
rulaçi'i!} COfn:erSÍVf'i ;, r~ircm!a~ãG am~rir,ana. 

Scja-n~c !leito offeeccer um Quadro rlo valor em ffi!)'l•h 
brasileira, ele (oda:o: as cir-culações cx1st.enl.es em al;:uns rJn,.; 
prícipaes pa1zrs c a ~na relacão com a nossa -que é de 1.750 
mil contos, numero redondo. ·· 

·Assim temos : 
Estados Unidos - Circulação 62 milp.ões de conto~ r1•1 

réis, ou mais de 35 vezes. 
Inglaterra - 10.800 mil contos, ou seis vezes mais. 
Franca - 17.400 mil contos ou quasi 10 vezes. 
Não sou em geral amigo das proporções, principalm~nl.e 

rm questões (Je -crédito onde exercem legitima influencia di
versos outr0s factores, mas em todo o caso a comparação fJIW 
fizemos denuncia que ainda não attingimos o limite do nor:no 
rredito, e que o volume de nosoa emissão não discrepa da si-
1ua~.ão relatJva que possuímos no commerc1o internacionaL 

Si fossemos fazer " proporção numerica exacta, despr~
zando a influencia de outros faetores entre· o volume dos ne
gocias, a importancia das dividas dos paizes, com inclusão de 
~odos os Estados e municipalidades, e a grandeza das emissõea 
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·e circu~aQões re.spêclivas; acredite que a situação ·dei Brasil 
seria das melh~es. 

No quadro acima a posição da Inglaterra não é a reaL 
Ella é o paiz que tem tomado a iniciativa dos expedientes 
para, conseguindo o mesmo effeito, não augmentar a quan-
tidade de sua emissão. · · 

Attente a t:anrJl'a para n i:ieguinte ini'Ol'lllac-ão; 
<i:Mas é -sómente duraHle a presentr>. guerra que os 1\1!1-

prestimos expansionistas assumem um ~al'acter sysLematíT.·o e· 
são um llOdeoso facior de expansão do p~el-moe<la. 

Como sempre, o mcrito ou demerito .da niciativa cab€ á 
lnglatcrr-a, onde não sómentc os bancos soberauos emprestam· 
SObre del)OBÜO de tit,ulos de divida pUblica Curti O premio de 
1 o/o abaixo do juro de interesse dos bancos. c por· tudo o vaiol' 
de srnissão; não sómente em agosto de i9J5 o governo em
presta aos bancos 12 e meio milhões de esterlinos para os 
habilitar a emprestar aos seus cli0ntes. os quacs subscrevetü 
os emprestimos nacionaes, mas os bancos por acoão abrE'm 
credito ao GoveDno, qu€ elle gyra ao:õ seus credores ou forne
cedores, dandO-lhes ensejo de facilitar o~ cheques, ou de au-
gmentar sem I imite a eircuJaçã(J .~ · · · 

<E wrn elfeíta- (aqui · temos o facLo l'eal, indiscuLi ~·elJ. 
em· novembro de 1918, em p1·esença ~ de ttm. augmento de 200 
mi~hões de ~ibras esterlinas na C'irculaçiio, havia uma mone

- tização dos depositoõ· bancarias por 6'70 milhõ~s. 
. Isto quer dizer que si não fosse o expedienLc-·poslo etn 

pratica iila Inglaterra, a sua emissão teria sido de 870 milhõee 
de libras em vez de 200 milhões. 

Não vamos estuàar aqui o problema monntarío em seu!'. 
diversos aspectos .. e m~nos ainda nas phases por que ultima-
mente tem passado. · 

Seria, talvez, t.arefa superior ás minhas forcas ma~ 
quem o queira fazer sem subordinar o seu estu1:io â ,IÍece.ssi
uade de chegar a conclusões- favoravcis a :3ua t.hese, c sem 
o fetchísmo das theorias classicas, concluirá que nas pl·esen
tes condições a verdadeira politica monetaria deve obedecer 

. mais do que em quatquer outra or.casião as forl]as tio OIJPOL'-
tunismo. · · 

Sem possibilidades de eropresLimo externo. que stí ol;te
rianlos a. ,inro eleva-do e plenamente juslificado po1· eausn 
dos novos impostos exigidos da fortuna particular nos paiz.~s 
em condições de emprestar; com dificuldades ·imntensas de 
obtenção de emprestimos internos. sobr·etudo eom a baixa 
taxa de juros a que elles teem. sido emiLtidos, <1 recurso QUe 
se .nos apresenta ·é o da emissão pura r simple~, pelo }~l;Lado. 
Sem ir' logo adiante devo ·chamar a valio~a attenr:.ão do emi
nente Relator. da Receita e igu<almr.nle do benE'meríto Gover
no. que com tanta honra c lustre dirige os destinos do paiz. 
-sobre a. permanencia do juro anterior nos titulos de divida. 
:publica. 
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1Jesut~ qne 8omus allllll;.tuH~!lLe 1urçado:;· a recorrer a 
opN·açôc::; tle Crf.'tlilo pill'O. àttender a~ necessidades c com
promi:>sos do pai:t., c que não podem ser adiado sem ;;t·ave 
(larnno para a economia nar~!onal, não devemos escapar ao 
interesse qur:J vem governando as rclarões entre o prcsla-
mista e os seus forçados deYedores. • · 

Desde que somos ·duplamente forcados aos cml)rcsti
mos internos porque ·obtldecendo a orientação que diri;;e a:; 
nos~as finanças não ha lagar para emissão, c não havendo 
emi~stio Jorçosamcnte leremos de pedir emprestado, não po
demo;; p1'ctcnder que· o capital nos offereça. seus recursos ás 
t<~xa:;; de uu1.r'ora. A ~ituação mudou. O juro de 5 o/o nem 
mesmo no mercado interno é o interesse requerido e neces
:::ario ao capital .. Se quizermos conseguir exito em qualquer 
operação inLerna teremos de elevar a ta:..:a de juros de nossas 
apolices. 

· Sem esta medida o Governo l'·Onlinuad. lulando para 
obter a coljor,açã0 de '>ellS utulos-. 

E', a meu ver, ,iusto o nugmento da taxa de juros das 
apolil:es. 

:\ão será um aclo isolado do Brasil. Em todos os .paizes 
a Laxn de .iuros elos titulos ·de dívida pu])llica estão elevados . 
.A .França está fazendo o sett ultimo cmprestirao a 6 % c le
vanLou ·nos Estados (ui dos um de 1 (){)• milhões ·de dollars a 
taxa. ·nominal de 8 o/o, que, cum a amJrtização prevista , passa 
de 10 o/o. · 

"Lc taux nominal de l'cmprunt cst de 8 % et, avcc amor
.tí~someni prévoiL di:\ passe 10 o/o". Segundo La Revue Eco
nomique et Fiiwnci érc, 11 de seL~mbro uc 1020, confirmado no 
uumc1·o de 18 dd mesmo rncz. 

E' preferível a elevação da taxa de juros a rcducção do 
l·>'.Po do empresLimo .. A cquivalencia dus compromisso~ se 
esfabclcc.o com segurança. pela menor emissão· de LitUios de 
dh1da qu·e produwm urna somma maior. , 

A Suissa, cujas cundic.õcs financeiras são das melhores, 
obt.cve um emprestimo na praça de NaYa York a quasi 8 '7'"• 
sem entrar em considcra{.:.ão com as commissões. 'l'a..~a cle
vatlu pagou a Dinamarca, e lerão de pagar todos os paizcs 
LI ue Pl'COlSarerp recOt'I'cr ao credito, seja in temo 01.1 ex~erno. 

Quem t0.m capitaes não necessita. de esforço .para o col
locat· !Jcm r, a .iu•ro elevado. Os hancos esu:ío pagando intet·
essc superior ao dos nossos lilulo<> internos que aiuda se 
·r;onst~t·vam em cotação eleva<.la pela muit~L confianoa que 
inspit·a o 'Governo. wus esta situação não púdc durar muito 
pol'<!UC 11ovos <l.llPellos -de CL'edito t.erão de ser feitos c não 
é possi,'el ·que o capital t·ccu~c o 1 ucro que lhe ofl'erecem os 
baneos pat·a se empregai' em t.if.n,Jos do menot· rendimento, 
sómenle pm· serem oJ'ficiacs. 

A:; taxas do desconto ·.por Lf),da pal'Lc cslão atLas, o que si
gnifica re~ahimento de capitae~, junto a necessidade, ou 
mell.tor a conveniencia de rcstl'ingir o credito. 

Hathenau - o· assaz conhecido eminente economista 
;~.llemão1 em sua obra de merecida repercussão, não diseo.:rda. 

C.- Vcl. AV• j 
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antes ar:~cntúa a legilímíuat.le Lia polili0a ccunumiea .possí
'liel de depois tl:t guerra. E :.tcou::;clhantl.o 

«a litÜila\:iiv J.a in1porLl11;ão dos objcdos c al'ligos <l~ 
luxo~, pagina L! Llo livro A :Yova Economia, _c!tama a atten•~~u 
~ara a. ímpc.l·iosa. ueces::;id·a·de de limitar me~mu a impoda-
cã.o <las ma terias primas, .porque diz elle ~ · 

«cllas. estão desmedidamente encarecidas com a situaçãg 
uo cambio.» 

Contiuuamlo, tcxlualmeuLe escreve: 

«Sobretudo será. a possibilidad~ de uma 1"-XPOd.ação PJ'O
fit:ua, que offel'cce o unico meio llO:;sivel de pagamento pari! 
a compra de artigos e productos importados,. a qual cxpol':. 
t.ação · limitará o nosso commercio e~teriot'. » 

Não o~.:culla ·ainda elle o,; perig-os do nacio'nali:mw cco
nomico que refulgirá com ardor antes de de~appureccr, mos
trando a im·er~ão ela silu]lção ec0uomi~a 11atural vislo que 

«os artig·os não são IJroduzülos onde devem ser para set· 
ül.ltido o menor· preço; mas onde se os faz produzir por motl·· 
\'OS .politicos, augmentado o seu custo e portanto encarecen-
do a vida.» . 

Todos estes factos veem accr'escidos. os seus effeitos pot' 
outras causas, das qUaes a mais eHicaz é da importacão que 
não póde ser compensada pela exporLaç.ão, passançio a sei' uma 
imporla.,;ão unilateral, que e um grande mal para as finan-
~,;as de qualltuct' paiz. · · 

. Quando elle falia do mal das emis,;Ge:; que cnearccem 
eorn a clevw:i:io uu:.; producto::; tio solo, o custo ua vida, elle 
mesmo uiz que isto ú devido a que as" «emissões são feitas 
:;em aug-nF~nto do valor patrimonial da na!;ão~. 

Foi, sérn duvida, o nosso ~;aso durante a guel'l'a .. e incvi
iavel confc::::;o, ma:; ntiu ~ n {!asu a~;tual em q u.c sé ;.wr•>díta 
!lO . cff~ilo ~a lutar de uma t'mi::;~ão em Juri.cç;io do autrmcutu 
da producção e do seu ~urollario .forvado -'- u do crcscimcnlo 
c melllorameuln ilos meio:; Jc transpol'te. A~sim o patrimo
nio i\"a'cional el'!!~t\Cl'á com as emis::;õcs qur.~ eessm1du de prct
<luzir o· seu effeito b,•nefico :;ahirflo da cit•cula~,;·ão ul'ixauúu 
para valorií:ar ti rc,;Laule uma somma maior \).c fortuna ptt-
]Jlica. . 

Examinando a siluução commcl'cial, l'laarJ•;•:irtt ~ cco
nomh:a de :;cu ,ytniz, tlll•~ t! inferior e Lle .muito á n11s::m, nathc
nau nu.~ llá eonw rt!mcuiv u ~cguink eon:o:;elbo: 

. dJa ,.;Ôilll!lll.e UOl e;llllÍUllu }Jal'<.l J'l':illlVcl' ll lll'OIJ!I·
Jlla enufr·adiclol'io: ,_: HeL:e:isaJ'io tonuu; como ponto de 
jlat·tida a JH'oducç<iu t.! augmentaJ' de la! nwdo o ::;rüo 
de prouuclividadR dn 'lrabalhr:. t.:umano, que mna prtt
üuc,::ão Llnlwad<i po,.;::;a ::;u[lporl.ar itHpusltJg maiol'Cf.i ll 
ninda. úar um ;;;alariu l' a:l::;isleucia maior ü:; suae íut-
r:as de ll·abalho.» · 

E as81m J}()l'((Ue ~ 1Wt:e.s:;ario afa:;Lal' -~~ perigo ~;oci.aL 
cl'eado pela má siluacf o ccononüea, nã-o se podendu em t.acs 
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SESS • .\U El\1 20 D'E lJJ:':Z.E:i).!Dl'Hl DE 192Ó f Si 

d rcúmsl.anoias ~squecP.r - o priw:ítdo (;mdumental ~d..e que 
- omt.: (I fz sn:J tvmu, <leve tt.rmbem dol' .'t> • . · 

Mai:; aúiante, á va~;ina Gl, acou:;el ha 4ue c-ada. vaiz deYe 
v~usar 1!!11 UIJla vulít.ka U.e proteq:ãu c.:uuw a unka que lhe 
pmlc asst~guL·ar o seu Pt'OllL'lU valor em face do cgoismQ do 
t:apilal e:;trangciro. < · 

Escreve · (•Ue : 

«Emquunlu o 11acioualhtho •·eononiic:o doulinar a 
no:;~a civiliiacão, c as oscillaçõcs da moeda lhe ajuda
I'Clll tlevcmos pens ar em uma. poli t.ica protectol'a oon
t.ra a potencia du capitalismo estrangeiro", e indica 
~~ gw el'o Jotil.a polil.ica 4Ut! deve ser o da. praticada na 
l:3c-anditravia. 

l!'oi uhede~:cndu a: este pt•opusilo que apre:·H!ulei a minha 
emenda JlCI'mitliudo a emh;~5o de liLulus ún l.liYida publica 
para. con1 dla ser levantado um cmpl'esLimo ::;Of)l:e o seu va~ 

. lvr·, com uma marg-em qutr caleulei. de .:_>() % do valor nomi
mll, ma::; que vúllc ::;c r um p oucu menus. ou nw::;mu- um pouco 
n1ais, ~.<Onfonnc as c.ondil;ões do mercado. 

DesL'artc, a circulaç.ão ficaria facilil.a.tla. til'm augml.'ulo 
dns comprorui ssns do c.rcditn rntbli co, vhLu como a ·em issão 
d•: notas do Thesouro, de cut'!io forçaúo, cot-responder ia a. re
t.irada. tlc outras notas U.o mc:smo 'fhcsouro, em maior uu
nh~rll, t·c.:prcsculauuo uma divlua 1i1aior, ~ de curso legal . 

.Não fnriamos mais ·do ·que p1)r em vralit:a um re,;imen 
qu·~ já Yi;-orou com · cxito cnirc nó~. e qu~ foi pos to em c:t
eellenl•! :H:Çâ(• em outros ,Paizcs, principalmente. durante a 
!!Uel'L'a . 
- .Fu i. ' ;eneiuo; ma;; não con\'enddo. Não compr ellcdu ain
da e llifficilwenre co,uprchendería p oi'Cflle> tan to r c!!cio. tanta 
tlu\·ida, !.anta h~sitação, em ::e auovtae uma proYidencia cu~u 
•:u ico resultadó scr ía alturar os l<'I'mos <lo debito officia.l, 
:;uhslituindo um ti ~ulo com .iuro por . oulrt) titulo sem .. juros, 
e isto com um rnecanismo de Juncc.:iotwmeuto automatico para 
au~meutar ou diminuit· as trocas ·dentro -de. certas condi\:-Ões 
e t.lc tletcrmína<.los l imilc!:'. (Veja Pinçdo - -í.S-~9-50-51 ) . 

Acreditei como ac;rcdito "Cl' c~Le um remedio . para os 
11iales que nos nff!ígem em materia de eirculat ão. que é sem 
1luvirJa dr:feiluo~:a, · í'az.cndo cre1' que u cmbsão é deficiente, 
quando, taiH~Z. ella sa~isfaca as CJ.cccssidades da mo.vimonta
\:ãu geral l.los Jwc-ocios (lo paiz. E pur ·esta:; ra:~.i:íc~, :=.r. lJre
:-:idl.'nie. mostt·ei-rne enl.husiastu. du pro.i•!cfo de a utol'in do 
•:.ruincute l~:ade1· dêl maioria, o nolavf'l parlamentar Sr. Cat·
l•.ll; de Cam.pu~, fei to;; ·em seu projocLu alguns. retoque~ cnm1' 
fu1·am ht'ilhaotcmcult: :su;;gcrídos. Ter·iamos habilitado o G~
Yer·no a. mu\·imcnta~•ãu ti c c t·t!d ilos,con,iu::;amlo uossas uc~L,Stil- · 
tlalles com as de outi·os paizcs com os quacs csl.abclcccna utos 
t•.orrcntcs poderosas de negcoios, sem arredar o mercado 
cambial, deixado a mercê. de seus pt·oprios meios. O assumpto 
devia. ler sido estudado · com maior reflexão porque 'cn-, . 
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cel'l'a uma solução log~ca, qual a de jogo ~· creditos _intel·-
·uacionaes. · • 

Vou terminar, Sr. Presidente. O debate não se abriu 
pro.príamente -no terreno fi~ª"nceiro, mas acredito que em §e 
~studando o orçamento da receita, por isso que é a. tradu~ao 
fiel de nossa política fiscal, .as considerações que acabo de fa-
•~er teem todo cabimento. · · 

O parecer do eminente Sr. Antonio Carlos nos ·revelia uma 
situação de dif:ficuldades para o erario naciónal. i\1uitas . são 
as providencias que S. Ex. apresenta~ O seu luminoso estudo 
não occulta, nem póde occultar que " nossa grande fonte de 
receita ·é o imposto de impClrtação. · ., 

· Os rendimentos · a.lfandegarios nos ·fornecem per l.o de 
tiO o/o da receita totah Devemos, portanto, fazer· esforços 
para que esta arrecadação augmente, já que as outras con
tril,luicões, salvo o impo.sto de consumo, são parcellas de p~
queno valor que não podem, mesmo crescendo muito, influa· 
oemasiadamente no total. Desde que ·não podemos alterar as 
bazes de nossa · .politic~ fiscal, o nosso dever está elarament~ 
indicado. Arrecadar maior renda aduaneira quer dizer .el'e
vação do valor da. import~o. e si á este augmento não cor
responder um crescimento da exporta~;ão, o lucro obtido por 
um lado es-vair-se-:ha pelo outro, com as baixas taxas .. de 
cambiq, como consequencia legitima do saldo desfavoravel ou 
diminuto entre os termos comparativos da balanca commer-
cial. · 

E' sabido que o vollnrie de nossa exportação é muito .-af
fectado pelas facilidades do l~redito, e desde que este se re
stringe por defeitos da cir.eulação monetaria do paiz, deve
mos corrigir este estado de cousas, indo ao encontro com as 
possibilidades de seu alargamento sempe que isso for neces-
:sario. . , 
· O papel-moeda é um recurso; pois seja elle applícado. 

mas de modo a produzir o effeito b.enefico de estimular o 
trabalho, desenvolver a producção, activar o commercio e 
QVOlumar a. ·e:ll:portação para facilitar o crescimento da ~

. portação e com ella dotar o Thesouro Nacional com os re-
cU1'sos necessarios a satisfacão de todos os seus compro
}llissos. 

Outros meios existem tambem que parallelamsnte po
dem consegtiir effeito identico; pois qur. elles sejam atten
tamente postos em uso, para que as crises· periodica.S qtie nos 
assoberbam não prejudiquem a fortuna. brasileira em favor 
'do interesse estrángei:~~o, que melhor apparelhado . do que 
nós, nos dieta a lei de seu intr.resse, unicamente subordina
.rlo a necessidade de seus lucros, jamais saciados .. 

E' uma questão de confiança. no Nturo do paiz. Eu o 
tenho illimitado. Ten.ho fé nos nossos destinos, ten:ho .!é. e 
porque os saiba gorandiosos . anceios para que mais depres!la 
elles se desenhem. A vo1. do meu palriot.ismo clama por um 
Brasil graooe. Tenhamos coragem para enfrentar as di!fi
culd~d~s de seu crescimento e o paiz corresponderá p.lena• 

. mente ao (}Ue delle pedirm~s. 
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,---,r Não nos detenhamos no rigorismo .. das velhas doutrina,:: 
~ue não resolvem situações novas. Fãcilitemos ·o tra.baU10 
nacional e este trabalho, elle só, fará com a fortuna. dos bn
sileiros . a granrleza do Brasil. (Muito .bem; muito bem. tJ. 
orador é- ·vivttmente cumprím.mtado.) 

O Sr. Lemgruher Filho .:__ Releve-me n Camara que eu 
:Venha tomar alguns minutos .:!'e suA. att.encão. occm-pando-me 
'de duas emendas por mim apresentadas ao Orçamento da' 
Receita. . 
· A primeira, referente · ao augmento para 40 r~is, do im
posto so!:lre o sal de importação, t evP. parecer contrario do 
illustre e eminente representante rle •:Minas, brilhante Relator 
da Receita, Sr. Antonio Carlos. 
· Fui. levaJCio a apresentai-a simplesmente porque entendia 
ser de n~essidade absoluta qne o Governo auxiliasse por 
rquaf,quer fórma a indust.ria c-o sal nacional. 
· Os rio-grandenses do Sul clamam contra essa elevacão 
do impósto. achando que ~na não resolve o problema da in
dustria salineira no Brasil. Estcm de accórdo com os 'hon
radós · representantes do Rio !Grande: a medida seria um 
simples paliativo· para a referida industria, c ao mesmo passo 
traria um accrescimo do custo da v ida, fazendo com que os 
xarqueadores daquelle ~Estado adquirissem mais caro o ar
~.igo de qne nacessitam. 

Quand{) a Commissão de IFinancas discutiu o assumpto. 
apresentou, como argumento capital pára a recusa: do au-· 
gmento, o facto de já ter sido por mim offerecido um pro
Jectó attendendo á jndm:tria das salinas . 

. QonformPi-me de lodo em todo com o parener da Com
missão que. penso. andou muito bem: dP. facto. a minha 
emenda antecedera o pl'o.ierto ;por mim formulado. e Que. 
ap()iado pelas assignaturas de 1.08 collegas. já foi remettidn 
ao Senado. onde espero one seja tambem approvado. 

_A segunda emenda diz re!lpeit.o á venda do sello dP con
sumo nn capital rio m~u Estado. Não é Mncebivel que. depoi~ 
de 30 annos de Republica. seja Jliict.hcroy a uníca capital de 
Rstado que possua uma. collecf.oria, sem que esta "possa vender 
cs sellos fio impo~t.o dP: r.on~\lmO. ~oh o prete:d.o dP <Jtl C, sendo 
muito pl'oxima da r,apital ·iJa. RPpuhlira, a v~nda poderia ser 
feita no 1D'istricto Federal . 

.Ora. Sr. Presid~nt.e. at~ (JUP. emfim .i:í vejo qne P. de
feito o cst.ar na pro:timidade tio Di~tricl o Federal ! Seria 
~nt.ão o r.aso de n6!'. f11.1minenses. pedirmos P. mais <!·~pressa 
nossivP:l fos~c levaria para o pllmnlt.o de Gnya7. a Cápital da 
Republica. ponqtlP n6~ do Rio dn .TaMiro t.eriamos assim a 
.mesma ~itunciío. o~ mi'Smns' <lirroifM rlos demais Estados da 
F~deraçlio . .. 

o Sn. CAMtr.LO PR:\TF.? - ~· ,,ma oisposiçãn ·constitu
cional que não se cumpre com g-rande prejuizl? para o Brasil. 

O Sn. J,F.NGRUBim FrLHO - A Commissão de Finam~ as 
que, nn 2• àiscusslio dn Receita, acceitou a minha emenda~ á 
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. . 
ulfma. lt.ora, mais ou mrnos ás dn:ts ria ma drugada orle smrta
feíta, iiprt>;;l?-ntou nm:a. snb- ~mcrHia, pf'rmíl.limlo (lUP. o se11o 
de consumo f osse v~nclido. f'm Nir. l)wróy com a cnnrlil;1io cte 
serem dcstar>a<1os dons ftmecion:u·ios I! a RN:f'bAr!'w in tlo Di-"-
~.rict.o Fech:~ral pa1·a · "~' P.i'ff'cl unr c~;; a vendn. · · . 

)iada mais ab~t11'dn · m:m int.P.mpl'sl ivo do qnc n !>Uh
~mP.nda da··Gommi.ssfin flP. Fi nan(!a.~. Se ainda cJia rli.'t~ó;;;s~ qu e 
llma se-cção (In ThüSQUI'I) :.Ff'det·al. . f1Ue >;upcrint.ei1dc css~ ser
.viço em l:orJa a ·Rcpuhl iea. fos.'1c rlestacada para l'nnccil.nmr 
P.n1 Nict.ltf'l'OY e ai i:í~ real ir.ae a v no da de.ssos se !los, eu ad
mHtíria; mas deslacar da Rf'cl'bcrJQria do Districto Fcrl<>ral 
dom;· f uncchmar ios para irl\m vender senos l'm Nir.thl'roy, é 
um. al.t.~ntadn nã0 .só á autooomia corno ao~ hrio.'> dos fJu
minen ges, com o I]Hat n(,s ni'ío poderiamm: ~m absolnt:u no~ 
rnnforrriar. . · . · · 

· E eu, ·da ·rribuna !la Cnmara fároi um n.pr>l'llo ao ::ir. An.,. 
tonio üarlos para. q ue. J·eeon::;if.lcrando o sr.u r arccct•. b<>m 
estu-da o sit.uacão dú infcrioJ·idadP. em qnA fic~rriamos: 11ma 
vez approvada a em enda . 8 .. Ex. ml'smo viP.c;.c:e dizr.r :í . Ca
maTa: o que a · Conmüssâo de Financ:.a~ votou, ·nv<>lhor r·efl~
r.t.ido. não póde· pertnnnccE'r d~ pó. 

O augmllnto de de.c;pr7.a ahi ··não existi:! com a ~ímples 
autorização de 'Nictheroy ve~rJer f'(l llo do imposto <ie con
sumo. A porcentagem que manda dar ao colll'r:!I.O!' de Ni
tltheroy ~ menor qw'l a q ue pcr r.ebP.m os das demais r,olle
ctoi·ia:-; da Cnião. e ell , a P.Cllliparo :'l· aetual que percohem o;; 
funccionar ios cl:l ;ftec~>bedoPia do Distrícto F.erl ~ral. . 

.'::;1:mho-re!'õ, com a .siluaç:in crr.:tda pela sub-(lmr.nda. da 
Commi!'são rl~ Flnantar;, o 'I'hcso\lt'rl trr(t d~> fazer mn.ior 4le;;.:. 
peza, e o unira meritó da medida não P.stá na idéa do illu!'.frr, 

· representante <lr · :llina~ Geral's, ma.q sim e.~l:;í n:f]U i c:•lnt'ame.nto~~ 
na opjniãn fjlle a n~cl'.bl'drwia (jO Di!>Ll'iC!.o Fe~P.rnl Pmif.lAl 
sobl'e a P.menda por mim n.r>rf:'Sf'nt:tda. ~-\. propo;;i~ão sn refer~ 
ç!iversas vezes á divisão .ílns f'!UOlas P.nf rf'· os funccionario~ 
da RooenectMia do Di~!rict o ~~ n~, que fun ccinnam no Estado 
fio Rio. . . 

S r. Presidente. a vcniia dt)S .c;l'llos, cnmn ú aclualmrnll' 
feita pela Rec~bedoria c!n Districlo 'Fcdl"ral, l.raz var ios in
convenicnt.r.s, sendo o primPiro, ·o mais !-<f'rio, o qu i\ .if'srlr. 
logo precisa sr.r combatido, fi dP. des orgnniznr a indm:;t.ria 
numinense, que tP.m de ll'hndar adquirir aqni os .sr.llos ~de 
,que . precisa para o consumo naqur.lla c.npita.l. 

Os empregados àaqucUas fabricas sfto crst.acnctos parn vir 
no Dist.ric.t o f'ed{>1'3.•l: perdem horas e dias !;UCJCessivos: !;P.m 
a. consecução de seu fim. porquanto r1 servir.o ~ demasiada
mente penoso e flobr·eearrcga.do no Distrjcl.n. Federal .. · aindr~ 
~rriscando ~;:;ses funccionarios pl'.t'r!l't'Nl1 na \'íagem, que não 
f'l pequenn, por i~M rtne f.oem ·df' fazN r: i\' l'r.~as haldenc:õ~s. 
volumosa~ (!Utlnl.inJ>, Otl nos nonrlr!'õ nu na~ bn rras dnrantr. o 
trn..iecto. · -.... . 

Além rli!o;S(J, a siluac-nn rio Hio d" .JnMiro. no oqur. di.?. 
rt•~pp if.o ;l nr.r!ni.~ ic::io rlrs.c;r scllo, wm t ra1.nr .uma ~itun r; fan de 
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}nfl'rinddade par a (n,-jl) ::l r\ój ll<0 l lr;; f[llP, r omt) f i :>l':lf'S do lnJ
pGI.~ ln ri e ,con.~umo. fi' Pm f! r- l'l'l'r1}H'r' ~un" quotas r·•'~PPt ~tlva .~ . 

A Hf)c·ohcdnl'in IPm n •. ~in·ilo dro rlnJ'rn!l r r-se. p fWf[tW r ll:l 
p eNir.rrí niio P•~fllll'll:\ f[nnnl in. · · 

F. a Cm;nmi:-;;:10 dr F.inanea~ tnnt.n ~r imprrs,:;ionon r.orn 
r-..;:sa sii~m<:;fio anomaln ~la Coi!N·foria dr XithNn~·. •liH' ,,;;tntt 
<"onvencHio .<JUI'. mcl llll r· r;;Luda•ln. a r. nwnda nrH·r:o<r•nf:ula pH!a 
Cornmi~são. rf\fll'r.t inrlo mf'lhnr· n>< illmt.rns mr>mlwos rla.quelb 
Comn'ti;:são, f !lln riN·am $,Nl ~ yn ln); a faYnJ· rlr>lla. !"f'r ;'io o" 
pr·irhcirnB n virnm rm .rtonari•J p Pdi1· n. ;;tm l'e.irit:ín, pm·rpw 
.~ mn atl.entarlo :í n0;:.::-a . ;;ohrmnia. ú nn~,.;a autonom ia . . ~~ . 
C\mfim. npg-ar ao E~lar!o fio Hio rlr> Jaue irn af[uilln flll" O )< de
mai,;; F.~tados ll'!l"m, i !':l.f> •'. .lih~rdnd~ r! f'. rlnnl r·n dl" Sr'U 1 m·r i 
forio, fnz0.1' n mr;;mn crrnr. o~ rlf>r11ni;; K~larlo;: da FrJr.ra~ün 
fnzr.m. · 

. :.\~1)' tenho in t.f'rn !:l.~ <' :l[W)ittlamcnl r• nr nhnm P tn 1l ll~' n 
~ollccf.IH' fle XiLllllt'I:V, •tnr ,\ lHPil nrl\·r t•sa ri n pol i! iro. l': l'.Í :l 
n.rrulnhon.do cnm m~ is r.~sa porrr.ntng-r m apr>nn~ C·•1mn flu mi 
nense, rr.co :i Cnm n •n. QllP.' rt.:· :J{l ntPII F.;; I.:Hin () •li rf' i l o ignn! 
nns rl o"~ dr.mai;; R;;u . .-lns da Un iii n . 

O E sta1lo do Ri•.• r! f' .Jnnrürn nãn I r."m. nt r\ ho,iP. mn a de
k~ncia fii;C':ll. F:o l.rl't::mto, forln~ a:; rl r.mni;: unrlarlPS ria. FP.
dl'l':l!:·iio l r.Pm .~u:1. tlelr g:wia. AI IP:_l:l-~1! para. .iu '<l i fi l':ll' I al 
~il.nar,iin r, C:wl.o de I:'Sf.ar Xilhry·oy :L ICi minuto;; rla f:api tal 
ela nl'pnhlira ma>:, rntão. ~r rrnizl"rmM f.J•an:-f!'r'ir nn;.; ;;n r.a
pit.nl para C.:ampn;:. tnr('mo~ uma (IPlrga,~ ia. fiscnl l' nl Campn~ 
e )lHJm·oy cont.inuat•:í a cnmtn:u· sf'l lM cln Di:::l.rirl o :F'rC::r'T'n.l. 
pnrrrm está prnxii:no dPlle . 

E' i nt ere!'õ.::r. pr..::sonl. aprna;;. <[IH' . mo\· r. o l'nncr ionali!>.mn 
rla Rr>r.ehnrloria do J)i:' I J•i~f o J<er!f'r al (]Unndn impNln rtu r. o 
f;el!o do im'po:::to r]p ron~umn Sf'.in \·M1rl i-r1o nn c·apiln! rlo 
F.~t.ado . · . 

Ha Yinf.e :mnos .qu~ o;; goYI'rno;; Sf' :::urrNir.m no fiio r] ,~ 
.Tanciro, r. nn:c!a con~t:'gniram p•WfJIH' nPn.lmm f!rl!Ps Yr> in por 
onclc n 'humilflr. J'r;íp rnfl fln!ant.r vrin ag·nrn! lodo;; Pll r>~ vi r r nm 
r1or int.ermPrlin rio Thf';;ourn Saeional. pN!inrln info l'maçõr.>~ 
:'t n ccr.hedoria. n e lia;; semp1·~ foram ennt ra o~ int P.ressr>R do 
E~tado cio Rio de .T:ln P. il~O r!f'r~nrlr>nrlo n:: inl.f'r r-;;;;f';.: rio;. f nnr -
r.ionnrio;; (]a Capital FP.dnral. . 

O i llustl·P. r·elatnr: r! a Rr>r.r i !.''l. t.r.ndo ll<'CI'";:; iciariP ri r ;;c in- · 
i.P. irar ;;obrr> " n";;u mp!.o. !)fldiu a" in formar:iil';; :i Rr o' rhNln
l· ia cio Distri<:lo F l!de•·al. 

Dl'wriam se r p P.Clido". pr.rdc'IP-mfl f'. Ex.. ao ~~·. AhdP
nngo Alves. rlirr.r.tor da ~ec~ita. do TIH~;;ouro :\aeinll.al_. ro!" 
pn;:;;o anl.etr,i-par qu_P. 0 .~s.~> 1lln~lrn l'~'f.!l'11;'H~nlani.P.. do :.'.f,mJster:o 
ria FaZF~nda, fnnr.r.JO'nD.rto ('nmpfll f'nf. L'<~Jmn P rln;no r• n J1r l
·meiro a rer.onhr.C\~1' {jUI'! :1. silun\,i'io cln F.~l .ar1n do fi io rl 1' .Ta
nniro r! .:;eeunda.1·ia, r. qnn nós t.P.mo;. rlil'ri!o rlr YPlldl'r snliM 
M l Nitheroy~ . 

~!as. 8. 'F.x. f (li pr>di r \Í n..~ef'hP.cl ill' i tl do •ni~t,·ictn F N lnr a1, 
qn r. lrm· n· pon·P.nla[;em qui' rii'YI't'ia r :lhf't' ao~ J'unrr·imwio>: <!o 
l~stnrlcl do Rio d f' .lanr>irq, ~a! nr·nl n)('n! P. n -.: pnll·iolismo» 
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ANNAES DA CA:MAR..~ 

tYtandav.a que elles dissesse~ que os sellos deveriam continua~ 
a ser 'vendidos na !Japltal da Republica. 

Termino estas palavras, illustre Sr .Antonio Carlos, . a 
quem me dirijo com a devida venia, pedindo a V. Ex. recon
sidere a Dpinião e o parecer emitti.:=() na Commissão de 
Finanças. ' • · 

Venha V. F.x. em auxilio, não do representante do Es
tado do Rio de Janeiro, mas sim do proprio Estado em cujo 
nome fn.llo e para o qual peço benevolcncia e, aindn. mais, a 
jt~Sti{}a. (1\íttito bem; muito bem.) . 

O Sr. Presidente _,__ Tem· a pal :1vr•a o S1·. \[;mricio do 
Lacerda. (Pausa.) 

Não está presente. 
Tem a palavra o Sr. Manoel Villaboim. (Pau.w.) 
Não está presente . 

. Tem a palavra o Sr. Joaqüim üsorio. 

O Sr. Joaquim Osorio -Sr. PrPsid~nLn, Yf.'nho dizer mllifn 
poucas palavras relativas á emenda n. 25, ria Commissão de 
Finanças, que crêa o impo.~lo de t-ransito sobre mcrcadoeias. 

E' essa, incont..estave.JmenLe, a emenda mai,-; g·rave não 
poc!endo deixar. dr. ser· eonsidernr:la _mnüo e~pecialnwntf' pela 
Camara dos Srs. Deputados. 

Julgo-a manifestnm~ent.e inconstitucional. Assim sendo. a 
Commissão de Finanças não pódn confar absolutamente com 
a· estmatíva da J'cceHa em que se fundn cniculadrr em 
25. 000 : 00()$000. . . 

N:ão se illuda a Commissão de Finanças; não se illnda o 
Congresso Nacional. V.(Jtado que se.ia este imposto de tran
sit-O, vir.ão immeàintamente os pe-didos de mtmutnnção de 
posse ou mandados prohibitorío.s rle modo a ~er· g:urant ido o 
livre i.ransito dn todas as mercadorias nas vias fcrren.s ou 
em todos os meios de transportes. - · 

A Constilu iciio Fcrlernl nüo soffrc duvida neste ponlo, ó 
expressa. 

Lê-se no n. 1, do art. H: «E' ved::l:d·o uns Est.a.ctos como 
á União crear impostos de tran;;;ito pelo tcrrilorio di' nm Es
tado, ou na passagem de um para ou!.l'O, sobrn producto; de 
outros Estados d:t Repuhlica, ou estrangeiros P. hem assim, 
!;Obre os veh·iculos, de tBrra e a.glln, que os trnnsport.arrm ~. 

ICOrnp!ctn.ndo esta disposioão con~Lit.ucional níi.o obsl;mt.P. 
a sua clareY.;a. como hotwessem creado os celebres impostos 
ínter-estailuaes; núo obslantr. n clareza do clispo;:;if.i\•n i!On
stit.ucional a· ICongresso Kaeionnl, para pôr tcm1o ao" !':O

ph1smas dos Estados, votou nma rcsoluc:ão {}tw 6 a lei or
ganica da Republíca ... 

•Refiro-~e á 1 e i -org-anica. sohl'f' a maf.f!l'ia. volada llo1." 
te_rmos do art.. 3-i, § 3l, pam completa cx~Jcur:no ào dis.posill,·o 
constitucional. · · 

Essa Ieí do Congrcsgo Nacional, 1\ o dr.cr·~lo legislativo 
n, 1,185, de 11 de junno qe 1904, )leSSíl ele~ roto lagislatiYa 
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1. 
A~NAES DA CAMAllA l -~"Y ... 

lê-se Sér livre de qualquet• i'mpo:-to da União on <los E;;tados 
e municipio~ o intercambio da;:; mP,l'CadoJ·ias JHicionne,; rm 
eiltrangeiras, quando ohjecfo rlo enmmercio. elos Estados enlr~ 
~i e com o [}ist.riclo Fedel'aL cxceptuado · ape.na:;. o impo;:t.o 
autorizado pelo art. 9", n. 1. cJa. Con.stituicão Federal. 

De modo, Sr. Presidrcnte, que, em face da .r.onstituicão 
Federal, em face da lei organitca que acabo de citar. não é 
licito absolutamente, nem aos F.stados nem á Un!ãÓ. crear 
jmpostos de transito sohrc m!er·cadorias naeionaes · A cs-· 
trangeiras. 

ü decreto a -que mP refil'O, é claro sobre a ma teria. Elle 
cog:ita das diyersas hypotheses c mostra que sómente é licito 
a<ls Estados 'cobrar impostos de mercadorias de procednncin. 
dos Estados, quando as m~rcadorias t'stejam incorporaG.as á 
mas"a geral dos pr.oduct.o., 'da produr.çã.o de cada nm dos re
feridos Estado's. 

Ainda mais: essa lei organiea assAg-ura aos pos;;uidor40s 
de merca.C:orias. inconstit.ucionalmente trbntarlas. o direito de 
rcquerm·em mandado ele manutenção ou prohibitor·io. rlo 
modo a lhes ser assegurado. quet' nacionaes, quAt· estrangei
ros, o livre transito. quando turbaoa.s ou amnar:.n.rla::.:, em cor..-
scquencia de leis. · 

Em face de disposições tão r.laras. não pórlc snffrer riu
vidas a inconsti.tooionalieade da emenda n. 25. 

l\Ianifestamrmto inc.onst.i.tucional. Yirno os manclarlo!> de 
manutenção de posse. Concedidos. r o mo terão rle ;;er. fatal
mente, esses mandados. assígnado::;, o;:. po::;snidores des;:as 
mereadol'ias na posse e na livre circulação das mesmas, o 
resu I ta do serü que o governo federal. nfio poderá contar com 
a estimativa da r.cceitn. que nhi é cnlculada em 2'5 mil contos 
de réis. 

'Se o governo federal precisa de impostos novM :pa1·a 
rohrir d1:{ir:itg or·çamen\arios (! aU.rndr>r a. noYU!'- dfl:::pc.~as, qur 
reflicta sobre o caso. c ,:.;obretudo a conta Commissão do 
Finanças. subsli t.u indo rm11uan1 o é tempo csst' · imposto por 
outro que seja eonform~ n Ccmst.ituição Federal. 

Dir-se-ú.: r·onla-iH"! eom o patrio!.i~mo do rommrrrio e 
.· das industrias. 

Quando Campos Sa llrs presirlia os drsl i nos da Ro publirn. 
o commerci{l. deanfe de g-rn.Yames noyns f'l'rado;:, ·manifestrm
se contrario· á s11t1 ere!l4~ãn 0n exagero: r.ampos Salles. dP
anl o dn graYidadc da situação fina111ceira. prroccupado com 
a l'f'stam•arão das fínanra~ nacionaes que r.xi::.üu· grandes sn
~~r·iflcio!l, rêsp<lndr.u aos protestos com a·qnella celebre pl1rasc: 
«não pO,Ml nhrigm· ningu{'m a srr patriota. mag pos!'-o ohri::rar 
a r.nmprir a lei.» · 

·~n caso pre~entf'. não pocler:t o Governo rP.prf.ir· a phra~40 
de Campos Sallf'!s, porqur em nome da lei. não poclrrá. exigir 
a r.ohranea do imposto de transit.o manifesf..'l.mcnfr inconst.i

. tnciflnnl. 'f'!l1C fere a Ir. i das leis - n. Constilu içfio Federal. 
De ·que fórma. quando, em que momento v<1e o Governo 

cobrar esse imposto ?· 
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Diz o pareC'er .da rlotJt.a. t.:ommis.~ii.o r:!e .Finanças: « sobr6 
dr.;;pac• h o rlí' mmt?arlonins f'm 1 r:msparte. :!fi. noo :00080(}(1, .. :p 

·· 'Qu: ndo S(' dará a l[:nhranc;.n ? Xo moin~?.nto rm fJll~ a mer_. 
C(l.rlot·Ül. ivr-1· dr. Si'l' despacharia dc• nm Estado para ouLro ? 

. No mom<·nto em qnc. rerebidn c)m nrn'pnrtD. -1tr-ve SN' >'nlmg<w 
ao commercio local '? Em que oecasifio vne o;er cobrado o im .. 
post.o ? Xn momP:nlo ela par-tida rla mercarlnria. é nm im
posto rle exportação, .que a União não' pórlr eohrar, por,qur 
é. 1la exr1usiva eomprlrnria do E:;;larJo ICren·r la.xa~ de ex
pnrtao1io . 

.Si -no mOmf\nto de rntrPgar a mercadoria. 5ér!t nm im
posto de fmportacáo, .que a Oníâo nüo pórle ·cobrar, porque 
o imposto d(>- im.porta(:.ãn ;:cí rrrahf! sohre mrrcndorias es
trangeiras. 

Acbo, Sr. P1·esidcntr., tiio clar~ a inconstitucionalid:üle da 
mrdida que, nesta flora afflici.Í\'a para. a Nação, cu, que· ainda 
não havia tomado parte na discussão .rto orçamento da re
ceita, por .i ulg:n.nw incompelr.nl.e no assumplo da;; finanens 
:!niín .npoirrdos! ,, resolvi Mhil' da minha e>hscuridade c vir 
dizer rsl.ns; dua~ .palavras. que dr.spjo ficarpm como nm a.p
peHo no nobre relnl.or- do. recri!a, Sr·. Antonio Carlos, no sen
tido de C.ttH' 8. ·Ex:. t·cflieta, .iá não fiigo sobre os ccsastrosos 
effeif.OS rJa mr.didar SOb () ponto dP \'Íí'IU r.eonnrnicO. mas SOb 
·o pon.t0 de visfa const.it.ucional. . 

Terminn. ~r. 1,re;;;irlr:nt e. fiel'licta. bem 8. Ex.. Si o Go
\;mno Federa( precisa de . noYos impostos, si .rn·pe}sa cte_ssa 
somma rle 2·5. mil conf.o,;. t 1·a!.r de nrr·cteadal-a nont.ra fonte. 
Jl•Wfllll'". :~bsolutnrnrntC', r1ão pndcl':í,. I'.Om scgur:mca, cnnf.ar 
com a arrecncacüo do imposto autorizado qun cahir:í no;:; tri.
bunaes. fatalmente. 

Era o qur Linha n dizer. (Jlr~ifo brm; muito umn. o 
m'fldM' é r.rmr.zn-imP-ntado.) · 

O Sr. Octavio Rocha - Se. P t·esidente, a hora· vae adean
tada e st'l · a consr iene ia que tc',nho do cumprimento ·do meu' 
{.(c ver · IH f' obt•ig-rt a vir :í. tribuna tratar dn orçamento da re-. 
cei1a. maximt~ o..Jllando (• seu rc>lat.or, c• cminr.nle estadista e 
nota.\·~'! l)l'a;,;ilril'l\ Sr. Antonio Carlos, deante elo qual eu 
snmpt·t· nw t'Ul'\'O J•rspeilosanwnlr-, pelo sru prPparn. pelo seu 
sahe:· P ;;;obreludo pelo ~r>n alto crit.nt•io ,e pelo modo elevado 
eom qtw sempt·c· r·f'>~oh:t~ essf•'\ r·PleYanles assumpi.Oioi e toma 
parte nos dr.hale~; 

O .5n. ,\N-roxw r..\RLO.~ - Agradecido. 

O Sn. ÜC'l'.·\rto RocHA - Qb_rig:ado, porém, por unm çnm
pauh:L vc>lhil. qm vem ·sendn sustenlnda prla minha hancadn. 
em }WOl de qn'c'. se ~lcabr- de vez com o dcsi'quilibrin orçamen
r.:mo. tlOâ po;;:;o deixar passar, como. nã.o tenho deixado, nesta 
ca~a. a affirmalivn - d.~ qneoo ··~'amento está j'.qnilihrado c .dP. 
qn" dP~ailrarec~u n dt•fir1·.t. t'PSHitando um saldo rl(' mil e vinte 
Cf.lnlo;,. pnpel. 
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1· I?.C:SR,i.O E1\·[ 20 DE DEZE?."IBP..Q. DE 1920 

·E ' e<:sa a r:vzào pri~ipa.l que me traz n trib(ma para :ma
lyzar a n~ceiln. sob es:=:f.' ponto rle vü:la. Estamos n 20 dP. df'
zen~hrc.l. Cnm1, sempre,. l)ll\·imos a declaraçün tm·mal ·,l ralc-
got•JCa dP. q1w o o:·~amrnlo estú ••quilibl':u1o . . · 

Pat·a mim e c·om a minha rC'spon~ahilidl\d(· nfío dcsr.io quo 
se p~nse quP. d('i meu V(ltO com·f'nci<lu d~ quf' o OJ·çam('nto {'5fá 
~>qtJilihrar.lo. 'EHP. está profnndnmentr, .Heseqnilibrado. Entre a 
r<>ceit..1 e a despes::\ ha um gr:mde cic{icii e;;coudido nas caudas 
~t·c:a!YJent.arias ,. •'m UllfOI·i~açõf;:; O\ltra~, que dnqui ha pouco · 
1 ar~1 ver. . . 

E tudo isso é umn consequencia do nogso r l'g·imP.n t.ribu
! a.t·io. ,; nma .eonseqnene:ia do fnt ieh ismo dos nossos homens 
publicos de responsabilidade, que se npPgam :.í. fimnulas elo 
passado c desejam ':onse1•var esliiP- regimen. 
· ·Não posso concordar com o modo prlo qun.l são organi-
~ados · os nossos m·camenlos. 

DOl~. o meu :\:õt.~ o:-xpresso conlrat-io a essa praxe, por 
cohcrencta, c rm yn·tude da conduct.a que lenho s.:!guido 
ne-sta Ca.mnra . rl echamnr a attcn(;ão, sempre que ú oppor·
tuno, para a illus;io em q.nl' r.rocuramo:; manter o publico .dt
que ehPgúmos, ~9 apagar das" Jm:rs. ao rqnilibt'io orçt\meri-
t.a-rio. . 

· · Não. Ainda este anno votamos OL'cament.os desequilibrado::; 
e o dc{icit ha di! rcproduzir-.sc no exêrcieio de H~21, f~omo f{)i . 
em 1.920,. f'. como cnntillll;\.l':Í n srr nos· cxct·ci<:iõ;:: snbscquentes. 
Pmquantn riüo fizN'mos a r rform:\ elo rc~·i IL"l<'n 1 ri lmt:wio e 
institukmos o imposto gvral ;;:ohrc a t•cndã . 

· Não é .possivel obtf.'r obra estaveL em maLeria financ~ira., 
construindo sobr.t' arPia moediçn:. solucionando e.ffitlirícn
menle problemas ·que exigem a int.crvcnl}áo da sciencía. 

A economia [lOlitira nos ·en'>ina . processos seguros que 
at(~ agora temos1 . por commodidndc, a:bandona.do, rlando r.omo 
result.a.nle ~ nossa anurchia ·financeira. CJU(' já. se torna en
<lemica, pare.:enào. ao 1\fun<lo que não · temos est,trlistas, 

. ctnal~do a verda.cfc {~ out.rn, mt~!o outra, E' semp~e com nm 
.-orr1so que os homens da valor e de competcnc.ta nco-lhem 

~· as · dP.cla.ro.(:õP..c; do Parlo.m~nto de estarrm os or<:nmento: 
C".quilibra.do!':. i~lo t'. de ter desa.pparccido o dc/icit. 

E isto se ju.'ll.ifica dcantc <lo:; :fact.os. 
Todos os annos repre.sentamos esta comedia; 
·Com~amos opor alfirmar . que h a um rteficit :p:woros!l·; 

To{la a gente se assus!.a c emprchc.ndemos, ·os homens publ i
c ~os, e sobretudo as Commissões de Finan~,;as da.s duas Ca.<;tli! 
elo r.ongre::!'o, n obra ·dos (.· rí 1·f~-~ e a c.rrnr.iio d~ novas fontes 
de renda .. 

PElr fim, Já no mcz de dezembro. no ultimo . mcz dP. pro
rognÇão dos trabalhos pa.rlament.a.r('$, rm nm ]')USl'C de m:l
git'a. o drfü•it. - tl~sapp<ti'PCI' <!n vista r. fi'l·a ap•'nm:; ~scondillo 
para. rP.apparecer no der.ot•rcr do exm·c•cio :.eguintc . . 

t · ) .i'Jfío foi nwil11 pP.lo ornrlot>. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/00/2015 09: 11 +Página 156 de 278 

,• 

ANN!I.ES DA CAMAR.O.: 

Arffirma.do tenho ltodo5 os annos, e continuo a aJfl.rmar 
que sem economia de verdade e -;e.m reforma do regimen 
kibutario é imnossivel estabelecer o almejado e saneador 
regimen do real equilihrio ,orçamentario: 

O nosso sYStema de impostos é clamoroso e no regimen 
vigente a ·capar.idade do contribuinte está .r..!';gotalda. 

. O ünpost.o tem ·~offrido uma evolur;ão lenta, mas se-
- gura. de arcôrdo .com o pro&-resE:o P.ocial. · 

!\'a i0:l"le m8dia as rendas feuctaes provinllam, rm 
grunde parte. da prerogativa do senhor- feudal: 

Qu:J.!1do o )mpo;::Lo s~ flesenvo1veu, transformou-se em· 
üYrposf o "-Obrr> o comrnercío r. ~obre os tran.sportes E' quandú 
foi introrinzido n imi)O'St.o dirert.o, a p1·incirio locaL depoi" 
di>:trict.al, o sy~terna quas.i tiniversal foi o do imposto · g·eral 
~obra o capital. ~ · ' -

Era muiLo rnro, sob o re2;ih1cn fendal.effeütuar-s~ a c~,m~ 
pra qu a venda de pi·opricdadcs te.rritoi'~ael'l. de sorte que o 
1mico modó de'\ determinar o Yalnr da !erra era o computo rlo 
nlugnrl vn ti(l arrendamento'. · - : . 

O imposto local sobre o capital. concernente á proprie-
daclc tBr-ritorial. era r,!1tes üm imposto sobre o producto cnw 
f:obre o yalor ...-enal. Em r.:ertos casos. c, mais tarde-, quandü o 
imposto rer!1hiu sobre n valor .venal, capitalisou-se a r!]Dd:>.. 

Todos os }leli.s mov,~i<;: ·eram gravados sobre o valor venal. 
de_ sorte ;:rno o imposto tornou-se uma corribinai)ão do im-
jl'nsfo sohi'e n prodficc:i.o e sobre valor venal. · . 
· Gomo, porém.· o l.'im elo legislador era attingir as possi-

bilidade" dr todos os indivíduos, os f1ll~ tinham sómente sa-
lal'ios ou vencimnnf.os ~>ram consir!m'a·dos co!l'!o tendo certa 
rapiwidan~ de: eontribuitão, mrsmo sem possuírem bem algum. 
Encontramos al:li impostos sohrn o;; indivíduos, em rera~ã·o ar
bitraria ~0m os seus ord2narlns. 

· . Como na idade .média 'não lJavia profissão importan.t~ 
ulgt,mlvtn~ pr.ocesso rql'iiv2lia. na pratica, n um imposto sobre 
operar i os. · 

· . Patra os vroncimentos dryf; funcc.io.narios adaptou-se- o. 
mesmo ·nwl h o do qne para a pt·opriedudc territorial, avalian

- ~io-~r. ·C'lmo raPH~'ll uma f'e!·ta ~omma desses vencimentos. 
Cum o desenvolvimento (]O r.ommercio e da ihdustria, 

como era impossivrll deduzir os lncros do homem de nego
cios, ào ~apitai. f'ol!ooo.do. r~t.:'l.heleceu-se como complemento 
rio imposte sobre o eJ.pital, um hpposto sobre os lucros pre"'-
snmidos c!o commer•3io. · 

O syst.emfl. me•.tÜ\Yt~l não rra, pois, sinão o de· um im-
poslo geroi sohr0 o ·~apitai. , 

A p~·incipal fnni ~ de rec(l i ta e~t.nYa no imposto !'Obre !l 
T'ropri(1àa.\P mo\'t:l o 1mmovel, com o complemento de fim 
ímpogt.o .;r.lJrc n~ possibi!itl{l~!es dos óperarios e os Jucrós pre-
!:umi•lof'; d~ rümmcrl:io_ · 

-~ historia dos impostos em Inglaterra. a partir do ::.e·~ 
culo XVJ. é analoga. a do impost.o local, completando-se o itn~ 
-posto sobre o capital· com o sobre a producção .. 
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SESSÃO EM 20 DR DEZEMimP DE 1920 ' Hl 

Na Escoi!sía, o imposto mcdiavel, sob o nome de cess ct 
stent, subsistiu até muito recentemente. · 

Em torJo o continente P.uropeu, .como ua Gl'ã-Brelauha, o 
·ünposLo ge:tal Sobre O ca"(•ilal foi desapparecendo DOUCO :l 
!POUCO • ..:\. priru::ipio foi isenta a prop-ríeda.óe movel, c depois 
:!lgu.rB iiDilOstos sobre lucr·os dos commer·c:iantes .. Mais tarde 
dt~~apparccia o imposto sobre $ahtrios. Por ·tim subsistia o 
impo!:'l.o !:'Obt·e a prop!'iedade ter!'itol'ial, percebido pelo valor 
locativo da terra ou das casas. 

A::sim c que: u1n 1mposlo 11essual culculado cotlforme o:o 
b<!IlS uo individuo. torll<n>a-se um impo::!to J'eal, so.bre a pro
pria cou~a. isto é, sobre a propriedade ter·ritorial. 

As ciaades italianas resistiram em parte a <?.SSa . e'ioluç.ã.o. 
l'ie!JiLt': havia triumphado a democmcia contra o governu· 

t:l·i:::loera.tico. 
iP~·inr.ipalmeute ·~m :FI.orenca. havia a. tendencia irresis

tivel para taxar a renda, íal c qual vem se notando ac.tual- · 
mente na-> democracias mod~rnas. .. 

A d0mocracia ilOl'P.ntina i;nprP.ssionou-se ·com os luct·os 
dos g rar.des princ1pas do c()mroercio, <:orno as dcmoeraci~s úá 
:Europa e da America têm vindo se .impressionando corr; os 
lu~ros do:; magnatas do::. trust.s L) do-;; rei~ <las finaaçu.s. 

Quer o !·u.ta.sto, que!' o seara estabelecidos eram um · im- · 
po::;lo sobt'0 ·a. renda. • 

A hita com os 1\l!:)uicis, transformai1do o imposto sobre a 
renda em arma .nolitica, pela m:i t: corruptora ·administração, 
(te::OJOI'alisou a impo!·tante medida pela escandalosa . fraude 
1.1as a valiaçõ?.s. · ' · · 

O rcstabelecinHIHo Jo· regimen arisLocratico no seculo 
XVI f~ i a pá de cal iaaçacta sC>bre. o impo,sto da. renda, l.lelT! 
como sobre todos os impostos direclos, que deviam pagàr as 
cla5ses ricas dominante~. 

0::; ·impostos in.direvtos rcs-uscitaram, para gaudio dúS 
ricos c SC)Jfrímento tios pobres. ~ · . 

Istú .Quauto ao::; impostos -locaes. 
. Quanto ao& geraes ou impostos de Estado não er am, na 

idade média, .sinão um, desenvolvimento dos impostos Jocacs. 
Na lngl;:.lert·a, por exemplo, ~abc-sc •we o imposto prin

cipal, era na realidad& um imposto sobre o capital e sobre 
a -producçiio. 
· Era na raZão do Jccimo . ou do dccimo quinto. 

Pa.r~ e.vitat· o (,!ecrescimú da producção 1'oi tl'ansformado 
c imposto de quotidade em 1mposto de repartição. 

O imposto gel'al sobre ·o ..:apitai reappareceu no · seculo 
.XVI ~ob o nome de subsidio geral. . · . 
·. :.\las logo sut·g-iram os lres phenomenos qua haviam feito 

desapparecer o. imposto de repartiç~c, isto é, u transformacão 
da contribuição pessoal em imposto de r~particão, a. isencão 
l?ros-ressiva da pl'opriedade movei e a dü:ninúição constante 
(la produccão. 
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No roeü~do li? :seculo XVII foi ~nsàiado o aniigo systema 
.''SOb O nome U!! . ~UIJWWWU:cuUh /ltOIIthllf. m·sr~s~·m,r.:rt:;, chegan
do-se exaclamente ao m~~smo resultado. 

· Emfim, após a reYolu<:ão, expcrimentoú-~e pela quin·ta 
vez a 1Jrope_rt·y ta;c. · . 

Repetiu-se a lii:;toria antiga 'c en1 i697 o 'Parlamento fi
x-ou a somma que· devia produzir uma determinada taxa .es-

. tabelcceuúo~se assim a reparti cão. • · ' 
. . l'ío fjm do l)·ecu!o xvn o·_ imposto inglez, como seu pn;-
deccssvt 4a Itlauc Méd ia~ era uma combina~:ão do inlpO!:ito so...;· __ _ 
I.n·e o capüal e sobre· a pro<.lucção. · 

Quanto á terra, o ímpo_stu linha sua inciúmwiã soi11'e u · · 
va.lot· ' 'cual (t·ack.-l·ent ) • (juanto á 1H'O?\'icd~'e move\ \udo!.!.ia 

·_ sobrç o valor do bem e ·q'\-lanto ás pessoas, occupando cat·gu 
lJ~bltco ou cmpreg1J lucL"atl\'o, recahia sobre ~cus o:·dcuados, 
<lircctamentc . · 
. · 0 _-unico pai~ em qne se eut:onlra um desenvolvimento üo 
.:iluposta_ S?br:c- a ~·em!~ antes do seculo XIX. é a França . 

.. 0 pmiCJpal 1mposto dirccto frmccz nà Idade !\fédia era · 
a· capita,,-.{lo, uoscnvolvimeuto do impostó geral analogo cxis
tl!ntc em toda a Europa. Era uma taxa feudal, mais ou me
nos at·bilraria, :sobre I.JS. foreiros do rei, calculada c!:;pctial
mcnlé de ' accôruo com a extensão let•ritoriéil, modificada por 
consiucraçõcs geraes sob r~ a capacida_de . de pagár. . . .. 

. ~a~ Inglaterra esse rmposto desappareceu. logo para 
b·ãnsfórmar-s~ em um imposto sobre o conjunto dos bens; 

·ua França· per.~istiu até á Revolução c -tornou-se o principal 
icnfJO.-:to dil·ccto composto de -dual:i partes: a . taxa. rca.l, '[}Ct'

- c~biúa sobre as · terra:,;, e a pessoal, recahindo sobre os indi-
viduos fóra de .suas· terras . · · . '· 

Esse imposlo tornou-s~ abusiv(),, obtendo classes -. iritei- · 
ras isen•~,ão, ficando assim at•bitrario e desigual. .. · 

· ~o fim do seculo XVII a situaoão financeira aggravou-se, 
exigindo o fortalecimento da receita. A França tornára-ss 

. uma gt·nnde -polcncin indusp,trial e co~nmercial, fazend_o com 
que o Governo pensasse em tributal' novas fórmas de "nQueza. 

Tentaram ·a reforma fiscal, . introduzindo-se o impo:;Lo 
u1~ .capitacão gr~du,aqa, cspccic do imposti? de·_classe~. rcca
hiudo sobre os md1V1duvs, conforme sua sttuaeao soctal. . 

. . Lu iz XV decretou. em subsliLuicão-a esse imposto, o di-
zimo. i!:; lo é, um imilOSlo _de -J O % _sobre todas as -renda1:1 <lo 
Ucino, transfo~mado depois ·~m un1 imposto de 5 %, que se 
manll'\'ll alé :í nevolw;:.&o. . · -

0 \lizimo ;,;ra\'3.\':1: "a llrO(H'fi!UUdl! lP t·t·itoria}. O:; ::;a}ario::. 
QS valur~s moveis e u commi.'rcio, tuas como o de 5 o/'c. fic~u 
d~smot·alizado pela~ isew,;:õcs du ~1as:;cs e abusos cummettl
,tos n tl sua aL't•ecada<:ií.O. . ·. . . . . 

· O ;;y::;tema iuglcz. _no sccul(l XVIH, consJslta .quas1 que 
em :só aufcl'ir receitas no~ direito:~ _das alfaridegas c nos <le 
cunsumo . · · · . -

Os - di:rcilo~ ·das· a.tfmt<.l+~~;as Unham llXisL~uo durante l?C!'a. 
·a Idade Média; a pt·incipio sobre exporl~c;:ão, de~o~s ~;.obre_tm
))Ol'ta~ão, _com o progresso do syste~a :mercantihsta. .. . . 
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li'1~i no ::;eculu XVII ·que inlrudu:dram o imposto ds cun
s.umu. _mb~rrw. COI!1Pld<;tdo pu r . un1 imposto de sello. 

v •er-am uepots o _ m1po~to sobre casas habitadas, segundo 
(_) alug-uel pago; os drreilos· ;;obre . sue cessão.; c uma serie' de 
nJJpo:;los sobre as possibili~adcs tlos contribuintes, dcmon
:;lradas pelo numero tle cr1ados, carruagens.- cavallos, etc., 
lendo por f 1m taxar o lucro do~ ricos. · · · 

A g-ramt~ t•enua .:otlt.inuava. po~·érn. a pt·ovir doi; impostos 
das alfandega,; e do consumo de bebi.das. ·. . · 

:qominav';\m .francamentn os impostos indircctos. 
. :\ovas h~• s :QL'On~ul~o.u a I~glatcna em 1793,, pa_ra fazet• 

f<~:cc á dcsorgamzaçao fmancerra. recorrendo pnmmramcnle 
á elevação dos impostos t.le iruportaf:ão, de consumo sobre 
llt!bidas, de s'cllo, desenvolvendo esses impostos de modo a 
rccal1ir sobre no,·os productos. 

A gramk m~ssa de receita pt·ovinha notes uo:5 impo:lto~ 
sobre a d(':Speza qu~ ~obre a. fortuna. · 

Pensou-se em lanc::at· impostos dii·eclqs ~obre a fortuna 
do jm!ividuó pat·a fazer face ú premente situação financeira w 

Dahi data a tent.ativa real c efficaz tlo estabelecimento 
do imposto sobre a renda em Inglalerra. · 

Os aclos de 1798 e de 1i99 fiz1wam com que u impolito 
. rcca·lli::se sobre Jodas a::'i pcs::;oas residentes na Inglaterra, 
instiluin<lo-se; com modalidades, u impo~lo ,..;;ul.Jn~ a1. r•~nda. 

Asse~trada a paz eurOj'Pa com a derrota. de \Vaterloo, as 
dassr.s ricas tl'ataram logo UI! acabat· com o imposto 'sobre a 
renda. . . . . 

. A eonse(Juencia foi tt . i·cproduct;;ão do· de{icit e ·o advento., 
de uma sH.ua1;ão muito parecida com a nossa, assim pintada 
r10r Sydne~· Smilh : dmpostu ôOI.H'H o molho que despl!rla o 
appc lile: sobre o r••mcdi ll qun restitue u saude ; sobre. o ar
minho .da toga do ,juiz e sobt'ú o corda. que uev'e enforcar o 
l't·imino::;o : :;obre . as alc:as <.lo. caixão H sobm o véo da noiva; 

. na. cama ou na mosa;. kvanlando 'on dcilamlu é mis!..ct• pagar.; 
O ing lez mol'ibtmdo l.l.tlllalldll t' f~llléciu que· pa;;ou I <fc , em 
\ IUIU colhet· g'I'?.VUÚll COUI I 5 o/r. . I'U I\ l'lll ll llla I!UIIJU q tl4! p a -

·e;OU 22 ~!c, e t•xpi~·a nos ltra1;os ele: u1:n . cu~crmcir~ que pa
.;ou 100 l ilJt•as dc). !l t•·l~ ;a. pa1·a [l't ' n lll'JYJI1•:;to. de ver morrer·. 
'l'o\Ja a fu1 ·t unu e cnlw ,, lllxao.l:l l'tllll duus a l~: Jtl o/o, c -~C.~::! 
J'Cfll u::; l!obeJ'(us !Jlll' uma lll!dl'a lllUt'!l tOt·t~ l.ambt'lll taxada. ~v. ~ 
l'!ul.ãn, r•:unidu ao::; :>CU!:i unlerm~::HHlo~, •! que -deixa de .sel' la- --: 
:xadu». . . 

A quc~lii.u J'i:;1:al 1:oJil.inuou em fúi:n, até qu~~ em ll:l·í:! 
cun::;olic!ou-;;e mwnm1.•nk 11 inJrw::;to ~olwc a rcutla, cum a 
valiosa adhcsão do• HolH~l'lto ( ' 1!1!1. 

Fúra loll:.!O h i~lol'i :H' a m:m.: lw tiH ·rcfot1.lla !fiti>cal •m 
Tugi~LN'J'U, (; Jl!Jl:' lt:J; rapidos t.1·.ar;o:; . o fazemos a}fé~1as para de.: 
lliiJll::'t.l'at' :l n•ttct;ão selllpl'l.' \' lClt•I'I L•;;a cunlrn. . u.s uupostus ·das 
alf•t:JÚI.'gll~ c dr.• co11:;uuw inll.'l'lll.l, apr•zat· da..:; U~Jaixunauas c 
vi•Jienlas rli sL:u~::ües L•·aq1da,; uo P<ll'lamcull) in;;lez. 

Hefcri ndo-s1~ ao impus! u da rewJa como su c c ~~uaneo co.::; 
impoSÍ(lS imlireelo~. úizia Gla<.lsloilc (JUC ellu· ct·a um ius ll' u
menlo de força ;;iganle:::ca para a solução do:: grande:: pt·o:.. 
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J,;1;mas nadonaes. e tanlo nl<iis valiosa era e.sla. opinião quan
do era · elle contl'ario ao . imposto permanente sobre a renda. 

Estabelecido de acc<it'do com aã idéas de G-ladslone pur 
.seln. annos, elle 'foi prurÚgado e augmentaiC.fo depois, fi.~ando 
alü e':lt.abelet.:ülo romper <le vez com os u ltimos vestigios da 
tal'i f a proteccionis~a. . · . · 

:EDI HifH, quando o gmndc estadista, .em seu d iscurso em 
ql\1~ affit·ma,·a que a. Ut:..'Ce::ssidade ligava a Inglaterra.. ao . im
}.Joslo sobre a renda. ci'J. avarll'ado com a!; palavra.s .- não o· 
não ---' respondia -co til e~::; a phra:;e iricisi v a: .«empregande a 
valawa., l,i!Jad.u eu não quiz dizer tcnid<' corou um uuivo a sua 
Iiuiva,. ma~ como um eS\.'ravu ao carro do venced-or~ . · 
· .E ):ób\4~ nffirmava que :-;6 quem não reflecte é que pódc 
OlltJaL';; r o imposto sobre a r ene1a com má vontade, a: m enos 

.·. que o::; factos ~expo-slos fossem imaginarias e a "prosperidade 
t.la Inglal.er-r~ ·uma illusâo . · .. 

Em 1874 Glac.!:Stone, tendo SUJIC1·av it órçanichtario, pen
sou em a-boli!' o· imposto sobl'e a renda ,.sob o fal~o .f~nda
menlv de que m·a clle um imposto de guerra e, como tal, • 
cotn caracle1· proviso1·io . · · . 

Mas os liberaes ru~·am estrondosamente ·derrotados, sendo 
- JH~in\:ipa.l . a!'gumento coutt·a. clles o subor no que pretendiain, 
appe!lan{lo para o eleitomdo, com o acccno da abolicão do 
imposto. · 

· Dahi dala ci carac ter d.e permanencia. dado· ao imposto 
.sobre · a r en-da em In"glaterra, pois : o proprio Çiladstone, vol
tando ao pode~ e.m iSSO, não_ mais tratou de ~sua· abolição : · · 

... , Explicançlo a attitu-de de Gladstone, Hubbat·d .diZia que o 
imposto sobre a renda, corria substitutO" dos impostos inci
rectos, era o ' unico m eio de taxar categorias de pe~eoas que, 
.óe outro modo, escapariam quasi to talmente a. ·qualquer ou-
tra contribuição. .. 

Aperfelçoanclo-se. uc anno pura anuo é. esse impostO · 
ainda hoj é · o baluarte dus finanças inglezas . 

· . . _ · S eligman d iz que o valor do. systema ·inglez pôde ser. as
eilll resumido: «feliz harmonia entre os interesses Jocaes c 
·a· pl·oductívi<la<!e financeil'a; engeuhoso systema de uUliza
cãu . dàs cúmpet~ncia::, por intermedio dos eommissar ios com
plemenLarc:5; auscnciu de processos inqu isitoria!'ls; procc~so 

: ·uc arreca<lação· ua propria. fonte; moderacão c!e taxa; aL!opcão 
::li!. discriminação e · systP.ma p rogressivo. 

O iru.:omm.c-laJ: Le-ve um successo notavel, por que foi 
· ·considerado pela <;cn-sala . opinião ingleza como um esforco 

leal e r·cflec tido para realizar. o que 'a n::u;-ão desej_!lva., c isso 
j:lc tlma maneira crú e provocava uma sympat.hica approvacão . 

Na ;\llemanha, a tentaliv a de reforma fiscal data ·da paz 
do Tilsit. . . . 

. A instiluic;;ão ,do regimen · moderno da liberdade . de coxn
mex:cio vinha de.s lruh·, em · parte, o· antago:o,ismo (entre as 
cidades e .os cwnpos e provocar r eclamações .seri~ contra os 

·. "~postos oppresso~es. · · 
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Crescia o movimento em pról da igualdade fiscal, posta 
~Ul ·evidencia a idea da proporcionali-dade do im.pogto á.s 
faculdades ou á ca·pacidade, eom a Grande Reyolução. O povo 
exigi~ a abolição de it;encõe8 ou privilegias em ma.teria fiscal 
~ inclinava-se .pe-lo imposto directo . 

. Já t!m i81i dava a Allemanha importante passo para a 
reforma fis~al, instituindo o clasienstetter. 

Em 1818 era acoptada uma tarifa geral aduaneira para 
todo o Estado, com· a liberdade CIUasi completa de commerci'o 
entr~ todas as provincia::;. 

~m 18i9 abandonava-se completamente as taxas de con
sumo e limitava-se os impostos indirectos ao fumo, ao al
ocool, ti. cerveja e ao vinho, ficando <le pé o. impostp- de 
classes. · . · 

Tendo aberto fall!lncia, em 184.6 o imposto de classes 
pensou-se sédamente no imposto da renda e mesmo em um . 
imposto umco soore a renaa. 

Benda insist.ta ·na .sUa propaganda, demonstrando o lado 
sol"ial <lo impo:oto e, sobretudo, sua efficacia l)ara reduzir a 

-divida ·publica, si lançado em elevadà taxa sobre os ricos. 
· . ·Mas, como diz Seligmâ.n, os homens publieos estão sem-· 
pro atrazados em opiniões scientificas, e o Imposto não foi 
assim estabelecido, posto que tivesse sido modificado o clas
senste?ter, <le ~odo a tornai-o um verdadeiro impasto sob're a 
renda. - · , _ · 

Em i89.i , porém, resolYeu· a,. Prussia promulgar uma se
ri e ·de leis fi~aes, que fe1. com que ella ganhasse ·o terreno 
perdido já em. benefido de suas rivaes. Adoptou-se o im
·posto sobre a renda e fe~-se a reforma dos impost.os looaes. 

O einkmnmenstetter substituiu o classensteuer e o illl
posto sobre a renda tornou-;oe um impost-o · geral. 

E ainda ho.ie, aperfeiçoado, é esse impGsto o mais im
portante do systema ali emão. 

Na França monarchiea não havia systema fiscal. · Era 
un1 emaranhado de impostos que se superpunham e se con

. trariavam, na opinião ·do notavel autor <:!e Les lmpõts en 
France. . 

E na opinião do m.esmo autor, os ministl''OS ·medioc.res 
resignavam-se, creando novas taxas .indirectas, accrescenrlo • 
as complicacões e augmeritando ·a incoberencia do regimen 
fiscal. 

Estadistas de valor l"eal como Colberl, ·Necker, Turgot, 
não podendo lut.ar contra os privile1d0s dP.correnles do pro
prio regime:n, fizeram o esforço de simplificar, J)reparando o 
advento de um melhor regimen fiscal. · 

A resistenda da nobreza, feroz, océga, não podia durat•, 
' muito tempo . · · · · .. 

A grande crise manifestou-se impetuosa c irr·esisLivel e 
nm d()Q principaes- actos da Con.etitninte foi supp:rimir a 
grande maioria çle taxas (~obradas em uome dos Ilrivilegios do 
·antigo regunen. · 

c.~Vol. x,·_ 
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Foram institu-ida.s tarifas da&· alfand~gas moderadas, li
beraes, as mais. liberaes que .a França tinha tido. Recuou, 
porém, na instituição do imposto sobre a renda, mantendo as 
taxas ú1directas. . . · 

_Tinham assim ve!lcidÓ as classes privilegiadas, pre.pa
.. rando ·a contra-revolução a cujos elevados idéaes tinham c~

<lido, ma!,'\ que não acompanhavám com 'eonvieção. 
Foi creac!o o . imposto de portas e janellas, que não é 

mais do que uma taxa indirecta sobre o ar: e sobre a luz. 
Instituíram, com camouflage, taxas hybridas, com o nome 

de directà.s, mas q'tle não são sinão impostos indirectos. 
EssP. systema de impóstoe chamado por ironia - da R~

viJlu.cão -:- uão era sinão a· obra da contra.-revolur.iãO, 
- Durou esta situação até ~ 870. 

. D.eante dá. primeira: assembl~a da Republica, que ·teve 
de obter recurSos :Para awlfadas d-espezas, discutiu-se a que
stão ca reforma fiscal e da aggravação. dos impostos exis-
tt:\ntes. · 

· Vu1tos próeminentes do Parlamento pediram ,o imposto 
sobre, a renda, nas condi\ões do incomril.e-tax, faz·cndo a pro
paganda· de uma politíc~ fiscal bem orientada. . . 

·os pseudo-conservadores fixaram=-se ·no dogma da 'fide
·lidáde. ·ás tradil,;"ões,. a fé cégá <ia rotina~ qlierendo ,c-onservar 
ou ·multiplicar os privilegias que a burguezia· 6e outorgára 

·desde o .nrincipio da.quclle .s~~o .. Proclamar·am que a ver
dadeira Ôrientacão estava em mantér e eS:ten<ier o_ systema, 
vigente havia 50 -ann:os. Infelizrrt'en'te o grande Thiers formou 
ao lado destes ultimas ;e elles venceram, ,fazendo com que a 
joven .. Repub1iêà -i)ersistisse, na ordem administrativa, · nos 
erros dos regimens anterior,es. 

E ainda, na ·phrase da 'Caillaux, aggravou-se a situaÇão, 
volB.ndo .. tarifas das ·alfan<Jeg-as com o fim de favorecer certas 
classes da nacão, 6"0b o J)retexto de defender e desenvolver_ a 

i agi"icultura. 'e a mdlrstria. . . . 
Ko. systeroa. francez anterior, como no acLual brasileiro, 

não se encontr~ siquer uma ·grande 1déa ou a c:xpressão da 
uma. politica caracterizada. · .· · ' 

Nà. Allemanha, os 1mpostos orga:o,izados por Miquel são 
a expre6são do despotismo adm'inistr:atlvo; na Inglaterra, da 
politica individua'lfsta ·e liberal, ~duZindo cada vez mais os 
impostos de consumo para melhorar a vida do pobre. 

Na ]'ranca. nada di-sto se ·observava até a data em que 
!oi institnido ·o iinpo~to Sóbre a renda. A obra administrativa 
l'O~ineira e lenta; ·'c·unuadora da tradição e. dos precedentes, 
vivendo a-u J·our le. jou1· não 'podia deixar ·de ser obra das 
circumstancia.S, desprovida ·de cohesãó, faltando-lhe unidade. 

. O syst.ema francez, como o brasileiro actual, . teve seu 
esteio na tranquillida:cte em que. deixa o contribu.inte .. Obri
ga--o· a. :pagar o sal, o a!§sucar, o alcool acima de . seu valor, 
~·ecebendo, ·porém. o oe'Ontribuinte, annualnHmte papeis do fis·CO, 
cuja leitura é difficil, noo quaes. o Estaodo reclama mais ou 
J)lenos a mt'sma _quantia paga no anno anterior. · 
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Por · i:::so teve esse .:-.ystema longa vida em França e vae 
tendo no nosso ·paiz, resistindo á razão e á sciencia, através 
mudanças até àe regimen politico, como na.quene paiz . 

E' -á victoria do quieta rwn movere . 
. . · Lá, como aqui, para fazer face ás despezas -crescentes, 

foi preciso complicar ou multiplicar as taxas. A do sello, por 
exemplo, era uma barafunda, cem todos os seus incomme1dos 
muito noSSOS ·COnhecidos. . ' . 

Era <iifficíl a qualquer penetrar nos meandr os deasa in
II·icada legisla~ãó fiscal. 

A França., reagiu, c estabeleceu o impo.sto sobre a renda 
com ooragem, apez.a.r. i!'a opposicão viva e apaixonada dos plu-
tocratas, que logo se· foPmou. . · 

Na Austria, no seculo. XVIII, o systema tributaria abran
gia os impos,tos sobre o capital e sobre a producção, e-sobre 
.o .Ccmsumo, mas mesmo nessa época j á se experimentava os 
impostos pessoaes. · 

Já em 171,~ se fazia um ensaio d-Q imposto ~obre a renda . 
Em 18~ a revolução levou a Austría a instituir o ün

posto sobre a renda., mais como ·consequencia de necessidades 
financeiras que de tendeucias democraticas. 

Foi instituído o eink.om'tttensteuer com caracter provi
sorio. Apezar disso foi elle conservado, tendo mesmo suas ta
xás aggra.vadas em i8ii9 e 1866. 

· Defeituoso a princípio, o imposto teve varias modifica
ções, até chegar a lei' de .i896, intitulada - Das uasetz uber 
die directen personal-steuern - lei dos impostos directos 

' pessoaes. · · . · 
· Dahi por diante o imposto consolidou-se. . 

Na Italia foi elle um dos primeiros fructos da unidade 
i taliana. · 

Já em 1857 Cavour tinha feito estudar por Broglio, em 
Tpglaterra, o systema de impostos dircctos. 

' Em 1862 Scella tentou fazer vingar o imposto, mas só 
em 14 de julho de 1864 o Parlamento italiano votava a lei 
taxando a renda. A lei de 1868 incluiu na renda taxavel os 
titulos de Estado, e em i870 os vencimentos c pensões do 
tunccionalismo publie<>. 

.. 

Hoje o imposto applico.-sc a toda a renda, excepto · a 
-provenienle da propriedade territorial. 

Nos EstadoR Unidos o systema fiscal oomprehende fon
tes de renda nncionaes e dos Estados. 

Os estados comecaram por um imposto geral sobre o ca
pital ou pelo imposto territorial, que se transformou Jogo em 
imposto geral sobre o capitàl. . 

A Nação tirava seus ·recursos das tarifas das alfa.ndegas. 
Nos fins do seculo XVIII foram as tarifas completadas 

com o imposto de consumo in.terno. • 
com a guerra. de Seccessão o i~posto de çonsumo in!M

no teve fóros de ·cidade no gystema flscal amet1cano, -provmdq 
a maioria da renda. çlesse imposto. .. . .. . . 
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A cvoluç~o se fez como nos outros paizes, 'e não vacilla
ram os aroer1canos em reformar até a Coustittiição para es-
tabelecer o imposto da renda. · 

~~ Amel'ica d.o Sul, a. Republi.ca Argentina, como já tive 
?cc~1ao de re~er1~ e_m dr~curso que pronunciei, :já cogita 
l;ertamente de mstrtmr o 1mposto sobre a renda tendo sido 
elaborado um projecto de ler, que fit:.'U~ no nos~o Diario do 
Co'TI.gresso de H de novembro de 1919. -.. 

Para nós brasileiros chegou tambem o momento de não 
mais protelar a solução definitiva do nosso regimen fiscaL 

. Desde. a Independ<'!ncia ·até os nossos dias conservamos o 
reg1~et;t frscal d.e ir buscar ot- recursos .principaes nos impos
tos m.drrectos, sobretudo os de consu;mo1 quer das alfandegas, 
quer mternos. . . . 

A receita de 182.3 et·a jú assim representada: · · 
Direitos de importação .. · •• - · 1.851:100$000 
Direitos . de C:.."Pprtaçâo . . , 486:688$876 
Despachos marítimos.. , . . . . . ·.12:662$000 
Interior . . . . • . . . . . . . . . .. 1;451 :987$369 

· Em 1888, ultimo exercício apurado· pela ~Ionarchia, era 
a receita amda auferida pelos seguintes títulos: · 

· Direitos de importação :. .. · .. . . • . 86.401:951$709 
Direitos de exportac.ão . . . . . . ·14. 238 :799$li88 
Despachos marítimos . . . . . . . . ·!159 :086$399 
Interior .. .. .. , • . • . . ·.. .. 35. 700:665$843 

Eram estas as fontes de renda, sendo de resistencia a re
. ceita dos impostos aduaneiros, pois, na renda do· interior e~
ta:vam incluídas as das e~lradas de- fer:ro •. correios e telegra-
phos e ou,tras rendas indust.riaes. · 

. Varias estadistas do Imperio tentaram reformar o syii
tema. fiscal • 

Já em 1807, o 'Visconde de Jequitínl10nha. a propunha, . 
com a instituicão do imposto !!obre a renda. • 

Em 187!1 o Sr. A1fonso Celso fez um iuquer:ito sobre o • 
imposto da rP.nda, onvindo pcs~>oas de alta competencia; em 
1883 uma comrnis!!fio apresonlnvn. um ptoj11_clo de imposto so
bre a renda; P-tn '18~H o Sr. Ruy Barbosa r·eputava esses im
postos como inndiuvj•is; ~~m iS!'J.\ o Sr. Augusto Montenegro 
lembrava-o no SL'Il pal'ecr.r dn receita; em J895 o Sr. Ser:.. 
·zedello Corrcn, como rdalor da receila, estabeleceu o im-

. posto em pnrlo, l)osto que tivesse duvidas sobre a competen
oia na tnxnciío; ern 1897 o Sr. 1\lont.Pnegro, como relator da 
receita conseguiu tornar vencedor, na Commi.~são de Finan
~as da' Cama.ra, o imposto {]a renda p.ela systema das decla
{.ações, tendo, por•t'lm, sido rejeitado no phmario, P<?r uma 
conspiraeão de corredores. Em 1899 o relator da recelia, Sr. 
Felisbello Freire, apl'zar de partidario do imposto da renda, 
·pedia o· adiamento da di.scussã,.o para que a Cam.ara meditass~ 
sobre· o assumpt.o, medttacão que dura até ho~e e .todos· O:s 

· -ailnos .. é .. aconselhada pelos ultimos relator~s da rece1ta. 
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Eri1 1901 já o Sr. Serzedello CorrGa, como relator da re
ceitn, dizia que convinha cogitar do imposto da renda, talvez 
em futuro não remoto. . 

Nos ultimos annos tem sido IJrincipal paladino do im
posto. no Congresso, {Juando Se-nador da Rcpublica, o Sr. Do 
Bulh0es, que em varios discursos de valor abordou a mate-
ria ampla e competentemente . . 

Na· Camara dos D,eputados os Srs. Vespucio de Abreu; 
Sampaio Corrêa, Nicanor N~scimento, ·Simões Lopes. Alvaro 
Baptista, Bento de Mirand!i, Octavio Mangabeira e · outr~ 
parlamentares de destaque tecm trazido sempre ero f6co o 
importante problema, pugnando ·.p ela r eforma fiscal e pela 
instituição do imposto t>obre a renda. 

. A oppo10íção t.em se limita-do, <'ID um grupo a jul:;ar que 
o imposto é inr;cnstitucíooal ~ que sua in!'ltituiQão cabe aos 
Estados, these que não resiste a uma critica severa e em outro 
grupo a appellar para o espírito de rotina, ;lizende> que ~ me
lhor conservat· o archaico systema de impostos que herda
mos da monarchiai. como uma reliquía, ainda que isso nos 
custo o sacrificio JJe nos vermos em serio coni'licto -com a 
sciencia das finanças, e cotn os mais reputados autores. desses 
assumptos. 

A conscquencia cessa. rotina tem sido a mais desastradaJ 
posivel. 

Em um periodo de 66 annos rte .rcgimen monarchioo a 
receita P.levou-se ~je tres mil a H5 mil conlQS e a despeza 
de 4. 000 a HS. 000 contos, dando um de{icit global de 7-58 
mil contos. 

Em um período de 30 a,nnos de Rép-ublica eievamos a re
ceita de 195.000 contos a 500. frOO e a despeza de 220. OoJO 
conto~ a 700.000. accum'JUlaiJ'I·do de(iri.ts q11e se elevam. em 
somma, atú HHS, a 2. 525.697 .0'55~53'•, deficit este coberto. 
corn emprestimo3. · 

E ' bom deixar a qui consignada a receita e a despeza de 
1890 até o ult-imo .balanr.o dado de-finitivamente no The- · 
$OUrÇI: 

18!10: 
Receita arrecadada, papel .... o o, •• • ••• ~ o 

D~speza~ .paga, idem .......... o .......... . 

.Deficit, papel. . . . ; .. ... ........•.... 

i891: 
neceita ai'l'ecadada, papel 
Despeza paga, idem ... . ........•.. : .• ; •• 

8a.ldo, papel . • · .. _ .. · ... t • . • ..... .. .. 

Hl5. 2ti3 :·-iOê$164 

220.645:874$457 

25.3!!2:468~293 

• 
~28.9~5:068$9'15. 

220.592:~63$58-i 

8.352:605$331 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/00/2015 09: 11 + Pág ina 166 de 278 

ANNAES .DA CAMftRA 

i8~2: 

Receita arrecadadà, papel ... · ..... ·.....• 227.60~:091$7-U 
Despeza paga, idem .................•.. : 279.280 :53-i$886 

De{icit~ papel. ......... :. . . . . . .. . . . . 51.672 :H3$142 

1893: 
Receita arrecadada, papel . . . ·......... 259.850:981$151 
Despeza. ~ga, idem .. · .................... '300.631:273$225 

Deficit, papel . • . : • ...... · ...••.. 

1894: 
Receitá. arreca-dada, .papel ..•............ ·. 
Despezai !paga, idem ......•........ : . .... 

De{icit, papel .................•.... 

- 1895: 
Receita arreca'<l.ada, papel ................ . 
Despezll\ rpaga, idem ..... ..- .............. . 

De{icit, papel ...................... . 

1896:· 
Receita· arrecadada, papel · ............. , •. 
De,speza paga, idem , : ... _ ............ . 

De.ficit, papel ......... · ............. . 

1897: 

40.780:292$074 

26'5. 056:855$394. 
?72. 750 :7 ffi$62'5' 

1..07 ·• 693: S.04$23i 

307·. 75~: 5&7$0166 
344:.767:322$423 

37.012:775$357 

34.5.212 :78S$909 
368.921 :422$74g 

' 
22; 708: 633'$840. 

·Receita arrecadada, papel .. .. .... ... . .. .. 3G3.M0:721$0U 
Despez~ rpaga, idém.............. .. . . . . . 379.3·35:597$476 .. -

Deficit, papel. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 75.92-1 :876$1462 

!898: 
Receita arrecadada, papel . . . ........ . 
Despeza paga, idem . . . .............. . 

De{icit, papel . • . ._. . ................ . 

189~: 
Receita arrecadada, pa-i)el . . . • ........ . 
Despeza_ ;paga, idem .............. . 

Saldo, ·papel .. . ... -·-· .......... -. 4 ••• . . . . 

305 .4tH :926$41 i 
668.1.13:263$01.0 

362.711:336$596 

320. f\.'37: 098$85~ 
.·29·5 .363:247$432 

25.473:851$426 . ' ' 
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19(}0: 

~Receita ouro arrecadada . . . ......... . 
JJespeza ouro fe~ta .. . . ............... . 

Saldo . , • • 111 • .. ................. ~ • 

4·9. 955 :521$õ12 
4i. 708: i00$676 

8~247 :400$935 

Receita pa:pel arrecadada . . . . . . . . . . . . 263.687:253$410 
Despeza feita em papel . . . • . . . . . . . . . . 358.480 :.f 72$778 

Deficit .. 94.792:9i9$36S 

Convertido o saldo ouro á ·taxa 1e 16 ;à, teremos o de
ficit P,apel de 80.875 :3Wi$539. · 

1QIH: 

Receita · ouro arrecadada : . . ... · ... .' .. . 
Despeza fe'ita em. ourp ................. . 

Saldo .. . . . . .............. · ...... . 

43.97.0:626$ü2G 
40. 493 :241$175 

3. 4.':7.7 :384$. liõi 

Receita ·pa,pel arrecadada . . . . • . . ... . . . 239.284:7011ilfl76 
Despeza ·feita em .papel. . . . . . . . . . . . . . . 261.629: 211$52" 

De{icit .. · 22.344:509$518 

Convertido o sa:Ido ouro á taxa de 16 d., verifica-se o 
deficit pa'P el (i e 16. 4 7 ô: 422$612. 

19{)2: 

Receita ouro arrecadada . . • ......... . 
Despeza feita ·em ·ouro . . . ........... . 

Saldo .. 

Receita papel arrecadada . . . ......... I 
Despeza :feita em pape·l . . . ........... . 

Saldo . . . . . • . ............... '. 

42.904:S44$03fl 
34.034:760$68~ 

8. !8.70 :!()83$353 

2661. 58'4!:912$062 
236.458:861$592 

30·.126 :050$470 

Convertido o saldo ouro á. taxa de 16 d., obtem-se o 
liialdo total de. 45.094:3t,..i$i20. 

1903: 

Uec.eita ouro arrecadada . 
vespeza feita em ouro .. 

Sal-do ... - .... "' .. ' ..... ~' ~ .. 

44. 785 :514$59::) 
42.376:228$!01 
------·-

2.4ü9:285$492 
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Rec.eita papel !u~recadad:a . • • ..•. : . . . • 33=4. 652: 110$920 
Despeza feif.a em papel .• : .•... ; • . • • . • 286.913 :853$4!!Q .. 

Sal-do ••• .. . .• .................... . 4f1. 738 :t257$43H 

<:onvertjdo o saldo . ouro á taxa de . 16 -d., verifica~!H~ um 
sa.Ido to.tai de 51.803:928$385. 

1904: 
;ae.eei~ · -oui'o m.rrecadadtt , • . .....•... 
iDespeza feita em {)UI'Ct .. • .. _ ........ . 

Saldo .. . . .. ... . ....... •· ~ ......... '. ~· 

•5:0.051 :333$597. 
4.7 .2M:381$60ll 

_,.. 2. 7:.25 :S51$~97 

Receita pa-pel . arreca.d'ada • . . • • . . • • . . • 352.677 :W~Jl1.88 
DeS[)eza feita em :papel • • •..••..... ~ 378.460:556$765 

Deficit . • • . ·•• ~ ...•••....•.•.• 2~. 782 :958$577 

.cónvertido o sa~ldo ouro á taxa ode 1.6 d .• obtem-se o 
de{icit pBJpei de 21.1.82 :927$083 . • 1905: 
Rece1ta ouro ;;arrooadada............... 56.210:B75$2e7 
Despeza feita em ouro .•..•..•.••.... ·•. 46.799:856$786 

' ._.,oi! I 

Sai<lo. . • . • • .. . .. . . . . . • .... • • . .. .. . 9.411 :018$48i 

-Receita em papel ••....•......•.••.. ; , 299.845:532$357 
· Despeza, idem • • . . ......•.....•..... , . 290. 628 : 60S$3 32 

Saldo . . · ·........................ 9.216:924$025 
---·------'- ' 

·convertido o. saldo ouro a taxa de 16 d., verifica-se o 
saldo total de 25.098:017$7H. 

1906: 
Receita ouro arrecadada • . ... :. ... . . . . 88.036:427~746 
Despeza ourC> • • . . . .. . • . .. . . • .. . • . .. . 52.797 :899$822 

Sa1do • • • .· ............... ·....... 35.23B:527$92t 

Reeeita em papel • • .. .. . . .. .. • . .... • . 273.219:2998!085 
Despeza, idem • • • . . . . . . • • . . . • . • • • . • • 328.:379-:652$500 

Deficit ;. • .. .. . .. • .. • .. .. • .. .. .. 55.160:353$415 

.&Ú>atido o saldo ouro convertido ~ taxa d~ 1.6 d ., obt.em
.se o de{icit papel de 4.30'' :662$.456 • . ·. 
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1907:' 
Receita ouro 
Despe~a, idem • 

. '.• ........ . ~ .............. . . . ....................... ~ .. 

Saldo . • • . ........•........•... 

Receita. em papel , .................. . 
Despeza, ide!ll . . ....•............... 

Deficit . . ·• ........ 4' • ~ 4 -- .. 4 ......... . 

117.778:498$3743 
·81.534 :277$009 

36.244:221$367 
--------
324·.058 ;977$~86 
37 5 • 448 : 873$97 3 

' 51·.389.:896$487 

Convertido o saldo ouro á taxa de 16 d., ~erifiea-se o 
saldo liquido de 9.772 :227lll069. 

' ' . 
1908: 

Receita arrecadada em ouro . · .......•.. 
Despeza, · idem ...............•.... 

Saldo . ." . . ............... .' ...... . 

Receita papel arrecadada • • .•.....•... 
Despeza em papel ·• . ................ . 

D·e{icit -~ • ,. . ••.......•......•..• 
·; .,. 

94.620:317$188 
'71. 94:1 ; ~20$125 

22. 678; 397$063 

270.942:788$938 
381.517 :233$89'~ 

U0.574 :4Ú$956 -----
Convertido o salda em ouro á tax~ de 16 d., apura-se (I 

de{icit de 72.30~:399$913. 
1909: 

Receita ouro . • . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . 91.902 :377$970 
Despeza, idem . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . 80.720:876$602 

Saldo • . . . .. .. . .. .. . .. . .. .. • • .. i 1.181 :SOi$368 

Receita papel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 284.473:970$351 
Despeza, idem .......... ,. .... .. .. .. 372.989:973$326 

De(íeit : • : .... : .. . .. . .. . .. . . . . • SS. 51t> :002$975 

Abatido o saldo ouro opvertido á taxa d~ 16 d.,' obtem-se 
fl def-icit de 69.647:219$1i17.. -

1910: 
Receita ouro . 
Despeza, idem 

Saldo . • 

. ..... ' - .............. . 
·• ...... " " ............ . 
• ' ••••• 4" .... " •••• lo. "' ' .... 

120 .21·8:528$67() 
107:957:494$009 

.12.261 :034$66t 
..-,--...,,M~ 
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. Receita papel :•: ··: ·• .................. · .... . 
.Despeza, idem . . .................... ,. 

321.950..:531$510 
441.357:3,4;8$598 

Deficit .................... '.... Ü9.406:Si7$088 

. ~atido o saldo ouro convertido a 16 d., " obtem-s~ o 
deficit· de ~$-.716:321$098. 

19~1: 

Receita, ouro .......................... :. . · 123. 423:7 46$497 
Despeza, idem ..................... , . . . . · 98.2~1 :763$655 

Saldo • • ··:·.. ... . . . • . . . . . . . . . • . . . . . 25.161:982$832 

Receita, papel...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352.202:156$534 
· Degpeza, ~em ... , ......... _ .. ·. . . . . . . . . . . · 518.95'8 :057$77.2 

~· 
Deficit . . . . . . . . . ................... . 166.755:901$238 

' Convert--ido o saldo ouro á taxa de 16 d., "erifíca..,se o 
defic-it de Rs. 124.':~95 :055$199 . 

• 1912: 
Ii~ce~ta, ouro ..... , .................... . 
J:)espeza, idem: ........................ ·. 

Saldo , ......... - .... - ... - · · - ·, - - · · · · 

Reoeitá em pal)el ....•............ -... ~ •. 
Despeza, idem: ........................ . 

peficit .• ~ . : . . . ...............•... 
' 

1.,38.214:263$964 
94.603:125$420 

43.6!1:138$544 

.378~ 22;7 :754$866 
628.735 : 3!58$805. 

250.507:603$9'39 

Cenvertido o salco ourQ á ta."'{a de i 6 d., verifica-:-se o 
dcfi(!it de Rs. 176 .913 :805$TI1. 

1913: 
Reeei ta, .ouro .. ~ . . . . . . . ........... , ... . 

-. Despeza, idem ...................... .-.. · .. 

· Saldo ; ..•......................... 

Receita, papel ........................ . 
· Despeza, .idem ....................... · ... . 

Deficit ........................... . 

153.704 :66-15l(J69 
89.752:979$9~1 

63 .. 951 :681$148 

394.322:560$394 
õH .083 :i19~787 

216.760:559$393 

Abatido o saldo ouro convrrti<lo á taxa de 16 d.; verifi
Cí!--SI:l Q. defidt de Rs. i OS. 8~2: 097$456. 
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i~H: 

Receita, \iuro .. . ........ . ...•........... 
Despeza, idem ... ....•. . .. .. ..... . ...... 

~ 

··De{icit .•. ..• ..... . . · .........•... · .. 

Receita, papeL ......... . . : ....... . ... : 
Despe:z.lt, idem .......... . ....... .... ... . 

De{fc·it •.. . ....• : .•. · . .. ."_ .... .. ... . . 

_, 

75.871 :279$413 
80.238:868$362 

4. 367 :588$9;4.9 

283.497 :377$98'6 
612.11:3 :946li\1'9:0 

328 . 616 :568$204 

· Com a conversão do &e(icit, ouro, á taxa de 16 il ., veri- · 
ca-se o de(icit· total d~ Rs. 335 .~86 :874$555. 

191:'): . 
Receita, · ouro . . ....... .. . . .. .... ... . ... . 
Despeza, ouro ... ; .....• . ..•...... .. : . . . 

Saldo . ....•....•............•. ~ .... 

Receita em ·;>àpel •.. ••• • • • • •. .. .. •. , ... . 
De~l\)ez.a, _idem: . . : ..... . , •........ ... · ... . 

~~ . 
J)e(icit. • •••.....•• ·; ••..... ~ : .• .. .. 

85.686:9.29$269 
79.022:856$195 

6. 664:0'13$074 

299. f44 : 424$667 
. 516.6~· :6'1.8$565 

2i 7 . 484: 1.93~898 

Convertido o c>aldo ouro á. t.a.~a de 12 d .. verifiea-se o 
fle(icit de . Rs. 202 .la 90 :029:$482 . 

. 1916: 
Receita em ouro ... . , ........ ....... . ... 611.278:953$.243 
,Oespeza, idrun . .. ... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8>4 . 133 :335$989 

De!icit" .. .. .. . .. . . .. ....... ; • . . . . . . 22.854;382$745 

Receita em pàpel.......... . . .. ... . . . ... 33'9.174:760$210 
Despeza, Idem . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . . • .. 496.080: 2~9$134 

Deficit . ... .... . .. . :.. . . . . . • .. . • . . 156.905:4-88$924 

1916 (seguimento): 
Com•P.rtido o defjcit omo á taxa do 12 d., obtem-se o 

deficit totnl de i91.66i :i83~43'5. 
19f7: 

Receita em ouro ..... . . . . . .. . ... ... .... . 
üespe.za, idem . . . .. . ............... . . 

Defic!t. 

6. 438: 4S7~382 
105.<i42:964$799 

39.004:477$4!7 
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Receita · Pm papel .................... . 
Desp~za, idem . . ; ..... :- ............. .. 

De{it:it . 

·. 

357.$70:589$376 
563.044.:463$335 

205.173:873$959 

Convertido . o dr:ficit. ouro á taxa dfl ·18 d. verifica-se n 
·ilcfidt global de 2Sfi.183:173820P.. · 

)918: 

Receita em ouro .......... ~ ...•........ 
De8peza, iden1 . . ................ · .•... 

Saldo . . ................... . 

. Receita "!I! · papel. . ..... ~ ............. . 
. DP-~peza, · 1aem ....•... .'.: ........... . 

Dej'fc.it . . . . ................ .. 

1«4 .. 031 : 960$321 
35.911 :276$7M 

68.120:683$567 

371.214:398$085 
5H.510:698$421 

143. 296': 300$336 

. Feita a conver.são do saldo ouro a taxa de H d., apura.., 
se um de{icil de 1 L ~20 :696$31-L • . .,. · 

Pela m·eusageni do Sr. Presidente da Republica verifi
cou-se (Jl..le o flxercicio de :1919 não teve melhor sorte e foi 
igualmenle deficitario. 

O movimento financeiro desse exercício ainda não apu
r:lâ@ foi o seguinte: 

Receita oúro . . .......... :·: .........•. 
Despeza ·ouro . . • •..••...•............. 

·saldo ouro .. . ... ~ ...........•.. 
, .. ·-. , . . . 
Rece1ta pap<:l. . . ~ ............•..•.... 
Des!lcza Jlapel . · • • •....•.. · .......•..•• 

. ' ' 
· Deficit papel • .· ........... : .. . 

80.007:079$682 
37.873:269$684 

. 52.133 :80,!}$998 
4.01.652:196$646 
514.04.4:182$154 

112 • 391 : 985$508 

·A divida externa em 31. de dezembro' de 1919 era de 
1 02. 392. 031 de libras êSterlinas e 322.349.500 de francos. 

A divida interna t~onsolidada era, na mesma data, de 
1.D42.35Q :600$, tendo si<io em jnneiro deste- anno elevada jã 
de :too.ooo:000$000. . · · · . 

O papel-moeda em circulação era de' i. 72'9. 061 :523~, 
em 31 d~ dt>zembro de i 919. . 

O ex:eretcio de 1920 não nos sorri, quanto a possivel m~- 
ihora da no:,;s~· situação fjnanceil'a. 

O quadro ·s_eguinte resume o trabalho orcamentario do 
corrente anno, feito na passada sessão legislativa.: 



Proposta do Governo Yotado pela Camara Ü1'çamonto definitivo depois da 

Despeza 
. revisão do Senado 

IJOlO!l minisLerios 

·Ouro I Papal Ouro I Papel ·Ouro I Papel 

Justiça ......•......••• 23:786~800 06.713 :880$1W7 2.3:'788))800 õ7.327:332S~o7 23:788S800 51l.712:4tl2$i31i 
Ex.terio1\ .. . ~., •....... 3.876;6!l1$Hi i.43i!3208000 3,91&:657~1H - 2.276;320SOOO 2.30i:320SOOO a. u~q.: 8578lH 
Ma1·inba ..... · ••••••••..• ~00:0008000 52.3Ml:4988398 ~00:000$000 !>0.04.!i!B2fB396 200:000$000 !i0.945:89B$398 
G tte1·ra . , , • , , .. , ..••.. . f 00: 0008000 J Oi • 836: IH 8$280 1. • ~o o; 0008000 . 107 • .202:.2773308 i.()O(};QOO~OOO {09.640:11928704 
Agricultura ............ 8'1>:G80S352 25.698:353$54,!) L 0&2: ô8083li3 21l.71)1: 3!í3$~45 i.062:68083o2 3L657:259$f05 
Via·çl!.o •.•..•..••.••••• 2i.1Hi9:6468972 2:i7.52i:447S2i5 i8.637:9ã98l6ii 206.485:2308295 !8.466:506$365 208.li0f :DSS$94!). 
Fazenda., •.••••••••••• 48.928:667$220 J32.9tí8:22i$696 48.703:63iS040 :135.782;8693196 48.717: 03! $040 i36.576:U9$i96 

Sotnma.,. ..... , ....... 7lS.735:4-oi.Of4,56 õ88.!108:90986H 74. H3: tHIJS468 õB8. 82-~: :144$2~9 72.372:32681í!>7 60J ·• 078:564-8595 
, 

Rocei ta total ......... !2.2. i34.:04.9S4~o 42.0.~39:0008000 i Hl. 4-li2.: M 7S4:00 SOL 768:0005000 :119.-4:5.2: 949$400 M4.258:2QO~OOO 

./ 
Convertido o saldo 

\ Deficit • .......... ~ -.• , . ouro a papel ao 88.966:3698517 ' cambio de H 

S;~.Ido •••••••.••••••• Idem - : - 3!7:606~054 - 263:38tiS7os . 
' 

. Not"- o saldo ow·o roi reduzido a. pdpel ·ao cambio de f4. A receita foi aomputada toda, inch!sive a destinada á applicaçã.o 
t)Specutl, 

C.-yol. XV-Pag, t56-f-

() 
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lii!:SS~O EM ~U DE U:&Z~!ol:SRO DE 19'W i li 'i' 

·Foi vo:tado o Ol'carucnlo com ·um pequeno saldo, obt.id•J 
á custa de uma fict.iciu. rcduccão de despeza. 

E quando i:slo cu nl'f'it·mavu. da tribuna. út. Camara, n.:• 
ultimo mez 'li :'I. passada. S!!!:Siio l1J!)islativa, o Sr. ,Antouío Cal'·· 
los respondia t.o::üu~lmHnle: 

q;Confel:'so 1qu'e. .IC:~Iãn ·~l!tl<l'' •aut.orizadas deo:spezas fó\·a 
t.lo .orçamento pat•a Hl:W. Nl!nl eu poderia contestar a vet
dadc do voto Ja. Cawat·u ~ulll'(! us set:cas ào .Nordeste; do voto 
da .Camara quanlo uo mull \t'iu.l de estradas de ferro, . além d~ 
ou:t.ros. Mas lenho tlr· r<'I.\HUlw.ccl' que, para todas essas pes
pezas, a Camat·a eslli uu !ol'ir.tutda operações de credito o qu1~ 
será por conta. de ~'ll•lll'"~limos que terão de ser realizados 
esses rserviços. 

Não deYc, pnis. SN' in,·ocuda essa. .despeza de caracter 
todo especial e corrrndu por fundos espédaes, ;para se ar ·· 
gumeutar contra. a liitun<;fw •financeira. de 1920.:~>. 

E accrcsccnlavtt: 
~u acredito ctULI t~m l \120, tYXecutado este ort:.amen!.o, no 

qual se dão ao Govornu vct•bas bem mais amplas do que a.;; 
do corrente anno, n\c~Km•• tnní.s amplas do que as peodidas 
nas propostas, niio s~M .possível que tenhamos creditas sup
plementares.». 

Analysando um nt•tij:W do Sr. Otto Prazeres o nobr~ 
Relator deste orc.untt'ntú tll1.in. n~ssc mesmo discut'.::'f), qut~ 
taes des;pezas em nn<ln comprotneltel.'íam a os iiuação e accre~ -

. centa ... -a: · 
. · <E' per!<!itamouLt\ 'JlO~Eiivcl qué o ore-amento gerai G~t 
Nação se execu I~ no dccm'l!O do c~ercicio, de modo a fugir 
a qualquer comt('rn[lOl'l>'.n~,;üo eonl {) de(icit, não consideran-:io 
de{i.cit as .despt';~a!'l ·r~lf.ll" t!m apolices.>. · 

E cu apnt'f.fl(!l : 

«Como 111(\ t:mudtlf'J'ar•ia feliz si jsso !osse e::cequiveb. 
E o •Rc'lat (ll' tlil llt'<ll'iln dizia então <IUC si o de[icit S<! 

verificasse a culpn MN'in do Governo e não da Camara. 
E c) de('icit ~~· wl' ifit:l>lt ! . . 
Agora o cnllfl•rmt (J nobre e notavel Relator da rec(~It a 

nas 'seguintes 1 inhu~ 11•l son 1)arccer, ' na 2~ discussão: 
.. «Por conLa do I!XI!rdcio ode 19:20, ·e até ·á pt•esente data, Jií, 

for.am a:berlo!:l crenl1o!l ~xtraordinaríos, especiaes e supple
mentares no f.ol!ll dr: 
Ouro • • . . . . • • , ... , , . .. , ....•... •. 
l' apel •· . . • . .. . •.. ... .. . ... · .... · ... . 
Frs. • . . . . . ....... ... ...... · ...... . . 

2.198 :4Wli323 ·. 
317 .5Sf :707$352 

. 3<ii0'. 320 . 5-Hi 

O credito r•m fi'IUWOS se d-esdobra em duas par tes, sen·Ó•" 
uma de 200.000.000 dA í'rs,. be lgas, d estinados ao pagamento ca rever~ão da rMI' dl' ''il\~_;ão rerrea ·arrendada-- á Compa-
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~nie Auxiliaire de Chemins de Fer. au Bre.sil, ,e a outra, 1P 
u·s. 140.320.546, para pagamento á Cornpa.gnie Français0 
àu Port de Rio Grande do Sul, pela transferencia dos servi
~os da barra do Rio Grande . Ambos · os cre.ditos foram a.ber
tos ao Ministerio da Viação . 

As importancias acíma, em ·ouro e em papel, assim s·e 
t.liscriminam por nünisterios: 

·ouro Papel 
Jus-tiça. . . .... .. I 10.468:346$48:> 
Exteriót> .. .. .. 150:000$000 150 :.000$00U 
Marinha ......... 30.463 :012$60ü 
'Guerra . 30 .154:757$105 
Viação . 27 :Hf$323 159-.172:687$913 
AgMculLura . 2. 02.:1 ; 000$000 7. 344 :708$·50U 
Fazenda . .. ... ... 79.828:194$745 

--------
-" 2.198 :'4ii$323 317. 581 :707$362 

inclusive 0S credites, no tota1 .de 14!}.863 :000$, papel, par~ 
pagamento iie despezas com apolices, (:Uja emissão já foi au
torizada. 
, Addicionadas ao :total .papel as quantia'S de 80.000 :000~. 

pro dueto da conv(lrsão . de 2{)0. ().{)O . 0()0 de francos bel:gas, ã 
.r.axa média de $400 por franc.o, ·e . tambem a de réis 
39 . .\58:137$535, producto da conversão . de fTs. 140.320.546, 
<'1 taxa de 28;1,2 réis por franco, teremos a imp·ortanciá totaí 
ce 437. 039:844$887 ; 

Embora se -trate· -de um credito que exige ·desembolso 
immediato da respctiva ilDq)ortancia, de.ixa de ser a<ldicío
·na<la ao t otal acima a ·d e 100 .. {100 :,000G, papel, ·em quanto 
ín~porta o credito especial aberto pelo eecreto n. 1 L WO, Jjc 
1i de ma;rç.o Uiltimo, para atíender á acquisição., no Brasil, 
de oprodnctos n~ionaes, em virtude de · convenios commer
claes com paizes estrangeiros. 

· As importancias de mais vulto destinaram-:se a: 
Obras contra 3lS seccas do n~rdeste (leis ns. 3. 9S5, de 

25 de dezemibro ·de 1919, e 3. 991 , de 5 <le janeiro de 1!f2G, 
40.000 ;000$ (em a;polices); · 
' Auxilio ás populações f lagelladas ·de diyersas zonas du 
paíz (3. 995 :000$000),; . . _ · 

Acquisicão <le .materi-al e melhoramentos -dos servi-cos da 
Marinha (3{) .000:000$000 - · apolices); 

Reorganiza~ão do EXercito (30.000 :0(}0'$ - apolices); 
Paga:dlento de salár1oo ao ;pessoal· jornaleiro da Central 

.do Bràsi.1 (12.520::~67$750); · · 
. Mel-horamentos · de serviços e . material · na Central cto 

Brasil f2.3. 400 :000$000) ; 
· T:nstallaçã.o e acquisição de -material fi.:x:o e roda:i:ll.e . para 

a Estrada de FerrC> Noroeste d o Brasil ( i 2. 300 :000$000) ; . 
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Rescisão do contracto de coustrucoão e -arrendamento tla. 
:E..strada de Ferro Central do Rio Grande rio Norte réis 
(9.863 :573$824 - a'];)olices); 

Para pessoal e material e demais serviços de reparação 
do abasl..ecimento de ~"Ua á Capital Federal (1.042 :OOIQ$000}; 

:Qespe~as de acquisção de sobresaJlentes ;para os navlJS 
da Armada (:115:436$010); 

Installação de uma usina ·em Cachoeira, Estado de São 
I>au1o, para utilização do carvão· nacional (1.500 :000$000}; 

Acquisição ·de material fixo e rodari.te 'Para a linha fer
rea de Barra Bonita a Rio ·do Peixe ( 1.889 :260$000); 

Acquisição de roateria1 fixo e rodante para. a :E1Stra<ta de 
]'erro Oeste de Minas, melhoramento de ofJicina-s, etc., réio;; 
t8.300 :(}00$00{)i); 

· Ac;quisicão de :r:na:terial :para a Estra'(]a de Ferro São 
Luiz a Caxias (1. 000 :OOQ$000); 

Tran.spo.rte, recepção e hosped'agein de imm~grantes 
(2.0001:000$000, ouro); 

Recenseamento geral da população da. Re.publica, cpnjun
tamente com, os recenseamentos agricola e industrial do paiZ 
(5.000:000$000); 

Custeio da SU!Perintandencia do Abastecimento no cor-· 
rente anno (300 :000$000.); 

8Brviço de combate á lagarta rosca, mantido pelo Es. 
tado de S. Paulo - Subvencão (S2G:000$000); · 

· Fundacão de um centro agrir.:ola na zona de Oyapock, no 
Pará, e . localização de 300 farnilia6 -de nacionaes ..... 
(600 :·000$00(}!); ·. 

Aug-mentO de vencimentos do·s funccionariO'S pub:![CO'S, 
civis e militares (31. 787 :982$679); 

Par-a ínactivos e pensionistas do Montep~o. etc.. rêis 
(1.300:000$000)~ 

Fiscalizal,lão e mais .ctespezas dos impostos de consumo 
(3 .888 :066$262) ;. . . 

Para defesa sanitaria dos portos da Republica e prophy
laxia de molestias que reinam em varios .pontos do ter:rítoríc• 
nacion~l (1.289:21-3$088); · 

Construcção dos z<aroaes de Montes Claros e de M:arianna 
a Ponte Kova, E. F. Central do Brasil (2. OOiQ :000$000); 

Para material, combustivel, lubrificantes e estopa, cre
dito supplementatr, ·para a E. F. Central do Brasil, réis 
(10.766:655$aOO); 

Para pes·soal e· material do Departamento Nacional da 
Sauàe Publica (3. 421 :329$347) e varios outros ereditos em 

. importanc_Ia 'menor, inclusive .para pag-amento de debitos em 
virtude de senten~a:s judiciarias, no totrul de 524:963$099. 

Pendentes do Congresso, tambem '.POr conta <leste e:x:er
cicio, .estão creditas de diversos ministerios, sendo : -

Justiça - 4:200$, •ouro, e i .iôi :615$052, papel; Viac1lo 
-- 5.279:191$143, :J)apel; :Exterior- 013ro, 2:666$667; Ma
rinha - papel, 7 :720$671; · Guerra - papel, 269:21 7$968; 
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.AgriculLura - 445:096$, papel; Fazenda 1.-~34:·1-íi$76!<, 
curo, é 13.093:1858538, papel; seja o total de 1.-í·H :31()8$431, 
curo, e 20.256 :026$37 2, papel. Recapitulando: 

C-redilos em apoliccs • • 
Idem, em dinheiro 
I•j_em, solicita~os • 

2 . i98 :411$323 
1.441 :308$431 

Papel 
149.863 :000$(){)0 
287.176:844$887 
20.256:026$372 

3.639:719$7õ4 457.295:871$259 
-~-------. 

Segue..,.se o que a Cama1·a toda ieu," oomo sempre l~. aliá~;, 
com todo o cuidado e prazer, os pareceres luminosos do illus
tre Relator da Receita, cuja divergencia reside apena.~ .em 
acha.1· en quP. S. Ex. devia ser o chei'e da reforma· tr!bufa.-ia 
e advogai-a francamente, de modo a acabar com a iml}uidade 

·· tio systema fiscaJ actua~ c S. Ex. , no. emtanto, prefere ater
se a essa formula ' de augi:nentar os impostos todos os anu.os 
com stoicismo. extraordinario, digno d~ nosso respeito e con
sideração, porque o Relator da Commissão de Fina.nças é 
quem mais soffre nesta Casa~ pelõ que 1'az e l)e!o o:plP. não 
faz. S. Ex., com· o seu par~cer, arca com toda a x:eo;ponsa
bilidade., e <lef!:lnde medida:; coma, por exemplo, o im•.DOsto 
de consumo .sobre 6 asmcar. que desd.e logo devia s~r -pago 
de primeiro de ja·neiro, 11ara deixar sem ·.ser cobra-do. toao o 
anno, o imposto sobre a renda ~ indusfria fabril, que até 
agora nada -rendeu. · 

De modo que é contra: a iniquidade do regimen fiseal que 
reclamo, que venho protestar desta tribuna, C..'úmo tenho feito 
sempre que se discute a ·Recejta, todo~ os annos, e como hei 
de fazer emqua.nto tiver ~ h-onra do mandato que me foi 
conferido, e tiver forcas. p-ara isso. 

O de{ieit é,. pois. chronico e este orçament() para i 921. 
não se apresenm com melhor aspecto,. 
· o equilibrio ainda não está feito, nem no pap~l. :porque 
as d.e~pezàs ,autorizaôas nas eaudas das leis da ccspeza são 
a-vUltadas, P. no eorrel' da discussão apresentarei 9 quadro de
.monslra.Uvo· deslta. verdade •. 

Coin o actual systema tributario elle conUnuar:-á a mani
festar-se todos os annos, por maiores que seJam os esforços 
dos legisladores, e ãinda que a tarefa do equili'brio esf.Pja1 nali'l 
mãos de um esta!jista dct valor do Sr. Antonio Carla~. 

A Receita não •p-óde fa7er face á De.speza, sempr,. cre&- . 
eentto. phenomeno natural em todas as nacões qUP. nrCtgritlP.m, 
e uão peculiar ao Brasil~ nem signa~ de má orientação admi
nistrativa. 

A Receita. provém em sua maior· part-e da importar;ão e do 
consumo. 
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SESS.~O E::\l :tO lll> DEZE~llmO DI!: 1.920 

Qu~nlo á imtrt>l'Laçãu Lemos arreca~ado: 

Anuo 

1889 
1890 
189i 
i.892 • 
.HW3 
~1 S9!t 
1895 
1896 
:1.sg7 
1898 
i899 
i900 
iSD1 
:1902 
i903 • 
i904 • 
1905 
19(}6 • 
1907 
1008 
1909" 
1910 • 
i91i 
1912 
HH3 
19H 
i915 • 
Hl:l6 
i917 
1918 
HH9 

.. 

IMPOSTO JJE IMPOR'1'AÇ.~O 

•••••• o .... 4 .... - .. ............. . ...... . 

•• •••••••••••• - •• o . .... o ......... .... o • 

..... ... .... ....... ... o . .. . ...... ... .... .. - .. 

' o • , •• o . .. .. - •• ~ o • o o • o o ....... o o • • .. • • • 

.... . ... o .... o •••• •• • . • • •• •• •••••• o. 

• O O .. . I O O • O O 4 • O o o • o0 o o • O o o O • O O <I ... 0 4 

............. . ..... o .. .... ... .. o ••• ••• •• 

• ' ... o ••• o o ... ..... ... ... o ...... ., . o .... . 

• .. • .. • • • • • .. • • 04. o . o o o- ...... . ... ' ••• 

..... o ... o •• • o o •• o o • - .. o ... o • • o • - ... . o 

. ... • .. • • • • • o o o ••••• o.-. o ••••••• 

.. • ....... o • o •• o , .... o ........ o ..... o •• o • 

.. ...... o •••••••• o o .. .. ............. o • 

•• •••• • o .. o ............................. . 

• •• ti I • 00 O 0 0 •• O 00 •• O O 0 • o ~ o o o • O a • o • 00 " 

••••• o ••• ~ . . ........ .. ................. . 

•• o .......... . o ............. o • •••• •• • 

........... ... .. ...... . .. 4' , . · ' f ••• o •••• 

..... ... ... . o ....... ' . . ........ 'O ..... ...... . . ........ ... . . .. ... . .. ~ . ............ . 
•o .. ......... o ..... -; , ..... . ... . ... t. o .. 

...... ~ • • •• ;. ........ ... .......... o ••••• 

... ...... .. . . . .. ... .. ... .. o"·• . ........... . 

• . . . . .... o ........ . .. ... . . .. + ...... o ~ 

... • ............. o . .. ..... 'O ... .... .. .. . : •• f' ..... . 

.. . . ..... - ........... o • • o ... ........ . 

• o ••••• o ... .. - ....... . .... . ...... o .... •O • . . 
f' • • • • .... o . .. .......... . . ... ..... o ........... . 

lo! 

Cunlo de 
ré i::> 
papel 

00 .216 
i00.487 
10<5.222 
1J.Q.6~1f 
131.991 
:135.528 
15\1.117 
:!62.982 
325 .640 
.220.-'140 . 
i9g..sst 
'180.237· . 
174.725 
1'00 .391 
2<!6 .337; 
2'09 .584 
~18 .851., 
193.889 
231.:009. 
236 . 196 
230.51!7; 
286 .648 
3i7.96s. 
348.241 
3·44 .372 
:192 . 127 
152.333. 
180 .86~ 
151.565 

. Si analysarmos impos~o de consumo inLcrno, v.;ui:ficarf.l
mos que· a somma dá quantia. superior a "ieis mil-hões ·on
lürm e o quadro que daremos daqui ba p<>ue~; o. im
posto a que o illuslire Relator doa ,Receita; é tão ~ym
pal.hico vi,;to que .entende que a. .sua repercu~s~ ~ roal
mcn:le inscnsivcL como já sustent.ou da tribuna, m·.wurando 
demonstra1• pelo cal.culo qu~ essa inddencilll era tãii l)equena 
sobre cada um que não V;:J.lia a. p ena g-riLar contra elh. 

O SR •• <\..:.'IITONro CAICLOS - Realmerile, não houve ncnlmtn 
pl'otesto. \ 

. O SR. 0 C1'AVIO RocHA - ~ão houve protestos porque os 
l)rotes~s são contra os governos, e ~-ão contra o imposto -de 

~.- Vol. XV. U 
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~onsumo, _vis lo que o grande publico não discet"ne no.-; -tributo~ 
~ c.~mo v. I~x. sabe, a questllo de ineidencia tio üupo,;t.o _ê-, 
11u1to ·eomphcada, tanLo que sempre ha divergcucin tJHti·e o:; 
1Ue ~nL~nde~ do \ls:sumpto, cada qual procurando Jcmoustral' 
·~sa meHlene-1a IJOr processos especiacs de mo(lo a db:er que 
r:flectem aqui ou alli, conforme os résvectivos ponto~ de 
·rsta. 

O Sn. AtU.:UNDO Bvru ... 'I.MAQUl - Aeabam se atrapalhan
'.), .. (Riso.) 

O Sn.. OCTAVIO Roc.HA - Perl'citamenlc. 
. 9 publico não discet•ne, dig() eu; mas é uma obra ünpa
r_ohea esta que se faz no Parlamento, porque o Governo pro
"lamente dito, o Pode;· Executivo. C.etentor da administra
ia, e que tem -de lidar· com o povo; é quem .soffre. 

O Sn. AN'rGNlG C:A\"Loo;; - Mas· como o Poder Executivo, 
1i regra, é o principal causador d~ de{"icit, até certo ponto ó 
1tural que soffra ... 

o SR. ÜC1'AYJO RocHA.- ~ão subst:rCvo . a opinião de 
. Ex. 

\ 

.O SP... ~'l'OMO CAnLos - "No Bra::lil, em n:g.ra tem sido 
~im. 

O Srt. OCTAVI(• .HocHA - O Congtesso t~;_m Lâ!~ubem a ~11a 
·)ta de !'esponsabil !dade. · . . 

Vollo i fainha th~se: o i.rnpos~o de consumo interno tem 
o largamente ex9lora,do CO!LO t'on.te d.e re.nüa, CQffi a.<tto llre-
1.0 para as classes pobres. . . 

O SR. C.A)iiLLo l)·R.<.:re~ -..: E' por isso quu não appare~em 
r-eelama~.:ões: e.;;sas c~àlS~es 11ão podem recla.rna,t•, não tcem 

o sa. ÜCTA~Io R-oci:u- Coma dizia., a' {}Oi[Julac!ãO não (lúda 
inguir bem e-sse phe!lomeno .. Ora, lhe dizem que respon
d pclo qué .succed.c é o :Governo do l\!at·echal He1·mes, ~ 
·~ ·Governo acaba impopula;riza<C!o~ porque se cspalhJU . :1. 
vicção de tJUe foi elle quem trouxe toco:s os rr...ales ao pa1:.~; 
outra f€ita~ •1Uerem eslabelecer a crenr:a geral de aue o GIO
w do Sr. Epitacio Pcssôa é nera.sto, pt·acuram fazer, vm: 
t.s a:s fúrruas, a propaganda contra elle; quando o ~ex·to .e 
o erro não estií. nos governo:;, Q erro c~pital está nas -!ct~. 

·aita de• orgauizar;ão, e o Governo EplLacw, como o Governo 
mes, como o Gcverno Wence;;lau .•• 
o sn. _\;.~"l'0!\"10 CARLOS - Este, énf.ãt~, !>l'a muito bom, polo 
,rio ter,temunho da o11inião publica. . · 
o SJl, ÜCTAYIO RoCHA- ••• apezí!-I" de te!" usauo c abu~ada 
emissõt>~. nen-hum dcllc.::> é grande rC"::>pon::)avcl peta LJU~ 
occ.o.tren.do. 
O dofeíto co.nsíste erri não :;c ier até ar;ro.ra ab_ordado de 
~e o problema da l'ei'orma tributaria., onde rcSldc toda a 
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qu.e~Lão, segundo ~neu modo de ver, c devo dizr:t· que tambem 
cnnfonr,c a mane·1ra de pensar da bnncada do Rio Gra.nde do 

-!3ul P. do Partido Republi('ano Rio-Gl'andensc, (tuc tem coroo 
Jl.!_ll1Lo df? seu pro;;ramma a. remo~la()ão tdbutar ia, a insl.iLuí-
~~ao do Imposto sobre a renda, •lcsaggravando as classes po
lJrcs c lançando sobre as costa.s dos ,ricos a part.c mais pe-sada 
da taxação . 

Agçl.'a, para responder, ligeiramente, ao nobre Relator 
d;}_ neeoita, quando o am10 passa-do affirmava que os impostos 
de c on<sumo não trazem a carestia da vida, não onm·am dire
cla;menlc o povo, e que o vu lt-o dos mesm os ' impostos era. 
rna1s, uma conscquencia ·do a.ugmento da populaç-ão ... 

O SR. A:\'TO~Io C.-uu.os - Da p.roduccão. 
O Sn. OCTAVIo RocHA. - .. : · o do desenvolvimCinto do 

paiz, vou provar que eHe é, em grande parte-. devido ao au
g_mmto .de taxas c á inclusão, de a-nno para a•nno, do ncvos ar-
tJgos tnbutados. . 

Ex~rr.inando a legislação a ree:.pcito. verifica-se a evolu
ção extraordinat'ia que tem soffrido tal imposto, sob ~se du
plo a-specto . 

A exposição que aqui t.enho, lei par lei, desoe qtl(} o im
posto foi instituklo, ·até a ultima, votada o auno passado, 
pr•odur-to 'tJor producto, deixará patêntc que o rendimento do 
im)}Osto de consun.-o .tem crescido pelo augmcnto e diffusão 
ca:da vez maior das taxas. escorchando as cla:>ses pobres, em 
beneficio das mais favorcci-dru;, que não concol'rcm na. pro
por·rão de suas posses. 

O irripo5to . de consumo interno tem sido largamente el:
plorado, -como fonte ·de reF1da, com alto prejuízo para. 35 
da::ses pobres. 

· N nm se diga qu<l o augmcn(.o produzido ·na arrecadação 
:;rja consequenlc ao au~mcnto de :popula~:.ão. ~ ao d ~senvol
virnr.nlo do paiz .. Ell~ r., em grande parir. devido ao !l.ugm0nto 
GIJ laxa$ c á indu5ão de n.nno para- anno de· novos . al't.Jgús 
taÃado-;;. . · · 

Basta attendcr para a seguinte c:\-posi!(ãO da:> leis vot.adas 
sobre o assumpto, que é longa, mas bem e}ucidat-iva;: 

FTJMO 

1'.0i n . 25, de 30 de dezembl'o de 18!l I. H: 
F\ln1(l r~m IH'lllO, por 25Q grammp.s {)U frac!;:ÍÍO de 250 

;;r·mnmas . . . . . . . .. .·. . . . . • . . • . . . . . · · . · · · 
FtiltÚl lksfia.do. picado ou migodo. JlOl' 50 gramma.,; 

it·mr~ão de· 50 g1·amm!ls . . . . . . . . . ... •. . . • • · · 
ChaJ'II los: por 20 grammas ou fracçlio de ~O gr·am-

mus ......... . .. . .....•......... . ..... 
r.ig-al't'os.' por 20 grammas ou íra~:l;.ão ue zo gtamma"' 
RalhÍ dn flUalqur•r motlo preparado, c qualquer que 

seja a sua. denominação (!.aba-co ou caco), pot• 
30 gramma!: ou fraccão de 30 grammas . . . . . : 

$050 

$020 

~02J 
$010 

$010 
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l,eí n. i2ô A, de 2f· de. noverohro de 1892: 
Femo em bruto,· estrangeiro, por 250 gramma:S ou 

frar,ção desta. unidade ....... . . . . . . . .. . . .. . . .. . 
Fumo d~fiado, 'P}caoo ou. migado, nacional, por 25 

srammas ou fracç.ão desta unidade . . . . . ... .. . . 
Idem, es trangeiro . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . · ... 
Chflrutos, por um, estrangeiro (nâ<l foram tributados 

os nacionaes . . . . . . . . . . . . . • . . . . . ..• •.• . . . • 
Cigarros, por maço até .20, e por qualquer fraoção 
. . exced~te de !?iQ: · · 

Nac1onaes . •. . . • • • .. . . • . . . .. . . .. . . . . . • . .. ... 
E-strangeiro . . . .. . . . . • . .. ' . . . • . . . . . • .. • . . • • • 

$1.00 

$010 
$020 

$100 

$Oi O 
$030 

Os d·e mortalha ou capa.· de fumo pagarão o dolJ.ro destas 
taxa~. · 

Bapé, por 125 grammas ou fra.c!iã.o destA unidade: 
l'í.àcional • . . .. . . . . • . • . • • . . . • . • • • • • • . .. • . • • • . • $020 
estrang-eiro . .. • • • .. . . . . . ... . . . . . ... . .. • . f<ffiO 

Lei n.·. 191 A, de 30 de setembro de i893 :. 
:Manteve as taxas .da: lei .n. 126 iA!. 
Lei n. 21&5, de 24 de dezeinbro de 11'894: 
inc;luiu no 'imposto ·do fumo nacional o m.anufa.ct.urado 

em cigarros, r ecaindo o imposto dos c-igaiTos sómente sobre 
os estrangeiros, pagando o dobro da taxa quando tiverem· 
mortalha ou capa. de fumo;· elevou a taxa ó> fumo preparado 
estrangeiro para $0Ml, e reduziu o imposw do rapé nacional 
a $010 . 

Lei n . 359, de 30 de dezembro de i895; 
Manteve as taxa~ anteriorP.s e creou as seguinte-s: 

Charuto. n acional, por unidade. • .. . . . .. . . . . ... . . . .. . ·${}\15 
Papel para cigarros e seme!hantes : · 

Em folluts ou rolos, por ldlograroma .... , . . . . • . • • • . $500 
Em livrinhos ou mort3.lhas dê árroz ou milho, por 

kilogramma . . . . .... .. . .......... . ....... ; • 2$500 
Lei u. 428, de 10· de dezembro dn 1896: 
Altcl'ou a laxa. tio fumo ern bruto estrangeiro de $100 

lJ.Ol' 250 grammas OU (racçãO, }ara. $250; a do fumo prepa):'aclo 
c:;lr·angcit·v, de ~0-iO por 25 ~p·ammas ou fra.c~.ão, para $05ü; 
a do rapé cstl·angeiro, de $060 por 125 grammas ou fracç.~ó. 
l),al'~ $1\lO; a <los r.ig~wros estrangeiros, àe ~030 por w.aço llc 
2U uu Jt•ncc;ão, pat·a $%U; llmitou o imposto do papel rat·a. 
dgarros ou em livri:lhos on mortalha~. a 2$500 por kilo
gramma; u modificou a uo:.: charutos nacionaes, .assim: 
Por dli.n·uto vendido '!m caixa ou àe preço de fabrica 

ínfCI'iOr a f60RO • • .............. • •.• • • • •.• • • • $002 
.r.o1· cenlo vendidos a granel ou de preço de fabrica 
. superior a $<780 aada um • .••••. · ••••.• . • ••••.• • .,: $020 
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J~ t?.i n. 189. dn 1~ :Jc d Pzemhro de 1897: 
Elevou a $005 <l t:~.:-ta do r.haruto nacional c a $050 por 

(;t'nto de charut os vennidos a ~ranel ou de preço de fnhricn 
infer ior a $080 ·r.ada um : e modificC\u o imposto sobre os ci

ga'I'ros, taxando-os a $010 por maoo de v inte e excluindo-os 
ãô imposto -do fumo prl'paraào. O mais como na 1ei n. 428, de 
1 O de dezembro de 1896. 

Ld o. 559, de 3! de ·dezembro de 1898: 
Modificou o imposto pela seguinte fôrma: 

Fumo desfiado, nacional, por 25 grammas .. ... .... . 
IdE-m, I."Sf!'angeiro, por 25 grammas . .. . . .... . .... . 
Fumo desfiado, nacional, ('.Om mistura ou preparo de 

· fumo e~trangeü'o , por 2!'> grammas ..... . . . ... . 
Charutos nneionaes àP. preço inferior a 80$ o milhei-

ro. cada um .... .... . .... .. ..... ... .. .. : .. .. . 
Oi tos de preço superior. cada um ... .. . ..... . . : .. . 
Ditos estrangeiros, rada um .. ...... . . ........ . .. . 
Cigarros nacionaes. por maço até 20 ......... .. ... . 
Cigarro~ eslrà ogeiros, por ma~o ... ..... ..... ... ... • 
'Rapé nacional, por i 25 ~amrnas .. ... . . ..... . . .. . . . 
Rape estr:m~ciro. por 125 grammas . .. ... ..... . ... . 
PaltJa nacional, por maço de 50 ou st:.as fracçõe:; ... . 
Dita. estrangeira . . .. .. .. . . . . ....... . .... .. , .. .. . 
Papel. para cigarro,. Elm rnort.alba ou em JivrinhQ, por 

maço ..... · .... .. · . ..... . ... . . ... ....... .. . .. . 

L ei !1. 640, de 14 de novembro de 1899: 
Mant.f.ve as taxas anterioores. 
I ,et 11. 6H, de H de novembro de 1899: 
Especial do impo;;to de consumo. 
Estab~leceu o imposto 'Pela fórma seguinte 

Charutos cuj o preço não exceda de -iO$ o milheiro, 
cada um ........ . ................. , ... .. ... . 

Idem de preço de 40$ á 300$. cada um . ..... . . .... . 
Jdem cujo _preço exceda de 30.0$, cada um . . . . ... .. . 
Ci~arros. por maço de 20 ou sua' fraccão .. . . . ... •.. 
.Fumo desfiado, pi-cado ou rnigado, por 25 grammas 

ou sua fracção . : ...... . .. ............ . ..... . 
Rapé, por 125 gram_mas ou· sua. frru::ção ... ... ... .. . 
P apel para cigarros, l'ffi Jivrinhos ou m aQos, até 130 · 
· n1orf.alhas ; . . . . ..... : . . . .... . ........ . ... . 

:.Pn~l para cigarros. em blocos de 1:000 mortalhas. 
l para fabricant es nu cigarreir as, cada bloco . ... . 

Palha; por maco de M mortalhas ~u sua ~racção . .. . 
J ... ci n. 7 4'i, de ~6 de dezt>mbro de i 900: 
Manteve as to.xas anteriores. redm':indo, porP.m, 
a $010 a de cad~ maço de 50 palhas nacionaes 
par~ cigarros. 

$040 
$i20 

$100 

$008 
$020 
$1.00 
$025 
li! O SI) 
$060 
$200 
!1W10 
$020 

$040 

~o os 
. $020 

:):100 
$025 

$040 
$060 

$040 
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Lei .n. 8!3, {ie 23 de dezembro de 1. 901: 
De accôrdo com as leis em vigor. modificadas a;; taxas 

para o charuto cujo prcr.o não exceder de 30$ o _milheiro, 
eadn chnrnlo ~005, c ,jo fumo desfiado, pica~o ou. m1gado: 

· Do preco do i$200 por kilogramma. por· 2.;; gcammas ~0.20 
De 1$200 a 2$ .por kilo::-5rnmma,. por 25 grammas . ... $030 
De mais rJe 2$ por ldlogrammn, por 25 gt'ummas.,. ~OMJ 

Lei n. 953, ôe 29 de dezembro do Úl02: 
Motlifkou sómcnte as laxus dos charutos nacionaPs, pr.ll) 

modo seguinte. em relac.;íio ao preço da fabr·icn: · 
\lor charuto, até 50$ o milheiro................. . $005 
De 50~ afé 150S . .. ...... : . ..... . ............... : $01f> 
De 15(l$ até 300$........ . .. .. . . • . . . . . . . . . . .. .. . lll020 
Acima de 300$ . . . . ·. . • . . . .. . .. . . . . • .. . .. .. • .. . • • $100 

Lei n. i.H4, -de. 30 o c dezembro de Ü}03: 

Não fez· ulterar.;ões. 
·· .. Lei n. 1.313, de 3G oe dezembro de 1904: 

Monificou apenas a!: taxas do fumo nacional, reduzindo
as a uma SlÍ àe $800 por kiJogramma, Seja qual for a quali-
dade. . . 

Lei s: ns: 1.-152. de 30 dP. dezembro de 1905; 1.616, de 30 
de dezembro de 190<3 ; 1.83i. de 3·1 de dezembro de 1907; 
2.035, de ·.zg de dezeml;lro de ··1908; 2.210, d~ 28 de deiembro 
de 1.909; 2.321, de 20 de oezf'mbro de 1910; 2.524. -de 31 de 
dezembro de 1911; 2.719; !lf' 31 dr. dezembro de 1912; e· 2.841. 
de 31 .de dezembro t1e ·1913, mantiveram as taxas vigeúte::; 
l"m 1905 " 

·L ei n. 2. 9,1 9, de 31 de dezembro de 1914 : 
Tributo1J · novamente o fumo em corda ou em folha dn 

procedencia estrangeira, a *200 pcir- l'ilogramma; e fez :.\S . 
·seguintes alterações: 
Charutos cujo preco não e~ceda de 50$ o milheiro, 

. cada charuto . . ..... _.. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . ~007 
De. mais <:te 50$ ate 100$ o milheiro, cada charuto ~015 
De mais de .1~$ até 300$ o milheiro,' cada charuto ~025 
Cigarros, por maço de 20 cu fracção. . . . . . . . . . . . . . . ~030 
Fumo desfiado, picado ou mígado, nacional, por 25 

grammas ou fracção .•... . .. ~ ••. . . ..•......• ' $(}i5 

Abolíu as taxas i3obre as mortalhas de qualquer quali- · 
clade, e mant~ve as demais. A mesma Il'!i estabeleceu que o 
imposto do~ cigarros er·a h1drpendente do de fumo, devendo 
:::er ambo:'i pagos, entretanto, não o 'foram, (J vista de int er
pr~taç-fio do Congresso, sendo -pol'tan!o levado Pm. conta- nos 
cigat·ro.s o imposto ;1ago pelo fumo, . regimem . r.ste mar1f.ido 
até 1919, inclusive. · 
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Lei n. 3.070 A. de 31. fle dezembro de 1 !H5 :· 

Alterou, pela fórma i'P.guinle. a~ laxas do;; cigar-. -
J'OS e dos charuf:os: 

Charufo~ ele mai~ de 50~ a 100!fl o miJhf)iro. cada 
('h~t·uto ..... . ........... _ .· .... . . ........ _ . , 

De ma1s. de 100$ at.é 200$, cada charuto . ... ..... __ 
De mais de .200$ atf 300$, cada charuto . .. ... . .. _ 

·ne mais de 300$ até 600$, cada charuto .. . . ..... : 
De mais de GOOS, o milh r. iro, cada charutó ... .... . 
Cigarros c cigarrilhas até o preço de <i$ o milheiro 

pot' vintena ou fracçiio • . . . ... . ....•.... ... : 
Jdem até 8$, por vintena ou fraccão .........•. . . .. 
Idem até H$, por vintena ou ft•acção .. •.• ..• . •• .. 
Idem até 2-i$, por vintena ou fracção ..... .. .. .... . 
Jdem a[é 3.-i$, por vintena ou fracção, .. . . ... _ . .. . . 
Idem de mais de 3-'r!l\, por vintena ou f racção ..... _ 

$0 10 
$020 
$030 
$100 
$150 

$010 
$020 "' 
$030 
$050 
$100 
!\)150 

A taxa do fumo nacional foi elevada de $0·15 para $020, 
por 25 -grannnas ou fracção . 

O fumo em corda ou em folha, estrangeiro, desfiado, Di
cado o u migado no paiz, para mais $020 por 25 grammas ou 
fracção, além dos impostos pagos nas alfandegas. 

Lei n. 3.2i3, de 30 dt- dezembro de 19·16: 
Alterou as taxas dos charutos em geral, e dos Cigarros e 

cigarrilhas e do fumo nacional. pela seguinte fórma: 
Cada cJ1aruto, de preto atP. 5$ o cento~ ... .. . . . 

De mais de 5$ at.~ 10$000 ... . ..... . .... ......... . 
De mais de 10$ :::.té 20$000 . ... . . • ••.. . . .... . ... . . 
D e mais de 20$ até 30$000, . • • .. ... .. .••... , _ . . .. 
De mais de 30$ até 60$000 . . . : .. .. ..•. . •. •..•. ... 
D e mais de ' 60$000 •. . ....... .. . . .. .. .. . .... .... 
Cada vintena ou fracção de cigarros ou cigarrilhas 

de preço até 8320 .•.......•••. .. ..•• . .. •••• 
De mais de $302 a 8480. · . ....... .. .. . ... .•.. . . .. .. 
De mais de $-180 a !l\700 ..... . ......... . ..... . · .. . 
JJe mais de $700 -. .. .. . .. . ............. . ....... . 
Fumo dflsfiado, picado ou migado, por 25 grammas 

ou fracção .. .. ..... ....... . .. . .' .. .. ....... _ .. 

$010 
$015. 
$030 
$0-15 
$150 
$200 

$0i(J 
$101'J 
$150 
$200 

$080 

Leis: 3 .-U ô; [.le 31 de dezembro de 1917, e 3.644, de 31 
de dezPmbro de 1918, mantiveram a~ taxas vigentes em 
i917. 

Lei n. :um>, de 31 de dezembro de 1919: 
:I-Iodific0n a~ ta:~as pela seguinte fórma: 
Charutos, por unidad~>.: 

Nacionaes . • . . .... ...... ... · · · · · · · · · · · · · · - · • · · 

~~~:a,~j~~~: fje 'ci~att:ó; .-~.;. ~iiãt:riÍliás. estr~ng~iro~ 
$030 
$100 
$200 
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Idem, naci<maes, até o preço de $120............. $020 
De mais de $120 .................. . · .• :.......... $050 
Fumo en'l corda ou em folha ·estrangeiro, lJOt' kilo-

gramma ou fracção, peso liquido. . . . . . . . • . . . . $200 
Fumo d~sfiado, picado ou migado, nacional, IJOr 25 

grammas ou fracção . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $060 
As fabricas .ele preparar fumo, que no .mesmo estabeleeí-

. rnento fabricarem eigarros _ou eigarrilhas, pagarão, além das 
tv.xas destes productos, mais $040 por vintena dos; mesmos 
productos, cor~eF'!ponfienfes ao fumo nelles empregado .. Para 
os fabricanfrs de cigarros ou cigarrilhas, que adquirírem o 
fumo em out.ra fabrica não se levará mais, portanto, em eonta 
o impo::.to dedte artigo. 

BF.B1DAS 

Lei n. 359, <I~ 30 rlr df:'7.~mbro -d" 1895: 
Cerv~ja Naciona·l: 

.Por litro ..................................•... 
iPor garrafa . . . . . . ............................ · 
Debi-das C01lStant('S do n. 126 (a-ct.uo.l 130) Cll"lSse 94 

da Tnrii'a. q.uando fallricad.as no .paiz, 'POl' litro 
P.ebidas alcooü.ea:s constantAs Ido n. 127 (actunJ 131) 

·da Tadfa, quando nacionaes, c;x.cepto o a-lcool e 
aguat'denl.~ fabrica{)os nos engenhos cent~aes e 
outros esOO.belécimentos agricolas. por kilo ..... . 

:Bebidas fermenta-das que possam ser assimiladas 'ao 
vinho ·de uva, aos yinhos. espumosos, ~te., etc., 
aos champagnes e eujo fabrico seja autorizado 

- pelo Govf:'rno, por ~rurafa. . . . . ....•......... 
Agua.s minerae.s artifieiaes, ga.zosas ou não, (lor- l.:ilo 

I~ei n. 428, de 10 d'e de?.;embro de 1896: 

$060 
. $040 

$300 

$050 

. 1$000 
$050 

E::;t.a.beleeeu em 100 rüi!'.' t~or J.1tro a taxa '<ias bebi-da-s do 
n. 127 dn. Tarifa. e manteve as resOO.ntes, sendo ·que a. das 
agllias mineraes ,p1assou f.t ser sómP-ntll spbr·e o litro, fl a. dos 
-vmhos artü'icíaes estendeu-se ás ·demais \]]ebidas ferment.a<.las 
que p('ssam !!ler assimiladas ou vendidas como vinho de uva. 
vinhos espumo-sos, etc., etc., e cham~.gn-es. 

Lei n. 439, de 1.5 de dezembro de 189í: 
:M.anteve as taxas vir;entes. 
Lei n. 55:9~ d·e 3·i · {]c. d ezcmbro dn 1898: 
~Úl.nl.evll as demais t~Uas e rlevou ao .rl<lbro a:;; ·das agua.s 

mineraes e -àas behiàll!s con~tantes rlos art.il. 1 ~O c 'l 3! (at·
tJg-os 12G e_ 12':) _ da c I assa 9" da T::u•ifa, bem c-omo estendeu 
o imposto :ís bebidas estrangeiras. 

Leí n. tH.!J, d~ 14. -de novembro de 189{1: 
Manteve as taxas vigentes. 
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Lei n. 6H, de f.\. de novt>m:hr·o ele 1809: 
Especial do imposto de consumo: 
Tributou as bebidas, quer M.cionaés, quer estrangeiras, 

ex:cept.uando o al-coo l e a ag.ual'denLe fabricadas no paiz, es
tabelecendo taxas propGroionaes em relacão >ís garro.fa$ ..e 
meias garrafas, e classifirando-as pP.la seguinte fórma: 
Aguas denominad>'l.S · syphão ou SOOa, por litro. . . . . . $1}60 
1\guas minerae.s a.rtificiaes, gazosas ou não, por lilro $1 50 
Amer~picon, hitLer, fcrnet- branco. Yermouth e be-

bidas semelhantes, por litr o .......... ... .... o o ~:.'-'10 
P.ebidas eoru:.tantes do no i 30 -da classe 9• da tariih. 

a saber: l icores communs ou doc'es de qu-alquer 
qualidade . . para uso de mesa ou não. como os de 
ban1.1,na, baunilha, -cacáo, laranja, e · semelhante: 
~ americana, õ aniz. !h-er va-doce, hes,p;er id ina, 
kumel c · outros que se lhe assem elhem, exce
ptuados a-penas GS licGrf.\S medicinaes classii'ica-
dos no .n. ·229 da Tarifa das Alfandegas, por litr"o $fi00 

Bebidas consl.an lers do n .131, da classe 94 da Tarifa. 
a. saber:· absintho, aguardente ·de Fra:ncn, da Jfl.
ll'U).ica, do Reino ou <In Rh~no, brandy. cognac, 
laranginht!l. eucaly(lsinio, genebra, kir"sch, rhum. 
"1\' isky e outras scmelh~~J..nte~ ou 'qu•e lhes <p ossam 
ser assernelhooos, excef]to a ·agual'dente e o al-
cool fa•bricaodos no paiz, por Htros .. . . o • • • • • • • $240 
Cerveja: 

De fermentação baixa, por litro . . ..... o ••••• • •••• 

De aHa fermentação, por Htt-o o • o • o • o o o • o o o • • ••••• 

Vinhos ~tificiaes e demais bebidas i'erment.adas qnP-
possam -ser assem P-lhadas -e vendidos como vinho 
de uva. como vinhos e!;J>umosos e como cham-
pagne, ·por litro. . . . . . ... .. . o ••• • •• o •• • •••• 

L ei no 7<11, . de 26 i! e dezembro ~e i 900: 

$075 
$060 

1$500 

Elevou no dobro· as taxa;: das ag:nas minerae~ arlificiaes, 
/)ollra o ecr.er{licio d·e 1901. 

Leis ns. 813, d e 23 .de dezembro d_e ·1901, e !J53, de 29 
de -dezembro de !002 : · 

Mamtiveram .as taxas vigentes em 19•00. 
:Lei n. J.U4, de 3•1) ·de dezembro de 1903 : 

. Elevou. á. razão -de 600 réis, por litro, as taxas do nmcr
rir.on. llit.tcr,· f ernet-branco, Vêrmouths ~ SP. ffi lllhant-es. C {}.af! 
t:-ebidas do n. 131 da class~ 9• da Tll.rifa. 

Le i n. 1.313, de 30 {fe d-ezembro de 190ft: 
Redu ziu, •á .razão -de $300 por HLro, a~ taxas da.s bebid:l3 

constantes (los ns. 130 a 131 da classe s• da tarifa, e -man
teve as rleiM.is taxas vigentes em 1900. 
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r.ei n. ·1. ·i 52, de 30 de dewmbro de 1905; 
·Mantev~ as taxas vigentes em 190ft, isentou \lo imposto 

todas as bchirJn;; produ~ioda~ flXelusivam"nLe pela fRrmcn r.~.;l-ío 
d e succ!'>S dl' t'l·ucLas ou .pJant.a-s do paiz, ~' r:reou o h)}.posl o d~ 
$200 pcn· caixinha contendo uma -duzia ce capsula~; de acido 
l'.arbouico para o ·:Pl'l'paro em iyphões, no momento do con
s umo. de aguas min~rar:-s arl,ifidae!; ga:zosa~ i!lCausi..-~ as 
cenominada;;; Sparklct.~. ;;ódas e semelhantes. 

Lei;:; ns. L6!G. dr ::!0 de dr.7.P.mbro de :l90G; LS37, r]P. 31 
de tlezQmbro d~ 1110i, I' 2 .035. ·dt- 2\) de dez;embro 
d~1 -t90S: ' 

Nenhuma. altP.raç:-iio fízera-m nas l.áx.'lF- vig-entes, nt>m se 
refet·iram a(l imposto das capsulas ele áà:lo -carbonico,. 

Lei n. 2. 21.0, de · 28 de dezembro de HJ09: 
Crt:ou :1 taxn á razão de $060 por litro para as hebicla= 

denOminadas ·vinho Ci'. ermna OU -de feucla,;, l.fUUndn não fo.-
• rem preparadas exclu.:;ivnmenlf' pela fcrmen t.ação de fruc t.as 

ou plantas nacionaes . . . ' 
Lei n. 2. 321, el e 30 ·de dezell?bro {!e f{} i O: 
Elevou de $0210 pot' litro a taxa das bebidas alcoolíeas, 

L'>Uj~itando-a á I'Cgulament.ariín, nrl ?'c{e1'enrlu.m. do Congres~o, 
o que não foi obset'vadn e m:\ntevc as t.a.xn~ dos vinhos fle'"' 
non~ínadas de .canna e de Íl'IJ,Ci.ns. 

I.ei n . 2. 52-1. dt' 3 t de -dezembro de 1~11.: 
E<>l~tbeleceu a taxa d~ $030 pal·a eada meio lifro d~ cer

veja ou sóda, ~ · não referiu U!" bebida~ r.lenominadns vinhos 
de canna ou -de fructas. ' 

Lei n. 2. 7-19, de 3i de 'cte:;o;embro de 1912 ~ 
Restabeleceu its t-axas sobre as bebidas denominada5: vi

nhos de canna ou de fruetas, ·de accõrdo com o :wt~. 20 ·da 
/~i citada n. .2. 3.?-1 ; acC're-scen.tou (!,;; :igua.s denominadas s)·~ 
phões ou sódn, os xaroprs -de limão. grose1has, gomma, cf,c ., 
jwopríoa :para refrescos; r levou n.s taxas do amP.rpícon . . bit ter, 
fernet~branco, vermouths e semell1antes, á razão .de $300 por 
litro; 'allet'ciU as ta::<:a.; da cerve,ja de baixa fermentaQã.o pm·a: 
por litro, $075: por garrafa. $050; por meio litro, $038 P.. por 
meia garrafa, S025, e :or~butou as ngua ::: minera~.<; nalur:ws. 
para mP.~a. ga:;o;osas ou não, d~> procooencia. esi.rangcíra, :í ro
zão do $0-iO por litro. 

Lei n. '2.SH, dr. 31 de dezembro de 1!113: 
Orr:ou a recPit.a C'Om ínclm:ãn do vinho de canna l' de 

fructas, dt>. a-cr.ôrdo ·com o art .. 20 da le i n. Z. 32L de 30 d?. 
f!~zernbro <it'.' HH O: reprodU?.iu us al t~raç;ões f e-it-as -pela lei 

· .n. 2.7i9, dt' 3-l dr cif".r.~mhro rJ~ 1.912. e estabeleceu a f.axa
proporcic:nn l para o meio litro dl' U:)da;;. as ~ebif!as !rihu
t:1<:1as. 
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Lei n. ~.9JD, ilc 31 de dezembro .::e. 1!)1?i: 
. Incluiu nas a~un.s ·denominadas ;-yphão ou ~6dn. e nos 
:xar-opes para refrescos, o hydromP.l, cidra, gingeral e seme
lhantes e os suecos de fnlCI.a<> ou planta;:; não fermentado~; 
de $0tl0 .por litro; as das de alta fcrmentacão .paPa i't razão 
~levou as taxas -da cerH~,ja de baixa fermrnt.acão para ;í razão 
de $080 por litro e ~050 por garraJa; as das bnbi·das éf'nomina
das vinho de canna ou dt~ fructa.s para á razão de ~oso po1· 1 i
tl'O; estendeu :í~ agua,_, minetaes naturaes gozosas· ou não. elo 
IJaiz, as taxas, i'L razão de $040 por litro das estrangeiras: tri
butou o vinho nacio·aal natural. de uva ou qualquer out.ra 
1rula ou .planta (exclui-dos o;;; medicinaes), á razão ue ~044 pot· 
litro; tributou lambem o al eool até 25", aguardente ou r.achac::t 
{exr:ephutndo o alf~onl desnaturado para fins incust.riaes), .:i. 
razão de $0t.O por Iit!·o e no dobro dessa t.axa o alcool de mais 
de 256 até 3-!.l•, segundo foi regulamentado por decreto n. 11.807, 
de 9 de dczrmb:ro dr. 1915: incluiu nas bebida.s da classe nu
mero 131, a aguardente, garapa (graspa) e bebidas ~~mP
lhantes .de fructas e plantas de producr.:ão nar.ional r natural. 
excluiu o imposto df! $200 sobre as capsulas de aciào carbo
ni<!o para o preparo cJe agun.s pelo syst.cma «SparkletB» e 
outros. - · 

L_ei 'n.,_ 3.070, de 31 ce dezembro de HH5: 
Reduziu as taxas do vinho nacional nat.u-ral. de u\·a ou 

qualrruer out.ra planta·. para $020 por lifro, $015 po-r garrafa. 
$010 por mt>io litro r, lBOOS por meia garrafa: erruiparon o 
impost.o da grnspa ao da aguarcJent.e de canna, e tributou as 
càpsula!> de ·arido carboni-co. pela seguintP. fórma: 

De ca.pacida:cte produc~;to até meia garrafa de a~a. 
por capsula ............. _ ....... ·....... .. . . . $ü21ft 

Td~m até meio litro, por capsula. . . . . . . . . . . . . . . . . . $030 
Idem, at.é uma g-at'ra,fa, por capsula .•..... .-. • . • . . $0-Hl 
Idem, até um lill'O. por cap~ula .......•.......... · $OGe 

·?\·as ca)Bulas' d~Y producção superior a um litro, a fraclj:io 
.será r.obrada nn. razão a.cirna. 

Lei n. 3.213, de 30 de dezembro f!e 1916: 

Revogou a isl'nCão para o alcooJ que exceder d.e 30° Car
tier, ficanf]O isento apenas o desnaturado para fiM indns
t.riae::;; el.cvou as taxas das aguas dcnomidas syp·hlio ou .süda, 
do hydr.:>mel. cic!rn• g-ingt>r-ale. rerr•ei::cos gazozos. suecos de 
fructas ou planl.as não fei·mentados c outras bebidas ~rme
lhantrs 7Hlra ii. raz5o d.r. ~000 por litro: as da cerve.ia de, baixa 
frrmenla,ção paro $180; as da dr. ai la flwm~>ntar.:fio praa ~~ 5íl: 
ns dos vermo11ths, bittr~r· e semelhantes r. das h•~!.lida~ dos 
n~ 130 ~ 131 da tarifa dafi alfanG.egns pnra ~'360, r flas 
br'hidas denomidfl'S vinho de cnnnn ou di' l'J'Uct as para ll\1 '20. 
Limitou n, isenção das aguas minc-racl' só mente a~ mcd ir,i-
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xiaes. de fontes do paiz, gawzns ou super~gazeiiica.na~ com o 
ga:Z das proprias fontes. sendo ta;xadas com $200 DOI" --m eio 
litro tocas as aguas naluraes, medir.:inaes ou não, de fontes 
do paiz ou P.strangeiras, quandn gazeificadas a,rti.ficia!mente 
por gaz que não es.i a da. propria . fonte, '-

Lei !L 3. h <16, de 31 de d-ezembro de 1917: 
Estabeleceu a taxa á razãõ de $060 por tit..ro para a 

àguardente d~ mandioca. vulgarmente denominada ~iquiJ.>a:., 
e ·N:vogou o. dispositivo acima citaéo na lei n. 3. 2!13, ~obre a. 
i!::cnção das a.guas miner-aes. revigorando, portanto. a isen
eúo das a.guas naturnes medi~inaes nacionaes. 

v. 
'Lei n. 3 : 644 . .!:!e 3'1 de dezeml:lro de 1918: 
Manteve as taxas vigentes. 
Loi n. 3.W!>, de. 31 de der.embro de 1919: 
Elevou as taxas: da· cerveja: de baixa fermentação. para. 

á razão de $2!!0 por litro-: ca cerve.ja de alta fermenta~o, 
para $180; do amerpicon, bitter, semelhantes, etc., para $720'; 
dos· vinhos artificia:es. com;prehendidos o~ vinhos naturaes 
qur. venham -a ser· transformad06 em espumosos, para 2$; das 
beb-idas rdenominad·as vinh:o de canna o'll de fructas, para 
$2J~·i'Jl; do alcool de uva;. batata. mHho ou· man-dioca, da. aguar
rlr.nt.r. de r.anna {cachaça) e dn de ma.ndíoca (tiquira). para 
$240. e estabeleceu a ta::'l:a á razão d·e $480 por Htro. para o 
ulcool de outras especies . 

PROSPHOROS 

· Lei n. 489, de ·15 de dezembro de 1.897: 
Sobre caixa de ph"osphoros do madeira, 1je qualquer 

procedencia. contendo no maximo 60 p'hmfpho-
ros, cada ca:ixa. ............... : . . . . . . . . . . . . . . . $020 

Por phospboros de qualquer outra qualidade c na 
mesma quantidade à taxa s~rá .de .•... . • ... _. . $030 
Lei n. 559, de 3i de d"e;: emb-r-o de 1898: 
Relduziu a $020 a i.axa dos phosphoros de ce't'a. da in-

dust.ria . nacional. · 
Lei n. 64\1, de 14 de novembro de 1899 : 
Não fez alterações. 
Lei n. · 641, de U de novembro de 1899 = 
E~pe~in.l do imposto de consumo: 
Uni!formisou assim o impostQ ~ 

Por caixa de phosphoros d0. qualquer qualieade, eon-
tendo cadtll caixa até 60 palitos . . . . . . . . . . . . . . $020 

Cada 60. palitos a mais ou frnccão de,;ta quant.idade, 
-l!ont.idos na mesma caixa •. .. ....•.. ....•. . , . :. $020 

Esta laxBi foi · mantida até i916. 
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Lei n. 3 .213," de 30 de dezembro de i9i6: 
Elevou a ta:b:a para; $030. 
Lei n. 3,!1,46, de 31 de dezembro de 1917: 
Manteve a. taxa de $030 e cst.abeleceu a ide $ü15 vara as 

caixinhas ou carteirinha.Q t:ootendo até 30 pho~pboros~ taxas 
essas que não mais foram alteradas. 

SAL 

Lei n. 489, de 15 de dezemb1·o de i8!J7: 
Sobt'e o ~al Mrnmum de qualquer pi:ocedeocia., :i 

razão de, por kilo . . •• . . . . . . . . . .. . . . . . . . ... • . • • $03U 

Leis ns. 559, .de 31 de dezembro de 1898, c 64.0, IC!e 14 
de uover.r.bro de 1899: 

~:ão l'izetam. alteracões. 
Lei n. 6'41, de 14 de novembro de 1800: 
Ji:special do impos~o de consumo: 
Eslatuiu assim· o imposto: 

~al commum ou grosso, por kilogramma $030 
Idem, refinado, por 250 grammas ou fracção .. ·-·' .. . $025 

Lei n. 741, de 26 de dezemb1·o de i900·: 
Estabeleceu a taxa. de $025 por kilogramma sobre sal do 

GUalquer prottedencia, nacional ou· estrangeiro, sujeito á ele
yação de $005, quando refinado ou beneficiado no paiz. 

Lei n. 813, de 23 de dezembro d_e 1901: 
nüínte.ve as taxas vigentes. 
Lei n. 953, ·de 29 de dezembro de 1902: 
Não fez alteracões. 
Lei n. -1'.144, de 30 de dezembro de 1903:. 
Re<!.uziu á $0J.5 por· kilogramma a taxa do sal commum 

iio qualquer procedencia. 
Lei n. 1.313, de 30 de dézembro de 1904: 
. Reduúu a $020 a taxa fixada ($030) pela. lei n. 641.. de 

·f 4 de novembro de 1899, para o typo :commum ou grosso, co
meçando de 15 de janeiro de til05 em deante a cobra:nca do 
augmertLO rle $(}10'5 !lobrc a taxa volada para 1904 ($015). 

V'! i n. 1. :i-52, de 30 de dezembro ~e 1905: . 
:\lanteve as modificações feitas na lei n. 1.313, <ie 30 de 

/Jczernllro de .1904. para o sal commum ou gr<~Sso, e a taxa 
em vigor para o· sal .refinado, $025 por 250 grammas ou 
,fEaC!JiiO. . 
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L(lffi ns. 1 • 6Hl, de 30 do dez~mbro ú~ 190G.; 1. 837,. de 
31 de ciezcmbro de HlOi; 2. 035, de 29 de dezembro de 1908, 
e 2.210, d~ 2S ·de dezembro de 1909: 

Não fií:cram alterações. · . 
Lei n . 2 . 321, de 30 de dezembro de W10: 
Reduziu a $010 por kilogramma a ta.xa do sal commum. · 
JJei 11. 2, 524, de 31 de dezembro de 19-1 i: 
Kão fez alterações. 
Lçi n. 2. 'jl}.!), de 31 de dezembro de. 1!H2: 

·· Estabeleceu que o chlorurelo de sodio, refinado ou pu
. l'Hicadc. em Iaboratorios ehimicos. destinado exclusivamente 

~·l salga d.Qii productos das fabricas -de lacticinios, pagará a 
taxa de $110 por 250 grammas ou frat'ção. podendo sahir dos 
lab~~·atorios · em saccos -ou outr os envoltorios semelha.ntes, 
com o It.eSO, pelo meno~ .. de 50 grammas. 

Le.i n. 2. 841, de 31 de. dezembro ·doe 1913.: 
Reduziu de 5Q ·% a tàxa sobre sal refinado ou purificado, 

~ não rep:oduziu a modificação ilntrodU~Zida pela lei numero 
2.71:9. 

·Lei n. 2.919, de 31 de dei'lcrilbro de 1~H: 
Restabeleceu para o sal commum a tan de $020 por id

logramma, do decreto n . 5. 890, de ·i'(~ de fevereiro de 1906, 
· E. :não r eproduziu as modificações das leis ns. 2. 71!) e 2. SH •. 

Lei n. 3 .0_70 A,· de 3i da dezembro de 1915: 
Manteve as taxas vigentes. 
Lei n. 3 .213, de 30 de dezembro de 1916: 
Eslnbelcccu o ::;eguinl.e: «Ú sal xmeional, grosso, moído. 

··efina,do ou de qualquer modo beneficiado. pagará. a taxa d·e 
$020 por kilogramm:.~.. salvo quando purificado ou rcfii!ado, . 
em frascos de vidro ou louça, que conttnuai'á a pagar a taxa 
é e 8025 por 250 g-rammas ou fracoão». 

·Leis :m. ~ . Hô. de 31 de dezembro de 19Fi, c 3 .'ôH,. de 
~~ de de-.tcmbro de 19!8: 

Não fiteram . allcraoões,. .mant1cndo.' portantG, as :taxas 
do dccrclo n. 5.890, de c.onformidade com a lei n. 3 213. 

Lei n. 3.9-i!), cie :31 de dezembro de 1919: 
i\lan-dn rcsiJ tcir o imposto de consumo de sal ao;;; fabri

<·antcs de xnrquc que provarem ter npplicado aquc1ie pro.
duclr. no l)rcparo do :tarqqc. 

C,\LÇADO 

Lei u. 569, de :H de uczcmhro ele 1808: 
Botas comprid-as de montar, par ...••.... .. ,, .. ... 
Botinas c colhut·nos -de couro ou de pellc ou tecido 

de algodão, lã ou linho, ah~ 0,22, par .... 

$200 

$200. 
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vc mais de 0.22, par . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. .. ... 
fdcm de t.~ualquer tecido ue· ::;cda ou de qualL!Uer ou

tro tecido com mesda de seda, até 0,22, par ... 
De mais de 0,22, par .............. _ .......•.....• 
t;apatos . ~ borzcguins de eom·o ou pe!le ou de tecido 

de algodão,· lã ou linho, até 0,22, par .. . • ••.. 
De mais de 0,22, par· ......•..•. . ••••.••.••• • •.•• • 
Idem de qualquer tecido de seda ou de qualquer ou

tro tecido com mescla de seda (de qualquer ta-
manho), par . • ...................... · •••••. 

· n:.L 

$-íOO 

$100 
$700 

$i00 
$20~ 

$::WO 

Entendem-se por borzeguius ·u calçado grosseiro de meia 
ga::;pea, talão inteü·i..:.o e t:lirecto, cano curto o ilhoz com
mum. 

Lei 'n. 64.0, de i!! de novembro de ·1899: 

Não fez altera~tes. 

Le'i n. 6-H, de H de novembro de•189ll: 
Especial do imposto de consumo: 
Manteve as especies e taxas da. lei u . 55!) e accrescentou: 

Cl1 inellas e sandalias communs, par. • . . . . . • . . • . . . . $050 
Idem, idem, bordados de :>eda ou velludo, par-. . . . . . $300 
Sapatos, galochas, botas e cothurnos de borracha, 

· até 0,22, par . . •. ...• ......•....••.•.. •.•• • 
Ide~ de mais de 0,22, par .....• .•... . .. . ..•..• . ..• 

As- !eis posteriores nenhuma alteração fizeram.

Lei n: 2. 919, de 31 de dezembro de 1914: 

$050 
$106 

Em vez de - «c:hincllas e saudalias communs» - mari• 
dou dizer - «chiucllas sandalias de couro, pclle ou tecidos de 
algodão, linho, lã ou palha, sapatos proprios, para ba.t)hos e 
alparcatas~ - c accrescentou mais=- , 
Pcrneira~ ~e couro ou de panno,. por par. . . . . • . . • . $40~ 

:- Lei n. 3 . 070 .A, de 31 de dezembro de 1915: 
Nada alterou. 

,Lei n. 3 .213, ~a 30 ue dezembro d~ 1!H6~ 
Elevou as La:..:as de 50 %, mantendo-se assim, porquant~ 

a~ lei::; posteriores nenhuma alteracã·o fizeram. 

VELAS 

Lei n. 55!J; ele 31 de dezembro de i898: 
Por pacote de velas de :stearinu, espermacet.e, para

fina ou de {;Ompo·skão, até 250 ;;Tammas ••• ••• 
Por pacote de 250 até 500 grammas . . . • . . • . • . • . . • • . 
;For pacote de 500 até 1.000 grammas .. • .• _ .• _ .••••. 

8020 
$050 

. $10~ 
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Hô .'.NNAES DA CAMARA: 

.Lei !!· ti~O. de 14 de novembro de 1899 ~ 
Nada aiterou. 
Lei n. 641, de 14 de novembro de 1899; 
Especial do imposto de consumo; 

Por paéotc, cartucho ou caixinha de velas, pesando 
liquidJ 250 grammas _ou sua fracção .... ,· . . . • . $025 

I ' As leis posteriores nada modificaram. 
Lei n. · 2.!119, _de 31 de dezeniliro de _i9H : 
Accr-escentou: 

• Por pacote, cartucho, cacrinha ou caiXas de velas d~ 
sebo .ou de qualquer ourxa materia, s_imples ou 
composta, pesando liquido 250 gra.mmas ou fra-
cção. . . . . , . . . . . . . . . . .. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . $01 O 

Idem, idem de velas €te stearina, espermacete,. para- ., 
fina ou composil;:ão, por 250 gr'a.mmas ou :Cra-
cção . . . . . ... .... .. ......•.. , . . . . . . . . . . . . $0.25. 

\'elas de cera simple~ ou compostas, por 250 gram- · 
mas ou . fracção • . . . . . . . . . • . • • . . . • . . . . . . • • . • $02~ 

As leis posteriores mantiveram essas taxas'. 

PERFUMARIAS 

Lei n . . 559, de Si de dezembro de 1898: 
. Nos tel'mos. da nota 23 da tarifa, · quer . nacionaes, quer. 
eslrougciras: · , · 
Por vidros, boiões, . caixinllas ou ·outros · quaesquer 

. envolucros, de pr•eço até 5$000 ........ . .•.... 
-De prec;o :superior a· 5$000 ..•. ... • ..••.• ... .. •• •• 

Lei n. 640, de H de novembro de 1899; 
Não fez .alterações. 
Lei n. 6H, ·de :14 de novembro de !899 : 

l~special c]o imposto de consumo: 

$200 
$500,· 

SÓbre Lod.as as perfumarjas, não coroprehendidas as es ... 
~(meias simples f.' os oleos pul'Os que constituírem materi~ 
prima d~ d!vcrsa:::. indust.ria". inas :<ómenLe as preparações 
lnixlas destinadas a uso de toucador, taes como: os oleos, 
loc;ões, cosmcticos, ·crêmes, brilhantinas, bandoline, pós, ptl.S-' 
tas c extractos para uso dos cabellos, pelle, unhas, lenços, 

-etc., 0Lc. a.s ahruas de Colonia, n.s. aguas e vinagr~ aromaticos 
.. de qualquer · especie; as tintas para cabellos e barba; os dent~ 

,fricio~; o5 -pós, crêm~ e . outros '()reparados, para copserv111r~ 
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tingir ou a.n:"aciar 'a. pelle ; os sabões em fõrma, pós, massa p6 
ou b a.rra, uma vez que .::;ejainl ~rfUina<los · as pa-stilhas áro-
ma.t.icas para gualquer fim e outros ·serr"ellÍante·s: · 
Por ohj eclo, de valor at6 5$ a <luzia .. .... ...... . . . . $020 
Idem. de 5$ a 10$000. . . . . . . . • . . . .. . . • .. . .. • • .. • $04.0 · 
Idem, . do 10$ a 15$000 . ....... ... ...... .. ....... 8060 
Idem, de -l5~ a 20$000. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . $080 
Idem, de 20$ a 25$000... • . . . .. . . .. . . .. . . .. .. .. .. $100 
Idem, de 25$ a 60$000 . ... .. . ....... .. ..... ·; . .. . . · 8200 
Idem, de' 60$ a 120$QO.O. . . .. . . .. .. .. • . . . .. . .. . • . . . $500 
Idem, de mais de 120$ a duzia .. . ............... ,.. 1$~00 

O l'egulador, para a cobrança do imposto será, para ·o:. · 
,r~uctos nacionaes, ? preço da fabrica, addicionando-se ma.is 
W o/o e, para os importados, o- preço que houver sido ca:lo·ulado 
na~ alfandegas por occasião do despacho, levando.,.se em conta 
não ;:,ó o· valo,r das mercadorias, inclusive o frete, ao cambio do 
dia, mas . tambei:n os direitos, e a esse total addicionando--se 
10 %. . . 

As leis posteriores não modificaram essas taxas. · · · 
Lef n. 2.524, de 3:1. ·de dezembro de 1911: 

·Productos até 5$ a . duzía, ' cada unidade ...... ... ••• 
De mais dE! 5$ a té 10~ a duzia, cada unidade .. . .. . 
De mais de 10$ até 15$ a duzia, cada unidade . . · . •. . 
De m~is de i 5$ até 25$ a · duzia.. cada unidade . .. .. . 
De mai·s de 25~ a.té 40$ a duzia: cada unfúade .. , .. . 
De mai's <le 40$ a té 60$ a <luzia, cada unidade . •. ••. 
De màis de 60$ a té 1 20$ a duzia, ca.da uni<iade ....•.. 
De mais. d~ 1.20$ a duzia, cada unidade ... ...•..• . . 

Lei n. 2 .719, de Si de deze.mbro de :1912: 
Não fez alt~racões. 
Lei n. 2 .841, de 3·t de dezembro de HH3: 

$020 
$040 
$060 
$080 
$100 
$200 
$500 

1$000 

Reproduziu as taxas da lei n .. 2. 524, alterando os llimites 
de 25$ até 40.'$, para 25$ até · 45$, e de 40$ até 60$, para 45$ 
nté 60$(}00. · 

Lei n. 2.9f9, di!' 31 de dezembro de 19H: 
Mantev-e as ·ta."{a.s dll. ,ei n . 2 .8-H. estend~u o in.po!';l.o aos 

sabões perfumados para qualt}uer fim e tributou as bisnagas 
e Iànca--perfumes -proprio's para folgu~.dos carnav3lescos e ou
tros, a $050 por 30 gra.mmas ou fraccão. 

Lei n·. 3 .. 070 A, de 31. de dezerr.bro de 1915: 
Aboliu .a a.ddicão de 1 O % sob.rc o preco de v.-nda, qui?, de

ver á. ser· o da fabrica, para ha:se· da cobranr;a do impo~tu. 
L ei n. 3.:213. de 30 de dezembro de HH6 : 
Ele.vou .de 50 % as taxa.s vigente~. constantes do ctér:~du 

l1. 11.!)51, d~ 16 de fevereiro de 1916: 
C.--< '\'ol. ::CY: 
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. ANNAES DA CAMARA: 

Lei n. 3.446, de 31 de dezembro de 1917: 
'_Ma~:tte~·e, as taxas da. le1. n. 3.213, e Isentou do imposto o 

sabao tma perfumado que se applica em lavagens de rouvas 
e de ca:sa,s. · · · . . · 

Lei n. 3. 64.4, de 31 de dezembro de 1918 :' 
~Não fez altel'acões: 
Le-i n. 3.979, de 31 de dezembro de· 1.919: 
Alterou as taxas peila. seguinte fórma: 

Productos até 2$ a duzia., l)OI" unida&~ ........... . 
Idem, de 2$ a.té 5$ a d1.1zia, por unidade •. , ..... . 
§dem, de 5$ áté 10$ a duzia, P<'l' unidade· .•...... 
Idem, de 10$ até 1.5$ a dU.zía., por uniddae .... ~ ... 

· fdem, de !5$ -até 208 a du.zia, por unidade .....•.. 
Idem, de 20$ até 25$ a duzia, par unidade ....... . 
~d'em, de 25$ áté 30$ a dúzia, por unidade ....... . 
Idem, de 30$ até 451$ a àuzia, por unidade. ....... . 
ldem, de 45$ até 60$--à duzia, por unidade: ........ . 
Idem, de 60$ até 1.20$ a <luzia, por unidade ....... . 
Idem, de 120$ até :150$ a: duzia, por .unidade ....... . 
Idem, de 150$ até 200$ a duzia; por unidade ...... , .. 
Id61W, de 200$ até 300$ a duzia, pol" unidade~ ..•....• 
Idein, de 300$ até 4008 ·~ duzia, por unidade.; ..... . 
Idem, de 400$ até 500$ a duzia, IJOr unida:cte· ........ . 
'ldem de rr..ais de 500$ a duzia, por unid:ad~ ........ . 
Bi!snagas e 1anÇa-perfu·±rlles para: folguedos earnava.
' , . le:scos -e Qutros, por ao grammas ou fracção, 

pese bruto ·. . ...• ·; .....•.. ; ..•.... · ........ · .• · .. :. 

Especialidades pharmaéeuticas: 
Lei n. 559, de 31 de dezembro de 1898: 

$020 
$040 
$(160 
$100 
'$120 
$150 
$200 
$3ô0 
$400 
$800 

i$500 
2$500 
3$500 
4$50'0 
5$000 ' 
6$0QO 

'$075 

Especialidades pharmaceuticas naciona.es e estrangeiras: 

Por vidro, caixinha ou qualquer outro involucro, 
até 5$1().0~ ; . · •.••• _ . · •••• · .•••....•..•.••..•• 

De l_)~eco s_u"Perior • . . . . . .............. · ....... . 

Lei n. -64.0, de H de novembro de 189.9: 
Especial do imposto de consumo: 

$100 
$2~0 

Sobre .todo o remedio offici.nal, simples ou compl.exo, 
acompanhado, ou· não do· nome do fabricante, preparado. e· in
dicado em dóses medicinaes e annunciado nós resp~ctivos 
pPospectos, rolulos ou titill<:ls, como capaz C.e curar, por appli
cncão interna ou E"mprcgo externo, certa molestia, grupos de 
moi estias, ou estados morbtdos diversos: 
Cada obje~to, cujo valor não exceda de 5$ a duzia.. $02il 
Idem, do .valor de 5$ a 10$. . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . $040 
ldP.m, idem, de 10$ a 15$ • . . • ... • . . • . . . . . . . . . • • . $•060 
Idem, idem, de 1541. a 21~ ....... ~ ............ ~.. . $080 
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Idem, idem, de 20$ a -25$ ..••..••....•.•..•...••.. 
1d~m, i_dem, da 25$ a 30~ . . .............•...... 
Idem, 1de!}j, de 60$ a i~{)S . . .....•..•.........•.. 
Idem, de valor excedente a 120$ . . .....•....•. : .... 

$100 
$2(10 

. $500 
1$Xlú0 

O. rem.J:lad,o:r: para cobr_anca do. ímposto será, para os pro
dtlctos nacwnaes, o preco da fahnca, addicionando-se mais 
10 o/o, e, pa:r~ os ítnportados, o prece que tiver sido calculado 
por OCCasião de despacho, levando-se em conta não SÓ O valOI' 
das, we:rcadorias, inclusive o frete ao cambio do dia, . mas 
tamhem ôs direitos, e a esse total addicionando-se 10 o/a. 

As leis posteriores não modi~icaram essas taxas. 
Lei n. 2 .524, de 3'1 de <iezembro de 191i: 

Jlroº'uctos. a.té 5$ a duzia .. cada. unidade •.....•••.. 
De 'mais da 5$ até 10$, a duzia, cada unidade .•.•.. 
De mais de 10!!1 até 15$, a duz:ia, cada unidade ..••. 
De mais de 15$ até 25$, a duzia, cada unidade ....• 
De mais de 25$ até 40$, a duzia, cada unidade .•.... 
DA majs de 40$ até 60$, a duzia, cada unidade .. · .... 
Dli' mais de 60$ até 120$, a duzía, cada unidade ..•.. 
De mais de 100$, a duzia, cada unidade ....•... -.... 

Lei n. 2.7:!.9,. 'de iH de dezembro de :1.9i2: · 
iN'ã.o fez alterações. 
Lei n. 2.841, de 31 dt dezenibro de 1913: 

$020 
$040 
$060 
$1080 
$i00 
$200 
$500 

1$000 

I\eproduziu as taxas da lei n~ 2.524, alterando os Iimi.te~ 
de 25$ até 40$, para 25$ até 45$, e de 40$ até 60$, para -45$ 
~té õO$QOO. . 

L'ei n. 2.9i9, de 3i de dezembro _de 1914: 
Su:Ppt'imiu da discriminação dos productos tributados as 

palavras: - o:e indicados em doses medicinaes:.>; manteve as 
taxas vigentes; sujeitou ao imposto as ampolas medioinaes de 
qualquer -qualidade ainda sem indicação de dóse medicinal ou 
outr~ relativa á sua ap,plicação, quer sejam aoondicionadas 
em caixas, quer sejam a granel, e as aguas mineraes na.tu.
raes medicinaes de procedeneia brasileira, continuavam a 
pagar a taxa em vigor; mas, como ellas não eram tributadas, 
foram, no decreto n. 11.511, consi~eradas isentas do imposto. 

Lei n. 3.070 A, de .31 de dezembro de 1915: 
Aboliu a addição de 10 o/o sobre ·o preço de venda, que 

deverá. ser o da fabrioa, para base da cobranca do imp!Jsto. 
Lei n. 3.213, de 30 de dezembro de 19Hi: 
Não alterou: as taxas -vigente~ e estatuiu que a isencão .de 

que gosam as aguas mineraes, sómente se refere 'áe medi
cinaes de fontes do paiz, .gazosas ou super-gazeificadas com. 
o gaz das. proi?rias !ontes, sendo ~adas com $200 por m.ei~ 
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."· 
tso .:\NNAES O.>. C..-\.~,L\.à.i,. 

litl'O todas as aguas naturaes, medicinaes ou não, de fontes do 
paiz:, ou e~::trangeiras, quando gazeificadas artificialmellte, por· 
saz que não seja da propria fonte. . . 

Lei n. 3. 4-16, de 3i de dezembro de ·1 Di 7: 

Revogou a disposição da lei n. 3.213, sobre incidencia 
no imposto das aguas naturacs, mcdicinaes ou não, de fontes 
do paiz, quando ga1.eificadas al'tificialmeutc por gaz que não 
seja da propria ·fonte, c r evigorou o dispositivo do decreto 
ri. H .951; que asstrn dispõe: «São isentas aS:~ aguas mineraes 
naturaes medicina.es de origem nacional>. · 

Não alterou as taxas vigentes .. 

Lei n. 3. 644, de 31 de dezembro de :l!H8 = 

N~nhuma alteração fez e· reproduz,iu a. <iispos!ção da lei 
n • . 3. H6, sobre- as aguas naturaes medic.inaes nacionaes. 

Lei n. 3.9·19, de 3·1 <!c ·dezembro do 1919: 

Orcou a re.-:cHa do imposto em 2.000:01;)0$; e manteve 
ag taxa.s 1.'. demn.i.s (. ispositivos em vigor. Entretanto, pelo 
art . 12, p:wagrapho uni<:o, do decreto legislativo n . ~.987. de 
2 de janeiro de Hl20. ao: especialidades pharmaceutieas ficá
raro isentas do imposto de consumn :para incidirem no do sello 
sanitario de $020 a ~200 pot· uniéadc, que deverá ser cobrado 
como. fundo especial, para custeio da prophylaxia rural: c das 
obra.:; de ~aneamcnto do interior do Brasil. 

E ." assim, e~tá sendo arreca.dado o imposto de .consumo, 
emquanto não for rt>~lamentada a arrecadação do sello sa
:nit.ario. 

J .. ei n. 559, <.!c 3 I de C"!z,embt·o de 1898 : 
.Por litro, contendo . 8 % oi! aeido a.eetico .... : ..... 
Ide~, c:Ontendo de 9 ~ i Z 'to ..••. ..•. • •••. •.••.•.• 
Idem, contendo de 13 .!l i6 % .............. ; ..... . 
Idem, contendo àll 3t a 4'0 % .•........ .•. •.•••.. 
Idem. contendo ~O % .•.........• . .• .. .. . ..•.•..• 
:Por kilo cc acido acetico crystalizavel ou no estado 

solidc. 

Lei n. lHO, de ü tle novembro de 1899; 
,Não fez at1.cra{:õcs ·. ··· ·:' 
Lei n. 64-1, de H de novembro ün 1899: 

Especial do imposto de consumo: 

·$020 
$025 
$03(1 
$03~ 
$0.\0 

$080 

Sobr~ não :;,í o viangre eommum ou de cotiinha, branco 
ou <In cõr. inr.tn~ivc o vinagre .composto :oara oe.onservas. ma.s, 
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BESSÂ(} EM 20 D~ llE'll':~lHRO DE 19N l8i 

tarnbem, sobre o acido acetico liquido, solido on crystalizado 
e gracial ou cryst~lizavcl : · 
Por litro do vinagre ..... . .' .... ...........•....... 
Por garl:'afa ...... : ............. . ............. . . 
Por meia garrafa ........ ; ....... . __ ....... ..... . 
Por .kilogramma e e acido acetico •........... . .... 

As leis .post.eriore_s nenhuma alteração fiZICram. 
L~i n. :L 719, de 3L de -dezembro -d~ 1912: 

$030 
$020 
$!}10 
$!'i OO 

J<~sl.abeleceu a taxa proporcional para o meio litro de 
vinagre, n alterou a taxa do acido acetico pela fórma se- . 
gttínte: 
Por 250 grmmas ou fr~.ção de.· acido acE'tic.o, solido 8150 

Acido acetico liqmdo : 
Por litrô . . . . ,.,. . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . $600 
Por garrafa . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • • . . • . . . 8400 
Por meio litro.. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . $300 
Por meia garraf~.. ... ... .... ... . . . . . . . .. .. .. .. . . $200 

As leis posteriores nenhuma alteração fizeram. sendo quê 
a n. 3.070 A, de 31 de. dezembro cc 1915; adoptou as modi
ficações f(litas pelo· d"r!rcto n. fi.Sú7. onde está dito que o 
imposto incidn tanibem sobre o vina::;r<.> composto para con
Sf.'rva.~. bem como o ar<·matizado a d'est.rag-om. 

CO:--<SER\',\S 

Lei n. ri59, de 31 de decmb1·o do f898: 
Sobre conservas de carnfls, peixes. doces, i'ructas ou le

~mes ·em latas, caixinhas, frnscos ou outro envoUorio, de 
qualquer procedcnc-ia: 
At.) 50.0 grammas. . • . . . .. . . . .. .. . . . . . • . . .. . .. • . . . $050 
Dahi para dma..... . ...... ... ... . ....... . ..... . . S100 

Lei n . MO, c c 1-i de novembro de 1899: 
Estat11iu o imposto aobr·e as con servas em latas, cal:t:I- : 

nhn~. frascOi! ou outros f'nvoltorios, á. ra1.ão d~ ~050 até 50() 
gz·n.mmas, t> proporcionalment~ d~·hi p:wa cime. na rn1..ão de 
~050 por 500 grarnma!'l. ... 

LI' i n. Mf, dc H de novcmbrn d1- tM9: 
EspC'cial do imposto de consumo : 
Sobre todas 3~ conservas de carnes, peixes. erustaceos, · 

rlones, fructac'l ou legumes, exceptuadoi' o :tarque e o bacalhoo: 
1->o1· volume, pesnndo 250 gt'ammas ou sua tr~ii.o... $025 

Lei n. 7 41, de 26 de dezembro <!e 1900: 
Não f e~ alteraçõe~. 
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Lei n. 813, de 23 de dezembro de i901: 

. Excluiu do imposto ~ pei:x:o secco, a carne d~ pouo e o 
peixe salgado ou em sahnouoo., áccndiciona:d'os em tinas, bar ... 
ricas ou a granel, quan~o de producção nacional. e manteve 
a isenção <I e que gosa o bacalháo. Apezar pa isenção nã-o se 
referir ao ::oo.rque, não f-oi cobrado o seu im,p;osto. . 

- . . . 
Lei n. 953, de 29 de dezembro de 1902: 
~fanteve as modii'icacóeS' da· l~i n. 813 e estabeleceu 

ta.mbe~ a isenção para a earne de porco quando · a-condicio
nada em .JaOO.S de mais de· 1. O ki'l-ogramaxns. 

Lei n. 1.144, de 30 da · od~embro d-e 1.903: 

Manteve o disp:osto na ·lei Ü. 953. 
As 1leis posteriores nada alterara.m~ 
Lei n. \2. 919, de 3i de de7Jembro de 19'14: 

. lnoluiu no imptisto as 'i'nuctas seccas <>U passadas, ·a 
massa de mostarda, mOt1ho- ingl-e-D re semelhante,· -e '<IS biscouto'S, 
b'olaC'has e semelhantas acondicionados em latas, caixas, cai
xinhas, vidros, barricas, -etc., :mantida .a · ':ta.Y.I. vigente. 

~i n. 3.070 A, de 31 de dezembro de 1915: • 
Incluiu no imposto o chooolate -coin.mum ou ·ct~ refeição, 

em pó .QU em massa, de qualquer prooedencia.; redu-ziu a 
20 réis :por· kilo a taxa. -das <>Unes em conservas, nacionaes, 
devendo vir acondicionadas em ratas, tinas, barricas ()U cai
DS, e estabeleceu a isencão do imposto pam o peixe sooco 
~:~ <1 salgado, ou em -salmo-u-ra, .acondicionados em vasilhas d•e 
qua-lquer especie, contanto ®e contenham ma-is de 10 kilo
gratn!.MS ou a. granel, quando de producÇão nacional. 

Lei' n. 3.213, de 30 de dezembro de i9i6: 
Elevou a f.aÃa. por 25·0 gr.ammas ou fracção de . 25 a. - ~O 

réis. · 
' 

Lei n. 3.446, de 31 de dezeml>ro d& 1917: 
Red-uziu a :10() réis ,por kilo a ta..~a do sal-ame d~ carno 

bovina, .e eslatuiu que, quruLdo ~ondici'onadas em recip.ien
tes de · lo~a ou vidro, as conservas alimentíci-as pagarão o 
imposto de consumo pelo peoo liquido legal, fixado em 00 o/o 
do posél bruto o. taxa {deve ser a tara) d() envoLtorio externo. 

As leis posLeriores não :t:izemm ·modificações. 

CAm'AS DE J' OGAR 

Lei n. S59, de 31 de dezembro de :1898: 
Por ba.ralho de carta de jogar; de qua·lq-uer proÇe-

dencia . . . . . . .- ... . ~ . • •. .... _ . _ ...... · .. ; . . . $500, 

As leis posteriores nenhuma· alteraÇã~ · fii.ie~am, 
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Lei n. 3.070 A, de 31 de dooembr9 d:e 1915: 
Attendeu ao decreto n. 11.807, de 9 de de1.oerobro de 

1915~ que i~e~tou ,do impo·sto. as cartas até o;o5 de compri-
mento, consideradA.s como· brmq.i.Wdos. · 

As leis posteriores nada modificaram. 

CHAPEUS 

. - Lei Íl.. &41, 'Ç-e H . ode novembro <le 1899: 
Especial do imposto de consumo: · 
Sobre .os chapéos ode chuv~ Óu de sol pa~a alnbos o~:> 

!exos, com eobertura dll! lã, atgodão, linho · ou se<la purá ou 
com m escla de ..qualquer ma:teria, simples ou .enfeitados: so
bre os chapéos para cabeca., para !homens, ~enhoM,~ ~ crian
ças, de ·:lã, ·crtna, palha, castor, seda ou de outra qualquer 
qualidade semelhA.rit.e: 

Chapéos ~ra sol ou chuva.: 
a ) com cobertura de -lã, linho ou algodão ....... .. . 
b ) eom -cobertura de seda pura -ou com, ine.scla de 

qualqu~r inatel'ia . . . . . . .............. -~ .. .. 
c) com. cober~ura de qu'l..lq!uer qualida·de, enfeita(ios 

corri rendas, .franjas ou bordados . . . . .. ..... .. . 
d ) . idem, idem en:feitado.s ou não, ()Om ca-bo -de ouro 

. ou iJrata ou com lavores destes metaes .. • - . . .. 
Chapéos para eab~,.a - Homens e meninos: 

a ) cb~p.éos d e crina ou <le !palha de arroz, aveia, 
trigo e -semelhantes . . . . ... . •............ . ... 

b) ehapéos de feltro de castor, ·lebi:e e semelhantes 
c} ~apéos de ;pa.lha. d() .Cbi·le, Perú, 'Manilha e se-' 

m eJohantes, até 10$000 . . : . . .. .. · ..... ............ . 
d) chapéos de 'l)alha, odo Chile,. Pexú, Manil1ha e se-

melbA,Utes, acima de 10$000 . .. .... .. . ·'· ·· , .. .. 
c) chapéos de J)ello de seda de qua)lquer qualidade .. 
!) c.h-a.péos de lã . . . • ••.•.. .. . ...• ... ....•.... 

Scn~oras e meninas: 
a.) chapéos cujo preço não exceda de 5$: •••.•• 
b) chapéo.s de -prcco de 5$ a 20$ ............. . 
1:) chapéos de preço de 20$ a 50~L ............ . 
d) chapéos cujo preço exce<la de 50$ .. •......• 

$500 

1$000 

i$50Q 
-' · ··· 

2$000 

$3bo 
$500 

$200' 

2$000 
2$000 
$2(\() 

$200 
$500 

i$000 
2$000 

Devem ser isentos do imposto os cha-péos nacionaes de 
palha ordioaria cujo pr~o não exceda de 2$000. 

O regulador para a cobranç~ do izriposto será: . . 
.i 0

, pa~a . ~J;'oductos nilCionaes, o preço cÍe fnbricâ, hd(h. 
cionando-se mais. -10 %; . . . . 
· : ·. 2•, par_à . <H! pr(lél'!-çtos importa<;) os,:_ o preco . qu~ h~~ ver 

sido calcul!ld9 ~as alfan.des-as por occas1aó do despacho, sondo 
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levado em conta não só o valor dai; mercadorias, inclusive o 
frete, ap cambio do dia, mas tambem os direitos, e a ~sse 
total addicionar-se-hão 10 % . 

As leis posteriores nenhuma alteração f izeram, ' todavia 
o decre~o :n. 5. 890, ile 1 O de fevereiro de 1906, subordinou a 
isenção dos cbapéos d·~ palha de pre(:o até 2$, n. concHção de 
não ter c;n carneira nam forro. 

v~j n: !? • 719, (]e 31 de dezembro de 1912: 

Elevou a ta.:":a r:ios chapéos do Chile, t:Perú. etc., etc •• 
nté 10$. para ~500. o a dos chapéos de lã. para ~300. 

Lei n. 2.SH, de 31 de d~.zembro de ·1913: 
.Mantc·ve as altera!:ões da lei n. 2. i i 9. 

I .. ei n. 2.91.9, de 31 de dezembro de 1.914: 
Extinguiu a taxa de 1$500 dos chapéos para sol ou chu

vas ~nfcitados com renda franja ou bordados. P1J,ssando :a eiS 
chapéos a pagar o imposto -conforme a especie da coberL1ra 
ou do caho: elevou- a taxa dos chapébs com cabo de· prata ou 
lavor~s oeste metal, ~ 2$; a dos com , ca~o. de· ouro ou pia
tina, ou lavores destes metaes; · a 3$, c creou a taxa de 5$; 
para OR de cabos de qualquer espe<lie. guarnecidos com pc
dr&s prcdosas. Elevou o limite do pre<Jo · dos chapéo~ do 
Chile; Perú,, etc., para 20$ e a taxa até 10$, de $200 J.ltir:l 
8300, mantendo a taxa. de 2$, para cxs de mais de 20$000. 
Accrescentou aos cbapéos de .lã, os de tecidos de algodão. lã 
ou linho, simples ou mixtoS:. mantendo a t:J.xa de ~300 da lei 
n . . 2. 7 J 9, e. a-ccrescentou mais ~ 

Chapéos de qualquer tecido de' seda ou simplesmente 
com mescla de seda ................. . .. . ... . $500 

Bonets e gorros de feltro, de palha ou tecido de !J.l-

I<Jenf~~ã~af~~ ~~e~~~h~ . se.~êih~n tis: . ~~.dê. ~aÍ_q-.'ret 
tecido de seda ou simplesmente com mescla <le 

$100 

seda _ . . . • .•..........•. •. .. \ . , ..........• $300 

Es!nbeleceu as seguinte~· taxas para os chapéos para se
nhoras f! meninas: 
Até o preço de 10$ .•.• .. : . .. .......•......•• . . , . 
De · mais de 10$ até 508 . . .. .. ... . ...... . • . . • ... . . 
De preço superior a 50$ .. , . . . •..••••....•••.... 

Lei n. 3.070 A, de 31 de dezembro de 1915: 
Estendeu o imposto .aos: 

$300 
i$000 
2$009 

ChapP.os de pellica, C3murça ou qualquer pelle, para 
homens P. meninos, por unidade, ... ·- . . . . . . . . . $500 

' Bonets e gorros de pellica, camurça ou outra quàl-
tlUer I>e~Ie. por unidade : .,,............ ... .... $300 

\ 
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Abnlin a a.àdição de 1 O % sobre o preço de venda da 
fabrica, para lla~e -da fobrança do imposto sobre os produ-

. ctos nar::.ionaes. 
L~i n. 3.213, de 30 de dezembro de 1!H6: 
Elr.vou ele 50 76 as taxas vigentr.s. 
V.í n. ::J •. H6, de 3J .dn dezembro cl~> ·1917: 
NC;:nhumn rela~ão Ú'7. ('fi rr::lar,ãn ;i Jri n. ~-· 21!1. 
Lei n. :J.G·i'l, i.le ::li de dezembro dr 1918~ 

Não fl'z qualquer alteração. 
L~i n. 3.97\1, dn ~i d~ dezembro d" 191.9~ 

Mantr.vn a f: taxas f! a lei n. :1.21 ~. 

EF.NGAI.AS 

Lei n. 6·U. ele 14 de novembro de 18!l9: 
Especial do imposto de consumo: 

-.. · · · ~ 

Sobre as bengalas produzidas em .fabricas ou importadas 
e c:xpostas á. Ve)lda em casas commerciaes: 

a) bengalas de tusto até 5~ ...•.............•. 
b) bengalas de custo até 10$~ .................... . 
c) bengalas de custo a~é 50$ ..................... . 
d) bengalas de custo até 50!\i •...•••..........••. - .•• 

O regulador para. a cobraMa do jrnposio será: 

8200 
$500 

i$0110 
2$000 

1~ para os prodllCtos n:aciona.es, o pr~co da; \fabrica.:, 
a;ddiciouaildo-se mais 10 o/o · • 

2~, para os 'Productos importados." o preço qué 11ouver 
sido ealculado ns:s alfanciegas por occasião do despa·cho. levan
do-se em -conta nãó só o valor das m~réadorias. inclni?ive o 
fréte, ao cambio do dia, mas Lal'nbrm os direitos. c a esse 
total aàdicionando-se 10. o/" .. 

. As leis posteriores nenhuma altcrar,:ão fizeram. 
Lei n. ~.070 A, de 3l rle dezembro de 1915: 
Elr.von de 2$. para 5$ a taxn. (!as bengalas de prc~;o mator 

de W'$, e au1,m~entou 50 o/o sobre as taxa~ das de menores 
preçoR. 

Lei n. 3.2i3, d.c 30 de dezembro de 19'16: 
:\bn~eve as taxas vigentes c aboliu a 1 addir,:ão de 10 % 

~obre .o pre~:Q de ,·rndai da fabrica. para base ;Ja colJranwa <lo 
imposto sobrr\ os productos nacionaes. 

Lei n. 3. H6, de 31 de dezembro de 1917: 
Não fe?. qualquer alteração em relacão a lei n. 3.213. 
Lei n. 3 .6-í4, de 3-i de dezembro de 19!8: 
~'fio fA7. qr:a1quer modificação. 
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I.ei n. 3.979, de 31 de dezembro ·Je 1919:. 
Manteve as taxas ca lei n. 3.213. 

TECI~OS 

Lei n. 64'1, de 1.4 de novembro d~ ~899 : 
Especial do imposto de consumo : 
Art. 2°, § 13° - O de tecidos de lã e algodão, sobre: 
a) os tecidos de aJgod~o lisos e entranca~s. :não espe-

cificados, crús. brancos, tintos e est~mpados; . 
b) ·os tecidos· de algodão la,Tados, de listas, xadrez, im

prensados, abertos e de p-hantasia, taes como : cambraJi9.s, 
cassas de listas, xadrez {)U salpicos, fustões, set.inetas lisas . e 
d e pha.ntasias, . musselinas, panninnos, riscados, IaVl'ados, ·de 
listas ou de xadrez, panos adamascados para toalhas, tecidos 
abertos de p·han'tasi~ . abertos ou tapaeos, adamascados, crús, 
brancos e estampados; · · . 

.. · c) tecidos de algodão, eoino brins, cassinetas, .castor~s e 
tecidos 5emelhantes, proprios para· roup a. de homem, . cassas 

_.. gl'ossas, lisas ou entrançadas, de ·listas ou de xàdrez pro-prias 
para forro, pannos listaj}os .e proprios p_ara ponches; . 

. . . d) tecidos de lã, lã e algod:ão, ~lp~C'ft.S, t;l.es como:· cas~ 
de lãs, lilás, durantes, damas~os, . merinós, casemiras, (aliás 
cachemiras} , princezas, serafinas, gqrgorões riscados e seme
lha~tes, lisos ou entrançados, lavrados ou adamascados, baoêtas, 
baetilhas e f lanellas brancas, tintas e estampadas; · . · 

.. e) pannOs, casem.i:ras e t-assãnetas, t.h e'viots, · flane\1a.s; 
&ái'j as e diagonaes r:i~ pura lã; . . 

.. : ' n. cobertores e m:mtas para cama, . cb.a[es, iiônehes . e 
palas .. . de algodão, de lã ou de lã .e algodão: . 

. . . _g) tecidos de a.niagem 'P'roprios para .&a!CCOS e . para en-:." 
fn.rdar, lisos e entrancados, • em . peça ou já_ r eduzidos a 
saocos: 
Tecidos de algodão, crús, .~Ja metro ............. . 
T~cidos brancos e tinlos, idem ................... . 
T ecido& estampados, idem . ..... .......... ; • .•• ~ .. 
Tecidçs constantes <la. lettra d, do art. 2•, § 1.3, 

cada. m etrD ... : . ..•.. •.... ~ . .. ... . ... .. ....•• 
Tecidos constantes -da. lcttra e, ·do art. 2•, § 13, 
. cada m et.ro . .. .. .....• . . .. ... .. ... . . .• ; ~ ... . 

$010 
$020 
$030 

~l()O 

Tecidos ~O'Dstant!es da Jcttra {, do :ar t. 2°, §. 13-
00.da . metro ......•..... é' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • $3.00 

'l'ecid·o~ constantes da. Iettra {h do a.Tt .. 2 .. , § 13, 
cada.. metro . . . . . • . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $Ó20 

Pelo art. 103, <lo decreto n. 3.535, de 3'1 de d.ezeml>ro 
de i890, ficou estatuído que os retalhos de tecidos de a.ls;o
dão orús, brancos, tintos e .estampados, quando não excede
rem d·e 1,50, pagarão o imposto na proporç.ão de 200 gra..rn-
m&!S, ou fracoão, 'POr um· metro. ·· · 
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.... O ,d:ecreto n. 3.622, de 26 de marco de 1900; estatuiu 
~a1s, no ~rt. 102, que as estamparias e fabricas, que ad.qui
_rrrem temdo~ c~ús para estampar, pa.gm>ão sómente lli diffe
Tença entre a taxa que já houver sido paga pelos mesmos e 
a para os. tecidos estampad:os. · _ 

Até i9i3, nenhumru alte.racão soffreu o imposto • 
. Le'i n. -?. 841, de 31 de dezembro de 1913: 

_. R~duziu a. $050, $100 e $i 50, lettra.s D, E e F do § 14 do 
art: 2 _do regulamento n., 5.890, de 10 de fevereiro de 1890 
.(aliás :1906),- as taxas do imposto de consumo sobre tecidos 
de _lã ou .lã e algodão, sendo reduzidas a $100 a taxa da lettra 
F sobre os artigos exclusivamente de algodão (as lettras ci
tadas correspondem ás do art.: 2•, § i3 da. lei n. 641). 

tei ·n. 2.929, de 31 de dezembro de· 191.4: 
.. . . Attendendo ás modificações introduzidas por esta lei, ó 
~mposto sobre tecidos foi regulamenta-do pelo decreto numero 
H. 5i1, de /1 de marco de 1915, pela seguinte fórma, repro
duzida rio decreto n. 11.807, de 9 de dezembro do mesmo 
anno: 

. . ,Art. 4°, § .12 - Sobre os 4e algodão, .lã, seda animal· ou 
vegetal, linho, juta e canhamo e semelhantes, taes como: 

. a). os ·de algodão lisos- e eu trancados, não especificados, 
crús, brancos, tintos e estampados, em peças ou já .r-eduzidos 
a. saccos, constantes do n. 472 da classe 15, da a:ctual tarifa 
das alfandegas; 

b) os de- algodão adamascados, riscados, !a.vrados, de lis
tas, . salpicas, xadrez. imprensados (gauírés) de fantasia, 
abertos ou tapados, e outros, taes como.: cambra.ias, cassas, 
fustões,. setinetas, musselinas, panninhos, pannos, atoalhados 
e outros semelhantes, crús, brancos, tintos, estampados ou 
bordados, constantes ~o n. 473, da classe 15, da actual tarifa. 
das alfandegas; . 

c) os · constantes do n. 474 da mesma tarifa, taes como: 
brins, cassinet.as, castor e semelhantes. lisos, entrançados, 
Lavrados ou imitando a lona, brancos, tintos ou estampados; 
cassas grossas, lisas ou entrançadas, de listas ou de xadrez, 
para qualquer fim; belbutes, belbutinas, bombasine.s e vel~ 
Iu,dos lisos ou cntrancados, brancos, tintos ou estampados; 
P,anno felpudo, proptío para toalhas e lençóes; pa?-IlO listado, 
proprio parn. ponches~ lonas e meias lonas propr1a para ve
las, cadeias, toldos e usos semelhantes; talagarç~ e te~idos de 
ponto de meia; bem como filós, gazeas e demais· tec1dos se-
melhantes; · 
: d) volantes, lhamas, vidrilhos e outros tecidos semelhan-

tes, urdidos com ouro ou prata. falsos; . . . 
. e) tecidos de lã ou de lã. e algod~o, taes com9: alpacas, 

cassas, JiJás, ·durantes, damascos, merm~s, cachem1ras, cas_e
miras, princetes, serafinas, gorgor?es, r1sc~dos, :oyal, setlm 
da. China, tecidos de .ponto de me1a., tonqu1m, rtsso ou :vel-
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ludo e semelhantes, lisos ou enlrancados la\Tados ou ada
. mascados; baêtas, baêtões. boetilhas -e nánellas brancas, tin-

tas ou estampadas: · 
. f) pan~os, ca~emiras, cassineta.s, chcviots, flanellas ame

ricanas, sarJas_ e dtagonaes de lã pura e de .lã 'é algodão; 
· fJ ) os ·t-ectdos de canhamaço. juta ou aniagem e seme-

Jh~ntE'S, proprios para saccos e •para enfardar, simples ou 
m1xt.os, hsos e Antrançados, crús tintos e estampados· 

h) tecidos de linho, taes como: barege c outros 'tecidos 
ab~rtos, lonas e meias lonas propdas para velas, toldos. ca
deiras e usos semelhantes, bri~ bretanha, cambraia, cassa, 
creguela, irlanda, platilha e ·outros semelhante.s, · usós ou en-

dtran~ados, crús, brancos, tintos, .trigueiros, riscados, lavra-
os ou adamascados, :felpudos e estampados; . · 

i) . tecidos de seda, como se-jam: bareges, filó, garça, 
fumo, escormílha e semelhantes, lisos, lavrados, com flores 
e outros ornatos imitando o bordado; brocados, lhamas, te
las e outros tecidos ,propríos para vestes sacerdotaes e orna
mentos <lt! igreja; gazeas, pelucias, escomilhas, velludos lisos, 
lavrados ou com flores e outros ornatos imitando bordado; 
tecidos de ponto de meia com ou ·sem vidrilhos, selim, gor
g-grões, nobreza e outros semelhantes, lisos, bordados, ada
mascados ou com flores e outros ornatos avelhidados imitan
do o bordado; tecidos de bôrra -de seda e semelhantes, crus; 
brancos, tintos, estampados, lavrados e brochés; 

j ) cobertores e mantas ou colchas para cama, chales, 
.ponches, pannos de mesa e cobertas acolchoadas ou cheias de 
algodão em po·sta ou de qualquer outra materia, de algodão, 
de lã, de. jut.a ou materias semelhantes, simples ou mixta~; 
alcatifas e tapet-es de qualquer qualidade; · 

k) baixeiros, coc:bonílhos, mantas para montatia e xer
gas, qualquer qualidade ; 

l) chales, mantas, colchas, ponches, pelas, pannos de 
mesa, cobertas acolchoados ou cheias de algodão em :pasta ou 
de qualquer outra ma teria, de linho ou de seda; . · 
- · m) meias de algodão não especificadas, de· fio de Es-

cossia, de lã, de linho e de seda; · 
n) ca-misas e ceroulas de meia de algodão. <le lã, de 

linho e de seda; 
o) rendas e fitas .<le algodão, de lã, de linho e · de 

seda, produzi~s por machinas, a saber: 
I) tecidos <le algogão, cTús, em peças ou já. re<luzidos 

a saccas, por metro ou fracção............. . $01.0 
Il) idem, idem, brancos ou tintos, em pecas ou já 

reduzidos a sàc~os,, por metro ou fracl}ão. • • . . $O !tO 
III) tecidos de a~Igodão estampados, em peças ou já. 

'reduzidos a saccos, pot' metro ou fracção.... . $03U 
IV) i-dem de lã ou de lã e algodão, cotJ.S.t.antes da 

lettra E, ~lo arrt , 4°, § 12, por metro ou d'ra-
ccão • • • •' o ••• - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • $·10'J 

V) idem de lã pura, constantes da. lettra F, do ar-
tigo ~0; § 12, ~o r metro ou fi'acção •.••••. . .•.•.. , : · $20() 
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\VI) idem ·de lã. c algodão, constantes da lettraJT, -do 
arL 4°, § 12, por metro ou fracção ........... . 

VII) idem de linh·o, .crús, por metro ou fraeçã.o ... . 
:vrn; idem, idem, bt·ancos e tintos, por meLro ou 

fraecão . . . • . .. . ... . . . .. · · . · ··· · · · · • · · · · · · 
DO . idem, idr:_m, borda<lps ou estampados, por me~ro 

ou fracçao . . . . ................•.......... 
X) idem de. borra de seda e 8emelhanles, .por metro 
XI) brocados. lhamas,. t0las e outro~ tecidos pro

prios para vestes sacerdolaes e i:onamentacs de 
igreja•s, de qua1qu~r ma.teria, por metro ou fra-
ccão ,. . • . . .. • •. ~ .. ..•.••.•....•..•••••...•• 

XII) tecidos de seda · vegetal ou animal, por metro ou 
fraccão~ ... · .. ..... ................ . .... . ..... . 

XIII) Tecidos de canhamaço, juta e semelhantes, crús 
e tintos, com peças ou .fá reduzidos á. saccos, por 
metro ou fracção . .... .... · . .. · .... ..... . .. . .. . 

~) idem, idem, ·estampados, em. ·peças ou jú. redu
zidos a saccos por metro ou fracção •.. , .- ... . .'. 

XV) tecidos constantes da letka J, do art. 4•, § i2, 
por unidade. • ·• . ......... •. . . ..•........ 

· X\-"1) jdem, constantes da lettra K, do art. 4•, § i2, 
· unidade. • • . . . ....•• .. ........ .. •........ 

XVll) idem constante da lettra L, do att. 4°, § i2: 
De linho, por uni-dade . . . ........ .•.. . : .•....•• 
De seda, :por unida'd.e.. . . . . . • . • -• .. . . ••••... ... · .. 
XVIH) J'endas. e fitas de algodão: 
Até Lres centímetros- de largura. por metro ou .fra-

cção. • • . ., . ....... ·'· ...•.. .... . •. · . · .. · · 
De mais· de tres centímetros a~é 10, por mett·o ou 

:fracção . • . • ••...••.•.••.....••.....•.. 
De mais de 10 centimet1·0'S, por metro ou f~aci}âo .. 
XIX) idem, idem. de lã e de ·Jinho; 
Até tres centímetros de !argure, por metro ou frae-

cção . . ·. . ... ...... .... ... · · : · • · · · · · · · · 
D e mais de •tres centímetros até 10, por metro ou 

:fraccã.o. . . • • ;· ... · ..... • • • .. · . .... · ·. · .. 
De mais de 10 centímetros até 15, 'POl' metro ou 

fracçãQ . •• . • . •. · ••••..•• . .•••.••.....•• 
De •mais de 15 celltime-tros, por metro ou fráccão .• 
XX) idem, idem, de seda: 

$1{)11 
$020 

·$03U 

$300 

$400 

'$020 

$030 

~300 

$2UU 

$0·10 
soau 

$015 

$0c38 
$05~ 

:Até tres centimet1;os d~ largura, por .metro ou fra-
=cção ......... : .. ......................... $008 

JJe mais· j e tres até 10 eentimetros, _por metro ou 
frac~.ao. . . . . . . . . • .. .. ... .....• . • . . ..... • · 

De mais de 10 alé 15 cent.imetros, pot· metro ou 
·frac(:.ão . . . . . . ... ~ . ..... ·. . . . • . . . . . • . . . • • . 

De mais de 15 ef.'ntimetros . . ... .. ...• ... •.•..• 

8030 

$060 
~·100 
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XXI) meias de aliodão não -espooifica.d;as: 

.Até (),22 de comprirn~mto no pé, >lisas, ~a.da .par .•..• 
Idem, idem, bol'dadns ou rendadas, cada par .•.•..• 

·De mais de 0,22 de comprimento no pé, lisas, cada 
.. par • • • , .•.••••..•..•.••..•..•• -.......... -

Idem, idell:l bordadas ou rendadas, .ca{ia. par .••..•• 
XXII) meias do fio do oscossia.; 

Até 0,22 do compt•imonLo no pé, lisas, cada par •.•• 
Mem, iàem, bot•<.ll~!.lll~ ou rendadas, cada par ••••. ; •. · 
De mai·s do 0,22 do comprimento · no -1lé, lisas, cada 

par . . . • . . .•...•.....••...••.•... ,· ..• ~ 
Idem, idem, lwrduuilJS ou rendadas, cada par .. · .•..• 
XXIII) meias do lil ou de linho;. 
Até 0,22 de comprimento no .pé, lisas, cada !Par .•..• 
I-dem, idem, bordadas ou r-endadas, cada par ......• 
De mais, de 0,22 de comprimento no· pé, lisas, ea.<la 
· ' .par . • . . . . ............•...... ~ .. :· ....•• 
Idem, idem, bordadas ou i'endadas, ca-da par ._ ...• 
XXIV) meias de seda: 
Até ·0,22 de comprimento no pé, lisas, cada !Pai' ... , 
Idem, idem, bol'da·dns ou rendadas, oa<ia par .......• 
De mais de 0,22. <lo compTimento no ·pé, lisa:s, cada 

par .•.. ············~-·-······•+•········ · 
I~em, idem, hordndns ou renda.da.S, cada :par ..... . 
XXV) camisas o ceroulas de meia.: 

$000 
$04.0 

$04.0 
$0SO 

$050 
$t.O\J 

$i00 
$200 

$050 
$100 

$i01.1 
$200 

$i OU 
$20!1. 

De ~lgodã.o, .por unidn.cte-: • .. ................. ·i $100 
De la ou de linho, por umda.de •.......... · •. · •.•... _ $200 
De seda, por unldnde, • • ............. · ....... · ... · l!!50U 

.· XXVI. Nilo 1:10 consideram bordadas as meias não especi
ficadas d() ul!:ndno, quo tiverem simples frisos de seda ou 
uma lcttt·n. ou mono~rrun-ma bor~ado com linha de algodão. 

XXVII. 011 tr'cldos de juta, de linho ou -de seda, quando 
mi-slura.cJos r•nm ouLras ma.te!rias, pagarão ás ilaxas c.orre
spondrmtt's (Jn mnlm·in predominante, e quando se compuze

. rem dfl J1Ut'l oM ll{llllilt~. pagarão peJa especie menos tributada 
. com 50 o/o d11 llURtnOnlo.' · · · 

XX\7JU. OH tncldos recebidos· ou adquiridos para alvejar, 
tingir on ~stllmpnt•, pagarão sómente a diffeTenç.a. · entre a 
taxa '!lrirnitivcl n IL que ficarem sujeitos pelo beneficiamento, 
desde CJ1W fiqun p!'ovtldo, por meio de guia, si houver sido 
:.>ecebido dirccto.monte da fabrica ·ou estrangeiro, ou da n<>ta, 
~i tiver .provindo do ter<e·eiros, o pagam~nto odo illl]Josto cpri-

. mitivo. . · · 
· xxn::. Os rtlLnlhos de tooicos de algodão, de juta e de 

iinho, crús, branco~. t.intos ou estampados, quando não ex
cederem de 1,50, po.garão o imposto na proporção de· 200 
gr:amma.s -ou· fr~cçllo por um metro.· 

( 
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Pelo art. 4°, § 1.2, n. XXX, do decreto n. 11. 511., de 4 
cio mar\O de 19:15, fora.'ll declarados isentos do impostos: 

i~. os panninhos envernizados e os transparentes pro
prios para. mappas ou plantas; 

2•, os tecidos gomma<:!os ou encerados proprios para for
ros do livros. . 

Lei n. S. 070 A, de 31 de dez,embro -de 191-5: 
Fez as seguintes modific;acões, constantes do decreto nu

mero 11.951, de 16 -de fevereiro de 1916, accresilentando: 
Ticidos de linho, crús~ com qualquer 01,1tra ma.teria, · 

e~ceptuando a seda, por metro ou fracção .... ~ $015 
ld.em, idem, brancos e tintos, pgr metro DU fraecão. $025 
Idem, idein, bordados ou estampaodosJ por metro ou 

:fra('-:;ão. • • • . • . • . • • • • • • • • . • • . • • • • • • • • . • • $035 

, Sul>stituindo os ns. X e X!, pelo seguinte: 
Tecidos de borra de ·soda e .semelhantes, por kilo .... 
Jdem, idem, tintos, estampados, lavrados e brocltt!s 

por kilo • . .............................. . 
Idem d~ seda vegetal ou animal, por· kilo .......... . 

Substituindo o n.. XJ;I, pelo segufnte: 
Brocados, lhamas, télas e outros tecidos proprios 

para" veste!> sa~erdotaes, lavrados, ou bordados, 
~om assento ou fundei de ouro ou prata (artigo 
57 i, da tarifa) ,. por kilo . . . . . .. • . . . ............ · 

Icem, idem, de ouro ou prata entrefina ou falsa, por 
kilo ..... · ................................ . 

Idem, aom ramos sonos ou ligados, de ourD ou prata, 
eom ou sem matizes, pO'I' kiJo ..•....... , •. ~ ..• 

Idem, idem. de ouro ou prata entrefina ou falsa, eom 
ou sem mat.izes, por kilo ....... . ............. _ 

3$000 

4$500 
s~ooo 

12$000 

6$000 

7$600 

4$000 

Reduziu ode. $300 para $150 a ta._~a dos artefactos eon
,giantes da Iettra j; do árt. 4°, § 12, .cta. le.i n. 2.919, de 3i 
de dezembro de "1914, quando de lã com qualquer outra ma
teria, ro:.eeptuada.a seda; de algodão, de juta ·OU de materias 
semelhantes, ·simples ou mi."rlos; e mant~ndo a ~a de $300 
para os mesmos produ.ctos, quandQ . de lã pura; 

Estenden~o o impostq dos artefacto~ ~e linho ou de seda, 
constantes .da lettra ~. <lo art. 4", § 1'2 citados, aos c:ompostos 
com ou.tras inaterias; - · · · · · 

Ineh.iindci ri.o impO$/.o ·das rendas e fitas, as tiTas e en
tremeios l;lorda{!<Js, n;üméando cobrar os estrangeiros pela se
guinte fórma: 
Reriaas de procedencia estrangeira, de· algodão sim

ples <:JU com outras materias, {Jor 250 grammas ou fraccão . . . . ......... · •.•..•... . ........ · . !!!250 
Idem, i-dem; de lã ou de linho, simples ou ~omposta.s, 

· por· 250 grammas (lU fracção .•••..••.••..•.• ~. $5()9' 
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Idem, idem, Je :,;eda; ::imples ou composta, por 250 
grammas ou fracção . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1$500 

Fitas, tiras c entremeias bordacoa, dt! procedench . 
.. e6trangeira, de algodão simples ou eom outras 
materias. por 250 grammas ou fraccão ....•.. · $100 

Idem. idem de lã ou de linho, simples ou com outras 
ma terias, .por 250 gr·ammas ou fraeção. ·.....•• $250 

Idem, idem. de seda simples ou com ou-tra. mat~n"ia, 
por 250 g~-ammas ou fraccão ......•... ·......• 1$000 

- Fixando, em vez de 0,22, em 0,20, o limiL.e do compri
mento li o pé {!as meias, para pagamento co impo~to; 
. Estendendo as taxas das meias, camisas e ceroulas ás 
respectivas €Species, <~:simples ou compostas com outras ma-
terias>; · · · · . 

Eslabel<'eendo que os tecidos em .peça para tapetes- pa
garão, por rnet.ro. mel.a<lr. da-s· taxas dos tpetes ($0i5 e $150) ; 

Tributando Pm ·1$600 pór kilo os volantes. lhamas. vi
~h·ilho e outros teciàos s:=nH~lhanl.es. constante:.;.- do art. 480, 
da tarifa, e . 

, Substituindo o n. XXVI, do art. 4°, § 12 do decreto nu
mero 11.807, pelo seguinte: os tecidos ele seda, qua.ndo mis
turados com outras materias. pagarãQ as taxas correspon
dentes da rnaf.éria predominante, e. quando se eompuzeram de 
parles. iguaes, isto é. tiverem a trama ou urd~dum toda de 
outra materia, pagarão as respectivas taxas com o abatimento 
de 50 %. . · 

Lei n. 3.213, de .3H de dezembr·o. de ·1916: 
Faz as ·seguintes alterações. constante~ do decreto !lu

mero 12.35-1, de 6 de janeiro de 1917: 
Rer!das nacionaes e estrangeiras, de algodão, simples 

ou com outras máterias, por 250 gramma.s - ou 
frac()ão. ·. . . · . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . .. . . . . . • . . $500 

Idem. de lã ou de linho, simples ou compostas, por 
. 250 gramnias ou fracç.ão . • . . . . . . • . . .. . . . • . . . . f_$000 

Idem, de seda simples ou composta, por 250 grammas . 
ou fraeção . . . ,. ..•..•.... ·. . . . . • . . . . . . . . . . . 3$00(} 

Fitas, tiras e entremeias herdados, nacionaes e es-
. · trangeiros; de :1lgodão, · simples ou . com outras 

ma terias, por 250 gr·ammas ou fracção. . . • . . . . $200 
Idem,. idem, de lã ou delinho. simples ou com outras 

ma terias, por ~50 grammas ·ou frac-ção. . . . . • • . $500 
Idem, idem, de seda, simples ou com óutJ:"as materias, 
· · pol' 250 grammas · ou fr·acção ..... ~- ......•. ~ • . 2$000 

Elevou as iaxas dos tecidos de algodão tintos e dQs .. b()r-
dados de $020 para $030: . . 

Esten.deu a taxa. de . $020 ao!! tecidos de caoham.aço jutn 
c· semelhante::;, par:a qualquer fim. simples. mixtos ou com 
qualque1· outt•a materia, exr.eptuada a seda, cr•is ou ti!l.t.o's . . 
em pcoas ·ou já r~duzidos a saccos: ' · 
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l'~stcudeu 'lambem o imposto ás toalhas par a qualquct• 
rim, ·a $300 por kilo; 

Incluiu nos demais artefactos, os écharps, {ichú.s, caclLe-
,cz e semelhantes; . ·· . 

Esta~.uiu que os tecidos !:Oinpostos ~om materia não es
pecificada no regulamento n. 11.807, pagarão a taxa cor
respondente á materia tributada, e accrescentou;: 
r .... cnços de tecidos de algodão pu~o, por unidade .• .. 
Idem de algodão e linho, por unidade ... .. .- . •• .• .. 
Idem de puro linho, por unidade ••..... ..•. --· ...... . 
idem, idem, guarnecidos com renda e bordad"oos, por 

uníidade • •••. .•.••••••..•• ... . ...•... . . . .... 
Idem d~ borra de seda ou de seda coin outra matcría, 
. por uniàade. • • • ..•.... ·~·· ••••• •, .............. . 
ldem, de seda pura ......•..• _ . ·; . . ... ............ _ • . · 
Collarinhos de teecido · de algodão puro; por unidade 
Com outra materia, por unidade .......... ........ . 
fdcm <lc linho puro, por unidade . . . .... .. . ....... . 
Idem de borra de seda ou de seda com outra materia, 

· por unidade . . ............................ -· 
Idem de seda. pura, por unidade. ~ ••. ·-'; •...• ; ..•... · 
.Punhos de tecido de algodão puro, t>Or par ..••••..• 
Idem de algodão e linho, ou de lão pura ou com 

outra ma teria, por par .• . ••.• :. ' ....... ; • . • .• 
Idem de linho puro, por par ............. . ....... . 
Idem de .borra de seda ou de seda com outra materia, 

IJOr par . ·: • • ••••••••••••••••..•• .••...... . .•. 
fdem de seda pura, por par •••.••.•• · ..•.••.••..•.. · 
Cmriisas de dia ou de r!ormil· (para ámbos os sexas). 

de tecido· de algodão puro, por unidade . ..• ... 
Idem, .i.rlem, guarneeidas eom rendas, bordadas ou 

· filas, por ~unidade ••. . •• •• • ••. .• . ; .• . J. •. ••..• - · 
Idem, de linbo c algodão, ou. de lã pura ou com outra 

ma teria, po runidadC'· ••. . ........... : . ... . ... . 
Idem, idem, guarnecidas com rendas, fitas ou bor-

ilada·s, por unidalde ...... . .......... . _. •....• : ..• 
Idem de linho. puro,· por unidade . .... ... .. ......... . 
Idem, idem, guarnecidas corri rendas, fitas ou bor

dado·;:, por unidade .••••..•.•.•..•. · •.. "' ...•... 
Idem d-e borra de sada ou de ::,-e da com oulr:a ma teria, 

enfeitadas ou nã.o, por unidade ...••••..••.••. 
Idem do ·seda pura, ·enfeitadas OLL não, por unidade 
Ceroulas de tecido de algodão puro, por unidade ..... 
l<leh1 de algodão e linho, ou de lã pU:ra. ou com outra 

·ma teria, pot· uoictadc ..• . .•.• . ... : . .•• ; . 

$01.0 
$025 
$050 

$200. 

$100, 
$200 
$015 
$030 
$060 

$120 
$250 

.. $030 

$060 
$120 

$250 
$50() 

S!OO 

' 
$150 

$180 
$200 

~250 

$-íOO 
$SOO 
$100 

$i 50 
$20() Idem de linho pul'o, por unidade •. . ... .•• ...• .• ••. 

Idem tle borra de seda. ou de seda com outra ma-
teria, por unidade.; .. & •• ~ ..... : ... · • : · ..... . . 1••• $1~0(• 

Idem de seda pura, por u~idade .......................• :.. • l $80º 
13 



Câ'nara dos Depttados- Impresso em 2910012015 03:11- Página 210 de 278 

194 

Lei n. 3.HG, de 31 de dezembro de 1917: 
l::stabdec~u as $eguinte~ taxas, para os lericos bordados. 

ou guarnecidos de l'eidas: . · 
De algodão puro, por unida-de . . . . • • . . . ... . . . . . . . . . $020 
De algod:ã:o c linho, p.or unidade ...... ... ·.• • . . . . . . . lJ>Q-4() 
De horra de seda: ou de 8eda ~:om O\Jtra materia, por 

unidade .. ... ...... · ........... · .... . • · ........ . 
De seda pura, pór ·~.midade ...................... .. 

$250 
$306 

Estaf.uin JRais: as alcatifas c tapúes; por unidade, até 
um melro quai!l.'ad<i, de lã pura, $300, por mais cada met ro 
<]uadrado ou frac~ão, $-100; as alcatifas c aat'>etes, p or uni
dadf), de m com ouatuer ou.tra materia, e~:t!eptuada a se<.i.a, de 
algodão, juta ou matcria seJo;~!hante, simples ou mi:xtos, por 

· unidade, a(.é um m.;tro qua<irad(J ou frac.:ção, $150, por mais 
(}a da me~r(l quadL'ado o~ frac~ão, $050. 

Lei n. 3.6-14, de :.H de dezembro de 19-18: 
1'\ a da ai terou. 
Lei n. 3. 979, de ·3:! de dezembro de 1919: 
Dcsmen1brou do litulo «tecidos:~> os arLefactos, ex.ceptua

dos os saccos, ptlra cousatu.irem titulo especial «artefacto:»> 
de tecidos:;., o e.statuiu qu.,; o imposto incide sobt·e os tecidos: 

a; de algodão. em pe~a!; ou já reduzidas a saccos; 
à) de canhamo, juta ou outras fibras, em pe<:as ou jã 

l'eduzidos a sacoos; 
c) de linho; 
d ) de lã; 
e)· de borra de seda; 
f) de seda; 
g) rendas feitas á machina, das materia.s discriminadas 

nas lettra~ anteriores; · . . • 
h) . fitas, tiras e entremeias bordados: das malel'ias cons-

tantes das lettras anteriores; · 
. Elevou a ta:~a do melro dos ~ecidos de a lgodão crú pam 

~()20; dos brancos, para $030; dos tintos ou estampados', para 
$OitO; c dos bordados. cnís, brancos, tintos ou estampado:;, 
para :ii050; do:; ljanhamo o ou,tras í'ibra::, crús, para $030, c 
branco~. tintos ou estampado.~, para $010; dos tecidos de linho · 
puro, erú~, para $040, braue;.Js, Uutos ou cstalllpados, par·a 
~060; bordaàos, trús, bnmco:;, Untos ou estampados, para 
$070; do:; <l.e inho com outra:S fibra$ ou algodão, crús, para 
SU:it), bran~:o:;, tin:tos ou estampados, pura $050, bordados, 
crús, brancos, tinlos ou c~lampados, pm·a 80ü0; dos de lã e 
utg·octão ou de lã e linho ou outras l'ibl'as, ta·cs ~.:omo alpacas, 
1lancllas, ea::;sas, l'isso• touquim, ba~ta , baetão, etc., para 
$150; dos de lii lã J:JUl'a, lias 1ucsmas cspc~.;ies, . para $200; das 
casem iras ,t!llel'iots, . nane !las americanas, etc., de lã e algo
dão ou de lã e l in.ho ou outras fibras, para $200, de lã pura, 
para $300. · · - · 
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-:\Codificou as taxa" ' dos tecidos Jc bül't'u de :'ieJa. c ::>emc
llJanlcs, simpk,; ou c.om m e:>cla úc outra malcria. mcno::; a 
~clla, lisos, para ::;300 por · 1-üO gr-ummas ou Jracçãó, c l.lorcta.:. 
ào~, para ~.WIJ; a d os tecido:> d~ seda vegeta! uu animal, pura 
ou com mesda de oulra matl'ria, infcl'ior a 50 UJ", para $500 
JH·•r lUO ,;rammas ou fmc;;ão, com mesda de outra matcria em 
Lntde:'i iguae~. para *-iüO por i 00 c;t·amm:t:; uu ú·ac1:ão. c eorn 
1: ~1 ~:-:da· de outra malcria :;uperiol' a 50 •]•, lJUl'a $300 por -!Ou 
;;rammas ou· frac~_;ão. 

l\Iandou cobrat• a razão de -100 g-miumas ou frac<.;ão o im
peste dos tecidos cuias taxas firam mantidas. 

Ele''ou a taxa · do metro dos tape tes de lã pura para $200", 
e tios de lã, com-outra matcria, de a.Ir;·odão, de linho, juLa, cá.
-nllamo ou mulerias scmclhan!:;es, sitnples uu mixlas, para 
:::u•o 
• '' Élcvou b.nnllcm as ta.-..:;!. :> das I'Cl1das de ulg-ol..lão, juta, ca
uhamo c outras fibras, simples ou mixtas, para $GOO por 250 
;:nuúmas ou fract:ão; c das Lle .. lã ou de linho, simples, mixLas 
ou com outr·a:s matcria:;, cxcvptuada. a seda, -Jltll'a -L$100; das 
~~c seda com qualquer .oulru. matcria, par-a ::l$, e uas de seda 
pura, pai'a 3$GOO . 

Elevou, ainda, a taxa. da:; fitas tiras c cnlrcmeios. borda
dos. das mesmas especies das renda~, par<~ t·ospcdivamente, 
por 250 g-rammas ou fracção, $3001 $1600, 2$ e 3$~00. . 

Estabeleceu que tecidos rcceb1dos pelas fabncas - para 
beneficiamento pagarão a differenca do accrescimo do imposo. 
to, mediante as formalidade estabelecidas . 

.Etn virtude desta lei cessou a isenção de que gosavam. os 
teídos proprios para mappas e os para forro de livros. 

'\o"'NRO ESTRANG&ll\0 

Le.i n. 1. 313, de 30 de dezembro d.e 1904: 
Sobre vinho estrangeiro engarrafado : 

.Ué 14.0 de alc:ool absoluto, por garrafa ..••• , • . .. .. 
Acima _de 14•. de aicool, por garrafa •. . • •........ 

Lei n. L ~52, de 3 Ode det:cmbro de i !J-15: 

$050 
$101} 

Estendeu o imposto ao vinl1o de qualquer lliodo accondi~ 
!.liottado, a safer: . 

Vinho estrangeiro até 1-l. • de alcool absoluto: 

Por litro . - . . ..... · ... · · · · .. · · · · · · · · · · · · ·· · · · ~ • 
Por garrafa . . . . ... , ....... .... · . · . ... · · · · · · · · 
l)ot• meia gal'rafa • . , ................ .. ....•.. 

Vinho estrang-eil'o não e::rpecificado, do mais de uo: 

$:075 
$050! 
$025 

Por litro . . • · . •.. ... ..... ... , • . . . . . . . . . . . . . . . $150 
P<•r garrafa • . . ... ...... · .... . ............ , .. .. . • $100 
Por meia garrafa • . • • • • • . • . . . . • . • • • • • • • • • . . • . . • $050 
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Vinhós c~lrangeiros de mais de ::!.\:', chmnpayitcs e outros 
espum<mtes: 
Por litro . . .................................. . 
Por ga1-rafa . . . . ..•............. ·· ..•••......... 
Por meia gaL·rafa. • • . . ........................ . 

As leis po:>lel'iot'e~ nenhuma alteração fizeram. 
Lei n. 2.119, de ::H d~ úet.embru de 1912: 

Estabele~ou a· Laxa pl'Opon:io_ual pata o meio litro, 
Lei n. ~ .8-i l, de 31 de i.lezembru de HJ-13: 

$301} 
$200 
$100 

Nenhuma altcrac·::io fez e manteve a taxa provorcional 
vara o meio litro. • o 

Lei n . .:UH9-, de ::H J\J clezcmbro de HH-1:. 
Elevou <i~ la.xas du Yinlw alé H" {k aleool all~olulo pat·a 

ü ·razão <14'. $000 po·r lilro: as dos de mai,;. de 11" até ;z!JJ'', para 
n razão de $180, c as do «Ghampagnc» c outros vinhos es
pumosos. para á razã-o de $600 pur lilt·o. 

A.s leis po:-;teriorc::; não fizeram modificac;ões. 
Lei n. ;unn, de 31 ue dezr:mbro de •1'911IJ: 
Elevou a~ taxa::; dos vinhus alé 1-i" de akaol ab~ulutó, 

pal'U<.:l. raz.ão <.!e $120 poJ.· li Lro_; as do~ demais t.le 1-í" ut~; 2-í", 
para á _razão de $~40; ·as do~ demais de :24\ para ú ra~ão· de 
~G'üO. e as do «champagnc» e out.t•os vinho.:5 e~J)umosos se-

. mclhanles, para á razão d\J 3$ por litro. ' 

C.U'E' TORR.\JJO E MOlDO ARTIFICIAL 

Lei n. LG!G, dti 39 uc dezembro de 1906_: 

Art. 12. ~ão podení ~cr posto á venda,· para consumo1 
café Lorrado e muü.lo al'lificial, sem que cs~;a condição <le fa~ 
brico s<~.ia dal'amente L:cinsignada 110s rcspc~::Livos envoltorios, 
~rcando o mt•smo sujeito ao imposto de 500 réi~ por kilo ou 
frac1;ão dn kilu, que scrü cobr·ado por scl!os colloca<los no:> 
mesmos c11voll ot' i os. 

As lei:; vosleriorcs não rept'oduúram este dispoúlivo, 
-nem fui dlc ·regulamentado. 

M.\N'l'EIU.\ B S.\NIH AnTIPICIAES 

Lei n. I. ü t6; i.! c 3U clfl dczcmbL·o de L!Hlll: 
Art.. 1-L Fit:a crcado o illlpo~lo ue t:On:;unw int.el'no de: 

Por kllo df'. umn!:ei;;a de· pt·Õuuc.-;-ão nut\joual que não ' 
s-t•ja t.lt~ leite puro . . . . . . . . . . . • . . .... • . • . • . • 1$500 

POl' J,iJo de banha ar·tificial (~imilal'cs de banha), 
de producção nacional . ... • "". • •. . • . • • • $640 

• 
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1\:s lt>is .po,;f.eriores. a h~ a ri c n. :? . :121. de ~W <1•• dezernbz·o 
H~ "1010, rt'prorlur.itam "'"'"'"' ili;qlnsi liYo; a rh• n. :.? • ::i~ t. rJe 31 
r:lr det.r.ml.Jr·o dt• :1 !.li t: .iú n~o o r,~z .. JWlo que, deixou elle de 
\ ígomr. 

ESP.IllTT!. HOS 

ll'i n. :3.fl1!1. de 3{ de rlr-r.embro de ·!OI/r; 

r:sparl.ll/1(1~: 

De alg.oài.ío ou .linho. 1 isos. urn • .. . . . . • . . . . • . •.. 
TdP.m, com renda:'\, fina::; ou bordada~. um • . . . . ... 
De ~êda, de qna lqw·r 'i•;;lll:<:il'. 11m .... ·,.. . . . . . . . 

i\s lr·ís po~ter-inl'es ncnlllnlla mrJllif..ieacãn fizeram. 
Lei n·. ::ur;n, dt~ :H dr d!'zr~nJhrn rle i 9Ht: 

Sub:>.!ituàu o l itulo - 1':-:pnrtilllo:> - pr~lo cl0 - arte-· 
far·tos ·á~ Lrcido::: - incluindo tw.~tP~ os me.;;rno.s eBpartilllos, 
ct.:,i'ls taxas fol'artl nJ::ml.i<las. 

P.\PEL ,PM~:\ FOI\n:\R CAS.\~ 

Lri n. 2.\HD. ele 31 de dr7.rmbro !fp l~Jl-1: 

Sobre pnpPl para forrar ('asa; 
Papei pintado ou rgt.arnpado, ele (JnnlqUPt· f!Hnlirlade, 

pOl' pc!:a rlp nO\'f' nwtrm on l't·ae(;áí• .....•..... 
l.dem. idem. p1·oprif1 p:na .lmrr:u; (alins g-uar·ni~:Jn), 

1 
por peca llP _nOYfl nwtrm-· 011 fr·nr~!:·i'io ......•...• 

Tdem. com fl om·n.do.~. nrat r :lr!m on avellndndo5':. por 
peç: a dC'' nov~ nwtl'o:o, ou fl'ar·ti1o ... , ..... ... . 

1.1"i n. S.O'iO A. de :H dr·rlc-7.Pmbro df' Ht.t5: . 

Idr1m, idr.-n4. prnpl'io" pr:rn harr.a {aliü;; p:unrniç1in) , 
por p;>ça (lf . now nwl t•os ou frat:(~ão • . . . . .. 

Xfío 1'C!7. altrra;::õrg. · 
Lri n. ::L ~1 :l. dl' :3n d<" riC7.t:'mbro dn 1 D l G: 

'1303.0 

$060 

$ZOO 

AC'rrc,.,crn!on an paprl pintado ou p:;Jnmpndo. n de côr 
nntnrnl. !in.to. imnr~>ni<ndo (gnufl't'·) r ~emelh:m!rs. 

-''"' lri :> pos trriorr;; 11ãn fizPram ali Pt'1lc.:i1r~. · 

DJ!'.CO!"o P.\RA G!l.-\MOPHONES 

T.pi n . .:'.91!1. clc> :11 (jr ,lif'ZPlllbro tlr l'!l14: 
üisr.o!'= pnra grnm()Jlhonrf' mi in~lrmnr.nf.o,.: Rrmelh:mles: 

~implPs: c 
~l~ 0.2il cJp, diamrtro. caclo 11m ••.. ; ••.•.•••••••.• 
D~ mais clf' 0.:?0 aft; 0,30. cada um ............... . 
Df' mnis de O.:lO até O,!rO. c.adu um ..... : ......... . 
De mnís tJp (),10, cnd:-~ um ..........•..•....... ·. · · 

$0!)0 
!í\100. 
$300 
$500 
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i9S ANNAES PA CA!I!AM 

Duplos: 

Nas mesma~ <JOndicões, o dobro ·das taxas. -
As lf:'i:'l posteriores nenlmma( alteração fizeram. 

LOUÇAS E VIDROS 

Lei n. 2.919, de 31 de dezembro de 19H: 
Louça:;; (conforme a classifica(:rio ila tarit'a, ns. 

'ti51, primeira parte da classe 21): 
Por kílo de louça n.- 1 •.... · .........•..• , . , ...•. 
Por kilo de louça n. 2 ........................... . 
Por kilo de louça -n. 3 ........................ .-., 
Por kilo de lou~.a n. ·k ......................... . 
Por kilo de louça ns. 5 e ô ..................... . 

Vidros (t.ar1f~, mesma classe. ns. 661 e 686): 
Por ldlo d,e vidro n. 1 ......•.. : ................. . 

· Por kilo ~:l.~ vidro n. 2 ..........................• 

Decret·J n. 2 :·n5, de 5 de jan~iro de HH5: 

ô45 e 

~:060 
$100 
$liGO 
81180 
~2ft O 

$065 
$130 

Corrüüu assim a lêi n. 2. 919: _;.... O~ de se W «Louças 
. ·(~onforme a classificaç1io d.a tarifa ns. MG c 651. primeira 
:parte da classe 21 h. leia-se! «Lour;as (confome a1 cla;_:sifica
.cãotda tarifa. ns. (H5 n 550. da ela~~(} 21)»; c onde !'e lô (ta
'!'it'a, mesma classe, ns. 660 e 665) >. 

Os ns. M5 ~ 550, da tarifa C!)mprchendem: a.'Pparelhos e 
pecas de qualqul!r fórma ou feitio, não classificado~, de louca 
ns: 1 a 6; e Yasns <" Jarros para flores; frascos para agua. 
<l:e cheiro, estalna.s. fl;;mras, imagens, medalhóes e outros ob
;2clos ,f'!,c ornamento, para cim:J; de mesa e para jarr!im, de 
louça ns. 1 a li. . . ' . 

Os ns. 660 c 655. comprehendem: frascjs ·para :t~ua de 
("beiro. c vasos, jarros para flores, busLos c ii:;m·as c qualquer 
outra; pnça {!c luxo (. adorno, de ·vidro ns. ·1 e 2; otra~ não 

· clnssifi-l:adns '['lara o sr.rviç:o dr. mesa, como: copo~ .. calic'es, 
garrafa<;, eompoteirus. prntos. fructeiras, assucareiros, 8a1ei
:-os, galheteiros, colheres. porta-facas e ob.iedos semelhantes, 

. de vidro ns. t e 2: obras não classificadas para out-ros usos, 
como ho~cto..:; ou caixas para qualquer· fim, Jicoreiro,:;. ·..:cne
d:eawv, tGte a tête, jarros c bacias e mais pertences de lava
torio, vac;os o fras-cos grandes de pharmaci.a:, padaria e con
feitaria, ,-J..e bocca larga. esmirilhad.a ou não, escarradeiras, 
ascenos parn c~!':tiça~r:;, mang-a. cupo!as. r.rlohos. redomà~. ''i
dros ele chaminé para cand'ieiro. r·e.rlodores, de vidro, lam
peõl:'s e Iampadas. f.inteir~s. Pf~sn~ pnt'n. papeis, rnaç::tnt."f.as. 
para portas c .i:mcllas c oB.iec-t.n;; semelhante.,, de vidro n~. 1 
e 2; l.uhM ar·n mncllinn::;. copM gr·ndunclo::;, fu.nis gra(fnarln~ ou 
não. luhriri·cndnre~ para mnchina.!':. contn-fml.tas. syphlir.s, re
tortail, balões c ohj ectos scmelhnnlN; para laboratorios dli
tilicos e phal'maceu ti~ os, vnsos l)I'Opdos para p~lha~ · eleetri-
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cas com ou :>em tampa de })nrro ou Yirlro, :p1'ovcLas " ob.iN~t..o;; 
EH'mP.]hantes. - . 

Nota 86 l:ta turifn: ficam (}Omprehendidos nas taxas acima 
as dos. bo::-aes. vid'ros. guarnições r. cot'rnntes de metal, qu~ 
vierem pecsas. unidas ou grudada::; ú:;; obras d~ vidn.; hem 
assim as de quaesquer guar-niçt'i0s on espr>cies dP mad('\rn~ l""fllO 
pertencerem ou fizeretn par!.e das mesmas. 

. 6s lampeões que t.íver0 . .m pé ou t1cd,eslal de ferro, chumbe 
;·. ou zín()o ou outros metaes semelhantes, tcrüo O· a!Jut!ment.o 

de 310 o/v, nas respectivas ta-xa·s. . 
L 

Nota n. S7, da mesma tarifa: 

Rertrtnr-se-ha v.Hi.ro: 
De n. 1, o liso. o moldado e P.smerilhado ou fosco~ 
De n. 2. o latlidado e o lavrado no todo ou em parte . 
. l'\!ã.o serão "!'c>"[lutados d~ vidro n. 2, as :;arrafa~. com

poteiras c quaesquer outras pecas semelhantes lisas, de vidro 
n. 1. que apenas (>StiverPm l~pidados os botões ou remates 
das tampas e· as rolhas .. 

Qmmdo em algum n)!nme se enNmtrar lour:n ou vh'ro do 
mais d'e um numf)l"'l, não "r ~u.l eitandó a parte á vcrifieaçfto 
do peso liquido de cada q\lahdade. serão consictnrnc/o!; como 
~Pndo todos os nmn(lro~ :rn11is tributados qur o voluml! e~m-
tiver. · 

Lei n. 3. OíO "\, ele 311 de \tezcmrJro de 1915: 
1~.:-ntou do imposío a. louc~ de pó de pedra. manura

ctuaradn na fabdra de ~anta Catbarina. em S. Paulo . 

. Lei n. 3.213, de 30 rlr. de7.embro de "1916: 
Mante"\·e a isrnção df' [onça da fabricação df' Santa C~

tharina. em S. Pablo. 
Lei n. 3. H6, de 3:1 de dezembro ãe :19:1.7: 

Tornou extensiva a i.~Pnrão á Jouca de pó de pedra ·.e ou
tros prodncto::1 r.ernmir.os de fabrico de Angelo Rizz.i & Irmão. 
est.abell:'cídos em PNlrríru. Mlmicivalidade de Amparo, E~tado 
de S. Paulo: ús "fahricas de Santa .Tosephina. ,-m Jundiahy, 
á da v.iuva Grandt & C.. 'le S. Bernardo, no mesmo Estado, 
e á fabrír.a d~ !ou~a da Yilla Colombo, no Paraná. 

Lei. n. 3. GH, d11 31 de d.:>?.f'fl1bro de i9i8: 
Manf.ev(' n<: · i~Pnr:õei'\ anteriorrs, autori?.ando o Governo 

:o P.~lender a m0.;mn tlg O\!Lras fabricas em igualdade de con
dições. 

Lei n. 3. 079, 1lr 31 fie dezembro de 1.919: 
Revogou, no arl. 3~. o at"l. Ciü. ~§ 1." e 2° do. lei nu

mero 3. 6 ití., dr .'H dr drr.(]mhr-(1 d0 Hl1S. que dispõe sobre a 
ise~cão, Ct'ssapdo. portp.nto, n. isenção · Mnccdida âs louçq.!':l 
na1!10naes. · · 



C~ ara dos Oepltados · lm(l'"esso em 29.11l512015 09:11 . Página 216 de 278 

200 

FERRAGENS 

Lei n. 3.07<r A,' de 31 de dezembro de -1915:· 
Sobre ferragens: 

a)' parafusos, pregos;· taxas, arestas e arrebites de 
ferro ou de aço, simples, constantes dos arti
·gos 7_;H> e 751 da tar ifa, por 250 grammas ou 
fracçao . . . . .. . .. .......•. .. . · ....•......• 

b) idem, idem, com cabeÇas de outra ·qualquer mate
Tia. constantes dos arts. 7.'J9 e 751 da tarifa, por 
250 . gra!llmas ou :fracçüo • . .• ..•.••• .• • .•.•• 

c). idem, i<lem, de cobre e suas ligas, simples, por 
250 grammas e fra:cção .•... ... ..• .. .... . . . . 

d ) idem, idem, com cabeças de outra qualquer mate
r i:!, por 250 grnmmas ou fracção •. . . • . . .. . . .. 
Nenhuma alteração foi feita pelas leis posteriQre·~. 

C.'\F.F.' TORR.ADO OU MOlDO 

Lei n. 3.213, de 30 de dezembro <le 1916: 
Sobre c'afé torrado ou moi do: 

• $0t0 

"$015 

$015. 

$025 

Em tablet.e:;;, saçcos, caixas ou outros envoltoriM, 
por kilo .. · . . . . . . . . . • . . • . . • • . . . . . . • . • • . . . . • Sr)cO 

As le is postenores nada alterat'am. 

MANTEIGA 

Lei u. 3.213, de 30 de dezembro de 1916: 
Em latas, frascos ou ou tros cnV"'ltor ios; por kilo.... . $050 

Nenhuma modificaçflo fiÚram as. leis posteriores . 

PJLHAS ELEC'I'RICAS SECCAS 

Lei n. 3.6~4. de 31 de dezembro de 1918: 
Sobre as pilhas r!lectricns · seccas,. nacionaes, de qual

qu&r qualiod~de : 

·For unidade • . • . . . . . . . • . • • • • . . • . . . • . • . • • . . . . • $100 
A lei posterior nada alterou, nem mesmo fez. referencia 

a este imposto . 

,\RTEF'AC'TOS ._DE TECIDOS 

Lei n. 3.\li9, de 31 de d ezembro de 1919: 
Sobre ospartilhos c <lcmai~ artcfactos de tecidos refe-ri

dos nas leis antel'ior~s. ·salvos o~ sac~os,. e comprehendendo 
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tamb_!lin tapetes ou capachos de· côco, guardanapos 'em peças 
cu nao, gravatas. su!':pensorios para calcas e ligaf1 para meias 
a saber: - · ' 

t1) cobertores ·c mantas. ou colc:has para cama · cha-
les, fir:h1í.s, sclw'l'ps, caclt.e-naz e semell~antes, 
pondres, palaR, pannos de mesas, cobertas acol
choadas ou cheias de algodão . em pastas ou de 
qualquer outra materia, toalhas para mesa e di
tas para banho, em pec;as ou nã.o, consideradas 
para as que excederem de 0,90 de comprimento, 
por unidade: • 

De lã com riualquer outra mat.eria,. excepfuada 
a seda; ele algodão, juta, canhamo ou se-
melhante, simples ou mixtas .• _ .·...•...•. $160 

De lã ou de l!nho, simples, mi.'ttas úU compos-
tas com outras materias, exceptuada a seda $500 

De sed~ simples ou composta.................. 2$000 
P) · guardanapos e toalhas para rosto ou mãos, em pe

ças ou não, sendo consideradas toalhas para 
rosto as que tiverem até "0.90 de comprimento, 
por unidade: 
De algodão. juta ou outra fibra, simples ou 

mescladas . • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $015 
De lã ou de linho, simples. míxt.as ou r.om ou-

tra ma~eria. excef)'tuada fl. seda........... $025 
De :linho puro, ou de seda pusa ou mesclada... $050 

e) alcatifas, tape-tes e capMho:<: por unida{} e: · 
De tHi ou de lín!h•O. sim:p•les. mixtas ou ~om qu~'l.l

quer .outra. .mat.eria; excepf.uacla a seda, de 
eC1co, jut.a ou materías semelhante~. simples 
ou mixtas, até um meLro q-ua-drado ou fn-
<eção . . . . .....•..•.....•.. _ .....•. _. . . $1 nO 

por mril,is cnda metro ctua·drado ou fracção.... $!)5(} 
De lã ou de linho. simpies ou mixttO:::. até um· 

mciro quadrado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $300 
Por mais cada metro quadrado o.u; fracção...... $150 

d) baixeiro, cochinilhos. xe.rgas e mantas para mon-
taria, _de qul.l.lquPr qualidad~, ,por uni<ladr.. . . . . . $300 

e) camisa~ df' qualquer- t.ecido, para. qufl.lqur.r fim e 
.para ambos os ·Se:\ios, por uni<i.adc: · 
De algodão puro, simple~ . _ . . . . . . . . . . . . . . . . $100 
DiLas g;uarnP-ciclas ~om r·cndas. fitas ou bordados $12~) 
De algodão com Unho •Ou ·de la puro. ou ~Com ou-

. tra mataria, exceptuada .a sed.a. . . . • . . . . . $1!)0 
Ditas g'uarnrcidas úOm rt:mdas. fiLas ou l)ordadO>B $1.80 
De lin.ho puro. ;::impl~~ . . . . ...... : . ..... , . . !J;250 
Ditas .guarnecida~ com ren·df:ts, fi fa;:; on bor-

da-dos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . $300 
De borra -d~~ s<>da ou do ~Mia com oulras mate-
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.1N:'UES DA C:\MARA: 

rhs. eni"eita.dns ou nãó . . . ........... -.. 
DI'' pllrft ;; r da. r.nfeitnda•S 011 J1fiO •.....•.••.••• 

As eamisns para. homem pagarilo o im- · 
.t:..osLo pel~. qualidade do teddo do peit() .. 

{) Cfll'OUias ~ ~UI()Ci\S, por unídadoe: 
D1~ alg-odão p.uro . . •. • . .....•...............• · 
DCl 3.lgodão com línho ou de lã .pura ou' com 

ou lra matHia, ·E'Xcep-tuada. a sP.da ...... . 
De linho 'fl·uro .... , . ; ...•.•........... :: .. . 
DI) borra de se<li.l. ou de seda com outra ma-

teria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
De ·&eda. pura . ·. . . . .... . ................. . 

De algodão, lã ou linho, simplss ou mixtos ••..•.•. 
Df: borra de seda ou de seda ~om outra materia •... 
De seda :Pura . . . ..............•......•...•..•..• 
Jt) pnnJ1o;; paTa camisas, por par: 
.De algodão, lã ou linho, siin!P1es ou mixtosó ..•..... 
De_ obrra de soeda ou de !=ieda com outra ma teria ... . 
De seda pura . . . ..................... , ....... : .. 
i) lem;os, por. unidade: 
De· algodão" puro, simples · ................•...... 
Ditos ·guarnecidos com renda:s ou borda·dos ......... . 
De algodão e linbo, simples ............. _ .... · ... . 
Ditos .guarnecidos com rendas ou bO'IIdados, ........ . 
De linlH) puro, sim:pLes ... : ....•.........• ~ .•... 
Ditos guarnecidos com· rendas ou borda:dos ...•.... ; 
De borra de -seda. ou de seda com outra .. materia, 

simP'les • • • • ............................. · 
nu.os .guarnecidos com ~endas ou l:Joroados ...•..... 
De seda rpura, simpLes . . . .•....•..•.•.•.•••• · ..•• 
Ditos ~uarnecidos com ren-da~ ou bor-dados. .......• · · 
i) gravatas, por ~mi<lade : 
:9e algodão. lã ou linho, simpl·es ou mb:tas ....... . 
De ·borra ·de seda ou de seda com· outra ma t-eria .•.. 
De .seda pura ...••.......•.............•....• 
Jc'f su~pen-sorios ii)a:ra:, calcas, .por unidad: 
De qualquer tecido, e:x1}eptua{la. a 5€da, simples ou 

mixtos ............... · ............. · ·. · •• 
De s~da ;pura ou eom outra ma teria .............• 
l) ligas · para meia. :por pa!': 
!)e qua:esquer tecidos, exceptuada a. se,dn. simples ou 

mix:tos. . . . •........ · ......•.... · ...•..•.... 
De .seda pura ou com ou.tra .l1l:tt.eria ............... . 
m) c;:;part.Hhos. tpor unida.dt': 
De. algodão ou dP. I inho. lisos ou guarnecidos com 

rent:la·s ordínarias ou fitas • • • .....•.•• , •.... 

$600 
1$000 

$100 

$150 
$'2'50 

$6100 
1$0(}0 

$060 
$r120 
$25U 

$12(1 
$250 
$,500 

$0i5 
$030 
$0·30 
$060 
$06'J 
$1Ull 

$200 
$-300 
$300 
$1M 

$100 
!!\200 

.·$3tlll 

$150 
$'50:l 

!j::100 
~3Utt 

~200' 
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!Jitos, guarnecidos com r endas finas ou :bordados, 
bordados, considerada renda :fina a de filó de al-
godão ou de qualquer qua'lidade de seda.· ...... . 
De tecidos dA selia {le qun.lquf:'lr- e~pecie .... ... , 

rt) ineia•s, por par: 

De algodão simplé.s. niío f:'specificadns 
A~~ 0.20 de. cflmPrirr.ento no pé, · l isas ........... . 
Ditas bord;~dni> ou r-endadas, não SP. considrxando 

borda.do, simples fri~os cl~ ~ecln. ou uma 1nt
tra. ou monogramrr,a. borda·rlo r.om l inha de 
algodão. . . . .. • .............. .... ... . . . 

Ditas, bordadas ou rPndadas ...• . ..•... .... ... 
De fio de escossia. lã nu linho. simpli's, . 

mixLas on rnm outra mn.t~t··ía, e~cc~ 
ptuadaa. a ~ecia: 

.A ~é 0,20 de comprimento no pó, lisa~ .... .'~ .. . . 
Dltas hordadas on !'endadn;; ............ • ..... 
De mais de 0.20 de corr,prim~nto no pé Esn;; .. .. . 
Ditas rendadas ou bnrdnda,~· . . .. ....... , .. .... . 

De se-ela simp'l~s on r.om ot1trn mni.PTía : 

$500 
~$000 

- ~CHO 
$080 

~050 
BlOO 
~100 
~~no .. 

Até 0,20 de r.omprimento nn pé, li.~asr.r.r.. • . . . . . $! 00 
Dita.5 bordadas ,ou rendadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . !'t200 
ne mais dP. 0,20 cl~ compl'imento no pé, · l í!'-M. . . . ~200' 
Dita-s bm'da:da~ on rendada,, . ... . . . . . . . . . . . . • . . *·~00 

Os ariMactos mesclados corri matElria não nspeáricnLta, 
pa,garãn a taxa correspondente á maiNia trib11t.af!::t. 

· I.e! n. 3.979, de 31 de dezc.mbro de 1!lH>: 

?obrei o as~ncar refinado : 
A' razão de. por Idlogramma... . .. ... .. ...... . . . . ~n\\0 

O imposto d!!"i~aJ·á de vigorar qnando o pPI"(:O do· ns;:ucar 
r-efin~do cstivez•, pot" tr~s me1.cs seguido:>, no mf'rcn:Jo n rr•ta~ 
lho. da _Capital Fede'l.·al, abaixo de $700 poe kilo;n;an:.mn, . 

OBllAS DF. ,JOALHERIA 

Lei n. 3.979, de .31 de dezt>mbro de 1g·l9: 
Snbre a !> obras de nnrive;:. (.ionlherín) !'In mwo. 1wntn, 

plaf.ina ~ pr>roias (arts. 666. 667 P. 66R da tarifa da;;: n•lfa~d~
g·ns). ineidínclo >~obrfl .ioir~s Jlroprinm~nt.c ditnf:. ~ ;;at,l'r: 
C') ob(tf'.,if.o d.:- ou1'n on pl:üina. f'om ou serr.- pcd,ras 

precjosag. a lé o ·vnlm· ctc ·1 0-~- cada ob.iccto . . •. • . 
b ) idem de .rr.ais 111" 10~ ntf' l.>l'i!l;, Nld:t ohjPrto . 
c) idem de mais àe 25$ até 50S, c:td;:l objecto. 

$150 
~:?.On 
$4ot) 
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'd) idem de. mais df! 50!1\ até 7!':í$, cada. objt>cto. 
e) id~m d~ majs ele 75!";i nl.é ·IOOS, t·ada objrcto. 
f.\ j.J('m de muis lin WO.~ :z u~ :?iíO~. cacla oh jedo. 
u) . i_d-cm ·.rl">- rna~s de 2!)0$ atl1 GOO!f:. cada ob:j.~clo. 
/1,) ~d~m. de ma~s tle 500.'!; alú.' 7:i0$. L'ndn: o!Jjr•do, · 
i) ~dCni ctn ll!<l!;; dt> 750$ att: 1 :1100$, cana ob,ier•to. 

' j) tdem dt:> ma1:-s tlc i :000$, ptH' conf..-, ou frnc-~;ão óx-
ce•lente. . . .... .. ........•... ... .•...... . .. 

BGOO 
1Ji;l)00 
l S)!')(l( l 
:Z ~OOtJ 
:{$501J 
5 !j:OOO 

1$000 

0~ (~bjrr.l.os. com perol~s cstfto !'Ujr.lto~ ÚS lYll':~tn::l'$ ::: xas 
csf.al:l f:']Pcrfl:'l:'; acm.a. . · 

Os ob.jcclos de prat.a. ob!l~r\·ados os -rc,:;pecfi\'00 Yniort!S, 
paga rã o r; o ·. <;:. dnqn e~ 1 a,; tax:ts. · . 

l'\~o i'sr-nl a. ·da laxa<:ão a (' Í I'r.nm:-ta·ncia de serem r)trlprll
gad'a.s nn cnmpo;;i~ão dos objN ·ln;; sub~l.:lllcia;:; ctifferentr~s oas 
desümadas;. 

~Quando · na. confel'~ il() dDs ob,ie.c f.os de prntu, l'nt.ra-r ouro, 
Plaf.ma ot1 pc_roln . · . 

' As p('Jrn~ Jll'P.cio~a.::: ~' prJ•nla.s avulsas cnnstiluem. para o 
effeHo <te.s~~ i•t,posto, mnterín pdma. bem r.omo n .. <; joias in

. complP.I a:,::. d~c.montada~ ou inacabada;;, p~>Jo qnill ficam sujei
tas ú sell:Jg rm rnmo de prodncç.ão nacional. . quando -mon LRdas 
para ~erPn.- cxpo.~ i as :1 Vf\nda. 

OBn,\S r>An:\ .-\DOR!"O OU OR::'\:\)1f;i'\'ro E OU'l'l\OS FINS 

I.ci n. 3.979, de 31 de cil'zé-'n'tbro dr 19·19: 
Sobre as obra;;; para adorno on ornall).I'U[O c outi·o;-; fins: 

1" grupo: em ouro c prata, a saber: obrns sobre r>oln.mnns ; 
pr:>so~ para cima rl,l' nwgr:: hnsto!', fign.ra.s I'· nrtClfact o·s Sf!nic 
lhanle.c;: ea.ixa.s para . .io1as. fumanlf\!'i ~ ;;rme1hante·;;;. prcu« ou 
aJ)p<w~IIlt.S para o srrvico d·~ mesa. lavator-io, dr·· ·P~er·iptol'Io· 
e semelhante;';: t'!'-tojo·::; para unha!':. ba;rba. co ~!.nral'!, borrl:ldo~ 
e s~rri<"lllante.~ ; · · · 

2n gTupo: rm 3 laba~lt'O. ma.rmore, porfiro . .Ja..spe .(' perJra.S 
SP.<mr>lhuntE'S - · sobr·~ coolnmnas. va~~. fi:;tJPas e ~·rmelhnnt.e:;: . 

:J,• grupo: r.m é obra e >;nas ligas - sob r~ colurnnas. va
SO'~. figuras f! outro~ o l1.i P.r tos : 

~., ... grupo: em n-<nrfim. ma<lr~pN•ola. t.artamga ~ oul.ro~ 
'despo,ios de anima~>s - sohrl'. fl\13e~qu~l' nb:ras 011 oh,irrlo~ 
mencionados nos ;;rupos a:nt.·f.'Ct!dent.l's c .:::cmP.Ihanfes: 

a ) objec.l.o até o \':llor d(;- 1 O$; ca-da um ........... - . 
b )" idem df' ma i;; de> 1 o~ Mé 25$, cnda nm ......... . 
e) ic!em de ma i!'. (](' 25$ ate; 50$, cnda um ......... . 
fl) idem ue mni~ ()P 5D!il ntc~ 75$. cana um ......... , 
c~ idt>-n"'\ c!" mais f1<:\ 75$ al,'< ·1 OC$, r.ada um .••... ~ •• 
fi i<l~m {]C ma iR dP HlO~ ar,: 2!50$. cad:t um ....... . 
{I) idf!m dr mni.;: rl11 ~50.$ até :íOO$, cnrla mn ... ...•. 
h) idem clr nu\ i;.: r.IP !íOO$ nl•~ -; ;)0$. l'.'l.d:l 11m ...... - • 
i } id~tn dl' mnis d(\ i :lO~ ai•; t ;fiO(}~. NH:Ia nm . ...... ,. 
j ) idPnl dr m:-ti'l dP I :OOf.$. roi• i : 0011$ ou J'l'a C~fto r>X-

dr.nte, . . ...............................•. 

$150 
!i\~00 
~1()0 
$600 

1 ~1)(10 
t$r,oo 
2~000 
3~500 
r_j~{}(ÍO 

1$000 
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Entl'auJo ua r.ompo~i,;üo C:·~ quuJguct· do:> ob.iel'lo~ outra 
$UIJslaneia não dosignadu na tabcllu, C.S?ll. circu,mstauda não 
..i is~nta das taxa::; reft:ridas. 

MOVEIS 

Lei n. 3.!.l7fl, de lll de dczemLro de 1 019: 
Sobt•c mo~'ei::;, inc-idindo ::;obi·c movcb ue .qualqUel' e:;

pcCili e fabe il:ac_:ão, a · ~abcr: · 
~~ ~ objcclo a fé o Yalot: de 5$, -ca.Ua um . . .... . .. ... . 
f1 .: itl em de mai ::; c e 5~ a lé 1 0~. cada um ........... . 
··) itlem dt~ mais de 10$ :M. :?5$,: ~:-ada uál ... . ...... ; 
.i ) idem de ma is de .::!5$ a lt'~ 50$. eada um, ..... . . .• 
c) iclem de mais ck· 50:ll al6 75$, cada um .. .. . .. .. . 
f) idem <.!~~ maL~ ·d·~ 75$ alé 100$, cada \1111 •• • . •.•••• 
y; idem ·ue U!ai:,: -de 1ú0~, pOI' ft'UC1;ão excedenl.c .. .. 

$0;50 
$100 
$100 
83,0(1 
$-100 
$600 
$500 

Quant:!o o~ objcdv.':l 1'ut'l!tn vendido::; em ;;·t·upos, com o mo
bilia. cc :;ala, de quarto, cl~. , consi<lcmr-sc-lm o preço to
la! para o pagamento do impo::>to. disll'il.Juindo-:;e a:! csLarn
,pilhlls pelos differcnies objeclu~>, ·a ll~mliclo o value prc~umi~ 
''cl cJe cada um . 

• ~!\:-.tAS D~ l'OGO E St'.\::i MU-"\IÇuES 

Lei •1. 3~\.I?U, de 31 d e dczcmlil'ü de tOlV: 
In ci.Uiudo ~Õbi'C annas ·de rJunlqucr quali-cla<l'.~ e r e,.;pec:-li 

vu~ muniç;6cs (arts .. 77:!, 7H, 780, 781, i88 e 70 1 da tarifa 
da~ alfa.~Jegas), saber: 
q j arm a;; a.lé ~(\. caéa. tl fllU. •• ••• • . .. ••• ••• .. •.• • 
ú) idcJil de mai:::- de 20~ ai.<~ 50 Si, '~:ada um . . .... . .. . 
c} idem tlc nwis dt' 50ll' nlt~ 50$. cuda uma. : .. .... . . 
d ) Í{lt•m de llJais d·~ I Oü$. para cima. c:.H.la··-,_\HIU • . ; .•• 

bala~ de f,!rru, ·rir• ~~hmnbo, vu ehúmbo de muni
~:ito, em c..:.tixas, lattl\ ~:.tl~ens. paeot.t:- Oll cnvoito-
·r iü::; scmr-lhaol·>-~: · . . 
l1 l t\ O pi"CÇU (!C ~~. !f11l' kilO .. . .. ... •. .• ...... .• 
de mais dt• :!$ até 5$ . . Por kilu ....•.. .. .. .. .. . 
d,... ma i:; de 5$, pol' k i lu ..•. . ' . ....... · .•. ........ 
espoletas ~~m ~:a 1·Ludl0~ \'Usius. wm ou H'nf ful
minanl•>. em caixa~, pa:colc::: ou ~avultoriu~ sc
mdhanlr:; : 
ai.\~ o )l l'PI:o r],}· :!$, po t· ccn!.o ................. . 

. de mai:; de :?$ alü 5:;;. pot• c1~nlo . .. •.•... .....• 
dr! mais úe5 $, vot· ~enlo .· . . ..... . ........... . -. 

idem em carlue,lw:5 canegados de bala~ de chumbo: 
Alé o P l'Ct-0 de 5:J;, :po:· cento ........ : .... ........ . 
De rnai::; dn 5$ até 10$, por cento .. ...••••••• , • • •• • 
De mais <ie 10$, .por cento .... .. ....... ~ ... ... ... · 

$1 00 
$200 

'$500 
t$000 

$050 
$Wtl 
8200 

. ·'' 

$020 
!3060 
$100 

$1()0 
$2tiU 
$3!1() 
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L aiiL<padas elach·icu.s 

Lei 11 . 3.979,. <lc 31 de dezembro de i!H9 

Sobre lampadas clc~;trica:>, a ~abct•, . pot· unidade: 
De f orca illunlinaLiva u.Lé 50 velas . .. . .. .. . . . •...• 
De 5~ até 100 ve:las .. • : .. ....... ... .. ........... ~ · 

· De 101 aol.é 200 velas .... ..... ...•• .• . ~· . .•. ..... 

De 201 até 400 velas ... . ...... ... .. . .. ... . · . . . .. . 
De -lGO velas para éima .....•.. : . .. ... : . ... . .. _ .. . 

$05tJ 

$ 10.0 

l!)20\J 

$3UU 

$50{) 

Em viL'luue de:>sas .differentcs leis, a arrecadação 1'!Ji 
fciLa na conformidade do quaoro que s.u.l:nnetto ao esLudo d.a 

· Camara, e que devo á bop.dade do S'I'. ~Hnistro da Fazenda, 
n quem pedi que o mandasse . o1·ganiza.r, e do distincto fun
ccionario do Thesouro que o iH'cparuu. 

E il> o quadro a qu.e me refiro: 



!!-"''-- · -· - -.- --- - -·- ·-

Annos Fumo !lu bielas 

!892 •.•••••••.••.• ' ••..••.•.••..•... 2G4: 8365850 -
t8~3 t ~ 1 I tI I I I I t t I ' f I • I • tI' t • I • ~I '• t • 

Bâ4: t 74~/iOO -
t 80-} I t 1 I I ,f t I 1 I t I I I f • •. r • • I O' I • w 1 • • • ~ • 

812:íl73S18B --
~8\lü •••••••••.••••.•••••.••••••..••. 841 :H\l~5üu -
iBilü ......... . .....••...........••.. 972; 77280:13 507: 51l2,51 1>2 
1897 .............•..••........ ' ..... i • HYi· : -~308/.i\l2 79~: 0085Mlll 
181)8 ••.••.•••.•..•..•......•.•..•... 2. ti·iO: 030~815 2.GO!i:430,81l\l 
·1&\l~ .......•..•.....•..••.•..•...• '. o. 7!j!);l}60840·i . t. 324: iH9S823 
HlOO .••..•..•.......••...•....••.•.•• G. S21\ : 8\)QSI.Hl3 !:U 77: 3\15SG 17 
19()1 .•. ' •..••.••................•••. G.OU:\J;i7SH\l ~. l,i~: li:J!i$00:1 
:1.902 •••••.. '.'.' •..•• ,', ••.••..•••..• :i ,661; 7(11,~J{)(j ·L 9H: 665,93!>7 

f903 •••..•.•......•.•......•.••.•... S.G23:38'J$H7 4.Giti:028S~Gli 
19Qq .•••••.••...•••.•.•••.•••••.••.• ü. 538: :~B4S~~~ !:i.402:iG~l$aH 

f905 ••••.•.•..•• '. ' •••.••....•••••.• .5 .0~:!: 789,)698 S . 0/W : \167~781} 
H)(Hl .••.•..••.••••••.•.••.•.•.•.•.•. ~.138:1i!ltl;H&8 5,i73:387SU\H 
ill07 .•..... ' .....................•.. li.v2a:~li~>S'700 ,_,t !L (}O li: i 02S~27 
f'lOB .•••••.•..•..•..•.••..•••.•..••. 5.130: 8~HS.300 \ ·u.756:?38S308 
!901} .•.............••.••.....•.. ' ..• 0.200: 3HS063 o.~5o:war;;an 

i9tO .••.......•..•........•....... · · 7.H0:711lS368 7 .81! :oG;IS7!!l 
:l9B .••..•....•....••..•...•........ 7.65í:0068:J1() 6'.1W:J: lü8Si77 
:l9l2 ................................ 8. 435; 3:i liSHiü -!OJ\?.7 :2103~\ll 
1!Hll •••....•...•.•..•..••....•..•••. \l.l :i6: 028S!loü i2. an :8GIISilG!í 
f9li .•...... ' .... ' .................. 8.21:1; 872$38ií ~O. GR8: 4~WSHJii 
HH5 ..•....... ,,., .................. S. 955: 7~i1S7\H 14.·. 310: 7i<J,)ü20 
fOt6 .••.••• · ••• , •• , •••• ,.,,, -,, ••.•..• H.307:l•88S01)2 i O. :J!J:J: OR3~H 21. 
Hl!7 •..• . ...... '.' ..•. I •• ' •• , ••••••• Hl.60-l.: 732$350 28.607:i39S7J3 
111!8 •••• ' •.••.• · .•.••••.•..•.•••.•.•• 22.5J>4::J!.I3~979 2\l.4ío:2.i>S2ao 
f9!Q ...•...•..•.. • ..•.••.••.•••••• '. 27.348: 82.·HJ~S3 33.80S:GG6SiGG 

.21)2. Oili: 1>2üS1li5 23u.'.l05:7BS$523 
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l'hosphoros 

1 
Sal 

- -
-- -- -
- --
- -· -- --

4-.(li2: f27$0J8 :!.857;5%$228 
B.906:2üüSOi3 -L li 'H: \13~iSWJ 
!i. 7Ga: 703S1Gô Llll7:098S00't 
(j. 362:20 lfi01i2 .u:;oo: 203: uo~ 
u. ::H-8: 20G.SO:l0 ·1. 2üt\: lll3S02~ 
7. 017: 3:í'?.SOOO 3.81l'.): :13\J$30i; 
6 .81~0: l o;;~iíOO 3ilJ 4-ii: 3J:J~70~ 
l}.fii0:2H$220 2.873:'l·80íH32 
8 .C•!iO; 6\JGS070 3.0\lii:%S:2G~ 

8. ~!lO: 2~2S:i8t 4·.:JH:3l2SH9 
7. 780: -í-Ol!.li32ü 4-. 21H-: 4\J!l$000 
t;.'.)01:216f,O\l0 <~-.21il:215S~'•' 
8.;122:2:1.15~730 -L~O!l: i57S87J 

1 i. J 30: U8J ~050 2 .t~í i : 00li$3ti;; 
Hl.(ISI :1o!J5~tiü0 2.U03:72lSülO 
I:!. 022: Oií5S029 2.612;1,QQSIJ70 
D.820:72IS3fiO 2.~80:031íSIOO 

·11. MO: 810~700 5,!lS2:263f!3!.0 
1 :L~7:.\:012S080 5. !l~7: 702Sü~O 
i7.:JOi:J68S080 5, !!87: 704SIHO 
:1.5 ,/~85: 8~7SHlO 7 .3:?.0 :371tSOi!í 
18.090: iHS~20 7. 27! ; ~035+45 

205 .. 794: Ui4$i31J M.875:476~~6\l 

Cn.\r,ados 

-----
-
-
-
-

Si>\! :JH-3$780 
:l..27o\,:020$!0i 
1.243:3~184-25 
1. 282: ~2·1-SaDl 
·1. 250 :BG4Sil71 
1.33~:{)SOS!I87 
L 36G: 2~ ~~l03 
1 . ti3 :; : oosS21J:i 
1. S·Hl: 220$~91 
~ . 72B: 777SI,,t5 
f.000:2G8SG70 
2.021l:2o4S20a 
2.209:ü3~S():i2 
2.1-Rkl!J!:IS~2ií 
2.1ílH :4<J7S700 
j .IH 7: 0~·7S4-0íl 
2.0Gtt,:80GS3-\0 
2.805:~usno 
4,111 :'lãaSOi.O 
4-.2!J-1-; ·H3~8~J 
4,42L :8HSú55 

qof-,424:36!1$4~ 

·•' 

~ 
~ 
8 
3 
~ 
~ 
~ 

~ 
~ 

~ 

~ 
Sl 
"' ~ 
n 

" :;J 



Anuos Pcl'fuuHll'ia~ Espocinlidados 
pllnrmaocu ti c as Conscna,s 

1892 t I t t t t ' ~ t I + + t f t t I f f f I t t I • 
~ - -

-18\)3, •••••••••••••••••••.••.• - - -
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SESSÃO E.l\! 20 DE DEZE..."'IÍ3RO DE .1 920 :201 

E:xaminandf? detidamnte esse ·quadro, ohegaremos á con
t;lusão. sustentada :pelos mais notaveis financistas, de qu~ o 
impo.s:to de' consumo, .para ser l'end~so, terá de ser inju.s~o. 
L·eca.hmdo sobre o pobre. 

Sobre os · objeotos · de luxo. a taxação alludida incid~ <le 
fvrrua. :suave, bastando assigna1ar que, em uma al'r~:cadação 
lula!, desde u inicio do irnpo:slu, ue 1. ::!'50. ~18 :;)U2~G8~, cll~ é 
1:epre:senLaU.u p~r insignificante parcella. 

O Stt. ANTo::-<ro CARLos - A taxa :>obr e bebidas l' cuctcu 
Uluito. 

q ::iR. üL:TAVlO RocHA - Ahi, uã.o sou con:~ra1·lo; ai:w..la 
ussüu, o lrnpo:3to ,r·e:;;.pwlivu 1·enueu 2~6. ()05 :OOU$, em um 
periudo de inc.i<iencia ·hem. maior que o de tecidos, o qual 
lil'Oduziu ~51. 097 : OOO$QOO. · 

O impusto de imporlat:ão :.em se;;mdo a mesma marcha 
quli u Je ~ousumo. :::\1 haviamos de escolher o proLe~c!oni'::;mo 
1node1·ado p.at·a escola economica.,. ·em obedieucia. .á formula -
LWU} livre cambio, nem prol..ct::cwulliluo ·exagerado - cuvcl'c-
damo::~ pelo mais n·racioual ~o.s processos. -

Caaa anno que ·passa di"S!posicões orçamentarias de u!
íima hor·a, alguma;> &t.é accusa.da~ íle inco.nl'es:Sa.bilidade-, al
tu·am as t.aril'as vigente:>, creando núliionarios, a. cu·sta 1o 
U'aba!lho de brasileiroti q_ue são apenas con~mmi'd.ores e nãc 
fie aUsl.àm nas socictáS .scl)eter~ d~ impelliLentes conspira
dores. 

Foi bem por- essa razão que ·:..~· ·sr :. Amaro Ga.valcant1 
disse que o no:;so regimen aduaneiro nunca. obedeceu a.bs in
tuitos de um SY\St.ema. g·eral, <l.uraaouro, em vi~ta das eond1-
~õe.:3 economica.s do paiz. ' 

:No· seu -e:x:eellente tJrabaU1o -· Trat.ado de impostos - o 
notavel .::;r. Viveir~>:; de ~astro a!laly::;a ueLMa.n1cnte <l a-~
~umpto. 

Na Inglaterra as reformas fiscaes silo personificadas em 
~l'es eminentes mínjsiros: B~skifison. Ro.ber.t Peel c Gald..s:.. 
anne. . 

O :primeiro teve em vista a reducção das 1Laxas de con~ · 
sumo, ponto de vista {)Omm.ercial e a-duaneiro. Supprimiu o 
Imposto do sa;l, au~'llleritando ~oru;iderav~elmente o consumo 
l:le.sí;e artigo. Regulari!:ou a escala movei da tarifa do trigo, 
de modo q1.1e a "protec~ão nunca excedesse de oito francos po~ 
hectolitro, abolindo a. 1ta."'Ca prohibitiva. Diminu~u os ~ire~
tos de impoL'lação -cto assucar,. do café, do vinho, das Ians, sc
<.la.s e especiarias. E ~om tudo isdo augmentou a renda r.tas . 
;~lfandegas. 

O segundo reviu as t arifas aduaneiras, não pagat}do ar
tigo algum manuâacturado mais de 20o/.,, diminuindo os Oi-
rcitos sobre a ma teria · prima. · 

O orcamento ·de 1845 apresenLou um sa~do de 125.000.000 . 
t.le fl'anoos. . . . . ~. _ _ _ .. .. .. _ _ .. 
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208 ANNA~S D.\ CAMARA 

Foram abolidos os i~osLos de 't!x.por.tacão El :mpprimi\l.l).:i 
450 arLigos da tari!l'a e ·revogados os impostos wbre ce.:. 
l'eaeS. ' · ' 

O terceiro completou a l'~fornut da Peel, fazendo desap., 
parecer das Larífas os vesti.gio~ do regimen .proLector. 

·Na Al~emanha, na Franca e na Ita'li~ predominaram as'· 
· me::>ma-5 idoéas. · 

No Brasil, ·com o novo regimen, que permitt.iu a cx-ea~;llO . 
ele cmprezas de toda a ~specie, ·o :pro:tecciorusmo se deseu .. 
volveu de um modo alarmante. · 

Diz Viveiros· de .castro: 
«Pouco importava, no caso, o . .,;acrificio do consunüjor, 

nbrigado a comprar o genero nacional por pre!)O muito su
perior ao que .podePia obter no e·strangeiro, sob o dominío dil 
livre-cambio, e que o augmento da renda não corNlSipOndesse 
l'ealmcnte :ao augmento das ta.-..:as, desde que se obtinha· () 
unico fim almeja1o - .o equilibrio nominal do orçamenw.,. 

No Governo Cam'POS Salles o Ministro Joaquim .Mm•ü.., 
uh o, na introducção de seu relatorio <I e 1S9f.l, dizia: · 

«0 emprego de ·capitaes e opera'rios em ina.u-strias arti
üdacs rep·resenta um verdadeiro esbanjamento da .fortuna 
nacional. · 

A renda dos prod~!lÍ9S dessas industrias <>ó se faz afas~· 
tando-~e artificialmenl- me:cca<lo !Produetos similares e~-
trangeiros. , 'f~ · 

O ·custo da producçãà nessas indusLrias, sendo muito aito 
em relação ao dos que· vem do ext~rior eleva, :POr .meio d~ · 
t.axas, · ultra!Proteccionistas nas tarifas da aHandcga, o preco 
cos productos estrangeiros. crcando assim 'um mercado falso, 
em que os produetos internos vencem na concurrcncia os 
;;rO'Cluctos rdo exterior. 

Todo o consumidor ·é, pai:>, lesado, e a differença cntt•e 
o que elle paga. pelos ·objectos nesse regimen e o que paga~ia; 
..>m um regimcn 1ivre, representa um imposto que lhe é ar
rc:.mado para a manutcucão daquella:; indusldas. 

E, como o plantador de café e o produclor da Lol't'acha. 
~e multe, de algodão, ipcçuacuanha e cmtros ;;cncro::; que 
. ~·.:.•!Btiluem _nossa. ri!]~1eza de cxpol'lonr:.ão, são tambem consu
mtdores, nao é {:hffJCll vct·-sc que no custo da· producção de 
110do;; csS'es gcneros e-ntra, c.:omo elemento de depreciação. 
es~c tirr.poslo em favor das ind'll~iria.s artificiacs. · 

Os nossos productos de exportação levam. pois, com~igQ 
n 1axa l)Urisitaria que fa~ diminuir, de modo nolavel, a ri
qucn nacio"nal. 

Xcm se alh~:;·uc que algumas dessas imlu~Lrias cslfto na.cio
nalí:t~àas. por l'iet• toda a mlteria -prima· por ellas empregada 
extJ•mda cto paiz, pois que uma. indu~tria nacional póde não 
~el' natural. 

O · que t;araclcd~a uma industria · na!!i()nal não é o factO: 
de t~r sua materia :prima importada ou não, mas o de ter. 
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capacidade de · pt·od.uzir o maximo res1,1ltado pos~ivol em re
Jação ao capital empregado, <:om o mais ba:ixo pre~;,o em um 
reg-irnem de livre conc urrencia. 

Uma. industria em que a · mão de obra repre::;eut.a o papel 
principal no · custo da producção -deve ser l',onsiderada acLuaJ.
mcntc artitificial, no Bra,sil, mesmo quando toda a materia 
prilr.a exista entre riós. · · . 

·o i.cJeal er.onomi<:o de um paiz não deve s~r imporÚlll' 
pouco, mais importar e exportar muito. 

Assim, a producçã.o da·s tndustriao. artificiaes não re
p_re::;enta um resuUado economi<io; os seus lucros exprimem 
avenas impostos sobre as prod,ucções; os capitaes nellas em'
}Jreé)ados nã.o são factores mas natos agentes parasitarias da 
riquçza publiea.~ · . . . 

Campos Salles, cspoeando essas doutrinas do ·seu notav~l 
1)1iiiistrCl, dizia em sua mensag~..m o seguinte: . 

(Para. d-eter estes IJesastres {referia-se á mania· às g.can
,jezRs nas indust.rias manufanl~oras) foi se procurar um re
curso pcior que o proprio mal; crcou-se na tarifa aduaneira 
a taxa ultr a. Pl'.olce,cíonista para manter industrias cómple
lamcnte artificiaes, elevando-se por essa fórma o pree.o do~ 
objcctos com o sacrifício dos ipteress·es de toda a população, 
em pt•oveilo de alguns indust1riaes. · Gh-~ou-se pela tarifa 
prohibitiva, a-o monopolio de facto~, · manifesta desvanta
g~m dos _productos. agL'i l!olas. Isto ,Qu. . . c:r qu~ nos achamo?
Vlrlualmente dcsvJados da boa <in· · :;r.cMnomica. 

E' tempo de tomar a vct'dadeira orientacão e para isso 
o que nos .cumpre é tratar de exportar ~udo quanto puder
mo:; produzir, em melhores condições que os outros povos, o 
proeurar imporlur o que cllcs possam produzir em melhor es 
condições que nós.~ 

· Mais tal'de o 81'. Leopoldo de Bulhões retomou o pro
blema, c transformado ele livré cambista em proteecio-ni,:;ta. 
moderado. o eminente homem publico tentou organizar um 
llrojccto· de revisão. ·ao qual collaborassem o commercio e as 
indust;rias. 
. Aôopland.o como criterio deeidir ·Pela votaciio, .não éon.:. 
~cguiu o ex-minisf.ro da Fazenda chegar a um resultado po
sitivo. pois, o;; ineidcntcs pcrlurbamm o trabalho, cada grupo 
dc~ejando vêr vcncr.dor~s o~ seus j,ntcrcsses. · 

As:::im o :.\IinisLro Bulhõe:; l'.onse;guiu apenas em par te 
conLinunr a obra encetada por David Campista, organirtando 
um pl'oj c~l!lo ()llC foi eonsumido no incendio da- Imprensa. 
Nuc:il)nal. 

Em L n 12 o mini~lro Francisco Salles resolveu t omar o 
a~~umplo pal'a rennir novos elemento;; que permiltissem uma. 
revisão reputada inadiavel. 

Em 1'!'l'U n minh:L:-o Rivadavia Cc,rr-eia., presidindo a 
11ma. commissãn de f1Wl\ciona.rios ·da: Alranc;lega- e do The
souro organizou o r>rojeclo, reconstituindo o trabalho f eito 
nelo .Sr. Leopoldo de Bu-Illões em 1910 • 

. C • .....,VoL XY. 
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. A~o1·a, em 1919, o Sr. Homero Baptista resolveu revm~ 
o (jl'aba!ho feito e propôr ao Presidente da. :R:epublica a re
forma das tarifas, dando um golpe moderad() ao nosso ultra_, 
proteccionismo, de modo a,· sem desorganizar i·ndustr·ias, ca
minharmos com passo lento e seguro para um regimem mais 
liberal. 

A reforma proposta pelo ..Ministro d-a F:.w.enda lli:itá muito 
ioúgt: 1dé scrlhre-eambisba ,:e ainda deixa exce!;Soivameu:te 

protegida-s as industrias nacionaes: 
<&Para as mercadorias que não produzimos ou p;u·n as 

que produzimos de modo imperfeito e sem viabilidade de 
aba:::tecimento regular ao nosso vastíssimo territorio, ~t.ldou 
a {'(Jlllmissão ue dlnlinuü· os direii(OS, diz o Mini.,tro, L)Oltl o 
llup!o <rbjectiviJ rle fncilitar a,o consumidor a acquisil}âo dcllá·!l. 
u de ~.unseguir augmento de renda :por maior irnp-rrta~ão .-, 

~P-ara as mercadorias que produzimos, ·mas cujas ma:.;. 
~3!L'mS primas são todas impol'Ladas, e - diga-se de passag~m 
- importaqas ccJm grande proLec~ão tarifariu, a desaggra..., 
:: a~ão foi nu:üs moderada, que para outras pe1·mittiudo que 
as in•lustrias, que vivem embora ·cte simpl"es manipulação de 
produv-,tos. e~angeiros; continuem a prosperar. sem que, en
tretanto essa J?rosperid.ade ·se faça ex.clusivamente á somora 
dos sacr"ificios Je tod'O~, que ta.nto representam o custo ele-: 
vado dessa pr.odução. e a <liminuil)ão _das rendas.:~> ' , 

«Para os produ~e nossas verdadeiras industrlas, da;~. 
jndustrias que uüliiaal materia :prima- nacional, das indus--. 
trias que tem .t~oncorrido de modo efficaz para nossa fortuna 
e nosso desenvolvmento ecoonmico, para aqueilas a cuja sorte 
i!Stáo ligados milhares de operarios, mulito embora se reco-, 
nheça o eAagero das Laxa:>, que prohibem qualquer ooocm·.., 
:·~nciu Jci similar- · estrangeiro, i"oi mantida a prolecão alfan.., 
d:egaria, ,já. ·permillindo o ingresso ::;ob ta:l>:a. ·beneficiaria das 
mcréadorias de que ne~essitam, já conservando em nível emi.., 
nentemente protect.o1· as taxas que as deJend:Jm 'lia; ooncur.:.; 
rencia de outros p_a,izes productores.». 

Jl'oi este o ponto de vista t'ill que se t:ollocou o eminente 
homem. publico que dirige a pasta da· :t'azenC.:a, ponto de vista. 
proteocionista e conservadol'. · .-

Si de mim dependesse uma 'reJorma, tariraria eu seria 
talvez mais r:::o.dical. · 

PadHl~río. cotivit:to do imposto ida tenda e da desaggro.
vação dos impostos de <:onsumo sobre as uti!ida<!es Que in.:. 
teressam o pobre e o remediauo, cu proporia maior rebaixo 
nessa:::; utilidades, seru temer que tal re-dundasse na ruina da 
imlustria nacional. 

Diz um reputado economista que q:raramentc convém 'PÔD 
ubstaculos <i culrada de mercadorias estrangeiras, pois, si 
uma- uaçilo cconomieamenle atrazada, ini'erior em iO:.l()S os 
ramos ca produção á.s suas Yisinhas, lerá vantagenm sm se 
~erca.r de tacs barreira.JS. c ·- •.. ,..,_ ~ 
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A proleec,:ão sú é ulil quando uma pruuu~:cão muilo wn
siuel'anJ é ãmeaçada pela concunencia estrangeira ou quando 
essa producção desaggra!Vacla da concurrcncia estrangeira, s•~ 
(i·P.:>envoln• c toma taes pruporr;ões que o custo de producção 
:baixa, dando logar a que obtenba a uti!idace por menor pre<;o 
ou hlc~mo ~e a: exporte, concorrendo com . o ·estrangeiro. t> 

No nosst1 .~uso, porém, a vr·otecção exagerada tem dado 
lugar a que as industrias con<:orram para Jormacão de alguru; 
millionarios, com.,a a:;-gravação de preços, sendo uma das 
~.:a usas mais dc~isivas da care::;tia da vi'Ja. 
. O ·proleccionismo .exagerado, súpprimindo ou lornando 

'menos perigos;~; a concut=rencia estrangeira, _suppl"ime ou eu
i'raquecc um dos eslimulanles que .conduzem o::; produt:tores 
a aperfeiçoar seus meLho<!os de produccão, wneorrendo desta 
arte para retardar o ·progt•csso economico. 

E' melhor muilas vezes deixaL' sem pl=otecção iLldU.slr ias 
que, theoricounente, seria bom proteger, a provocccr·, prole
lauda cs~as iuljpstrias, o :surto ap interesses tle p<~.rliculare5,_ 
~oDLra os quaes seria difficil del~nc!er o iule1·esse da Naç~o. 

· Conhecido ecouo.mista · Jni.ucez, estudaxido as ·causas do 
tt·imripho do proteceionismo assiin se· exprime: 

<A proLe<:cão é vantajosa. u. ttul certo numero ·de produ
dores; <:au:.:a pelo contrario, dàmno aos que· consomem mer
cadoriâs importada::;. Estes, de ordi~, :São ein niaior ·nu
mero que at:tuelles; e por esta raz.ãtf;.,.-p:rccisamente. :;cu in
Lcresse será sacrific~lo, em beneficio do~ :produetores. Por 
exemplo,- 40 milhões de consumidores, em \'irlud'c da- protc
ccão a cel'ta induslria. devem pagar .um poucu mai<; car.o os 

·artigos de seu consumo. Si é proposito JH!it'a. 'Pl'Oteger certa 
industria ellc:: :não se Ot'rtnnizam para prt;>t-cstar. mas em 
wntmstc, alguús milhares de iulcrcssactos na protéccão. qua 
passarão a tet' ;;ordas 'Pl'Opinat>, farüo lodo o esforço para con
:;cguil· a barreii·a alfandcr;apia . Ora, os inLm·esse::: tlos q1le 
trabalham 11ara obLcr tem touu~ as pt•ubalida~J~s ele . tl'iurn
phar sobre os que não Lt·abalham ou o fazem com menor in
tensidade, mesmo quando estes são em maior numero. E 
ass1m ·acontecet·ú em toda u lJa:rlc ondu a~:> questõos nacionae.:: 
~ejani ·rc:::olvidas ~Jt.dus paHam1!nlos. » 

Eminente ccouomisla ilaliauo, 'profcsSOl' d~-: úeonomia po~ 
!Jtica da ·universidade ctc TUl'im, contt·adilanC'o a opülião de 
Gtu·c)'· \.l!t1 que a ahn':·i:iiu da.~ laxas alranr1c,-~lrias imporLaria 
l'm 1 ~~ ~tú ,r a,~ u:u;üt•s w: v:t:-: aos -:;' Dl LJ!•·' l'L'I!UJ':!Os da agri
cuitur:i. ~)eh·lficaudo-:t:; Qlfl :;or.i,!dades IH~lot'l-> ou. ruraes. 
n•p.uneiaudo a !Jypol!Jcsc d.l! Lerem iudusiL"ia, tlliz com precisão . 
que a Jll!ln·~!i::,a, tli -:~u·~ct;t que :iC[.t31":' " vt!li.n ti~J nc\'0 'ltHII!íJ, 
Qtw C• •:ü:;to relevante .ou Lransp .. rte constituem l>Or ~i uma 
.c:fl'íca:;sissimp .arrn a pt·ott-ctora da i ndu.slria ame:I'icana . E 
accrescenta que o pl'otcccionismo é vantajoso quaruio as taxas 
11as alfa.ndegas permiLlem a concurrencia razoavel do similar 
estrangéiro; Do contrario é um paraly..sante, um esterilizadox: 
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da fui·~a produclora uc uma l'ia~;ão, c delle tudo L;:m ·a col
lcdidade a temer. 

Um dos mais uola:vei:s miuislros da .Fazenda ua Franca 
dizia <iuc o Estado, prote.g·cndo as industrias com excessivas 
·taxas alfande:;arias, tornava-se socio dos industriaes. divi
dindo o produeto do imposto que o consumidor paga entre ellc 
c o industrial. E tal rn·atica com a aggravante circumstancia; de 
obter orcamento com saldo quando o pai:6 se empobrece e com 
de{icit quando enriquece. 

Provam os nossos or:c;amentos du p~riodo dai u ltima 
.guerra, fechados e.om eno~·me de{icit, quando o~ indu?triaes , 
enriqueciam e a Natâo produzia con1' todo o vigor. . 

Inst.ituindo taxas manifestamente protecloras o Estado 
consente no escandalo. de delegar o imposto em favor de ~ertos 
particulaFes, qu e Jícatn inn~stidos do poder rj.e ~ributar o 
povo. 

fiespOllde!liJo ao argumeulo dos protcccionü:las a outraU(lC 
de que é neces:>ario o l5acl'ificio do povo para que umà Nação 
Lenha ind!tl.stria, d;iz e;conomista. 1fl'ance?. d.e renome : <~.Um 

. fiOYO que procurasse nrovcr a loclas as suas necessidades so
;;inho, chegaria como um particular que isso prelcnde:::se, a 
um despel·g.hic4o \:Ustoso dr. es'forços, disporsand.o actividade, 
empenhando uma parte de ddadãos em tarefas para as quaes. 
em. -vi:-:La tle razões natura•es ou economicas, não estão habili 
tado:;;, afastando-os de::::ttahalhos utcis, e é- a massa. a Nac.;ão. 
que pelo mecanismo dos di re itos alfandegarios e do imposto 
pl'ivado soffre as conscqucncias desses graves erro:::;, . . 

O Sr. Minb!ro da Fazenda ou melhor o Governo da ll.c-
. ·publica rulo esposou tacs . idéa:;; radicacs, mas sim preparou 

t'U de:::eja pmpaJ'at' com o pt•ojccto orgauir.ado de reforma das 
tiu·ifas .o ad·vento d1~ uma novu politica. fiscal. menos oprcs
:;oru, que nos reli l'e rJe,;~c infc li~ c rot•inciro rcgimem em 
que v ivcmo5. · ' 

O · ideal ~cri a um impo~l.o ju.::;lo, islo ~- uma; f.ax:lç5.o .;u.f
Jicit•nl ~~ . a.d•'lJuatla n Ntuilaliva. Obcdcccnd() a -razõc:> de or
llt•HJ scic•nlifit'n.. l\lus não t. pos:)ivel. de .momcnlo, vencer 06 
{lbst.n~ulo~ exlet·iorcs nfft.'rr!ddos pot· condições psychologi'Cal!. 
püli lica::, ~oci:u~"· r!eonomit:as. j uridicas · c tcchnicas t)Ue se 
oppc)pm ;i t·eali;:ac:ãu desse itleal no d ireito fiscal. . 

)la~ h::n nfí.u quet' d izct· que não lutemos om·a ve!lrcr 
tai':; ohsla<'uln . ..;: t \ vidMin .:;erú obtida com mai:o: lentidão, 
111a,: tunlo mai,; t•apidumcmle quando melhores fo1·em os pro.., 
cc~ ~o:; tlc Ll'd1niea J'i,;cal. ;. 

:\ rdorma. lia:: tari f as 1WOpO$la é um passo dado para 
nos lthcrlar do r~g-illlr•n (k oppt·ll~são em que tem vivido o 
;>ovo !JJ•asilcit•o. :::ac~rifkado crn beneficio de umo.: -minoria 
f~ii7., dominun[,,• •no::: gran<ks eculros, com protee.tores c re
prc::~nt:mlcs. na~ altal5 e~1ihcra:> ;;·overnamcnlaes, Iurtando e 
vencendo sempye . 

Essa reforma de t:1rifas é uma velha aspiração uo pov~ 
llra~ileíro . 



Câ'nara dos Depttados- Impresso em 2910012015 03: 11 - Página 229 de 278 

, : SESSÃO EM 20 DE DEZEMBRÓ DÉ 1920 . 213 

As tentativas s() sncr.P.rlem desde 1827, ha quasi um ~P
wlo., quando o nol.awl rstadistn Bom:11·do Prrr~ira ri<' Vas
ronceilos defendia os principiaR da escola ribera1 na sua ce
:.cbr·e carta aos Srs. eleitores da provincia de Minas GN:tes. 
;;i7.cndo jí~ naquella r:po(•.a: ~Crê-se mui to geralmente 11ue a 
ínrlt!:.lria nãó póde prosperar sem o favot· e prol.ecção do 
noverno; r~clnmam-.~e. pois, providencias não só p a t·a l'e-

. ;;ular .o andamento . d~ tal l'amo de industria, mas t.ambem . 
para que. seja ;1rcferido ~ tal outro, eomo menos profícuo . ~~ 
Mssa utilidade não esf~í f...m produzir os g cnt'ros e mcrr.a.d o
r ias em que o;:; estrai11gniro~ se no.;; avanl a.iam; p elo contrm·io 
rlevr mos appliear-nos ús proclucçües em que ~llf'S nos são 
i nf~riore.s.» · . , 

O projcrto votado pela Cnmara é apl'nal', como dissr.mos, 
um .passo .dado em prol -do povo. acabn.ndo (]P. ver. com o. ul
f.t·a p t·oteccionismo, mas ficando ainda o i:ndusl.rial socio do 
E~ r auo. cobrando · taxas em proveito do seus avultados lucros. 

Quanto a,'l.:: imposfl().'l de con>:umo é pt•er·iso rrue o;; go
VP.rnantes timham· hem prr.sr.ntc. '('Omo diz not.avel profesf:;Or' 
•la · univ~rsidadr. d~ BE>rlim, que ·a~ clns;;e;:;. f[ I.W i eem facili
dad'' de vida. e so])r~f ndo a~ ela;;;;es ricas não podf'm ser. 
~u.ffici0.ntrnwnle iaxnda!;:.' segundo ~r..:.a ca{ia ei cJ:trlP.. e ~Uai> 
dC'!:'PW.<ns. e tumbrm em relação i1R l',lasses méuia.s. c ncimn d e 
~1 1do r.m relação :l;; l'las;;es pob.rcs, por melo ele impo;;to~ d e 
consumo; e;:;::;C';; impostos gravam-nas de J11Uiio pouco. 

Para i~~o demonsl.ral'. r.ão me fLlrto ao pra7.er de deixar 
!.r.1mcripto no3· A.mwcs o sP.guinfe-: ~artigo <lo Sr. !\lario 
Guedei=õ, esr.ripto no' Co1:reio da Manhã : 

«lncidencias do imposto de consumo - Tanto menos · ga
nha o indiv iduo. t:mi.n mais gaRt.a o que ;anha Mm ~ propria 
nlimcnt.ação e UI' família. T.ant10 mais ganha um ind ividuo, 
tnnto mr.nos gasta com a propt•ia alimentacão e de familia. 
n:'\:t'mplificando: um homem que ~anhe, mensalmente, qui
nhr.nto.g m11 rt!is . 01.1 um r·.or.lo de réi.s. P. obrigadú a d('!"pendtt 
fo,da e8Sa quantia ~om as clilidades indispP-n:.aveis ú mnm,t-. 
;:enc.1í.o da existr.ncia . E' r,laro: Outro. nas rnPsmas r.ondiç:ões. 
que· ga.nhr dnco ~~onfoOO.. ou t:ü contü.s. ml'malmenf.e. dcspt-m
clf:'r:~ menos .~om os r.ousas imprr~ind iveis :t manutencl'io da 
f·:'\:i:.t.cncia . E ' r.laro. Se suas df'spr.zas são. · ou pode1n ser 
rroa.ior~>s. o dispendio do dinheiro j á. é então em objectos de 
lm:o. em ma.tior I'On forlo. Em summa, o que ft evid~nt e é que 
um· h.omP.m c>om o ordrmado de t t:C\sentos mil r éi;; mr>ns:~.c .s 
\~~ :600$ annua<>g ~ d P.~pr>n de mais l'om a ·atimenfacão rfo qn n 
um indnslrial. - .ou rapitalista, (lU<' ganhe' 30 conto;; por mcz 
(36 0 cont.os ·annunr;;) . R i::.:;o ·por ma i~ qUI' .e !li' pus~~'" c Mma 
b~m. Pois r.o:no fif! prídr ver. para o homem pobrr> o :'lU~ 
cnsC!ll mai::; dinh!'iro é ;1 aliml'nfaçãn - ~ o pãn. Para o rico. 
ou nbasf.ado, .o f!UP. menO!' cxip;t> disprndi Q dr dinht"iro 0 a 
a limrml.acão - P o não • . 

Pelo c:\.-po;;to. púdr-~r. ver r.omo ~~ anlipa!hir.o n imp::lslo 
rlc consumo. ane .rr rm:senta . a ;;rgtmda tontr. <lro r C>nlia dn 
Un!ão. Poi;; Pll r a lar a pela has<' a mimuf cnção da v irla ~n. 
p.opulaçflo . E popula~.:ão nã o é o rir.n. n5o r.. o aha!'>lnrlo. nao 
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·é o arremcdia-do, c não é o bcin empregado. População pr~n
cipalmente. aqui e em toàa parle, é o g-rosso do·s que vivem 
no pafz, é, no minimo, a rorccnl!llgem dos 75 o/o que dispõem 
de p;trcos recurs.os. _ 

j)or eonscgu in 1 e', é . sobr~ os 314 <la popular:ão que pesa 
prc,iudicialrriento o imposto de c~nsuD_?o. Sobre o ou~ro .11-l, 
que compl<lta o total da populaçao, na'!.· A su11 ·contribUição 
J)ara r. ímposto ae consum o incide sobre a menor das auas 
ôe!)pezas. · ' · . 

, Quaes as especiaes de .imposto de consumo e a res.pect1Va 
renda de cada uma, P.nf.re nós ? E' o que se vê abaixo, 
no ouaclro dr. r enda do imposl.o (1e consumo, referente ao P.X

crcicio de HH9, em contos <le réis: 
' ·Fumo, 27 .348; bebídas. 33.809; Dho.sp-horos, iS.O!IO: sai. 
7 . 272; calçados, 1,. 422; perfumarias. 2.64-i: especialidade'! 
pha.rmaceuticas, 2 . .'J.78; conservas . .{. 4.63; vinagre,· 692; velas. 
-\29; bengalas. 31: tecidos, 20.277: espartilhos, 30; vinho.5. 
estrangeiros, 2. 235; paDel para for·rar casa ou mnlas. . 4(i: 
cn.rtv.s para jogar. 695; chapéo~. 3.43.2; discos para gramc
otróncs. 61; loucas e vidros, &42: ferragens, 575: r,a.fé torraà0, 
ou moido, Lô5S: mantr.ign, /133. Somma, i31.75n . 

Ora; algumas dessas es.pe~ies de imposto de consumo d~ 
vcm ser abolidas e ont.ras diminnidas. A respeito objectarão 
que semelhante . medida. cot'llquanto próveitosa :i maior parte. 
da po-pul-acão, .provocat.ú diminui~ãci, de renda. Nec;se cn.~o. 
f!l'ltabeleca-se um roethbdo de compensação. Quel' di~e.r: tt 

· somma da renda wio imposto de consumo abolido e diminuillo 
d~;ve oser distribu~da .por ·outras especies de imposto. I!. assim 
nfio haverá diminc;i<:ão na arrecadação actnal do imposto cte 
~onsumo. Hav.erú. apenas. mudanca ou transferencla do in
cidencia· do alludido imposto e:.obrP. <Jutro!:> :pro·ductos. o que 
!'! rnais ju!'>Lo. Pnra tal demonstrnoão. ~sta·berecerrü a segujn+.e 
divisã.o, no sent ido àa melhor ex.posiç:.ão e comprehcnsão .{h 
qQeslão: . . 

.4.limer..taçúo - Os productos alimentícios que ·pagam 
lmposto de cons1.llll0 são: conservas, sa.l, vinar;rc. ca:fli mo i do 
em torrn.do. manleiga, f'. assuear. taxado ji para 1920 . O im
post.o · sobre cs~e;; ctnr.o productos devi.a ser r.om~lctamen l e 
abolido, pois diz directarpen:Le com ·a alimentação da .popula 
cão. E o sal, al~m disso, .Q.iz re:õ4Peito a pec'ua:ria. cnjo a;per
feicoamento é .. uma a.spira~íio nacional. A qu~nt.o monta . o 
1mposto l'eferente aos cinco ;productos cita<los ? Vae a. · t~t.'500 
c~ntos. En~ão <JU.f'; esses 14. 500 ~onlos se.iam <pag-os pelas b~
~Jdas, . cujo imposto deYn au.gmcntar e otfcrcce mn·rgem 11ara 
lSSO. . 

· Sa"de - E' ,il1Slo o imposto sobre especiaHdndes pha:r
mnccuticas ? Não. Tanl o m:~is nu e acabamos <i~ c.rear, ogo;•n, 
o DP.partamcnto da Saudl' Publica, no paiz. QnP. esse im ·· 
po>;to, <p.le monta a 2. 640 contos, seja l.r:ms·feriào. ou pago 
pelos Ymhos estrangeiros, pelas cartas de jogar. pelas .per
fumarias finas, só usadas por gente-sinhá, ou rica.. 
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,. 
Vestuario - Quanto ao vestuario (tecidos, chapéo~. cat

~ados) o imposto devia ser abolido em parte .. para começa~. 
Quer dizer: os tecidos, oalçadc;>s e chapéo·s mais baratos. usa
elos :pelo grosso da ;po~mlação, não devillm lJagar imposto üe 
consump. O imposto ficaria. momentaneamente, para os .pro
duetos mais. finos. A somma <1essa diminui-cão, que é {lifficil 
"de calcular assim, seria. :t:ransferjda ;para o fumo, cujo L-n
posto de <Jonsumo offerece margem á elevacão. 

Restam ainda out1'os productos de utilidade commum. 
como o phosphoro. cuJo imposto deve ser abolido. A mesm~ 
causa a low:.a. vidros, e ferr-a.,""ens mais grossos, de uso· mais 
popular. A erlincção e diminuição de taes impostos -mont-d
riam a perto de 20 mil cnntos, que ainda deveriam ser pa
gos pelas bebidas. E não digam que não ha maregm para 
tanto. Ha. A cachaca, bebi-da em1nentellJ.entc naciopal, ·não 
paga imposto de consumo. 

Minai, o ideal era que o imposto de ilOUsumo fosse àbO
hdo de vez". Só pagasse im:Posto <ie consumo o vicio. como a;; 
bebidas em gP.rai. o fumo P. a!'; cartas de jogar. Para isso· é 
que deve tender a nossa política ·fiscal, no tangente ao im
:Posto de consumo. Por emquanto. ou -para começar, é c.onv~r 
:niente. apenas. 'Uma revisão na incidencia do im:posto 11i'J 
eonsumo, · da maneira como indi(!Ueí, ou outra qualquer. 1~ 
isso pouco a pouco, comÇ} methodo, a seguir um ;plano, at1~ 
.a~eanea·rmos o ideal a resneito. Em, summa. trata-se de um::t 
questão ·interessante e· sé"Ma, a pedir .a attencão· dos esta
d!sta·s ·e -e;studiosos das eousas naeio.naes. - Mario Guedes.~. 

Na ®oca capitalista a grande é sem.))re maior narte d.n 
renda nacional. é <Ia fortuna nacional, distribuída Pelas elas~ 
ses ricas, é muito im:Portante -e cada vez torn.a-se mais im
norlantP. nara qu~>o P08:<3a continuar a ser taxada de modo tão 
insufficiente. r . .orn os imposto·s de consumo . 

. Os impostús .de consumo. po;:- mais extensos que >SejanJ. 
·c os impostos sumptuarios. não atting-em absolutamen~ ou 
attingem de um modo mnito fraco as .grandes rendas e !1~ 
maiores fortuna.&. por maior que seja o con\Sumo. mesmo O"
~astos de luxo dSJquelles rrue o gozam. Com effeito. um~ 
parte muito importante da:quiHo .de que diSpõP- essas classP.~ 
nãó póde s~r ·empregado .Pm uso p~>.ssoal, prO;priamente dito. 
qualquer que seja o ~áo odP- extensão <le consum('l, mesmo de 
luxo. Ao :passo -que as e-1asses ricas são· attinçid·as de um 
:modo suave na sua renoa ou na ·Ema f.ortuna pelos impostos 
<i.e con~umo, as classes mMias ou inferiores firam sobrecar
re.zadas c opprimidas. 

A evolução fiscal mod~rna da Europa deixa ver. de um 
modo feliz. o estabelecimento de uma comnensaoão. 1JO<" 
meio de impostos directos. para essa desigualdade clamorosa 

<lE' encargos. · · - . 
O qireito ·fiscal tende para a justiça de repartir d~ modo 

uniforme, tendo em conta a. capacidade das classes e f!os in-
dividuas.. o· peso dos im:postos. . 
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E' observado pelos mestres ila ·economia -c ·fina~as qu'.l 
quanto mais a renda nacional se eneonoLr.a. na·s mãos da clas!ld 
economica superior, com a fórma de· rendas é fori.nnas ;parL~.:. 
eulares, lanLo mais ella ·escapa aos impostos de éonsumo. 

o meio de tornar o gravame ao imposto oquit:üivo é des.,. 
envolver os impost.os directos pessoaes, imposto sobre a renda, 
so·bre a forLuna, sobre o accrescimo de fortuna, sobre a va
lorização. 

A forte taxação leva'Cla a cffeit.o na Europa .-e algumas na
ções da America, -das altas classes, 'POr meio <los impostos di
reclos, resultado da evolução ela historia do imposto no S~· · 

. cu:lo XIX :no mundo europeu civilizado; constitue um traco 
de luz ·e· . ào mesmo tempo prognostíco óc favGravcl f utm·o 
para o direito .fiscal. 

Si uma bem orientada politica <fiscal conseguisse um3 
verdaodeira progre?são de la..-.;a-s, de modo que o maximo t!<l
l.!isse sobre as altas classes economicas oda Nação, tornand'o-~·~ 
e~sas .taxas reguladoras <la fortuna e da Penda ;partieula::~~. 
seria talvez o ideal em ma teria de .iustica de impostos_ · 
_ O imposto deixaria <I e ter um, fim puramente financeiro, 
para ter fim financeiro c missão e's.peeial, politica~. de mitiga~ 
a desproporção na época ca:pi:talista, na repartição da 'reml.l 
e da fort.una e sobretudo, por causa da concentracâo exage
rada de uma e da outra nas m.ãos de uma· plutoer;~.cia, con
stituída essencialmente pela parte superior das classes supe-

. riores. 
Pensem o Governo e o Congresso nesta importante ques

. tão c lhe dêm solu~..ão rapida, porque póde bem ser que só 
isso seja. bastante :para melhorar a situação das classes po
bres, c de seu seio retirar o fermento de desordem que nel
Jas se aninha e, de quando. em vez, e'-"Plode com maior ou me-
nor intensidade. · 

Sr. Presidente, examinando agora o trabalho do nobrP. 
Relator rla receita, eq não de-sejava absolul.arnen~e descer a 
deta.lhes, ma!l alguns pontos eS!)eciacs me obrigam a. oeeupa~ 
a attenção da Camara. · . .. ·-
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Em primeiro logn.r, o oren.rw::!lf.o para Hl21 está or~~ni-
7.àdo de accii::':lo eom esse quadl·o, mas a parlc rela tiva a eol-· 
laboração do Senadn não r.·stá ainda absolutamente conhecida. 
de modo (Jue nilo poderr,os avaliar o que srrá €'-"SC nrcnmtmto. 

Affírmo desde .iú. qur será um orramcnto tiefi-citario "· 
apezar do nobre Relator .deelarar I' lU ·se-tl 1)a.recer '·qur, ·o ;;;aldo 
e de 1.020. contos, eu terei o .desprazer de, no anno vindouro", 
lendo as mfrils, demonstrar a S. Ex. qu~ o de{icit ~~ dle. cpql,' 
mil contos .. 

. O Sn. A!"Toxro CAP.Los·..:... A culpa será do Executivo~ 

O Srt. Oc'I'AVIO Roer-r,\ - A culpa não srrá (]o Exe-cutivo, 
por que nos eal.-:v.los do proprio parecr.r não ri~;uram· ahso·fut.a
mente as verbas necessarias para attender as autorizações que 
estão na. ("auda do o~çamento. 

O Srt. AxJ:.;~-;ro CARLOS - O Governo que rifi.o exeeut~ a!-
aut.oriza~ões. · 

O Sn. OCTAVIO RocHA _ .. Corno não execute? O Governo 
poderá deixar de attendl':r a serviços eomo o servi.ço. po:.tal, 
que é um monopolio do Estado? Poi" enLão o Estado toma. a 
si um serviço, monopoliza-o e não o dota. convenientemente. 
de maneira a servir O· publico, e de accôrdo com as taxas que 
cobra, e quando neste proprio orçamento a.ugrpent.a as reo;pe
ctiva:s taxas? 

Pergunto: é moral qne o Estado rr;onopolize esse serviço 
e não o realiz~ de accôrdo com as m~ces..o;id,ade.s publ.icas? 

O SR. ANTONIO CARJ,os - Penso que f) serviço do Correio 
satisfaz. 

O Sil. OCTAVro RocHA ·__:_ Si V~ Ex. acha que o serviço do 
Corr.eio actualinentB' satisfaz, y. ·Ex. está em discord:~ncia 
com toclos o·s administ.rador('s dessa rcparf.ição, pois todo~ el

, lP.'s declar:;tn.· que ~~ precarissimo. 
O SR. AN·ro:o;ro C.o\m.os - Bem p·ensado, ·ta1ve7. tenha pes-

soa~ ·demais. • · . · . 
O SR. OCTAV!O RocHA- V. Ex. é um ·P.stadi:st.a cujas nffir

ma~õe,; tP.nho o dever de respeita-r ... 
O Sn ... A.:.""i:TO·XIO CAnr,os - Não apoiado; po;;so estar em 

€rro. 
o SR. ÜCTAVIO Roc:a:A- ... todavia- seja-me pe,nrr;ittido 

dixer - o serviço do Correio é de:ficiente e precisa :ser ,.,.efor
mado segnndo · ouvi dos directores· desse servi co. do . illustre 
Ministro ·da Viação e do que eu vi no proprio edifício. elos Cor
reios. Tenho entrado vatias vezes nes~·c l'dificio, P. fico admi
rado de .se mant.~r como se mantém nn Capital da RP.publica, 
um serviço tão importante em urú edifício sem hygiene alguma 
e no qual trabalha numeroso 'Pessoal. 

O SR. Arui1ANDO BURLnrAQUl - Imag-ine o que se passa 
nos Estados, ohdf'l um P.Stafeta ganha 30$ para andar 30 leg·uas. 
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O SR. OcT • .\vro Roca.-~. - Nt:Jstas condicões, sinto não poder 
acorr.pttnhnr o nohre R~l:üor da Rr.·ceita quand() diz que o ser- · 
vico do Cnrreio p<ide_ser mantido como est.i e não precisa de 
reforma. . . 

, O ~R. ANTONIO CA!\r.os - Q,uando seja necc.ssa:ria., é, peio 
tnenM JllOpporíuna ; podl\ ser ad1ada. · 

O SR. Ocnvro RocHA__:_ E' urr; monopolio do Estado. e ao 
Estnclr. não r.urnpr~ absolutamente monopolizar um seL·vico 
qnP não p6dP. P.:xcr.-utar de a.ccõr-do com ã necP.l>sidade do pu
blico. 

A minha ,razão é · urr.;a razão de ordem moral. . . . 
:Não é possível o servif}o do J.,lf2Yd sem subvenção; 
Ainda ha· poucos dias votamos aqui um credito de I0il> 

2'L 000:000$ para pagar deficits a.r-cumnlados durante n. 
guerra!.· para cobrir a· receita quf' foi consumi-da em 
<'utros ml~te-res pela referida empreza, ·e consumidos,. estou 
er.rto, muito horiesta~-e~te. 

A snbvent;ão ao Uoyd, -~.ent._retant.o, não :figura no orça
mento. terá de vi.r do SP.nado, porqqe o servico do Lloyd não 
rwdrrtí ser feito, offic~ali~ado, ou "9-ão, sem subvenÇão: mesmo 
;JOI'que na minha opinião os serviços rle -transpor-te · são deti
cif.arios. n 1P-rão sernprP! de dar saldo indirecto para termos 
um tran~portl' rapido, coriunodo e ba~to. 

Passn agor;t a examinar a emenda . sobre lucros commer
ciae~. deixanflo oe part e n questão -de eambiaes, em que não 
sou versado. · · : ·. . · 

. Nrstn flu estão de cambio as opjniõés diverge:Ql e d&o ln
J:!':tr a interPssantes conclusões. ·Eu. por exemplo; penso qpe o 
commercio ~ grande culpadô-da bai::oo::a cambial,_·pois. aprovei
tou u baha do marro P do franco em situação favoravél cam-· 
l1ial e o resultado é qne agora o commercio quer .que o Es
f:~do ;;n transformP. ~>m selJ. tntor para ir em seu . auxilio. 
(J(uito bem.) O r.overno t.em tambem · sua culpa, porque en
eommenàou · demais .. 

Os commerciantes saec,ar~~ demais contra ~ ~utpro, 
mandaram vir enorme volume :de mercadOO'ia. automoveis; 
e1.c., e o resultado foi influil'em essas encommendas no cam
bio. _ 

O Governo t.ambem teve alguma culpa, pprquP. tambP.m 
en,cori'\n,flp.dotl a.lguma: cqusa . q'\.le podia. ter deixado de cn
CQTPmenqn,,r. ~\ atm.ospliarn era geral; a atmos:phera. do co111-. 
n•ercio ·N'a a mesma do Governo. O commerew pP.nsav~ que 
porlia inn:iorta.r ;í yontade, e o Gflveruo tarnl;Jem en~endleu que 
podia import.ar demais e· isso 1nfluiu no camQio qne -veiu de 
cnrr.bulhada. 

Ainda ha pouco recebj Z.e 1e.1WP.~ de Paris; de i7 de M
vembro. e enco-ntrei um artig-o sobre ·c.Crise do. cambio». na,r, 
rando p QlJ.e ~á occorre ·~ que é ~xacta:q:tente o que se· está pa:s-
sando . a-qui • · · 
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Esse artigo é o segtlinte: . 
./ 

4L.'I. CRISE DES llHANGES'· 

.L'attention générale vient, une fois de plus, .:Pêtre. 
att.irée sur le change por une hausse violente .de~ cour~ 
qui a . ét.é conslatée ces derniers jour.s sur !e warche 

· des devises étrangêres. L e doliar qui, en juin, ét.ait 
tombé au-dessoul:) de 12 francs, vient de d~oas.ser Ie 
cours de 17 francs . J! est a insi rr.\,enu au niveau le 
plus haut qu'il aú1it, al l~int . nu prinLemps derniet·. 
Quant au c<hange sur I'Anglaterr e, dont le ta-u.'l . s'était 
~len! à 68 frnncs en avl'il to:?O, puis avait baissé de 
plus de 20 · francs, PO\l~' SP. stabiser penUant pres . de 
cinq moi;; un peu au-dr:ssus d u cours de 50, 11 vicnt en 
qunlques jnur:> de doipnsser cclu i do 58 . 

L'accailmie prolongée qui avail succéde aux mou
VPment>i violr.nts enrêgistrés pP.nd!tnL lc:> pt·cm:ers mais 
de cetlc annéc nvait suscité bl"aucoup d'espoir<:: . . i.\"om
)lreux sont ceux qui avaicnt cru que la e-ri~e des 
chang-~s éto.il. définHivemflnt conjurée. Aujo_uró'lmi ces 
e.;;poirs se ~helent illusolre.s. . . 

· No9 lecteur::; n'en seron~ pas surpris . Non~ avons 
.,i"il el redil. qu P. nulle amt-lioraEon durable de la Lenuc 
de noslre ehang·e n ' était possiblc aussi Iongtemps ·crue, 
d'une part, J'état de la vroduct,ion nationale n~~ nous 
permel.lrail pas d'expédier (L l'étra,nger be;mcoup plus 
que nous n'y expor tons .au,joijrd'hu i et que, d'auf.rc 
pnrt.. notrl:' monnaie n'aura.it · pa!i recouvré une parti e 
nu moiJls ·dn la valeur qu'clle a perdue . pãr suitc de 
l'inflation du r.rédit Pt li·e la e-ircula.tion fiduL·iail'C'. En 
Cfecl, malgr•ó._unr. ameliOl'ation réelle de not:•c balan
ce, les importn tions onL e-ncare d"épassé JP.s exporta lions 
M .r llls ~e 1 O m ill ia reis de franc:::. ·penda:nt le!> neu1 
prrmirr mois de Hl20. En oulre, pas un billet ri e 'ban
que n'a. encorc été retirtí dn la circulation: r.oll e-ci a 
M~ maintenur à \in chifft•c supéri eur à 3n milliar ds 
de fr:mcs ~ iJ peu de chosc p riJs nu niveau 1~ plus 
r'lev•; <[u'elle aif ,iapiais atteint. 

Cela: tdif. hâtons-nous d'a,iou t<-r flUe Ia nouvelle 
ha,J sse dcs rhanges ét.rnngers ne signific :mUernent que 
notrl' >:itnation économiqlie se soH subitemei1f. aggravée. 
Celte lmnsse prom·e simplement que nos besoins de 
:r:p.oyf'ns dP. J'rglem ent. sur l'éf.ranger se sont momenta
nt'menl. n.c,..ru s . D"ou une rl rmande plus :H'f.jve, en pré-
sem·,.,. d'offrPs totl.iours insurfisnntes. · 

Ber.ucoup de personnr.s sf\ demandent. ponr quellt) 
rq i~on nos besoi:ns ·dó ci~\·ises . rtrnngoi"res ont ninsi brus
quemcnfe aug-mcnlP. . Elles n'nn trouvr.nt . . Point. dans 
les phénomenes économiqucs actuats · r.t dans Je mou
vement de nos · éclianges e:ttéricurs, une · ·a..""plícation 
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suffisanf.~. A la vérif. c~. il cstr fort malaisé d'inüiquer
les causes préci!".es des \'~ú·iatit~n~ ue cours cons LantéAs 
!"llr nn ·ma;rch!• qui - privé de f(•\f>mcnt rógula.trur qu~ 
eon~r it.urnl. <'n l.cmp;; nermnJ lr:>s <'Xpl"rlitionc:; ci'or, ·
n·~;zl plt1S inflnr.11c6 que pat• Jc j<'u d·r lotrre et de la 
cl•.•matHJ.c. l\-éanmoins il n'e~t pas impossibfe dC! dé
rouw.ir ocrt.ains de..- c'lémcnts - car ils .:;ont multí
plr~ - qui onr. eontribu,; à la ·naussc de ces dcrnier~ 
,ioms. 

Il y a !if'u de rap,!)f'lcr, t.ouf. d'abord, qu'il est c:c
trêmrmrnt <liffi r ile de se rcndre compte de l'ét~!. r~ei. 
'Cles besoins ~xist.anl. sur lln marché de;;. ch::mges. Cal." 
les <lcml'l,ndcs qui s'y .prO<iuisent sont. loín d'avoir trait 
uniqu~ment. à d.Ps lramacl.inns commereiales nou\'{~Hes. 
EHes ont sonvent pou-r ob.ie.t l-e reglemP-nt d' nJfA)t•cs 
antérif~ures. Or. il 5uir!"i t <le considé-rcr- <rue tout ec QtH~ 
noul' avon~ importá .(lc.puis <Juclques annéPS en plns 
df'. ce qun nous ·l)o.uviom; ·payer !'oi:. rpar des marchan
dist?s, soit. par des services, soit par eles cxnort.a-t.ions 
dP. titres. n été néces;;airem eni. ar.h-et.é à crédlt, ;pour 
aperceyoir Q.u.'un .arri érô formida.blP. 'Pe~ · sur Je mn;r
ché. Lrs crr'dit.s. con!lenti,; se c-hiffr!!nt.. en cffet, ,par 
rnilli::!Nls .ele frnncs .· Des q.u'H ('ll cst {iénoncé un cer
tain nombrc. ele,. demandes sup:plr~ment.aircs de change 
se pmduiscnf. et. ·S'a.ioutent.~ aux d emandes courantes qui 
sont M.iit snp~ríí'.uret-; aux di.s.ponibilités. . 

Un autr·e élt\ment jouc un rôle cxtrêmement im
portant. .Cest. le rct.t•ait. ·des i:lépôts -en francs arccumu
u:~ <lans nos banqurs - ou 'C1::l.ns les. banques étran-

_gi'•res Nablies f'D Francc ·- ,p.rinciparlem ent. par des an.;; 
~lai:\l et. des am~ricains, qui ont spéculé sur la haus.~ 
de notr~ 1'ranc. Le r esserrement. du crédit qui s'ac
cenLue aUíXI E tals-Unis aussi bien q.u'en Gronde B~:e
tagne enlraine la liquidalion fl'un g:raoo nombre d~ ces 
posiHons spécula(íws. CeiJe liquidation peut s'opérer 
du jour an lendemnin. oo.r rces l{j,)pôts. sont. de vérita
bl.e.s -crédits à ·V.u.e. I.! su f.fit. aux t!trangers qui Ies ont 
-c!lnstiLués ·de · h'ansformer leurs francs en dollars cu 
en livres .Z:liOUr rl'!pat.rier 1eur.s <:a'[)il.aux:. On sen.t. s i (Je 
t.e lles opérations sont de na-ture à infrluencer un mar
eM déjà insuffisammen t app.rovisionné . 

I1 faut. ~.iouter 11 colA. l:e lransi'Cl't à l'él.rangGr des 
sommcs que nous avons a.vnnc~es à l'Allcmagne, con
formément à l'arrangemen t. de Spa, comme contre..,. 
parlic ·de scs -livraisons <fe. charbon. Ce transfcrt, qui 

' s·est opéré :br.u-squement -et. tl· porté sur p-l·ns de 200 
milions doe franc.s. se>mbll\ a\•oir influencé d'ét•avomble
ment notrc ·change. Nous avion.s ·Pr0vu ces diffícultés. 
Commcntanf. la conv~ntion de Srm r~>lutivr. an ch.ar
bon 'Ct aux n.vancns . à consent.ir par Tr.s allié!i, nous 
t:l'rívions ceei (voi,r I·C Tamps du 22 juin dernier) : 

«La Fm.nce doi!. intervenir .ponr 61 0/ 0 dans I~ 
avances ~usvisécs. Mais lcs Allcmand-s sn 1•ourn1ront-
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ils cgalcmcnl clwz nous. daus •celte vroporLion, cn ma· 
tieres ·prcmiêres d proouit.s alimcnt.aires? La LJUestion .. 
v'a.ut d'\!lrc examinéc de 'i)l.'i!s. ~i nos ennemis s'adres
saient surtouL au marché ~nglais (ou à d'a"utres mar''" · 
cbés étrangcrs) il 'ne {attd1·ait pas, en tout cas •. que 
l'opéra.tion abotttit" po1tr nalls à des acliats de lwrcs 
steJ•lin(J ou de dollars qwi, s'ajoutant. à nos prOp1'es tJe
soins, 1isq1tercâent dle:re,·ce1i 'lHW in[Luence des P~tts 
(liclwusc$ sur notl·e change:t>. . 

A en juger ct·~.P.rês ee .q.uí •viení de se passer, U 
~oml.l\e. bien qu~ le;; Drócaution<> né~essaires n'aient 
pas élé ,prises e lque nos ~.:raín tes aient éLé justiJiées. 
!\'éanmoins lc ;ouvernement peut et doiL obtenir que 
les transfert s cn queslion n'ai.e.nt.. lieu q,u' cn cas de n.é
cessit~ véritable ·et q.u' cn tout t:31S. il:: ne soient pas ef
fectues bru.squement, <lu maniere à boulev.erser notl'C 
marc.hé commc cela. vieut de se •produire. 
. Tels sont lcs pJ'íncivaux fA.cLeur.s qui scmblent 
:lYOir conLrihué à la tension uouv~ac des devises ét;ran
gcrcs. n -s'cn est ajquLé une . t:ause plus profondc -
sm· laq.uellc nous aurons à revcnir - à savoir .un~ 
mootficatiou cert.aine q!Ui ·~:est.. !)roduite dans ta va
lr:ur intrinsêque récip1·oquc de nolre monnaie ct de 
cerLaine5 monnaies ét.oo.ng-cl'CS, tdlles que la livr!} sLer

·ling el i:llrLouf. le dollar. Quetlcs que ::.oirmt ces c:m-
se:; il esL uWc de s'en rendre •comptc, car touLc in
terprétaiion. erronée dcs mot.ivement.s de change abou
tit · .génét·alcment ã la sug<ge:>tion <le -mesut·cs fàcheu
se:;, dont la mísc cn .ü;t.tvre irait, le plus .souvent, á 
l'cncon\..re mtime de:; l'ésult..ats- dé.::;ire&.l>. · 

·O caminho a .seguir é naLu·ralmente, ;Jiz o artigo, pro
curar e{Juilibrar a offert.a com a ;procura . 

Como fazer esse -Gqutlibrio ? E ' .p1·oeúrar o menos posst
vel i!Ocommendar, r esLring·indo. assim, as importações . Pa
r ece-me que ':3etia c-sle o caminho ã seguir e o Ç<overno j-á 
tomo11 cs:sa pl'ovidencia. l\ão sei, porém, si o commercio taro-
!Jem a poz em prati_ca. · · 

O Sn. JoAQUIM OSOR.IO - E ' preciso attender a um 
nonlo. Es;;e commerc.io estava sem stocli:s. Tev.e necessidade 
(Ic fazer ·suas cncommcndas. 

O Sn. OcTAvro RocHA-Essas ljOcommcndas desorganiza
rum a siLuat~ão c dc:;;valorizaram a moeda :brasileira. Quer di
zer (JUC o eommcreio por sua vez não pôde ~ulpar o Governo, 
porque elle Lem sua culpa. · · 

A prac;a do ·Rio de Janeiro tem su'a ouli)a. na. eXJploraçáo 
com a jogat.ina cambia), (]lle esUt fazendo e de que ·dou exem
:pJo, frisante, ·"ha pouco, o nosso distincto collega Se. Paulo de 
Frontin. 

o SR. BENTO 'nE Mr.R..\NDX - o 'incidente verificou-se. em 
um banco; mas em banco~ ingl ezes·· não ~e <lá is-so.. · 
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O ·s~>. O~.;nvro. Hot.:HA - Quanto ponÚ11, a esia ·questão 

-.de taxa caa~lJiul. deixo-a ao nolll'll itelator da lteccit.a. que é 
cst.aui:;La. c tem ·Llc lhe dar solução, visto que esta liUe::LiiO é 
t,~m pouco complil:ada, ·c .d luu apenas r~a.lvando meu P.Onto· 
de vista .. 

O SH. AliMA:-.Do Buu.t. ..... MAQUI - Prç.tcndc-se que o Go
YI!rllo s~1ja u búóe cspialurio de todo o mundo . 

O Sn. OC'l'AVIO RocHA- - Di~· bem· o nobre Deputado: o 
Govcnao esW. -sendo .o bode cxpiatorio das culpas de ·muita. 
gcutc. . 

· No uwmcnto em que· cogitamos de rcstring"ir - e ne.§.t='~ 
poulo o nobre Relator está de aecõrdo · commigo, o mais po~
~ivcl a. importação, sobretmlo a de O·bjectos de luxo, que já 
deveria JLcr sido i·estringida lia mais tempo ... 

O Srt. A .. "'TONio CAnLOti - Esta já es.Lá ·r esLriu;;iúa .pela 
vro.pr·ü1. inicia.tiva pó.rticular. 

O Sn. OctAyió RocHA -. • . não devemos culpar sú o Go- . 
:vcrno dessa. desorganização, :sinão- ta.mbem o com~ereio. 

O Sn. Ai\MAJ."'IDO BuRLAMAQUI - Mais o commercio quo 
l' Governo. 
· O S1t. ÜC'J'AVIu HoCIH - O commere,io os~á. ló'l'ilando ;;ou
ira o impostq sobre seus lucros, quando não teem razão, por
que, a laxacão foi x\ulave.lmcnle melhorada •p-elo illuslr e H.e
laWI' fia. -Receita. n!'!:;;ta 3• discussão, fatzendo a taxa varüu- com ·· 
l':sses lucros . c . tornar-se. . . . -

O Sn. Al'\Z\'L<\.."'iDo Bun.LAMAQUl - Progressiva. 
O SR. OCTAVIO RocHA - Progr_essiva. 
Eu ora pai'tidario de uma taxa.zinha maior; queria que,, 

un vez de:setc, fosse de :lOo/"; p<lra os que tivel'em lucros su
tJeriores ·a 100 contos, porque acho que ha um limite de ne
céssidad.es .ctcn(l.'o do qual lodos nós Lemos o direito de viver. 

O SR.. ARhU.NDO Bunt.AMAQUI -- E' bom não irmos com 
n1uita sêde âo pole. · 

· O Slt. OcT.Wto Ro ta-IA - E' p.onto d.~ Vis La péssoal. 
Felizmente o illustre Relator é um homem calmo -e ~io 

foi além de 7 % . F~stou tle accurdo com S. Ex. sobr e ll: 
questão de imposto sobre a renda, feito no ~roamento, i!)Or- ' 
que, aliás já é um passo <lado para a reforma tributaria. Não 
conco1'do, porém, .com a •taxa de viat;:ão .. A~ho que a palavra 
taxa está ahi mal empreguda. · Taxa presuppõc a retribuição . 

. de um serviço prestado. 
Ora, que serviço presla o Gove~o, por -exe_mplo, âs es

tradas de ferro do_ Estado de S. PaulQ., estradas de ferro fel
tas á custa da - economia do .Estado, feitas medi{l.nte· garantia · 
ae juros, pagos pelo EsLado ? 

~ O SR. ARMANDO BURLA1vL'\.Qur ,_ Esse easo é uma exce~ 
IJC~ á r~"i'a geral. · 
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o Sn. ·'OcT.\VlO RocHA .....,... E' uma ex<:<epcã.~ á 1·egi.'a. geral. 
mas permíltinl o nobre collega que o diga, que isso não -~ 
taxa; é um imposto, porque vae abranger serviços que não 
::fio do Governo .F.edera!. · 

O mcn nobre :itiésl.x-e a· amigo ;_;_ v Sr. Cincinato Braga~ 
p·opoz, na. Commissão. que esla taxa -vigorasse sobte as cs
lradati t!o- ferro que os Esí~dos explorassem dírectnmente e 
:;obre .navega~ão da cabotagem do Lloyil. Aliás nem do LiOY~ 
puder1a ser, porque o Lloy<i receb~ t>Uh"Venç.ão e vae coust.i .,J 
t.Uir-sP. em sociedai:le :lnony:ma. 

QnanUQ fosse sobre a nave~cão, sobre est!l·adas de Je.rro 
federaes não com:ordaria tambem, porque a.lü seria. o ·~a:~ 
1Ja sugestão do Sr. Paulo de Frontin- majorar tarifas. <>las. 
eu eontest.o qu.e :;(!.ja h\xa. '{)()r que vae . r ecUahir sobre c:om
panhia.:> IJarUcmlares de navegação, ai~ <.le navegação dos rio~. 
emprer,as c·ntrel.idll.s r,;oín capit.aes pa;ztietiláres e, portant.o 
•1izel' taxa, permitta s. Ex .• o mustre B.e\ator da. 1\P...ceita, e 
fazer um simples jogo de palavras. S. Ex . diz taxa d~ viaç-J.o 
pa•ra não incidir no :n·tigo constitucional que não permHLe o 
imposto de tran;;ito . 

I:alando do imposto , de transito, . diz Nitti. . . , 
O Sn. Anl>-IANDo BuRL.·I.!·r.L4.QVI ,_ E' um hom ·.mestre. 
O Slt. OCTAVIO RocHA - Folgo gue V. Ex. se manifesta 

~ssim, porque é um oom ~~tre : Vamos ouvil-o; 
. ~Lcs ta:ces de transit, qiii avaienL a.u-ssi, dans le 
passé, tme gra·nde im.portance, n ' eu ont poUJ' aínsi 
dii:e PiUs aucune et ont été abOlies .presque partout.:
Ces taxes procuraient .jadiis de · la.rges ~e.cettes . On 
~roya•ít que l''Eta~, en .1-ssurant le tl·ansit, avait dr.oit 

" à une indemni.té . ·C'est ce que se pratique encore dans 
bien ·des Etats d'·Afrique, oú toutes les marchandi.;-es 
qui passent par le territoíre ·sont soumises à I'impôt.; 
l\fais, apres l'introduction des '.:-hemin"S de fer, les dis
tances étant notoblemelit réduites et le-S . échdnge& 
accrus, on ne pouvaib plus concevoir, la nécessité d& 
.taxes- . de t.ransit. Aus si ces taxes, qui a;vaient. encore. 
·au commencament du XIX. siêcle, une importance re--t 
marqueble, cint elles disparu presque partout.:. .., 

O ~n. JMQUI.M Osoruo - E' um imposto inconcebível. . l 
O SR. Om'AVlo RocHA - QUer d.izer que· o mestre ita~ 

liano, r~putadissimo, condemna esse }mp~>sto, e condemn~ 
esse imposto, dí?endo que s<J esiste na costa d'Afríca. 

O .SR. !..-\!NTo.Nro CARLOS - Não duvidal:'ei · ctue depois de«t.a 
•.piní.ão do au.tor citado, len-ha o imposto sido lançado ná 
propria Ilalia, porque á Iíalia. tem recorrido a. todas as for-, 
mas tl'ibutar1as possiveis. . 

O SR:. ARMANDo Bum.A!\rÃQUt - Os passageiros oas nos .. 
~as companhia-; -de naveS'9:ção., que se dix~gem para o~ _Estadot. 
Unidos pagam Já, at.é Q Imposto de sahtda do Bras11, sezn ~ 
r1ue e~e~ navios não têm alli entrada·.· .~ 
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o SR. 0CTAVlt) ROCHA - :Mas ~u nfio- po~so concorda-r 
•:.om ·a Laxa de viaç.5o. eu e a minha. bancada. E' uma questão, 
pan n(l::;, de principio. 

l\"ão ~oncordamos .porque para a consLrurção de estradas 
de fel'ro é iniquo e coulrario ao regimen federalivo o lança
mento de um impos-Lo geral que sel'á applica<.!o em obras e 
melhoramentos de :nlilit~ade reslrieta a delerminadaG regiões. 
Por essa razão fundamt•ntal 1oi que a rept·esentação rio
gram:len.sc, no Congresso, an tratar do · porto d() Itio Grande, 
~:riticou a <:aixa ;;r~ral de portos, eslahelecida pelo decreto 
n. 6.3G8, de H· de fevereiro de 1907, ·manifestando-se favo
ravcl ás caixas c.speciaes, creadas pelo decreto. n. -í. 859, -de 
B de. junho de 1903·. . 

Protestando conlra o impo~to, i.enho cumpt•ido o meu de
ver. A minha bancada ·votará toda ella, e para fazer esta de
dara1;iio estou autorizado f}t!!os ·meus collegas, conlra o ·im
po~Lo. Resalvamos, assim, o nos.so. ponto de vi;sta,. a nossa. 
odcnla\,'ão. Si a Camara entender suffra~;ar o ponlc ~e vist.a 
Elo illustre Relator ·da Rcceif a, mcL·cccrú. o nosso respeito e 
a~.:alamento e não seremos. na votação, .nunca· elemento d~ 
desordem ou -de perturba·ção, l~omo não somos nem temos ,;ido 
em ca::;o algum. Emquanto formos representan!Jes do Partido 
Republicano do "Hío Grande -do Sul manteremos sempre cst..:i 
linha de conducta; protestando c-om toda altivez e hombriúade 
c, wm toda- a ind;epe-ndencia dizendo o que pensamos c .a qll!e 
sentimos. (Apoiados.)· Amigos do Governo dcnlro Je lealdade 
que devemos a essa amizade, atra·vés até de uma solidariedade
que vem desde as origens da candidatura presidencial, nós 
nos r<:'scrvmnos o d!r-r~ilo de discordar nesses pequenos ·c-asos, 
que. afinal, não ~ão materia essencial pol'que nós mesmos 
propuzemos, m. Commis:c,ão, ao nobre Relator da Receit-a, a 
creàçã.o do uma taxa ndcicional de 5 o/o sobre os ouLros im
postos ou a -c-reação do iroposlb plobal .sobre a renda que !'e
solveria a situação. S. Ex., pore-m. não quiz . .S. Ex. vive no 
OJ::mpo. S. Ex. é um. esladisla ... 

ü Sn. ANTomo CARLOS ·- Não quiz porque provavelmente 
· e~~e~ ulvlircs tambem dcspcrlariam ünpugnaçõcs fm·tcs, como 

está despertando a taxa de transporte. 
O Sn.. ÜCTAVIO RoCHA - ••• riessas condições a 8-. Ex. 

vae eaher a rc.:;ponsabili-dadc intciea é!a creac;;í.o desse im"' 
po~to. 

O Sn. A:-<TONIO CAnLos - Eu a acceito. : 
O Sn. OcT.\\"10 · RoCIL\ - S. Ex. a as;:;umc c· a pôde as

ruir porque sendo um cs[.adh:La tem o cireilo c o dever rte 
à!:l:lUmir. A' bancada !'io-gl'andensc não caberá responsabili
il•a-dc alguma: nós p~·otcstamos a tempo. S. Ex. insiste .•. 
. O S1:. JoAQCI~1 O:sORio - E' um impostQ que cahirá ·nos 
tribunaes.-
\ · O StL OCTAvro RúCHA - . :. c decla-ra. que insiste em 
pome· da administra cão; mais uma .razão para n6s acatarmos 
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a palavra ue S. ·Ex. H deixar·mos que S .. Ex .. assuma a lcadc
r:m~;<~; ucsla questJão. inteiramente á vontade, sem que S. Pa'U\o 
e o Rio Grande do ·sul absolutamente lhe disputem a palma.) 
(Mnito bem; nmito ·bem. O orador é ~tifu cumvrimentado. ~; 

·o Sr. Presiaente - iXãt> havendo mais quem queira usar 
tla palavra, vou declarar encerrada a discussão. (Pausa.) 

O Sr. OctaV:io Rocha (pela 01'dem) - Pediria a V. E~. me 
ron!liderar inscripto ;para faHa.r pela segunda yez. 

O Sr. Presid'ente - Pelo Regimento. v. Ex. s6 póde fallat~ 
uma vez. -

O Sr. Presidente - Conlinúa a 3• discussão do proje~tO' 
ri . 261 C, de i920, or~ando a . Receita Geral da RepubHca, para 
o e:xencicio de i 92:1. 

:NãÕ ha mais orá flores inscriptos. 

O Sr; Saml)aio Co.:Têa - Pel:.o. a palavra . 
. ·-

0 Sr. Presidente - - Esgotada. a hora da s-eguuda. pa.rle, 
fica adiada a 3• discussão do projecto n . .25i C, de 1920, or
~:ando a R.l:ceita .Ger.nl da m~opub1ica para o exercicio de 1921. 

Vou levantar a sessão, convocando uma sessão noeturna 
.para hoje, ás 21Q horas c 30 minutos, coro a seguin,te 

{)RDE:a-1 DO DIA. 

Continuação da 3" discussão do twojccl.o n. 25-1 C, de 
1\120, or~-ando a Receita Geral oda 1Republica · pat·a o cxercicio 
de 1B2J ; c.om o patccet· da •Commissá.o de .Financas sobre as 
emendas apresentadas. 

Levanta-'-se a sessão ús 18 !toras e 30 minutos. 

ftiU" SES8.\10, EM 20 t>E. DEZEM.BUO DE· i 9:20 

(Noot11t'na) 

PlrES!DE:\Cl:\ DOS Sll.S. lllíE);O BJL\);0,\0, PnESIDE:NTE; AnTHtJt!. 
COLL\n\!:8 MOI\E\1\A, t • VtCE-l'I\F.SmENTE; JUVENAL W.MAR
'l'INt::', 2• SECRET.\RIO; ARTiiUR COLI. .. :\RES :MOREIRA, f • :V[CE

· , PllESlDENTE, E BUENO BRANDÃO, I'RESIDENT~ •. 

A's 20 horas o 30 minulos, copareceram ·os Srs. ·Bueno 
Brandão, Ar~hur Collares lii<Jreira, Andrade Bezerra, JuvcnaJ 
Lamartine, Costa Rego, Antonio Nogueira, Dionysio Bentes, 
Prado iLopes. Lyra :Castro, Rodrigue-s Ma·chado1 Armando. 

C.-YoL ;t.:Y. . ~ 
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Burlamaqui, Thomaz Rudri.guc~, Vicente Saboya, 'l'JJ.omaz 
Cavalcanti, (J.~OJ'io de Paiva, Frelierico Borges, :José Augu:;lo, 
Affonso Barata, Oscar Soal'es, João Elysio, . Pereira de :Lyra, 
A.ds tarclw (Lopc.,. Pires d.c Carvalho, Ubaldinó de A::;.;ü;, 
Seabu· Filhl), Jos~ :\iaria, Raul .Alves, E lpidio de :~{esquita., 
Eugenio Tourinho, Sam!l.)aiQ · Corr~a, NitaL10r Nascirnenlo, 
Salles li'ilho, Sorivrtl de l .'rcila:>, .::\lac:edo Soares, Btíarque de 
~azarel·h, Jú:>G de :\lorae::;; Verissimo de ·l\lcUo, Mauricio de 
Lacerda, José Alves, José Gonçalves, Albcrtino Drurrimontl, 
tl\!atta 3:l.acbado, Ribeírv Junqueira, }'1·an~isco Valladares, An
tonio Carlos, Elllilio .J-ardim, .João l)enido, Senna :Figueiredo, 
José Bonifacio, Zoroaslro Alvareu:;-a, l:'rancjsco Bresliane, 
Lamounier Godoú·e<.lo, Josino ele Araujo, ?rloreira Brandão, 
\Valdomiro de :.\'lagalhãc.s. Jayml! 001nes. Alaor Prata, 'Va'l 
àe Mello, Canüllo Prales,' Ed~ardo da CÚnha, Mello F ranco, 
Carlos Garcia, F erreü-a Braga, , Cínciuato Braga, José Ro
berto, Ban·os Penteado, Cesar v 1.'rgucirD, Prudente -de ·Moraes 
l'ilho, Jo:>é Lobo, Rodt·iguc~ A}ves :Filho, Pedro Costa, :Yianoe-1 
Vlllaboim, Carlos de Cn.mpos, Arnolfo Azevedo, João Pernetta, 
Eugenio Müllel', •Crdsu Bayma, Alvaro Baptista, Carlos Pena
fiel,· Octavío H.acl1a, Domingos :.\Iascarenlla.s e Joaquim 
&orio (82). 

· ·Dei~am de ~eompar·ct:er· os Srs. J'elix Pacheco, Octacilio 
de Albuquerque, Annibal de Toledó, Ephigenio de Salles, 
Dorval Porto, Jionteil'o c!e Souza, :Souza Gas Ll'O,. Abel Cller
nltlnt, Bento de .Miranda, Chcrmont de Miranda,· Herculano 
Parga, Cunl!a :\laehado, Luiz Domingues, José Barreto, 
.:~"l'ipíno · .Azevedo, Pü·c,; llcbello, João Cabral, Rerminw 
Barroso, :\:larinlw de Andl'ade, ;\'lol'c.:ira da Rocha, ThQroaG 
Accioly, Udefonso Albauo, Alberto ;)Jaranhão, Cunha Lima, 
Simeão L eal, Ballhazar I>et·~ira, iG.onzaga ':\laraonhfio, Antonio 
V ieen l c, Edu'at'du 'l'a\'ares, Gervasio Fioravante, Arnaldo. 
Bastos, Col'l'êa uc B1·ito, "\.lexa.udrino c!a Rocha, Estacio 
t..:oiml>t·a, Au.:;Ll'ege:>ilu, .Pcdt·o Cont:a, 'l'ul'ianu Cam:>ello, Julio 
de l\lcllo, Nalalh:io c;amboim, Alfredo de :Vla-ya, Luiz Sílveita, 
}liguel Palmeira, i\lendon..:a 31artin3, João Menezes, .Ródrigue;; · 
Doria, !lianocl Nobl"~, Deo.üato ~laia, Pedl'O Lago, Octavio 
:Mangabeira, Lauro \' illas Boas, Cast ro Rebello, )i.ario Hermes, 
Leoncio GaJrão, Pa<:hew 31ende:;, _-\rlindo Fragoso, João Mai1-
gabeir.(l, Alfredo \Ruy, Arlindo Leonc, Torquato Moreira, Ro
drigues Lima, L eão Vclloso, · :'.lanocl ?.ionjardim, Ubal&o Ra
malliete, Anlouio Ag-uizTe, Heitor dt: Sou.za, OcLavio da Rocha 
}lir.ant.!a, Azurém .l'm'Lado, Paulo de J'rontin, Arist.idcs Caire, 
'llende)j TavurC:!, :\'ic.onlc Pira~ilJc, 1\aut .Barroso, Len:;rubei:' 
Bilho, Jos.é '.roldutíno, Azevedo 8odré. L\I,anoel Reis, João Gui
mal'ãcs, Themistoclt!~ de ;\.lmeida, .Ramiro Brag-a, Francisco 
·~iarconde::;, Raul Fernandes, Mat'íu de Paula, Teixeil'3. 13ran-

. dão, Herculano Ccsa z·. AugusLo tlc 1L-ima, Silveira 13rum, 
Americo Lopes, Gome:; Lima, I.andul})ho de ~iag-<~.lhães. 
~dilo~ de. Andr:auc, Antero Boteillo, ·Fausto Fe1'1'az, Raul 84, 
:V l'ancH;co Paohello, .Manoel Fulgen~;io, Raul Cardoso, Salles 
:Junipl', . Albe~·10 Sarmento, ::Vlàrt.'<llino J3ar:1·~t-o, Elpy Chaves,_ 
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Yeiga ~.1 il'anda, Palmt~i['a RipiJCr, .Jo~o 1lc Faria, Sampaio 
Yidal. Ramos rCaiadü . .Ayres da ~ilva, Olegariu Pinlo, Tulio 
.luyuH!, · Sevel"iano 1\lan]ues, PcL·cira Leite, Costa ·Marques, 
Ot.toni )ladcl, ·:Lu ir. Xavicl', Lui~ Bal'l.holomcu, Abcon Ba
ptista, .Pet·cira de OlivciJ·a, CtJbo· .Bayma, Gomcrcindo Ribas. 
J::\·aristD Amat·aJ, ·João Simplicio, Scrgin de Oliveira, Atu;usta 
Pestana·, Jiarçal E;;cobar, A!Jcidc::; :\iaya, 1\abuco de · Gouvêa, 
~-~1o1'C:S da · Cunha, Ba-rbosa Gonçalve:s c Carlos .}>Iax:imi
liano Sl28). 

O Sr. Presidente - A lkil.a de lH'csen~,;a t\1:t,;U:m o com
pal'eclrricnl:o de 8:!. Srs. 'Deputados . 

. "\bre-se ·a sessão. 

O Sr. Costa Rego (iiupplenle de Secrr:lal'i(}. ~Servindo de 2• j' 
p1·oce-de á !eilUl'a da acta c!o. sessão diUI"na de hoje, a qual <)., 
sem observações, approva.cta. · 

O Sr. Juvenal Lam.artine (2v SéC1'rJtw·io, ~ervindo de f•) 
declara que não ha pareceres. · · 

O Sr. Presidente- !\ão ha oradores in::;criptu:s. Si nenhum 
Lios Srs. Deputados quer usar da 11alavra na hora destinada ao 
expednmte, vae:-se passar á ordem do dia. (Pattsa.) 

. ?· ORDE!Ii DO DL-\. 

Continuação da 3~ .. discussão do 11rOJCCLO ·u. 2·51 :C, de 
ll.I~O. Ol'çanC:o a Rcecita Geral da Re1mblica, para o exercício 
do ·1921; corn o par~cr Lia Cornmtssão de Finanças :sobre as 
emendas apresentadas. · - · · 

O Sr. Presidente - ~\dtam-:>c :sobre a mesa -diverso:; re
querimentos que vão ser lidos. 

São :mcccssivamcnte lidos, apoiados c postos conjunta- . 
mente em discussão os seguintes 

1.EQUE!U~IENTOS AO PI\OJECTO ~. 251 C, VE 1920 

N. ·1 

Hequ e i m que I) suLstil uli\'n 1la Comm i:Osão tio F inanl,)as 
~l emenda n. ~~. sda vot<1do com exclusão das palavras «após 
a. data du publil;a.;iio C:e:sta •lei :t, ctl! modo a nüo ficar preju.:. 
dkalla a parte da ~meneia qüc diz « da data ucsta lei em de
anl e ~. 11arle c:; la que úcVcJ·á ser :;ubmcltida á votaçüo {}a 
·Camal'a. · 

Sala das sessões,-- 20 de <!ezenlbr(} de .1920. 
Cw·los. 

Antonie 
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1 ~-0: 2 » 
. Requeiro 1que o substitutivo da iCornniiss_ã.o 'ac Fi~anças 

a emenda :n. 30, seja votado por partes, isto ~. em :pr1me~ro 
~ogar a parte relativa ao n. :1. a té 1.200 :00()$000 e em se
gundo Jogar u parte relativa ao n. 2 até as palavras « rela-

. :tívas ao jogo ~-· 

.Sala das . sessões, 20 de dezembro de 1920. ,....... Carlo~ 
.'flm:cia ., 

N •. 3 

. Requeiro que o ::?- i:bstitutivo da Cornmissão ae Finanças 
sobre a ~menda n. 30, -seja votado ~om e;tclusão <!-a leLtra h, 
do n. 2. . · 

Sala <las sessões, ·20 de i:iezembro de 1920. - .parlos 
~areia. 

E' lido o seguinte ~- ; 

.. REQUERIMENTO :11.0 PROJEGTO N. 25:1. C, DE 1920 

Requéiro que a emepda- n. 26, â.a Commissão ôe Fínança3, 
~ma vez approvada, seja destacada para · ~::onstituil' projecto 
em separa<! o. 

Sala das sessões, 00 de dezembro de '1920. - JuvenaZ 
1Lamar.tine . 

O Sr. Presidente - Tem ' a palavra o Sl'. Sampaio Corrêa. 
' 

' O Sr. Sampaio Corrêa -De-sisto da palavra, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - Tem a J.)alavra o Sr. 1\Ianoel :Villaboim. 

O Sr. Manoel Villahoim declara que, embora (iesanimado 
<Ie obter a collaboraçãó da Cam'ara, é obrigado a v ir á tribuna 
·combater especialmente dous dos i-mpostos -suggeridos pela 
Commissã<;~ de 'Finanças. Um é <> chamado impost<> de 
«yíacão :P . 

· Como a ·c onstituicão prohibe t erminademente, tanto á 
;União como aos Estados, o lançamento da taxa de transito, a 
!Conupissã<J usa -desta ou Lra fórmula que nem pe1a mudança 
de nome; torna legitimo o imposto. 

Quanto ao imposto de renda, trata o orador de demon
strar, cíta·ndo a ·lição de ·economislas e de paizes estrangeiros, 
que elle se identifica perfeitamet.a com .o :de industria. e pro
trissão, que a. Constituição reservou exclusivamente aõs 
!Estados-. · 

. De modo que a inclusão de semelhante taxa no or ca-
manto federal ''Pa,dece do mesmO ma~ -de inconstitucionalidade 
:que o imposto a que antes se :referiu... · 
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O Sr. Arthu,r Collares Moreira - Si'. Pre:sid.ente, por 
alguns momentos occu,parei a atte:n.ção da Garoara. tratando 
a.penas do parecer da Co-mmissão de Finan·~!; sobl·e a emen-da 
que tive a honra de apresentar a respei to da cobrança do im
J)osto sobre lucroo eommercia.es. Sómente Ce(p()is da appro
vação deste imposto na 2• .discussão ·da Receita, ~.rganízei a 
em6'11da que figura sob o n . . 22 e ·na qual proc.u;:oei con~;re
tizar os poucos conhecimentos que presumo ter da materia 
commercial, -esforcei-me, então, ·por apresentar um trabalho, 
pel() qual fossem dados ao lPoder Executiv<l meios seguros 
f.Jara arreeada.r o imposto de que se trata e do qnal tem ne-,., 
cessi~a.de, para fazer face ás despezas pubUcas. · 

A honrada Commissão de Finançãs, embcra recoopecendc 
que a minha emen-da. eontém -varias .suggestões rr,uito accei
taveis, preferi'U! confiai-a áo -exame <Lo Poder Ex~?cU.tivo, ao 
qual competirá regulamentar o lllovo imposto, e diz no seu 
parecer, offerecendo u-m substitutivo : . 

«A Commissão reconhece que a emenda contém 
varias suggestões muito acceita.veis, mas p<•efere con
fiai-as ao . exame do IP'oder Executivo,. a JtUem corn
·iPétirá. r egulamentar o novo imposto. Ao criterio deste 
parecer, é J.)refe~ivel entregar-se a ad·o.p~ão da 1'6rma 
de cobra'Ilça que se lhe afi81tJrar mais co!lveniente. 
Por isso, e em sub-stroticão tá emenda, apresenta ~ 
.Commissão a disposição seguinte: 

I . Accrescente-se onde convier: 
Art.. O Governo expedirá regulamento J'l:tra a co
brança instituída por esta. lei com relaçãc aos lucros 
Jiquidos dos commer cia.ntes, verificados em balmc-o, 
organizado nos termos da legisla-oão commercial, {)h-, 
servado o seguint-e: 

a) w-ara a cobrança. no exercício. de i~21. . ser-virão 
de base os balanoos que forem encerrados a.p6s a data. 
da .P-ublicação desta lei, embora relativos a operações 
commerdaes realizadas no decurso de i 920; -

b) ficam isentos do imposto sobre lucr_o~ do com
mercio e sobre a renda da indmstrin. fabril os est:a
lbelecim-entos commerciaes e as industrias vom capital 
menor de' 10:~~~000; 

c) · em-o re·8'U·lam ent.o fixará o Govetmu a. fórma de 
.arrecadação do imposto, podendo impor multas até 
5: 000$000.~ . . 

Nestas~ con<Hcões, E-r. PresidentF>; pa-ssarei a e:s aminn.r as 
quatro disposições do substitutivo da Commissão, declarando 
<lesde .iá, que pelo modo .por que esté.' elle escripto. torna-se· 
]1l'P.Ciso, pnr.a que o Governo posso. Mzer a effectiv~ cobrança 
dos 35.500 :OOOS,· somma em que est.ima -a a.rre!'-3.dacão do 
jmposto. votar o Congresso o ()~m~nto da Recei~a. at6 o dia 
29 des~(' mez, afim de ser sa.nccionado nesse dia e ~blícad~ 
no -dia :.10.. · 
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De 'facto, é preciso não . confundir lançament-::> com en
cerramento da (>scripLa commercial, cousas entre· si completa
mente différent~s- Os lnm..:amcnlos pod~m s~r feito-s em q.ual-

' quel' dos mezes. ou mesmo anno::: que se seguirem á data do 
encerramento da escripta, esta data de accôrdo, qvnsi sempre 
com a clausula ·contractual; os balanços, ,porém, se encerram 
sempre rna data fixada, seja em 31 df! dezembro, em 3'0 <le 
junho, ou mesmo em 011tra época do· anno, eomo acontece al
gumas vezes. 

Pelo que e3l.á escripto ' no s u·bstitutiv:) da Connriiss.'io, 
para a :cobrança do imposto no exercic'io de i921, ~crd·r-ao de 
base os balan~,;.os que for~ll;b encel'Tados após a data da. lei, 
embora relativos a operac;i'íes c.ommerciaes . realizadas mo de
óurso de 1920. 

A.ssim, -corno est:ú. no mesmo 'Substitutivo, as; _ escrilltas 
que forem encerradas. no .proximo 31 de dezembro e que serão 
em gra:nde numero, ficarão isentas de imposto sobre os seus 
lucros desde que, como já é co~l .ume, a nC\Ssa lei. -de or~a
mento seja sanccionada em 31 .de dezembro e publicada em 
1 ·de Janeiro. 

Na confecção da minha emenda, busquei dar aa Governo 
os elementos precisos ,para .cobrar· o imposto .. em 1921: mas. 
como está no c'iubstií;.!-tivo da Commissão, a, cobrança sómente 
se poderá fazer regularmente em 1922. 

Na minha emenda, escrevi a. seguíni.P. dispo;i;:fio: 

«Accrescente-se ·ao s:rt. 2•: 
V. 1Para o .pagamento do imposto sobre lucros lí

quidos do commercio, das sociedades por quotas de re
sponsabllid.dea Jimítada, das casas bancarias é de ,pe
m.hot'es e <ia industrio. fabril,' das casas •ban(}ar.ia.:;~ e de 
penhores e da industria. faíbt:'il, de que trat..'un · as alí
neas !t5, 40 c ·H do art. 1 ", são como tae~ comiàe
randos .todos aquelles que, apurados em caca balanço 
geral e anrllual, encerrado da dlata desta lei em· deante. 
1orem distribuídos ou creditados aos o!.);>oprietarios~ 
socios solidarios, ou commanditarios e ~nteressado~ 
dos .estabelecimentos commereiaes ou indu~i:riaes.~ 

Por esta emenda encerrado o balanço · em 31 de dezem~ 
bro de :1.920, .poderia logo ser cobrado o impos-to referente ao 
mesmo · anno, como tamb'em quer fazel-o o substitutivo da 
Commissão de Finanças, mas não como está neUe estatuído. 

UM Sn. DEPUT.1Do - Y. Ex. ncha que a lei póde kr csso 
effeito :retroactivo? ": 

O SR. ARTHUR Cor,LARES MoREIRA - Tambem a cmend<l 
da Commissão manda cobrar o imposto sobre os lucros de 
192·0 e neste ponto estão a emenda ~ o-substitutivo, de. plcn;) 
.::;ccôrdo. 

O ·SR. PaEs DE- CARV,\LHO - A emenda da Coromissão dix 
que, para o lan~amento, ·ser,•iril de base o Jucro de 1920'. 
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O SR. :AnTHUn CoLT.ARE;:; !\foP;Effi!l - Mns tambcm muito 
justamente,' mimda cobr:tt' sobt·p o lucro de Hl2o; ·leia V1• Ji!x: 
o final da alínea a . do sub<st.ílulivo ljuando diz: Cl\)bora r r la
Ü\'OS a opcraçõc.s commercial's l'ealizadas ··no decurso <le 1 9:?0. 
if!.ln vista por<!m elo que fieou exposto, verifica-se que~. como 

. esL;í. formulado o subsLitrr.t.iYo da Commissiio, o imposto não 
pode.rú. render os· 35'. 500 contos eS:perados dos lucros com
mcrciacs, sem incluir os da indusl.ria fabril e a. quem uma 
pequena par te a que dP.monstrnrem os balanços fechados em _ 
3(J de junho c que abrangerão apenas uma parte d e 1920. 

:Na hypothese dos balanços annuaes encerrados a 30 dt~ 
junho de 192'1, n'"lles e~tarão incluidos s(l_menLe seis mez.es 
rio · anno de 1 !l-20 . . Teriam os de apurar apenas a par te reln
th·a aos seis mezes de 19-.20, com a do 1" semestr e de 1 ~21. 
Picaríamos assim com a verba rc(Juzida á rueto.de. . 

.Para e,;itar essP. previsto embaraço foi que formulei a 
. minha emenda, nOs tern1os em que está concedida... balanvo 
geral 11 annual, ~encerrado da data -d"est.a lei em diante. 

Por · semelhante dispositivo, todos os lucros verifi cados . 
nos . balanços que, em vidude de clausulu.s de contraclos, te
nham de. ser encerrados no proximo dil). 3 1 do corrente de
zembro, estarão sujeitos ao imposto. O subsl:itulivo dn. illus
tre Commissão manda inso11hismavelmente t.ambcm sobre 
c!lús cobrar, as como estú escripto e se .,não for ·alterado,. nã-o 
poderá. fa.zel-o; · salYo se a lei <la reccim for sancciouada e 
publicada até o dia 30 de dezembro. 

Encontrei, Sr. Presidente, incluído ·no pro.ieclo do orca
monto e approvado em ·2• d iscuss5o, e~.se imposto sohre Iu
Cl'OS commcrciaes, . avaliado então. f'm SI( mil contos e hoje 
aih'da majorado pelo estimativa da Commissão em sua emP.n
da n. 5, que !;C encontra ü. -pagina 37 do impresso. 

Para a r.reaCJão do imposto, eoncorri apenas com o mP-n 
voto e só depois .dP. approvado, procurP.i organizar n. emenda 
para .facilitar a cobrança . . · · · · 

Pelo pouco que. presunio eonhecer da materia, julgo-me · 
lJabilitado. a dizer que nos t.ermos· por quf\ eslú: redigido o 
substituivo da Comiriissão. não sei como consPguir esses 35 
mil e quinhentos conto~. Penso haver deixado o meu pensa
mento bem esc!arcc1c!n pela;; r.onsideracõles quç-. acabo de 
fazer. · 

Dir. mais a Coromissão qur. ficam isentos do imposf.o as 
casas ou estabelecimP.ntos com capital mP.nor de iú c.ontos .. . 

Creio haver cqlliYoco, achando-s~ a:hi a palavra capít(ll 
em ve;;: de ll/.f..'l'ns. Se. effectjvamcnte, o substitutivo se re.fe- · 
risse a capital, n ão haveria como r.'lita.r. · vieS.'>r a l~i a ser 
burlada. O§' capitaes .passariam ~m grande pat'te a figurar ,. 
nos C011tractos na importancia <le i O conto!:l, e o resto preciso, 
:figuraria a l.ltulo de eniprl"!stimo em con f.a nart.icmlar ou ou
tro titulo qualquer. 

OuJ.ra parf.e do substitutivo -'~ a qlic J.)rf!!vê a imposição 
. de mult.as até cinM contos. multa fixa para punir a fraudr. 

se,ja f'Sta embora muito su.perior. Não me pai:'P.ce isso razoa
vel·. Quem procura pr('judicar a Faz.enda 1\acional não pâd<'! 
i'icar ~·u .ieit.o 3t1tmas a uma mulla t'i.xa. Como está redigido. 
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este té-xto, a casa commerciaL se lucrar 600 contos e QÜe t,e:... 
ria de pagar, digamos._ de accõrào ~om a. formula estabele
cida pela ~menda n. 5, da Commissão. 28 QOntos, · poderá ir 
ao Thesouro levar os cinco con:tos e íi~ar isento de . entrar 
com os 28 contos. · 

O Sn. 1\IAURimo DE LACERDA - Não apoiado! ning-uem 
· ·entra cnm a. multa sem entrar com a importaneia do im~ 
. posto; é a regra geral e .semPl'e foi assim. (Apoiados.) 

. O SR. AR.THUR COLLARE~ l'IIonErRA - Na .4.1fandega, por 
. exemp~o . quem tentar fraudar a Fa~enda Nacional, tem de 
- 1pagar direitos em dobro ou em Lrip!o, além das penas que, no 

·cnso, couberem. · 
_ O Sa. MAumcro DE LACERDA - E' isso: paga a f axa nor

mal, e mais outro, tanto, ou o óobro, como penalidade. 
O SR •• <\Jl.Tl-IUR COLLARES MOREIRA - Tambcm n:l revalí· 

'dJição do :sello, paga 10. 25 ou 50 vezes, segtmdo .a revalidação · 
se faz no primeiro mez . ou em algum .dos subsequentes •. . 

O SR. MAURICIO DE LACERDA- Na l1ypothese fir;mr.-da. por 
V. Ex:. o individ-uo qu~ se quize!' furt,ar ~o pagament-o cios 
28 contos. vae ao 'I'hesouro e paga os 28 contos e mais a multa . 

. A · nrrecadação é · do total. ·· 
ú ·sn. PIRES llE CARVALHO - DO contrario não seria 

multa. · .. 
O Sn. 1\f.Aurucro DE LACERO.o\ - Erá -preciso qne. '() run .. 

rcionario fosse muito ingenuo parn. eobrar a multa e d~ixa~ 
~e fól'a o impo?Jto. . · . · · 

. O SR~ · ARTHTJR COLLARES 1\foREffi:A - Na minha emenda 
;,_u mando cobrar ·o imposto em sello. ap.-posto na folha <lo 
•Diario_ A~sim. -dtJrantP. o -perio-do de 20 annos, ~~ que o nP.
goeiante é obrigado a conservar os livro< ou rnP.smo aa 30 
ann os, prazo -da -prescripção :para com a . Fazenda Nacional fi-

. cária a\li u teste--munha. que no caso seria o ~roprio sell{) em-
' pregado. · . 
·· · A todo o tempo, si fo.f;M P.ncont.rada n falt.a. contr' a · Fa-

:zenàa. -pa~aria o eontribu-int~ a· multo. d~ revalidncão ~o s~ilo, 
Je accôrdo com o tempo decorrido . 

· O . ~R. JosÉ GoNÇALVES - Em QUE' époc~ s~ria . r.o1Jor.ado 
_ e:;se s~llo? V. Ex: snbe quE' o balanco encerrado er:l 31 de 

dezembro, só qepois é lançado . 
O Sa. -A.RrnuR CoLLARÉS MOREIRA - Para - respondP.r á 

-:"\". Rx .. -dcwo lembra-r qtie o nosso GodigCl Commcrcial não ~~-
' taQeler. P. -prazo nara o encerramento do ba1anç.o. a() contrario· 

ÕP. ou t.ro!'i. como o :pol'tugnP-2, quP. marca no ~ou -arf.igo 22t, n 
:Oe tres mez~>~ seguintes ao da. dat.a do encerramento para o· 
Innçaml'nto {ja escripta. no~ respectivo~ li"lrros. .. · 

· · A lei de failencia. de 1003. mandava qu~ os balan~os fof;
sem visndos -pelos .iuize_s logo após o encerramento sem o .LUH• 
não poderia continuai' :o lancamento da. fiSCriptl\, e a. minha . 
· em~Dilll, manda revigorar essa ~alutarissima disposição, que ' 
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·obrigaria os n•3goeiantes a não demorarrem o fe!!harnento da 
~ua escripta, como as ver.es e não raras o fazem, por deus, 
tres ou quatro ~nnos; o juiz fiscalísaria então ·i pag-ament.G 
do imposto, por meio. do sello, verificando pela dcmohstra(fão 
da eonta de lucros e perdas. si as estampilhas colludas corres
pendiam ao valur ·do imposto, e inutílisanclo-as, depois, com a 
sua assi.gnatura. • .. · 

Haveria, al~m, <le outras; a vantagem de revi;or2r O· ctís
positlvo em questão, infelizmente derogado pela iei de 1908, 
c <rue era da maior utilidade, em qualquer hyp0thest>, pois 
evitava que as toscriptas ·ficassem durante annos paral;p:adas 
:i espera da opportunidade e. conveniencia de cada um. 

Estabelecia, ainda, a minha emenda que a verificação e· 
«Vi,.~o» da autoridade judicia!t'ia não excluiria as outras JI;e
didas . de nscalizac-ão, já determinadas pelo regulamento -do 
lmposto de consumo. . . 

All(<gam muitos qu~ o Codigo Comrr;ercial prcrhibe o 
exame dos livro-s oommerciaes: é verdade, mas a lei que creou 
os irr,l)ostos de consumo já permitw o exame, reYogando o 
rlisposH.ivo. ' 

As fabricas, os produaltores dos generos sujeitoii a im-· 
i)OBto do eon:surno T"eclamaram, foram até o Supremo Tri
huna.l, que, em a4:córdão unan.irr;e,. declarou que a lei e,ra. Il~r
feitamente constitucional: pois a Fazenda publica pod!a es
~atuir por assa. fórma a cobranca dO impoS:to', e não se t.ratavá 
no caso, de um preceito constitucional. 

O Sa:· ARTHUfl. Cor.LAP..ES MoRElRA - O Tribunal decidiu 
que ci dispositivo do Codigo Commercial "POdia ser revogado 
por lei ordinal'ia, como já - o· oleem sido out.ros do _.mesmo 
Codigo. · ·,, ·I -·•·. ' 1 

O SR. PIRES DE CARVAJ',Ho - .V. .Ex. rne~mo. flm sua 
fm1enõa, ó está reformando,· a emenda é de_direito substan
tivo. 

o Sn. ARTHUR CoJ,LARES MoREIRA - Do Codigo Commer- · 
c:ial. que rest.a.? O que ,rPspeita a hypothflcas. a fallPncia.s. á 
);Ociedade anonymn, a •!:ribunaes de commo)rcio, c:st.á tu~o al
terado. 

O SR. MELLo F~lANCo - Talvez não res~m úresentos ar~ 
t.igos •. 

O SA. OSCAR SOARES - E o que restava está revogado ahi 
. por V. Ex..... 1 

o SR. · AR.'l'HUR Coi.T.A'RES MonmRA - Está o meu preza.r:lo 
nmiA"o .,·ng-anallo. A minha emenda revogaria apenas o art. 18. 
aliás já com a excep~;iio• na lei "obre impostos rln con·sunlo 
r o. Asc;ociac1í.o Comrilerrial do Rio ele .Tan<>.iro reclama r.ont.ra 
<ella. al)egando que acabe com o sig-illo dos livros comn.-e.T:-. 
ciaes. · rl 

.Tá tive occasião. em r:lous disr.urs;os aqui pronunom O!;. 

ha . .tiia·s, de tratar do sig-Hlo commereial em face de outros, 
;tamberu legalmente exigidos. 
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Dos t.l·cisenfos: art.igos~ do Codigo, ainda d~ pé, nil: aliali--. 
zada opinião do eminf\nte lerlllf!l' (la Ntncada de> Minas upe- · 
nas a minha emenda revogaria um. · _ ' 

. tM Sn. DEr>V1"<\DO --:- Será uma: lei de· arrocho. 
O SR. An nrun CoLLARES ·Monc:tn,\ - Lei de rurrocho si· esf.a. 

fosse, .o;:crin igual {t que· ereou o Imposto do con.surrio. 
O Sn. OCT}>VIO RocJu - •Apoiado. . 

O SR: .Tost GoN.ÇAL\itS - A lei que o nobre Deputado 
pelo Maranhão propõe é illusoria . QuP.m vae cobrar o im-
posto ·sobre luc:ro~ liquidas ? · · 

O SR. An-rHun. Cou...,mr::s Moil.EIR\ ......:... SPrão cobrados' por 
·meio do sello. Todos o pagarão. desde que não possam. êon
";tinuar a- Ianc.:ur escripta do anno seguinle sem que a i:lo an- · 
terior esteja. · devidamenf.e visada. p~lo juiz .. do Corr,m~reio 
local. _ • · . 

Desde 1898, a lei C\Xige ue todos acwelles que nl':g:ociain 
com capital acima de 5:000$, t.enham ·os ·~eus liyros rubri
<:ados. soh pena de multa de 200$ a 1 :o00$000. Aliás pela dis 
posir:ão do art. H do Codigo Conm;ercial todos O!; ne
gociantes devP·m ter os seus livros legalizados. 

Ji~ di·ssc. St•. Presidrntf'. ()nc não· concorri pan·a n. cren
Çüo do· imposto, a não S()l' rci.m o voü> que muito consciente
mente Qci a scn favor : appro'vado. por(~m, pela Carr.ar a. pro~ 
curei. apt>nas com a minhn Nnenda. facilitar a c.obrnnça e 
?l:lrantir a Fa·zenda e aqu~lle;, que p~gam o ÍIDP?~to. c.onllt'::t 

· a concurrencia desleal do,; riUC' a. l'lla se procurarum; furta~. 
·A f'inenda asseguraria a cobr:mça. por mt>io de sello; 

üiéa que aliás não é nnwl. I' a .lJUP já se referiu o nobre . 
Deputado Sr. Octavio nocha. r.m discurso aqui pronunciado 
no .anno passado. para fac ilita l-a. rnancla - a revigomr o de-
crel.o n. -i-.855, dr HXl3 . · 

. O SR. OcT.Avw RoCHA - Ern o nnir.o mPin de cobrar. 
Volei pela emenda de V. Ex. 

O Sn. FMNCTSC:o YAJ.l..ADAR'f:S ~ •:'i.ã·o ha duvidà de que 
é um meio pratico. · 

O SR. AR.-rHurt CoLT.:\RES ;vrO'R.EJllA - E' o nriic.o meio pm-
tl ~o. não conh.c~o outro. 

· . · O il1ustre r l'J)'I'esC'ntante PP-lo Dist.rkto Federal, o Sr . 
Dr. Paulo de Frontin. ha dias d<'clarára da tribuna ser im
p1'aticavel a. cobrança do imposto Sílbre lucros eommerc iaP~. 

· MllSlrA.ndo. parl.icularmP.nll', (L S. Ex., a minha emend a, 
e antes de submetLc>l~a :i conside1·ação da Cl!mara .. ouvi de 
S ; ;Ex. , depois <!e a lêr, que l'ffectivamentc Sf'ria o emprego· 
()O srllo adhesivo. o unico possiY,c! p~ra ei'fecluar "l.. co
branca. 

Sr. Presidente, o que me t.rollixe agora {t tribuna. foi o 
desejo de evitar não seja possivel tornar prat,iM a disposi
çã!> qe ! ~i; calculando q1w como l'slá · f'sc.ripto no substitu
tivo <la Commissão, · tr.mos de vot.nr n · ll'i ifa Receita antes 
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cio dia ·20: porqu~: ella prcci~t:l. ;;r.r sanrcionada e· publicada 
t:t.ü ó dia 30 e .não quiz aguardar a. occasião da Yotação para 
{!ncaminhal-a. Fallando ag-ora, darei tl'mpn_ ú Camara P•'U'a 
nflcctir sobre as minhas considerae·ões. 

O SR. PIREs DE CA~YALliu -E' uma fict;.ão. 
0 SR.. ARTHUR COLL,\RES 1loREIRA - 0 que Cl.l disse e re

pito, é o seguinte: a· mai-oria dos balancos tem que _ser en
c~rrada no dia 31. O encerramento niio fien. nd libtturn do 
negoeiante;. obedece ú clausulas contractuaes. . O negociante 
não encerra a sua escripta quando quer. tem que fazel-o _de 
accürdo corp o· seu c-ontraeto. préviamente registrado na 
.lunt.a · Comm!:>rcial. . Si P..sse conlracto marca que o encer
l'~mento se dê no dia 31 de março, elle tem que ser . eiTe-~ 
r.Luado no dia; 31 · dP mn:rço; se em 3[) de ·;junho oU: 31. de 
ue-z.embro,. nã:o póde drixar de í'ar.el-o, nas· referida~ datas, 

o SR. PIRES DE C.>~.RVALHo - v'. :Ex., accrescente que a 
disposição contra,c.lual é lei entre os con~ractantes. 

O SR .. · ARTHUn CoLLARE;; MoREIRA ,_ Os contractos. em:· 
gerL manoo.m· encerrar as esr-riptas em 31 dP. ilezcmlJro ·ou 
r:>m 30 de kunho. 

O SR •. 8Ai>IPI!IIO Comu1:."- - E' a pra~e. 
-O SR. AR:THun· Cor.LARES MoREIRA - Assim. a maioria dl) 

r.ommercio encerravá a sua escripta em 31 de deztembro. Pelo 
m:t. h . do Codig'o Commercial tem que fazel-o naqur.lle dia 
se o Sf.'U con_tracto determinar, embora o lanc:~1mr.nto seja em 
janeiro, fevereiro ou março, ou depois · ~ · 

O SR •. . S..~MPAro CoRREA - Perfeitamente. 
O Sn. ARTHUR -CoLLARES MoREIRA (2Jara o S7'. Sampnío 

fion;<~a) - V. Bx •. que é negociante dos mais distinctos:, co
nhece pf\rfeitamente ·.esse ponto, a ~:scripta lem qur srr na 
lwpot:hese encerro~a ·no dia 31 rir Df'7.1'mhro. · 

O SA. SAMPAIO CoR.RI~A ---' Na data que o cnntract.o fixa 
c•nra fechar o balaJ1ÇO. 

O Sn. AFtTHÜR COLLARES MoREIRA - Os contractns, p(}r
tanto, que marcarem os OO.hmços para 31 de der.embro. do
verão tet-os-encerrados nesse dia. Om. .o substitulivo.dn. Com
missão diz o. seguint.e: e~para a cobrança no e.xercicio, (não 
é cobranca de exercício', Ye,ía bem. a Camara)' para a cobr:m
<.:a no ex-et~cicio de 1921. servirão dr base os I:J,.:tlancos qur' f o:. · 
r.t>m encerrados npós a dala da publi~1.cfio d~sla lei. emLot·a 
t'tJlat.ivos a np~>rações comme:rciac" realizadas: no decurso de 
1920.'!>, . 

O Sn. SA~·rP:ün C:onRJ::,\ - Rr-troacliva. 
O <Sn. ~\nnrun CoLLAt~P.~ ?\fonEmA - ... embora relntiY0S a 

•operae,:Õ!'f\ commm·ciars rr.ati.zadas. no decurso de Hl20. Pl}r
lnnto. a rer!n-ec;ão dq subsli lutivo da Commiss~o .•. 

O SR. Pnu:s DE C.mV.\LHo·- .E' m<i. 
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O SR. ARTHUR CoLLARES Mo nEm . ..: - • ~ , manda cobrar im...; 
postos sobre lucros de 1920 e nem podia. deixar de fazel-o, 
pois do conLÍ-ario- a, verba, estimada. na Re(}eita, seria iH uso
ria. 

Pergunto : :si a lei da Rec-eita fõr · .sanccionada no dia .31 
de qezembro e publicada n:o Diario Of{ícial <lo dia i 0

, tod{)S os 
balanços encerrados em 3i de dezembro escapam ou . não ao 
pagamento, pela redacção do substitutivo, si ~ste fõr appro
vado como está.? 

Pois, .si manda cobrar pelos balanços encerrados após a. 
data da publicação <la lei, e si a lei fõr publi,CYa.da: em 1.0 ds 

· janeiro, segue-se que todos -os balanços €n.cerrados- em 3i (!e 
dezembro estão 1sentos do imposto. · 

• . . Si a nobre Commissã() de FinanÇas -espera obter os 35 
mil e quinhentos contos, e ent-ende, como eu, que elles podem 
ser cobrados perfeitamente no exercício de i·9'20 •••. 

0 SR. SAMPAIO .CORR'Ê:A ..:_ Não póde. 
, O SR. :ARTHUR CoLLARE& MoREIRA - Si não póde, então. 
não devemo~ manter esta verba no or~,;.amen,to para 1921, e a 
receita .ficará desfalcada d-esses 35 mire tantos -contoo. 

A quest-ão é de tal imporla,ncia.. qne é preeiso exam\nal-a 
detidamente. Trata-se de verba avultadissima e ·por demais 
importante. · . · . - · 

O illustre Sr. Relator está a honrar-me eom a sua atten
(}ão·. Pergunt.o .se S .. Ex. manda ·<lu não cobrar os impost-os so
bre os lucro!;' de ·1920. relativos á~ operações ooromerciaes 
realizadas no dE!cur.so de i 920? 

b SR • .ÂNTONro CÀRLos -As operar.õês qu~ se ence.,~rarem 
em marco d-e ~921 tel'ão que pagar <J imposto erri :relação no 
anno commerr.-Ial que oomeçou em março de 1-9,20. 

O SR.. ART:fn.Tfl. CoLLARES Mol\'EUt.<\ - Logo, vae-se cobrar 
sobre 1'920. 

O SR. ANTONTO CARLos - E' do anno .. -civil .anterior; a 
lei diz isso. _ . · ' . . 

. . O SR. ARTHVR ('A)LLARES MoREIRA - Perfeit.ament.e. de. 
accôrdo; o impost.o pód-e ser cobrado sobl'E~ l'endimentos de 
1920. De out.ra fórma.. a União fiearia desfalcada d~SSB im
portante auxilio para :poder fazer face á.s despezas a seu 
cargo. . 

. ·O 'SR. ANTONtO CARLo~ - O imposto p6de sel' retroactivo 
~esde qu€ a ·l-ei -o .diga. (1\Tão apoiados). 

O SR. ARTifUR CoLLA'RES MoREIRA - Estou de plen() . S(>.R 

~ordo com o nobrP. relator: a rBs-peito da,. cobrança sobre os 
Iucros dt> 19~0. P. não ss póde PP.nsar de out!f:t maneira, nr.m 
poderia figurar no orcamei.lt.o uma verba de 35 mil P. tanfo:;! 
contos qne não ~e referisse aos luci'n~ apnradM -em f 920, que 
.s-6 se, tornarão con-hecidos <le 31 de dezembro em diante. 

. O SH. JosE' GoNÇALVES - Um anno nii.c é um e~erciciD . .; 
·~ O e:x:ercicio de 1.921. ·vae findar em março dErJ922 •. 
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: o . Slt. Am.•au1t CoLLA!ms 1\loHEIR.o\ - ,o -exercÍcio que .fin
d:u·á em :31 de maio de :!.922 ~ para. <J pagamento das despczas 
rJe i9~. A. receita ~em -que ser apurada pu -cobrada denti:.·o do 
c:x:erorciO ·, . 

O .Sn. · SAMi>:uo CoRRt..\ - Dada a pbrase de c balanço cn
.ce1•rad.o • a in1erpret.ação não póde ser outra c;inão a. do no-
ln·e orador. · . 

O Sn. AnTHUn ·cow.nEs M<JREmA - · Tinha a abalisada 
f)pinião do nobre 1·elatoi:' e estou de pleno accôrdo com S. E x. 
:Agora tenho tambero a do eminente Sr. Deputado Sampaio. 
Porr.;a~ Fica .satisfeito e t'a.mbem· em boa 1!{)mpa.nhia.. 

Quando p:çocur.~i · organizar a. minha . emenda,· Sr. -Presi
dente, quiz evitar qualquer difriculdade futura quanto ao mo
do d~ interpretar a verba orcame.nt~ria, rtanto que nella escre
vi, bem intercionalmente ~ <:encerrado o balanco geral e an
nual; da data desta lei em deantfl-:9 . Calculei. que a lei da ·:re
ceita, .sendo 5anccionada em 31 ce dezembro, os balanços en- · 
cerrados a 31. d-e dezembro estariam oomprehendidoo na sua 
disposic.ão, mas pelo substitutivo <la Commissão assim não .se 
:verificar~ .. .(Apartes) . · - ~ 

O· SR. MELLo FRANco ,_ Póde~se corrigir por uma emen- ... 
da. M rooaccão .· . · ~ . · · . ~ 

. 0 SR. ARTHUR CoLLARES MoREIRA-Não ·sei si .se poderá. fa.., 
z.er ·por' esse meio, estando encerrado. o prazo para o recebi-
m ento de emenêas. · . 

0 SR. MELLo FRANCO .....:._ Póde-se •. 
O SR. ARTHUR CoLLAl'IES MoREil'IA - Si não podesse séria 

~aso para uma emenda do S~n-ado, .. 
Sr. Pre;sidente, vou concluir; pretendia, opportunamente, 

..encaminhar a votação .da emenda, mas nos cinco minutos que .. 
o r egimen.to me concede, eu não t eria tempo para fazer essas 
c<>nsiderações. Foi po.r issó que, em hora tão adianta-da, to
mei a liberdade de oooupar a attenção da Camara, pedindo 
.desculpa pelo tempo tomado com-as considerações que jul
guei muito necessarias para esclarecimento do important-e as
.sumpto. (llftlito bem;· muito bem) . 

O Sr .. Mauricio de Lacerda ._ Sr. Presidente, prefirg 
fall~r amanhã. no ex.pedi~nte, »eixando. que .se encer re, hoje, 
o Orçamento <la Receita. Antes; porém, quero chamar a atten

. ofio de V. E.-.;:. para uma questão de ordem, que desde já 
aubmelto á consideração da '!\1,esa. 

· -0 honrado· Relator da Receita violou o Regimento de fór
ma; a· poiltergar os· direitos de se~s collegas, que não poderam, 
naturalmente, lançar mão t.lo mesmo. reC'Urso. ·E' · sabit.o QUP., 
in<lividúaf.mente, os Deputados só podem ·apresentar as suas 
emendas ao arçàm ento, em plenario, sobretudo porque, . dado 

: o nosso lR.egimeto rigorista.; como ~. estas emendas ioffr~m· q 
.. _Rx~e qllrisa.torio da Mesa~ · . 
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·, •• - ; ... . --~,.,.- ., ~ .... ~-.'JI __ , ,...._ 

. ,. ... ·· ·-. : . . - . . -
:1 chefe· de secção ..•••.• _ ••.• · ••..••• -: • •• , .... "l · · 

. · i primeiro .. official ••. ~ · .. : •.... ;' .. ... .,. ••• · •••• 
i fiel de thesoureiro~ inclusive 100$, para 
· • quebras · .· .... -... '\' . ..,. ........• ..: • ..... ~, . 
1 porteiro·· ...•.....•......•...... .:. ........ .-

. · f. segtmdo offieial' ... . .. ~ .... ·;·; .......... · .. 
· 2 téfceiros- Mficiaes a 2.: SOO$; , : •• : •...• ~ .. 
. '6 ainanüenses a .2:4.00$ •.•..•••••. ; ;.· •. •.•. 

- 3 ~rVeiros de i~ çlasse a :1 :.20Q4! .. ;·;;:.:; •.• 
2' eãi'teirrjs de 2• classe a 2 :800$ .. · ....• ·• ; .• 
2 S:erve~!es· a 1 :600$~: ..... ~:. 2 ••••• ... .- ~· . ~ . 

2&.· 

49 ·-

. Ariáda éspeciâZ de PeÍr.opolü:·-
·f âkente ..... :~:.~-~ .. ~-: ~ :·~ :.~ :,. :: ... ~ •. ·~ ~' .. : 
i ajlltlilnte . : .. ·; .' ••. ~: . •. · ~ r~- •••• ·: • ••. ; •••••• 
f'. tij'~sótireiro; inolusi~; qu'ebras .. ; _ ..... , ..... 

. 4 . P,r,i1~~9imtes a 3 :(}00$ ~ ................... : ••• 
f8' MI'te1ros a 3 :!400$ •.•.....•..••••• : • •.•.••. 

. ~2 sêl'Veiites a i ;801)1!!· •• : •••••••• ·• ~ ......... ~. ;...:;,;. _.,~·-_;':.~ ;- - ~ . ~ . ; ... ~-. .- < ·.. : ": ., 
27 ; ! 
~~::..j, ·--. . : : 

· Aa~ia e1pecial ele Ca:mpda/ · :-· 
i agente: .. : .......... ··.~·.~ .. ···-· ..... :'.,·,' .... .i.-~.· 
i atudaiit~ ~ ..• ~ ~ · ......................... -~ : • •• 
i· tbesoureiro ..... . ... : ~ ••.•..•• ;·· ....... ; : •••. 
6 pratiêiâlr.es· a s::o·bo$ ••.•••• ; •••••• ; ••••• ;: 

iO carteiros. a 3:400$,'_,; ••.•• ~ .......... .. 
2 'serven~s a t :800$ .. :•~, ..•.•.• :. ··~ .,.,, ., •.•• ,, 

- ~ ' 
~f' '· 

3:800$000 
3:400$000. 

2 :800$·000 
3-:000$000 

. '3·i>00$000 . 
-5'!600$000 

14:400$00() 
.·9:600$000 

5:600$000 
' 3:2Q0$000 

' 73:QU0$000 

t~~0$000. 
5:400$000 . 
5:800$000 I 

12:000$000 : 
61 :200$000 r 

3':600$000" 
-·- .' + :'W· 

95:200$000 ' 
·r-~- ... : :- .. ~ ,. : .... .. . 

7:200~000 .. 
5:400$000' 
5:800$000 . 

i8 :000$000. 
34:0008000 
3 :600$000:· 

. , r 

74:oo<J*OOti · 
-,, ._ -·~· '• ' . ~· I ' • 

1.· 
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-· 
'\ 

.A,gencia. especiat de Juiz de. Fo-ra 
i agente .•.. ; · .. :. :.: , :· . ~ ..... :· .. ;· .. : • ...... · 

.1 ajudante ......... ~· .............. _ ....•... 
i thesonreiro ._ ..•• -., ... _ ..... .- .... ; ........ . 

-2 QJ;'.ªtka.ntes da ~~- clªsse a 3:000$ ••.•....•. 
2 -praticantes de 2• âlasse a 2 ~200$ .....•.. : .· 

· s óil~fairoo de f" ·çia:~'Se :a 3:400$. ~ ......... ~ 
. ·5 éartffifds de 2• elã.sse a 2 :1500$ ••••••••••.• 

:, . 3 s~el1tes a f:'60ô~ ·:o; ,' ........... · .......... ' 
· .. '~ · ·. ~ ·····. . · ···\·• . ' , . 

- 2() .• 

': Ágencia espeé~ d~ Pelotas ' 
. t ·ag~te , ...... ;::'.':·':·.-.... _ ...•.. ; .· .. · ...•. ~: . 
1: ~!udànte .... : . ... ; ........ ;, .•......•... .-.. 
f thastHú·eiro ; ... · ......... : ... ,., ~ .. , .~. , .•.. > 
.I fiãl ':: . .. · .. ~-.... . :. ; ._ .. , ••.• ·: .... , .••....... 
2'·à:ffiám~~n~es a . ~f:-490$ ..................• • I 

ilJ;, Prl:tti~ntes a:' 3 :o:OO$. ~· .' •••••••••• : ••••• ···1. 
f4 éâi'teiros a. a.:406;'; ; .....•.. ; ............ . : 
12 6lttt!iros ruraei'''â 3:400$ .................. ,-: 

. 3 sefverites .... a. f.:soo$: ................... ;., .. : 

··-..:.... 
Agencía especfal do Rio Gi-ande· 

i- agent.e ~·-~ .-. . ·'-:·"~-~ ~;· ...... · ... -~~- .. , ~ ;·" ...... ~ .'. -~-~~ 
1 ajudant_e ..•... · ................ · ......•.. •1 

1- thesoureiro .......................... ~ ..• 

7;2®$000. 
5:400$000 . 
5:800$000 
6:000$0QO 

. ·.4:400$000 
i 1: Ó00$000 
i2 :500$000 

' ,-- ~ :_{:~~$0()0 

6iH.o.6$00ô - :~ 

8:ooo$ooo 
·6 : 0_00$i}01) . 
6 :l!OO$bóo .. 
-i :ô00$000' s:sn0$ooo 

~4': õoo$ó00 
n.:&oo$ooo 
6:800$000 
5:400$000 

.. . .,~.··· · 

i 15 : 000$060 

. 1 -~!~1 . •.• ~-. ~-. -~ •. ~. : ... ,._ ...................... . 
2 tmlanuenses a 3 :•400$ .................... .. 

s:oo0o$oao 
6:000$000 
6:400$000 ' 
4:000$000 
6:800$000 

: _ & ·ptati.ea,ntes a" arooo.t.;· ...................... · 
lO catwiros a: 3:406$;:> •......•.. .- ..• : . ..... . 
· ·-s t~ertt€§ . a i :800$ ..................... . 

18:000$000 
34:000$000 

5:400$000 
'•. . .. •, . ~ ':.: -:··~:· .... . -. -~8:600$000 I . 

tm(c;f.~tm~~tes. de agencias postaes da directoria e ~os ES~ 
... :...--.. .. - . 

· iO _praticantes de agencias do DistriBto Fe~ 
::.. • I 

1
· .4er~\ ,~ s :®O$ .. ............... ~ ..••• ·• 3ô. :ooo$ooo 

t :Prãt cànté~ Wi A~~o'm 49 . &et_Ula ltlfi.drir.e~- ·s :~o'tl$.ooo 
-6 praticantes de . Corúiribá; 'Pàrá~a' e- Ponta . 

/ :: ~ . : Groa8a' a·2:400$."./;.;~ .. ' ~ •. • •• ·.; .• -. .-r ii:4<i0$000 
47 praticantes de agencias diversas a 2:800$. •' .. 13i·:600$00'0 

i praticante ,de ·2•,elasse de :Barbacena ..••• p '\ i :800$000. 
·;. · -···"·.·-·,,,_. _r__J_ •• . . ........... .. .. : t :··· ~- • ~· ·• • .• 

·1.~ : ~Ofr$QO~ 
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A~NAES nX c~~ 

o Sn.- A."<'ro~ro C,\R.Los- Não reclamei, nem reclamo. -

O SR. 1\fl,.uRrcro DE LACEBDA -· ••• para, no Brasil, ser 
tão amigo dos Brasileiros que lbe queira arrancar a pelle. 
No p~:esente momento, Sr.· Presidente, acho que a politica 
apontada: pelo Sr. Antonio _Carlos é aquella que o Sr. Epita
cw Pessoa chamou a do OPIO e da morphínjl. 

0 ~R. :ANTONIO CARLOS -- Do opio e da morphina.1 'Ao 
-r contrario disso, é a que o nobre Deputado pelo Pará chamou 

de .striohinina. . . . . · , 

O S!L MAURieto DE LACERDA - Stríchioina? Oh l senho ... 
res, com quem? No contribuinte? Hom'essa!l Pois então, .ti
t•ando mais sangue e mais dinheiro do contribuínte esse con
tribuinte fica melhor'? 

Eu não sou medico, mas, em. todo o caso, si quizesse que 
alguem se fortalecesse não lhe .daria uma san.,"Tia. 
. . A verdade. precisa . ser dita. · Si o nobre Deputado less~,. 

· alêm dos autores financeiros, os historiadores... . 

o SR.· aNTO;><IO c;.uu.os - Tambem cleio • 
.. 

'- 0 SR. MAURICIO DE LACERDA- Preoccupado com O rela
torio sobre a Receita, V. Ex. naturalmente não teve tempn 
para ller um historiador cujo trabalho consta de muitos vo ... 
lumes. Refiro-me a. Hypolito Taine, 5• volume, precedido· ;de 
um estudo ·doutrinaria, . economico e politico sobre a Revo-
lução Franceza. . . · · 

A sua descripcão é justa. diante do que se possa fazer no 
momento de crise d~ um poviJ cuja consciencia despertára na 
cultura de idéas inteiramente nova~. agitadissimas, fremen
te-s, sequiosas ode liberdade, sobretudo na ·exploração das r1-
quezas, . tendendo á transformação da propriedade privada 
que passára do senhor feudal, em um caracter mais -.de bene-

. ficencia coliectiva, como depois se verificou na propria bur
gucz.ia, na agricultura desenvolvida debaixo de outro systema, 
toda esta aoutrinacão, erofim, impressionando os es:piritos no 
momento e o alto da :pascacüt solemnidade de Luiz XVI. Nllo 
temos a pascacia solexnnidade de Luiz XVI. mas temos a· pà!-

- cacia jactancia de Luiz XIV. .f" · 
:Neste regirnen de violencia, de uma incapacidade todo-' 

os dias <iemon~trada, com geral surpreza para todos nós, que 
c:;peravamos do talento do aetual Presidente, pelo menos.
uma l':xucta comprehensão da .. situação, verifica-se que 
·S. Ex. confessa a seus amigos, em palacio, que não entende 
nadJ. de fmancas; e um · praxista, um bacharel, e quasi que 
dis~e era um saJta-!ama.s. Não era um especialista ne!jse 

. assurnpto; reclamava as luz~ de seus correligionarios, e 
· das luzes dos seus correligionarios resulta o seguinte: du
rante dous annos o. Presidente da Republica, servido por es..., 

. ses mesmos ·correligíonarios, creou para a px:oducção na.cio ... 
1 llal,- que tinha de se expandir~ o· cal:!.rest9. dQ Commjs~~"'Í. 
· .ri~d~~ "'" · · · 
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~\. Camara reluetava. em lhe dar este apparelbainento. O 
Presidente da Repub1ica fez questão. politiea; mostrou· que 
entendia mais dü que os seus amigus da Caroara. o~ que nã(l 
lhr, qucriarn da! ~ Comrnissariado eram finanCJeiros pi'imo
rosos. Para S. Ex., porém, elles de na<l.a entendiam. Final
mente, submettendo-sr i c::ügencia Jlt'esidencial,· deram-lhe Q 
Commíssariado. Sabe. V. Ex:. as consequencias? A exporta
cão, no momento, da ·produccã0 nacional, sem o Cornmi!!;sa
riado, . eon::ef!uiria altos preços, como o assucar no Norw. · 
Vou justamente á' zona do Sr. Presidente da R('>publica, qUe 
foi precisamente a que mais soUreu com a J:alta de expor.:. 
tação. 

. A importação de apparelhos, de machinismos destinados. 
a ·aperfeiçoar o fabrico -do assucar faria com que o art-igo 
naeional pudesse concorrer aos mercados rapidamente obten
do bons preços, e portamo bons lucros. O Commissariad~· 
impediu qne sahisse o a.ssuc.al'. R.esulta,~o: a safra qu~ se\ 
destinava 6. acquisição de novos apparelhos para. rne!lhorar 
a produccão nacional e . mudar o aspecto colonial dos enge- . 
nhos ficou. para:lysada pelo~ decretos do Gotnmissa1~iado. · 
Consequencia: nã9 entrou nenhum desses roachinismos; a 
produc~o s~ estiolou, o assucar catJ.iu de pre~o. e, agora, 
nunca mais. . . . . ~ . . 

De outro lado, quando o assucar dava dinheiro, o Go
verno ahi podia intervir, a doutrina era. intervencionista. 
Dizia: não p6de vender .mais ca-ro, não póóe exportar. E 
encontrou financistas que achavam que a liberdade de com
mareio não C'stava violada, que a Constituição era respei-

. tada. Estavamos em· e.stado de guerra, e dizia-'~ que, em 
caso de ·necessidade publica.- o Governo tinha o direito de f a· 
:zer e praticar por essa fórma. Resultado: o Governo esta
belieceu o Co.rnmissariado c depois de estabelecer o Commis
sariado para limitar a exporta~ão do producto que assim não 
conseguia chegar aos mercados externos e trazer o ouro ao 
pci.iz, n.o mercado interno limitou o .preço de venda do pro
dueto que, assim depreciado por decreto, naturalmente cau
sava grariàes prejuizos ao producto.r que compra·va. a sua en
:cada sem limitação de pre~;o pelo Conunissariado~ que não 
tinha o adubo com o preço limitado pelo (Jommissariado, que· 
tinha 08 · trans-portes augmentados óe . 20 o/c ne1o Go-v~rno 
que necessitava desse augmcnto para custaar suas estradas. 

O productor abandonou a cultura desse gcnero, porque 
pagava mais caro 0!'11 fretes ;nas est.radas e. os mnchinismos 
e ex.ploracão de seu· ramo de vida estavam mais caros. Os 
tmpostos sobre suas terras augmentados, todos os impostos 
de consumo por sua vez aub-mentados, o ptoducto tinha de 
subir de p.reco. mas o Commissaríado impedia a subida. do 
preço, apezar dos jmpostos tenderem a essa elevaçio. H.esu~
tado: · OS ·caropos retrahí.ram-se e a lei econl()mica imnerou. 
Onde ha falta,c procura. da mercaâoria o preço se eleva. mas 
o appa.re1ho cornpi'essor -do Gommissariado impediu a mani
:festaeã,o da lei ecouomica. 

C.-\ol. XY. 
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. -
, . O Commissariado acabou, mas acabou quandõ já estava 

tudo acabado, quando o lav.rador-, _que não linha :pod~do resis
tir-, já estava quebrndo, qualido aquelles que empataram ca
pitaes na esperança de auferir lu-cros com a .guerra viram sua 
produ'cção onerada- de grandes despezas com tansportes en
caPécidos, e, quándo .pensavam resarc:ir essas des:pezas pelos 
~ust.os. precos de venda do seu producto nos mercados inter
no e externo, veio o Commissa:riado e prhibiu a exportaçãO 
como p~ohibiu .. que o vendessem por precos.- compensa,dores. -no 
interior. ·Restilitado: matou-se a 1av.oura.; e V. Ex. sab.e que 
1rem ella não vivem O·. commercio, as . intl'ustrias e todas .as 
classes, inclusive a governacão. .. 

.Nas não s.e ficou ahi. O Governo, depois de desacreditar 
o a.ppa-reH~o do . Comm~ss!ti;i;ldo, de ter augmentado os fretes 
e, portanto, o. preço dos tra.n5portes, ésquecidó de que si elle 
queria !iimill.Uit:. O _preço _da tida·. devia . começ2.i' po~ .ri.ão 
aggra,var com 1mpostos du·ectos os gene-ros de consui:no; o 
Goven9, á · ,p-roporção : qtie. limitava os . preços dos genêros· de 
conswóo, tributava, na lei d'a receita, esses generos ·com ifu.:. 
postos .. ainda. maiores: Resultado: elles tinham de subir í.:>el~ 

· menos d~ valor do imposto com que se acabava de os tribu
tar~· .. De . mQdo. que o Governo. com o app~reliho da .arecadi-

. cão determinava de facto a carestia. Resultado: o apparelho 
do Commissariado S'6 te:ve uma virtude ,_ não fez 'ó harateà~ 
nieiltó; . Só f'e~ à extinccãó de graridês ~bnás product"or"a.S, foi 
um ri~al i.nfling5.do á ravóurà como ao coirunercio e a tOdos eis 
c'entx:ós ·productores do pài:l:. . . · 

Dir-·se-ha ·qu.e istó foi em. virtude . do Governo entender 
que erã. necessaMo ·attender aos re.clam'os dos consun.idores; 
ma:s o Governo tiriha uni· recu,rso, de que· lançou mão a. pr<i':
pr•ia Ru~sia revolucionaria que foi grande nos factos politiC'os 
E> sociae$. Pois bem, a fome não attingiu a, Russia porque· as 
cooperativas deran; a, formula id-e'a.l e v'êrd.adeirámeri.te' _fri
tura do commercfo. collocando o c·onsumido:r jtmtb do produ.;. 
ctor, evitandô o uiális possível! os . interm·ediarios. Poi"s beoi~ 
entr.a nós, o Governo que podia ter f!l-vor"eeido a irtJplantáÇãó 
deSSie cooperativismo usou do Commissariado, estragou · a pr9.:. 
du~ão- lançando novos impostos sobre o . consumo : .e ag<).l'3 

·trata. de fazer cooperaHva·s votando uin credito õe niil coiitbs 
que não chegará nem para fa.zel-a~ aqui. na Càpital da R~pu...,. 
blica á medida. _que . é n:ecessari~ ~ _ Resul~adó: .va~ j_q~r· fó.~ 
mil contos sem auferir vantágero pa.ra. torna.,r a v1da. m:a1s 
barata. . . · . . 
· . Nessas condições, Sr. Presidentu, e}!a de. si.tppóf que 
junto do Sr. Presidente da Repub'lica al.guem o orientass"e nó 
senti.dó çle de~afogar o's qu~ tr~alhajri. Mas nãô ~e. -d'~ istô. 

Quando eu me levantei aqm n!$ta Casa e conv1de1 S. :Ex. 
a .en,bo.rear· a taça de cham'pagne com que saudava o .. Rei AI.:. 
berto, em ':ista. do defícit que se a.nnunciava, fui_ con~~~o .• 
dizendo-se que a . situação .erà . rosea, . que &lla . ~ra . magn1f1_9~ 
e .eu; então,- de!}larei que eUa era Sér1a; ~~a a~m necE$SarlO, 
desde logo, deti:ar as fe·stas e vir parlll o n®so lado eolla.boun~ 
Jla· desagravacão dos impostos. ·· -, . .. 
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SESSÃO EM 2Ó DE DEZEMBRO . .Oll: i 92Ó 

UM: SR.. DEPUTADO - Quem disse que vão ser agg.ravados 
os imJ)ostos? . r . • • 

0 SR. MAURICIO DE LACERDÁ -.:.. Quem dÍsse :foi o Sr. Bur-
lamaquL . · • 
· Espero qu~ ou o Sr. Antonio Carlos desminta esse dito, 
ou, então, eu posso usar dos· recursos regimantaes para. com
bater: e:sStes . impostos; o Governo . venha declar.ar, não na 
reumão de Pala.cio, Ii:.as da tribuna, na Garoara, ,que esses im
postos como medida d(l! salvação puLlica, · para .evitar qtie o 
"Thesouro ~es,5~ _.o ·pagamento, que a administração soff~a um 
grande destquthbrlO, uma verdadeira para-da; o Governo que 
-venha. e declare a situa-cão tal qual é, e nenhum de nós, ·Depu
tad'os, deixa!'á de lh e dar mooi<las que forem necessarias; ·mas 
vil" com .níeia.s pàlavras, .. eom meios tons, ·que amanhã poderão 
ser desmentidos pelos seus proprio~ amigos, pa.ra. nós assu
!llirn•o·s . . a · responsabilidade da ·nova gravação , sobre ~ povo, 
ISSO é qu·e não . 

Elle começa por não ter o direito de exigir semelhante 
servioo kite seps amigos, porque estes não estão aqui pára lb.e 
servir a vontade, roas .. para. conscientemente, servir ao . paiz. 

, Portanto, o Governo que venha, da tribuna dizer qual a 
situação, tal qual .ella é, como espera. sahir della . Não basta 
decla,rar que .a situação ·e e~ta; é preciso que dentr<;> da situa
ção, elle nos aponte que com os impostos que vamO"s ·votar, 
cot:P. os sacrifícios que vam.os impôr aQ povo brasileiro, elle 
começa a :sahir.. ·dessa situaÇão, de tal ou qual fórma, e espera 
chegar ~ taL ou .qual resultado . 

. Fóra -di~so _não . ha progr.a~ma de GoverJ?-_?,. ha . ~p~nas 
uma verdace~a medll:l'a. de expe<hente, de occastao, como· a de 
arrancar . mais impostos pa,ra .éobrir mais despezas, e depoi~ · 
m&is tarde se verá. como se· deve. fazer, e isso é .uma progres-
são de impo_stos verdadeiramente insupportavel . . . 

O que o Gqverno está fazendo nesse sentido, sem dar á 
ri~<:ão a segurança do ·plano finli!Dceiro de que élla. precisa, ·é 
reálmente, .~r. Presifd,ente, atic;ar nos . espíritos a incrcduli
<!ade, na sua competencia, na exactidão de seus. pontos de 
vista. Não ha nehuni Governo. que possa. subsistir por es~ 
fórma. . . . · 

O Governo está nos . pedindo que votemos a suu morte. 
Está.. implantando nos espíritos a imquestação sobre valores, 
sobre a nossa economia, sobre a nossa produccão, sobre a n-os
sa riqueza, o que . dará fatalmente, com qualquer Governo, o 
mais forte, o mais militarmente amparado, por terra, por
que terá que resistir deante da atmosphera assím créada, · 
.porque não enoontrará nos espíritos sinão descinfianc:a, ~s-
3P10r, hostilidade, e, quicá, · aggrassão. -

E' contra . esse ambiente verdad~iramente P'reconiz~<lr, 
de um movimento revolucíonario, que os ·senhores estã<l pre~ 
parando no :Paiz, que eu os quero ter advertidos e eomo 
muito bem . avisados, tnestas op•vras . . Niltlgúem · se illn<fa 
mais com esse GovernG !Ne depois de ter feito despezas :~~ 
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;ptuarias, depois de se ter atirado ao desastre l!o nordeste. 
depois .de ter feito uma política de indecisões, de im:apa .• 
cidade, quer no caso do Commissariacto; quer quando a la
vour~ afflicta pedia soecorro; tilubeanco, gagúejandc, admi
llistrativamente, na questão "da emissão, .C·cu finalmente a 
«Jarteira de redeSl."'nto, demorando tanto o remedio, que · .a 
situação da praça . foi insupportavel. 

Mais tarde são as induslrias · reclamando seus snccorros. 
O Governo, que não queria emittir para não fazer a moeda 
perder o seu valor acquisitivo - e· ahi vinhàm o.·ópio ·e a 
morphina - o Governo que não queria tomar empre:sta<!t>, 
ac~ba cmittindo, mas emittin•io tarde o · insufficicnte. inca
pa,?:mente, porque não emittc de accôrdo com o fim· d~ma
mico da moeda; emitte antes para cobrir rombos do •rhi')SOUro, 
que ·é, sobretudo, uma formula parasytaria de emittir. De· 
.sorte qu~ SQm t.'irnr as va,ntagens immediatas da emissão, !an
çava a emissão com todo o fragor da sua ~esvantagcm im
_mediata . 

. De outro lat:l-o, tcmtava o· em.presfimo, e fazia o empres
timo .com- moeda. que ella propria se tornou Jnimiga nossa, 
oomo de toda a nossa la\'oura, de toda a nossa proóu('.ção . . 

Enfraudados como ficamos, pelo deslocame!).to da base 
libra para a. base dollar, prejudicando com esse deslor..amento 
~e ei."\:o. \'amos dizer. da nossa . moeda. o Governo por assim 
dizer, ia inflar a tmportància do dollar no nosso . paiz, fa-
2endO-{). sahir do litloral de nossa~ rela~s e'conomica~ para 
o nosso verdadeiro imerlancl, o interior, isto é, instillan(.o en
-volvendo o dollar em todas as nossas transaçõe~. · sohre-

. pondo-:o a t<:tl~s as nossas antigas relações econolni<:as. · e. 
assim, alastrando o paiz de moeda norte americana. collo
ca;ndo toda a nossa economia no auzeranato do dollar. 

Em Jogar, portanto, do Governo voltar- atraz. da ~na deci
são primitiva, de se· <leslocar lia libra para o :d'cillar, ia busc:\r 
Q dinheiro de que necessitava para, soccorrcr o commereio, 
com esse processo. inter~sado, não só em prcjudical-o, .cn
torpecelTo e até· aniqlolilal-o, porque 6 uma convi<·,}'iio QUl' 

·nasce da obscrvat;ão serena e cxacta dos factos P. da ~~vol uoãn 
economica dos povos americanos, a de que entr(' n~ clnu:'> 
paizes, · act.ualmenle nessr~ confronto que acoba de fnzl'!r, :l·o 
nosso e -dos Estados l inidns, a boa am'is;1de pódc sn ra:r.ct· sem
pre, mas :li boa concurrC'n('ia não se fa.rá nunca, porque sr.
remos sempre pela·s condi<.)l'a'ls de nosso t.crril.orio,' ~ur. (1. um 
manacial de mafcria prima inexcedivcl. e concm·t•ent~ maj$ 
formi<laYel, pelo surto da nossa Yida cconomica. pela ma.iu
ridade por a.ssiin dir.nr etn ·matf!ria de economia dos Bs.tados 
·TJnidos, Que t.cem suas fontes de produdividade Y<'t'lar!eü·a
meni.e cannalisadll:$, -,at>ropria.das • 

. O Sn. SAMl',\JO Connh - Nó,; ainda. não c:;ta.mos con-
-:-vericidos disso, mas. os norte amc:·i_canos estão. · 

O Sn. · MA:umcw. DE .LAC"RDA -:- Diante disso -o que faz 
' o Gove'I'nO ? 
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SESSÃO EM 20 DE DEZEMBRO DE '1920 

·colloca a nossa produc!)ão debaixo do controle oo dollàr. 
O Sn~ SAMPA~o CoRRtA - Da:' tutella. 
O SR. l\Ltu&Ii:lo DE LACERDA - Da. tutella, - como lHz 

o nobre Deputado -, que é melhor. . · 
Contrõle seria o simples deslocamento das nossa::; ope

rações ca base da libra pa.ra a base do dollar; :i: tutela, en
t.ret.a:nio. é o direito para fiscalização tla nossa economia~ 
t.alvez da. nossa organização apministrativa, sinão C:a noss~ 
pripria; .soberania. de modo a ter uma inger:encia immediata 
em todo::: os nossos problemas vitacs. O Governo, além d:e ·tudo 
isso, ainda 'pega nas fo-ntes de ma teria . prima que gar:::.ntem 
a indepêiiãencia de todos os povos, não só pela espada que de
fende comd pelo arado. que produz, coino se-jam as de mi· 
ncrios de: ferro, de oorvão e de manganez ... 

O Sn. iFRANCISCO Y-~iLADAHES - Os principaes minertos. 
O Sn. i\!.Avmmo DF.: r.. ... cJ.~RDA- ••• os principaes minerios 

e os eolloca em mã-os Ue norte americanos. 
Qual o resultado ? ~miCa poderemos ter, não só a defesa 

militar, -sinão l.ambem a fabricacii.n dos machinismos neces
sarios á nossa industria c fabricação dos maehinismos neces
sarios a nossa lavoura.· nunca. a esse respeito. poaeremo~ te~ 
n; autonvmia neoessaria, precisa c indispensavel. 

E', portanto, 1un programma de expropriação nacional o 
· que· se está fazendo, sob o pretexto de soccorrer momenta
neamente difficu1dades da •Praca, quando. de facto· não se está. 
soccorrendo difficuldade alguma. porque o· Governo é o pri
meiro a não evitar que ellas sejam removidas pelas lei~ na-
turaes. · · · 

Em primeiro logar, qual a lei natural que podia ter sido 
invocada pelo Governo para impedir que a praça chegasse a 
essa situação em que hoje a vemos ? 

A de intensificar a exportação para que enl.rasse ouro· nei 
paiz. · 

O Governo fE'.z o contrario: prohibiu a exportação e está 
pagando a consequençia. · 

Em segundo Jogar, o Governo cobra nas alfandegag pelô 
do !lar os direito~ sobre as mercadorias .importadas. na espe
rança de obter recursos para ~eus pagamentos. Mas pergunto. 
qual o reE~ultado '? Encareceu enormemente a vida no interior 
·do paiz, e deu um vet·dadeiro !>aque á. bolsa particular do com- · 
mercio. Quando o commercio reclama. quando a industria · 
reclama. quando a lavoura reclama a phrase é esta: sejam 
patriotas! O Governo estã estudando, vae dar uma solução, 
mas a verdade, é que a patria não é o Governo, nem. o 'The
souro; é es!le commercio que está morrendo, e.ssa industr.ie 
que está. fenecendo, é P-sta lavoura que está desprotegida, a 
patria a!o 0>1 que tra\>alham, os que produzem, e não os para- . 
sitas que .. vivem a custa dos que produzem e trabalham e só 
teem phra~~s e posit;ões o:fficiaes •. • • . _ . ·-· , ·-~· ........ _ , 
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j\gora, Sr -- Presidente, depois ~esff.as ·considerações, .·a 
Camara vote, 'SI o leader e o Relator da Receita não· quizeram 
dar impor~ancia .ao ·plenario, vote em. confiança ao Governo to
. dos esses Impostos; mas pó de ficar certa do seguinte : é. que a 
vida_ vae ficar ~e ta! modo encarecida não só pela votacão des
ses 1mpostos .d1rectos, como pela falta de um programma eco
nomico e financeiro; vae ficar difficultada de tal modo dentro 
do paiz, que se· pt'id\J dizer que este Governo é o comeÇo de 
um fim. Que fim ? Não se sabe, nem elle proprio, nem 
nenhum de nós. 

Entretanto, para evitar que seja . tragico, em vez de ser 
comico, como merecem os falsos estadistas que ahi. estão, é que 
estamos neste momento na tribuna mostrando ao· Governo· que 
é preciso que elle governe, ou que si elle pretende governar 
pela omissão que deixe o caminho liVre para quem saiba go.:. 
vernar. O que não é possível é continuar o ·Governo nas mãos 
de um homem que tem apparencia de dirigir, mas .que, em 
verdade, não dirige, e, o que é~peior, não· deixa dirigir por 
mnguem. · 
- · A campanha que se faz contra o Ministró da Fazenda, é 

. uma das covardias que excuso de classificar. O Sr. Ministro 
da, Fazenrla . não é responsavel pelo que se passa -dentro do 
regimen; o responsavel é o ·Sr. Presidente da Republica; e, 
dentro do actual quatr_iennio, culpar,-. Sr. Homero Baptista, 

·põr. esta politica ifnanceira, desastrosa, é· conscientemente es-:
tar .culpando um innocente, porque se sabe (rue o Sr. Presi,... 
dente da Republica não dá a minima importancia a mfuistro 
algum, em rriateria de administração.. · 
. Por que descuLpar o Sr. Pires do Rio nas encàmpacões, 
nas docas, e em outros negocias -para, em materia financeira, 
injuriar o Sr. Homero Baptista ? . . 

· Por que ha de· pagar sempre como o bóde expi~torio o 
Ministro da Fazenda ? . .. . 

Quem precisa ser responsabilizado,. porque é o ;~mico cul
pado, é o Sr. Epitacio Pessôa, que está reprovado em to.d~~ 
as pastas, ;:to passo que o Sr .. Homero só o está. em uma. 
(Riso ) · · · · .· ·• · · · 

si· o Sr ... Homero e.stá reprova,do, <iue saia., mas ®e .. saia 
tamhem o Sr.. Presidente da Republica, ·que está reprovado 
com elle nessa rpasta. como reprovado .está com o Sr: Ministro 

· da Via.A;~.o,: com o Ministro oda pasta do Exterior, que est.á 
brilhantissimamen:te desoccúpado. - · 

O que é preciso é que fique bem definido ·este ponto: si 
- o Governo não tem programma financeiro, si o Governo não 

tem orientáção economica, si o Governo não tem direcoão, não· 
é o Ministro A on B que não tem programma, orienta!Jão ou 
direccão, é o propr:io Presidente da Republica que escolheu 
esse Ministro • , . 

Mas, disto o Prêsidente faz questão: Si lhe vão dizer ~e 
uma medida surtiu os effeitos desejados, elle enche o peito 
e declara~ fui eu que mandei' o Homero fazer; mas si os r.e-: 
sultados não ne~tivos, desastr--osos, elle diz. - vou cha.!Jll).r a.. 
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attenção do Homero, elle é teimoso, mas, em todo o caso eu o 
~~~- . ·· ' . . . 

··O que é facto, entretap.to, é que elle não reduz cousa: 
n~~hu:qJa~ po~que começa por não chamar a ·attencã9 do 1\fi-. 
DlS4I'O , . . 

É' sabido que, de accôrdo com o regimen pelo seu tem
peramento, o -Sr. Homero Baptista · não pó de administrar 
senão como o Sr. Epitaeio entender. -A Associação Con.mer
cial, pntretanto, revoltou-se contra o Sr. 'Hom~ro: .. 

Eu comprehendo, mas é preciso dizer aqui a<)s illustres 
commerci~tes . desta é idade COiliO político . e, portanto, da ve
lha· escola:--que estãcr· érrados, que a Lactica deve ser outra. 
SI." n6~ atacarmõs o·' M;hii&tro Hom'ero pclâs erros do Sr . Pre
!tidente da Republica, fingindô -que conheeemos as su·as ·ori
g:eris; quérerido ·altribuH-os ao MiNi':":tro, o resultado será esse. 
() . Sf .. Presidcn~e . ~a Rep~blic~ sentindo que póde 'dividir . a 
sua Impopularidade, a:s suas culpas pelo Ministro, nunca 
rr.ais c. demittir-á, pois tem nelle o seu para-raios. 

- A ta:ctica d~ve SeJ' outra : atacar de :Crente o Presiden.te 
~a RepubHca pelos ~rro·s ·da pasla da Fazenda . Emquatito a·· 
Sr. Uo,mero. for o para-raios será ·ene· màis MiUistro que nin
gu~, :Fiq-Uennertos' di5so, srs: negociárites,··é, ri-es~ sentido, 
é 'que deve" ser. d-irigtda a oJ{ensiva geral, 'p:rincipalménte pela . 
illipr~risa qüe .. preCisa 'ser uin pouco mai·s intélligente, e eU: 
dé~:e. jã ' dec1a.róqu'e é o q-Ue :vou· f~er. · · · 
· - -O ' resporuiayel' uni co por essa sitUação . é o Sr. Pre~idente 

. da Republica, porque dentro do· Quatriennio é só elle' quem 
man'àa e. tefu: a ~de ctrlpà de nã~ saber lll,andar. o mal é 
que; qüaiido ·'se · 'quer accusar ·o Pr.es.idente da Republ'ica, 
oocusa-se o Ministro qhe :é· o ' bóde expiatorio . · · 
. A'ssim, err.:quanto o Ministro fica impopularizado, o Pre-
sidente tem tempo para as fe.s~ncas, pá.ra. os ·passeios a S~o 
Paulo e a Min&s .em companhia do Rei Alberto. te~ te~P,o 
para aiS cogitações sobre ' candidatura5 da futura Camara c 
parà. outras causas importantes coni.o estas que virão com cer-. 
teza modificar a situação financeira ... 

· Ahi tem, SI'. Presidente·; algumas considerações ligeiras 
Quanto á discussão da Receita devo dizer que .nem m~ 

atrevo, principalmente depois da r eunião e'm Palacio, na. qua.~ 
o Sr; Epitacio declarou ·com as suas · nocõe~s· elementares . das 
sciencias d.as finauça:s, que·não ousava entrar na solução deste 
problema,· entregando-o· aos amigos na Camara, com o .qu~?
!iqtiei · muito .satisfeito, porque agora teremos occasião de ou
vir do Sr. Antonio Carlos ·um d_aquelles di'scur.soSl, em que, 
S.· Ex. naturalmente declarará que -estan:.-os a beira do elas-: 
sico ábysmo, · c·omb .i á os seus antepassados tinham declara!io 
e os seus· netoo declara~ão. E por este modo roil.i's ou ruenos 
sentimental ~ litterario do Relator da aommi.ssão de Finan
ças sei:·einos arrastàdos, por solidariedade coru S. Ex., a· e~· 
corchar o contribuinte, ad'im de que o Sr. Presidente da.. R~pu
blica possa fazer allguma cou-sa ou continuar a faàer nada, ou 
melhor o quej está fazendo. . . . 
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DtJpois de darmos ootes impostos ao honrado Presidente 
da Republi.~a. convirá saber err~ que foram gastos os passa.<J.os 
e é es.te um ponto muito intere·ssante e eu e.stou a ouvir o no
llre Deputado Sr _ Oscar Soares a dar.....:me· um .aparte qua está. 
engatilhado - nas seccas do nordeste - e o argumento é 
este : tr. V_ Ex_ é filho do sul, que é ;rico e por isso não deve 
ne.gar ao norte:~>_ 

Mas é que· o Sr _ Epitacio com. a secca do norte seccou o 
·. Gov-erno e seccará o Tllesouro, porque . todo o dínhe.iro que 

se está pondo alli não chegará para o inicio do principio. . 
· o Sn. OscAR SoARES __:_ V. Ex. está dando muito di
nhe-iro para o Nordeste,_ Ainda não se· começou a empregu> 
o credito vultuoso, a que V. Ex. se refere. 

O SR. ~LmRrcro DE LAcERD.'\- Vamos por partes. Diz o 
nob-re collega que ainda não se empregou a quantia toda. 
D'\turalmente poL'quc ·sabe que já foi empregada ' alguma 
eousa. 

O Sn. OSC.-\Il SoAltES - A lei manda que a verba seja 
applicada em quatro .annos. 

O SR. ·MAURICio DE LAcERDA -. Mas como agora. vae aca
bar o dinheiro, o resu!li.ado é que as pequenas quantias, que 
não são tão consideraveis, mas tambem não sã.o despresiveis, 
já foram enterradas, e o serviço não ficou executado. E foi 
assim que o Sr. Presidente da Republica ~atou:e. o dinheiro 
do Nordeste. _ . . 

O SR. OsCAtt SoARES - O dinheiro foi applica{}o na ~ber
f.ura de estradas de rodagem, na construccão de açudes, eto. 
V. Ex. está vendo o Nordeste do Rio de Janeiro. 

O SR. l\.R\URicro DE LACERDA - Da ·avenida, . onde anlda
mos juntos, nós, os 212'. Estou vendo o Nordeste das decla
raçã'es offieiaes. 

Quando se- pergunta qual o plano das obras, . diz-se quo 
ha .. duas fórmas de empregar a verba~ um consiste em effe
ctuar as obras propriamente contra o flngello, e a outra e~ 
soccorrer os fillhos daquella· região,. aprovei,iando-os na aber
tti·r~ de estradas de' rodagem, de modo que o facto é que ha 
hoje estradas. quA não são ncce!'lo;arias, mas que foram aber
tas cx,ci usivamen te para dar trabalho aos nordestinos~ 

Quanto, porém, as ob-ras pPopriamente articuladas, gye
·tcmatizadas. contra as seccas, ainda se eslão eontractando. 
Ha poucos dias ainda. foram contractado;,> os serviços de en
genheiros am(!ricanos · para esse fim. 

E como daqui para diant~ não vac haver dinheiro para 
gastar, ficam as obras contra as seccas limitadas ás obras 
de assistencia representada pelas estradas de rodagem. 

Que fez .mais o actual Governo? Mais nada. Peco ao no~ 
bre Deputado, que priva tão intimamente com o Governo, 
que me responda. 

O SR.. 0E<CA1\ SoARES - V. Ex. quer que, em tão poueo 
tempo, o Governo faca tanto? 
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O SR. MAtirucro DE LACERD.\ - O que quero é que o Go~ 
venro governe·. 

O SR. OsCAR SoAREs - E tem governado muito hemo: 
Muitas obras tem sido iniciadas. 

0 SR. MAURICIO DE LACEUDA - Mas quaeS são? 
O SR. NicA~O!~ NASCI:MENJO - O Governo 'l.'csolveu· «te

chnicamente~ o problema da;; seccas ••. 
· O Si'l. OscAR SoARE~ - V. Ex. sabe· perfeitamente ·quo 

o Gover-no j{~ empre'ht:ndu varia~• (:bras c tPm mellhorad'O a 
situaçãG ferro.-viaria. 

O SR. NrCANoR NASCIMENTo - Da Parahyba. 
O SR. OsCAR SoAREs - Da Parah;yba. não. Seria longa a 

enumeracão dessas obras. V. Ex. quer me submetter a uma 
sabbatina, a qual peco permissão para. não me sujeitar, por 
muito que respeite e admire a V. Ex. 

O SR. •l\fAú"Rrcro DE L\C"ERDA - Então, fa()o uma auto
sabbatina; quando errar~ V. Ex. cot;rigirá. 

O SR. Osc.4.n SoARES - P·refiro o silencio á sabbatina. 
O SR. Nrc.·\NOR NASC!MEN·ro - O Sr. Epitaeio fica zan

gado com o sUencio. ~lle reclama numa ~aria:. • 
. o Sn. .M.AVlUCIO DR LACERDA - Diz o nobre Deputado 

que, além das obras do Nordeste, o Sr. Presidente. da Re
publica rem feito varias .•• Não sei si S. Ex. se refere ás 
<rVarias;r, do J07"lUll do CommerC'io. que tambem são obras do 
Sr. Presidente da Republica. ou a outras estradas. de ferro., •. 
Que eu saiba, n~o ha estrarla nova construída· pelo. Governo 
- talvez só à de Petrolino. . . · 

O Sn. NIC'..A.."<OR N,o..scrMENTO ,._. Mas, por ora, está no 
papel. 

O SR. l\Lo!..tJRTCIO DE J~ACEHDA - E esta foi para servir a 
um amigo do Presidente. Não é obra que se possa invocar. 
com decencia. 

Será a eleetrificaclio da ·central? Esta. tambem, por em
quanto, não passou do papel. E onde está o dinheiro para 
I' lia? · 

O Sn. AN'To.Nro C . .uu:.os - 'Virá do imposto de viação. 
O Sn. MAURICIO DE !.ACF.:RDA .,- Mas esse imposto é para 

cobrir o deficit da administracão normal. . Demais, o nobre 
Deputado sabe que esse imposto não vae passar. 

o S!L A~TONIO CARLOS - v. Ex. sabe wais do que eu .. 
O SR. JY1~URicro DE LACERDA - Neste ponto o Governo 

terá de ceder ou não terá or~ament.o. Jámais o nobre_ Rela
tor conseguirá. numero súfficiente para approvar .este im-
posto. . . . · 

Sr. Prestrlente, tendo cumpl'ido o ma1s sagrado ~os de
veres, nestl} mome-nto solemne; que é como convém. d1zer. de 
accôrdo com a linguagem altiloquente dos nossos pa"t"eceres 
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sob:'e ma~cria financeira, deixo a tribuna verdadeiramente 
saudcs"õ" ·aa.. pala'Vra do honrado Deputádo, que foi tão abste-
mio em ma teria de apartes. · · 

··· - . . .. . 
O SR. ANTO!'<IO CARLos - Sempre o sou. 
O SR., :1\'IAURlcJo DE L.\CERDA - Nota-se. que S. Ex. pro

poz e~tes impostos c.om a alma lacerada, ·e convencido de que · 
seria muitq melhor qüe . elles ficassem no esquecirilentó, do . 
que no seu parecqr. ·E' sabido que entre cortar despe.zas e 
au~entar imposto!'), o programma de S~- Ex. é sempre 
aque!le, e si S. E::t. quizesse, a Camara. o acompanhariã ein 
ema po!itica de reduccão dos gastos ·publicos. · · · · 

Mas, dizil:\ ~.u. deixando a tribuna., pediria a S. Ex. qtie 
çe~lect.is~e .. sobre esse imposto de viação, que poderá accres
c~n,tar mais · algum de~f:!to áquelles jã exper~mentados pel? 
sr·:• ~rc~iàente· · dâ' República. Jraria .rne~mo daqui um ap
perlf) ; ·o·· •imposto 'es'tá · sendo arguido d~ · inconstitucional, · e 
pensn que S. Ex. pode' transigir·. reconhecendo que a ·mate
ri:r constitucional aqui aventada não póde ser · dirimida · sem 
exame detido de nossa parte. .. · ·. · 

.Faco um alJpello á Commissão de Constituição e Justiça, 
. onde,: nàturà.Jmente·, · o· Sr ; Méllo Franco,· exil:ilio conhecedor 

- do direito constitucional, · ha de 'estudai-a sob esse à.specto, ·e, 
entã•J, ahi sereniôs perfeitàfuente esclarecidos, porque a ver
~ad,e é_ que ba grande duvidas .na Camara sobre a constitu
ci9.nali.dade ria medida. A emenda . será approva-da para con
stitu,iÍ' projecto especial e irá aquella. Commissão, onde o 
.Sr. !1-lello Ifr-:mco derimirá a difficuld'ade. · 
· · · ASs"im, · a :inillha presença na, tri})una é relativamente a 
~te imposro, .por· que quanto aos demais, sou radical contra 
todos · e os ·combaterei na . occasião de serem votados, embora 
-não ::\d,~anf.P. nadq., pois já estão approvados pe,I_a camll:ra • 
. , (f SR. '-ANToNIO cARioe ~v~ Ex. acaba de dizer -que a 
Oamara não. approvará. 
· -·o_ SR: MAmxcio oE LACERDA ~ Pois se estou dizendo que 
~>P. vote cuas cousas em vez de uma: que se vote a emenda e 
se remetta -á Commissão de Justil;a e até que se vote trés 
vezes em vez de uma. · · 

UM Sr.. DEPUTADo - votar no orçament.o? 
. c{ ~~-- MAli~ICIO .. DE LACERD.~ - Isto é cauda de or~;a-
-we~to, não é oréamento. ··, · · . 

O SR . .ANTONIO. CARLos - A cauda não faz parte do bi-
chO • Uliso; . · . . . ~ . 

(~ SR . MAURICIO DE LACERDA - 0 bicho aqui não t-em rabo 
por.que fi regimento determil;l.a que não haja cauda em orça-
mentõ e qu •• ndo bouver é postica. · (Riso) • · 

Ahi e!'<t:í, SJ;; Presidente, _. como encaro o imposto de 
via~:~o ; Amar..hã, ·durante a '~otação, terei oc;:asiãl) ri e for
mular rt>qu~;rimento ·que susfê)Wlrei da tribu.c-a para consti-
~u,ir projecto a parte,_ · · _ · · · · · · · .· . ·. 
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SESSÃO EM 20 DE DEZEMBRO DE 1920 25! 

0 SR. NIGA'N'OR NASCIMENTO - V. Ex. attenda á dou
trina· presidencial de que o requerimento deve ser fe'itó na 
discussão. · 

0 SR. MAURICIO DE LACERDA- A discussão não está en
cerrada e peço a V. Ex:, Sr. Presidente, enviar-me papel e 
tinta para formular o requerimento. (Muito bem; mu·ito 

.bem). · 

'Vem á mesa, é lid-o, apoiado e posto conjuntam'ente em 
discussão -o seguinte · 

. . 
REQUERIMENTO AO PROJEcTO N. 2151 C, de 1920 

N. 5 
~equeiro que, uma vez approvada a emenda n. -25, da 

Comriiissão~ seja ·a mesma destacada para constituir projecto 
espeéial, sendo remettido ·á .Qommissão de .Constituição e 
Justiça, afim de . d-izer de sua constitucionalidadé. 

Sala dà.s sessõ.es, 20 de dezembro de 192{). - Muaricio 
áe L-acerdii.. · · 

O Sr. Nicán'or Nascimento disc•ute o orçamento da Re
ceita,' · eom o intuito de combater os impostos de renda e 
viação. . . · 

· Depois de ·varias considerações sobre- o assumpto, o ':>ra
dor declara que sendo já meia noite, aaredita que não póde 

. proseguir nas suas considerações, porquanto a sessão con
vocada para o dia. 20 n~o deve passar par a o d'ia 21 : · . 

O SR. PRE81DENTE - A sessão foi convocada para as 8 1.12 
e come:cou ás ~. 45. De accõrdo coiii o Regimento terá ella· 
a. d:uração de cinco h01ras. ·.. · · · · · · 

0 S~. NICANOR N,~SCIMENTO ~ 1\Ia:s den~'l'O 'do dia. 
O SR. P!l:&SlDENTE - A Mesa interpr etou de lliOdo con-

tr~io. . , 
O Sn. NrCANOn NASCI-MENTO _:.:.. Então eu appellaria para 

a. Camara. 
O SR ... PRESID&'~TE - Questões de ordem são d'ecididas 

pela .Mesa, e·sta. interpretou que, dispondo o Regimento que 
as sessões ex&aordinarias durarão o, mesmo prazo que- as ·or
dinarias esta. sessão,- tendo começado a:s 8. <i5 e nella se dis-:
tmtindo 'lei annua, terá a duração de cin{)o horas, terminando 
ás i .e 45 •• 

O SR. 11-L\URICIO DE LACERDA -. l!i.. Mesa não póde ser .di
ctatorial; é um golpe de força contra as praxe_s e preceder(tes 
e cont!'a elle _;>rotesto . Não podemos supportar uma med1da 
de violencia .. : ' · 

0 SR. PRESIDENTE -. Attencão! 
0 SR. MAURICIO DE LACERDA - V. Ex. terá a& SeSSRes 

perb.1rbadas e esta não ~óde co!).tinua,r, 
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O SH. P1mno CoSTA - E' um dcsproposito! 
0 ~li. NIC.\~OR NASCIMENTO - E' um desproposíto contra 

o qual a cumor·a prolesta. V. Ex. e·stá vendo, Sr. PresidE-nte, 
'ltW nün !"i'to o:; Deputados da opposição que se recusam a 
~ubmo:.t !•t·-:-1'. 

O ~11. Pm::!lm~~Tr; - A 1\f~sa pede a atten(}ão dos Srs . 
Dcpu! rJdnr-~. lll'~olwu de ar.cõrdo com o . R~gjment.o, c não ar
bitt·;u·\nnH'III ,.,, qur a ·sE~Ssão f!Xtraordinaria trrá a. n.csma du
t·n~;iil) dn ~r.~!<l'ío mdinnria . E' o que üslá e:;crípto no novo 
ltf'I,I'Ílllf'!ll (). . . 

O ~1:. M.unm:IO DE L\CERD~ - Mas dentro do. mesmo dia.. 
O Sn. Ntc.~:\OR N.\SCI!\1E::.'\'ro - E a sessão foi convocada. 

narn o dia 20. · 

O Sn. 'PRESIDE~TE - A i\fesa pen-sa. que a sessão, tendo 
comcr,ado ás S. 45, deve. ir até 1 • 45. Está com· a palavra o 
Sr. D<'pulado Nica~or Nascimento. 

O SR.. l\L\üRICio DE LACERDA ~ Não· estamos mais em 
scssüo. V. Bx. (diri:~e-se- ao Sr. Nica:nor Nascimento) não 
Ullr. da· palavm. :Fique a Mesa com o seu golpe de .forea e 
nós com a rcncção até dentro dos orçamentos. já qu-e se 
colloca [l qurslão net:te tererno. . 

O Sa. PttESlDENTE - Attenção! A •i.\fesa. não pretende do
minar; d~~<•~.la apenas bem interpretar uma disposição· do 
1\r.gtmrnLo, sem qualque1' outr11 intencão ou parti-p-1-i$. 

O SI\. Nl~:-loR N.>.SCIMENTo - Como não pretende?! 
O Sn. MAUR·ICio DE LAC);)RDA - Quando se v otaram as 

~~~~~~ do ~-tuerra, a sessão nocturna foi até meia-noite,. e em 
ob~dii"JlLdn mni~ aos argumentos de. bom senso do que ao 
prcmrlo Regimento, a Mesa convocou outro. sessão para. o dia 
Mn~uln!'' á meia noite e i5· minutos, porque o dia tem 24 bo
I) nno tem 28 ou 30. 

O ~n. ·XICA!SOR. NASCi!MEJSTo - Sr . Presidente, a-ppello 
pnrn a ]Jropria consciencía de V. Ex. 

O Sn. MAURICio oE LACERDA- Nesse caso, uma sessão no
r.lurnn, a ::ll de dezembro, poderia pas~lllr para o anno se
guinlf\, qunudo jã terminada a legislatura ~ E quer se fazer 
i~ln pnra votar imposios que hão de sangrar o povo! Isto nos 
obrign n reagir, e então viremos á tribuna aconselhar o povo 
a qur. nl'io pague esses impostos· a um ·Governo que apenas 
rtuct• liUl(ar os <iinheiros . para de lapidar! , , 

O SR. c . .,IU.os GARCt~ - Não é possível votar regular-
menl~' üS!Ieil irnpoostos por semelhant-e fórroa, ' 

O Sn. PRESIDENTE - Attencão ~ Quem está ·com a pa!H..~ 
vra é o SI'. Deputado Nicanor Nascime.nto. 

O Sn. MAURICIO DE LACERDA - Não está. Não ha mais 
sessão •. V. Ex. não est·á presidindo sessão, está apell!fl,s ~bu-
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~:=ando da for~.a . EsLá nos querendo impôl' uma sessão. Op-
trwnho o meu ao 9eu mandato. · 

O SR. PI\ESIDENTE - A !\icsa é escrava do Regimento; 
tem D dever de cumpril-o, usando do direito decorrente do 

·mandato que lhe foi conferido pela Cnmaral E' sómentc esse 
o seu intuito. 

O Srt.. ~L\{;RICIO DE I-ACEnDA - ?\ão é mais questão · de 
regimento, é de força. Mande .v. Ex. buscar os sol<indos do 
jrmão do P residente, para continual' a ::cssão. · · 

O ~ri. MEI.I,o .Fn,\::-:C:o - Os precedentes da Camara teem 
sido ora de terminar a sessão á meia noite, ora de ul~rapas
sa.r esse prazo, observad3 a ;:turação das sessões ordinaria . 
Não ha, portanto, ral'.ão para protestos tão calorosos. 

O Sn . .i\fAmucxo DE LACERDA -- Sendo v. Ex. mt>smo o 
Relator rlas leis de gue,~a, ó que se fez í'oi convocar nova 
sessão para r!epois de meia noite . . 

O unico precedente. em contrario, foi ao · tempo do ge
neral Pinheiro . .l\lachado, com o Sr. Soa.res dos Santos na 
JjresiáeMia.: e no dia seguinb!, ~ Cama1'a . inteira protestou 
cont.ra a sessão, nessas condições. Si querem nos fazer mate
l'ialm<'nl c· uma ünposicão, nós impediremos materialm·entc a 
~:es.são. ·Mandem buscar os sol-ia dos ! 

O e:n. ,lEt.Lo . FnA:-<Co - ~ão h a 'interesses nenhuil.1 em 
impOr. 

O SR. . PP.ESIDE:sTF. - Attençüo ! O caso não pódG ser re
solvido por essa ·fórma. Est.á c·.om a palavra o Sr. D{'putado 
Nicanol:' Nascimento que poderá formular a sua questão do 
ordem, que a Mesa r-cso.lverú. sem paixão, nem celcum'.l;; . 

O SR. l\fAURicw 'DE. L :\CEROA - Não póde mai~," porque 
hí. passa de meia noite. 

O Sn. !\,ICA~on NASt:!Me"'TO - A questão, Sr . Prcsiclenlc, 
cu a formul ei antes de mi!ia noilc. Declarei a V. Ex. que, 
dontro do He~d mento c de t(ldas as praxes antcriot·es. 3 sessão 
acabava ú meia noite, _ porque, embora cotl\'ocarta })e-lo mesmo 
numero de horas cta· ordinaria, está claro que é para dentro 
do dia : . 

Desd~ qu<' chC'J:.amos á meia noite, não ~ m:~.i., o mesmo 
{~ia para o quaoi i'oi convocada a s~ssão. Assim a qucstá·J ~slá 
posta. Y. Ex. resoh·cr<Í como qui:T.cr: ou (:omo a t'or.;a. Xós 
resolveremqs comó proocder. . · 

O · SR. Pnr:srot~)ITE - A Mesa resolverâ com o direito. 
Não pretendo resolver com a força, · e nem de for .. a material 
tlispõe· nem ·quer• dispür· contra os Srs. Deputados. . · 

() Sn. 'i\lAu~ucto DE LAc:mnA :-E. si <lispu:.:essc, er-a mutil, 
porque tamhcm reagiríamos nes tes termos. 

O Sn. Ptmsml>NTE :\. Mesa está a pena,,.-. r.'om a lei, collJ 
o R~gimento. 
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'· 

O SR. MELLO FRANco -·Desejaria usar da. palavra, pela 
ordem. Acabo de entrar no recinto, e não sei si o orador 
formulou r~erimento. - _ . 

O SR. NrcANoR NASClME!.'iTo - E:iponbo a v. Ex. 
O SR. MAURICIO DE LACERDA - Não exponha cousa. ne

nhuma, que não ha mais sessão. 
0 SR: NICANOR NASCIMENTO - Estou apena:s conver

sando com o collega. (D'irigiirui()-se ao Sr. Mell•J Franco.) 
Quando chegou a meia noite, declarei ao Sr. Pre:;idente ,1ue 
eu precisava da palavra :para amanhã, visto como a ses.>ão 
estava .terminada. E o Sr. •Presidente respondeu incidente
mente, sem resolver, que a sessão ia até uma e .quarenta e 
cinco, ao -aue repliquei que isso não era possível, pois quo 
todos os antecedentes determinam qu'e a sessão é convocada 
por umas tantas horas dentro do dia em que foi. convocada, 
e a sessão do dia 20 não :póde. passar ao dia. 2i. 

O Sa. CARLos DE CAMPos -Eu pediria licenci:t para uma 
ponderação. Evidentemente, em vista do adeanta.do da hOra. 
de notoria escassez de numero na Casa, do cansa.ç-o/ em que 
todos nos . achamos, depois de duas 'longas sessões em que 
se discutiram assuínv-tos de alta .releva,ncia nacional: em 
vista, · ainda, da controversia justifica.da que se e'stabelece 
acerca da interpretação <lo Regimento, estando, de um lalo, 
a respeitavel palavra e a autorizada opinião da Mesa, e,. d.e 
outro, a jurisprudencia, invocmda, dos precedentes desta Casa. 
especialmente :púr se estipular no . Regimento que. o Presi
.dente prefixará o ãia da sessão, o que dá margem a que se 
estenda que esta deve terminar na ultima hora do di.a e quando 
se· vae iniciar o dia seguinte •.• 
. O SR. 1\fAuarcro DE LACERDA .....: Sob pena de um cata- · 
clysma na terra e na. sciencia .•. 

O SR .. CARLos DE CAMPos ___: ... em vista <les!.as eircum
stancias, d{go eu, e para tranquillidade dos espiritos e res
guardo da propria autoridade da Mesa ••• 

O SR. MAurucro DE LACERDA - Essa autórida-:le ni.nguem 
qtier desacatar; ;p.rót,estamos, sim, contra o autoritarismo. 

O SR. CARLos nE CA:.'\1il?os ..,.... ••• eu proporia que a. Mesa, 
encerrasse a· sessão, adiando ;para amanhã a. con1.inuação. do 
d·ebate~ (.Muito bem.) . 

·o SR. ,PRESIDENTE - Devo declarar que ·a interpretação 
que a Mesa deu ao Regimento resulta: do proprio texto da. 
lei interna, onde se estip-ula que as sessões extraordinar1as 
terão a m,esma duração que as ordinarias; a. sessão ordinai'i.a. 
na. qual se discute lei annua, dura cinco horas, de modo que 
il. Mt1sa entendeu que esta, extraordinaria, convocada :Para dis-

. eussão de orç.amento, devia durar cinco horas. . . 
Nem. o facto de se chegar á meia noite póde ser allegado em contrario, porque pelo proprio Regimento, cas sessões PO:-
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dem ser prorogadas successivamente», por 10, por 12, por 21, 
por 1.8 horas,. passando, portanto, além do dia para que foram 
convocadas, deliberação que a Camara adapta com qualqu•~r 
numero,. rlesde fiue o requerimento seja formulado dentro das 
horas de sessão. 
· Assim, a decisão da Mesa não é arbitraria nem aberrante 

das disposições· do Regimento, antes com ellas está de abso
luto accôrdo. E ha, além disso, precedentes que podem ser in-
vocados. · · ·, · 

Attender.do, entretanto, á ponderação que acaba de ser 
feita, de que a hora está adeantada, de que os Srs. Deputados 
se acham fatigados._ .. 

O SR. MAu'"RICio DF. LACERDA - E de que o ponto é con.:.. 
troyerso. 

O Sn. JIRJ:SIDE'!';TE .:..__ P.erdão. A Mesa não póde entreter 
dialogo: está. dando as suas razões de decidir e depois os Sr"s. 
Deputados, que o entenderem, poderão apresentar os seus mo
tivos de divergencia. 

O SR. M.mrucro og I.ACERDA -Não estou diaTogando: es
tou contravindo a U'Ha fórma sophistica. 

O ~P .•. P~h:.::HH\NTE - O _que a Mesa tem a dizer é q;1e, 
attendendo ~;: razõe:s apresentadas pelo ~obre Deputado por 
S. Paulo, cotisiderando que os Srs_.. Deputados ::.a acham fa
tigados iJOr uma sessão bastante longa, .·já ·tendo l!avtdo outra 
flurailte o dia. ~ . 

O Sfi. fdA{:RICio DE I,.<~.CERDA.:....... E considerando q1,1e o ponto 
é controverso . 

. O SR. i'RESIPENTE - ••• a Mesa vae levantar a sessão, 
declarando acHada a discussão. (:Muito bem.) 

O Sr. Nicanor Nascimento - E ficando eu com a pala.:- · 
vra. 

O ·sR. PRESIDENTE - Pelo Regimento, V. Ex. só póde 
fallar uma vez. · 

0 SR. NIC.;NOR NASCIMENTO - Mas eu não terminei; foi 
a sessão que terminou . 

. o Sr. Carlos de Campos pronunciou um discurso que será 
publicado dr:>poís. 

o-Sr. Presidente- Fica adiada ·a 3" discussão do proje.:. 
cto n. 251. c, de 1920, orç-ando. a Recei'la Gerel da. Ret>ublica, 
para o exercici'o de 192:!.; com o parecer da Commissão de 
FinanÇas sobre a:s emendas apresentadas. · 

Vou levantar a sessão. designando p!i...Pa. a proxima ..;esSão 
~ ·seguinte · 

ORDEM DO DIA 

Continuação da a• discussão dú. projecto .n.. 251 c: <le 
1920, .orçand(l a Receita. Geral da Repuhlica, para o exercició · 
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de 1921; com parecer da Commissão de Finazwas sobre as 
~meneias apresentla.das; 

z· discussão 4o projecto 11. 640 A, de 1920. do Senado 
. abrindo o credito de 4.0 :6t6$ para pagamcn!.<l á Confedera~ 
~ão Br~s!l c l:-:1 .~e Desportos, da quarit.ia pol' ella. adeantâda 
para ~s _ _9lyrr.plaqas de Antuerpia; com parecer ~avoravel da 
.Comrmssao :de Fmancas; · · · 

2' <Hseussão do projecto n. 710, da 1920, reformando a 
lei de promoções no Exercito; 
. DiEcussão unica da emenda mantida pelo Senado ao pro
Jecto n. 61-l, de 1919, da Camara, fixando ."a alvada c:tos juizes 
fede.ra!'s; com parecer da Corr.missão de Constit.uicão e Jus
tica eOP.rkal'io á emen'da do Senado, n. 25, que esta Casa do 
Cdng;ra~·so manteve por dotis tercos de .vl)tos; votos em sepa
rado dos Srs. José Bonifacio e Arlindo Leoni; e parm:er da 
-comnlis~ão de Finanças f!i.voravel á mesma emenda n. 25 
(vide projecto n. 694, de 1920);-

3' discussão do' pro.iec.to n. 703, de 192(}, Codigo de Ot·~ 
ganiza!(ão Judiciari•c~. e Processe Militar; 

2' discussão. '(}o projecto n. 709, de i 920, mandando · con
ta:r tempo de serviç<J, para o effeito de melhoria de reformo, 
ao 1 • tenenit:e machinista- reformado da Armada:, Henr ique 
Paulo Fernandes; .com substitlt!.ivo ·da CommiS'são de Fi-
nanc;as; · 

2• f.!iscussão do projecto n. 708, de :1920, abrindo · o Cl'C
~ito de -i.803:64.5$062. para. pagamento de encargos assumi
dos para installação de fabricas de 'S6da eaustica ; coa • . votos 
. em sepa;rado dos Srs. 9ctavio Rocha e Josino de Araujo; 

· Discussão unica do parecer da. Commissão de Financa:s, 
offerecuia na 3" discussão do projecto n. 449 A, de 1920, au
torizando .a promoção ao posto de segundos teneoltes dc;>s · tre·!:i 
sub-a.iu<lantl!s -machinist.as que não completaram o ·tempo 

· exigido pela lei n . 3.634, de 1918; coru p~recer das Commis
~ões d~ Marinha e Guerra e · de Finança:s ()pinando palra que 

· :>eja de~tacada a emenua apresentada (vide projecto n. 449 B, 
de 1920:,; · 

Discussão .unica do parecer da Commissão de Financas, 
offerecida na 2• ·discussão do pro.iecrt.o n . . 67-1, de 1.92{}, 
Q.brindn o credito especial de 50:2n$927, para pagamento a 
Romualdó de Souza Mello; com pareeer da Commissão de Fi
nanças, oyinando por qnP. ~e.ia destacada a err.enda ap.re!len
tada (vide projc~to n. 6íi A, de i920); 

Discussão especial d.o pro.iecfo n~ 705, de 1920 (redaccão 
t3a . emenda approvada. e destacada do projecto n. 596, de 
1920), abrindo o credito de 400 :000$. pal'a pagamento do pre
dio· da A:-:sociat;.ão Commercial da Bahia ; 

i" discussão <lo pro,iccto n. 456 :\, d·~ -!920. mandando 
revi~rorar o credite aberto pelo decretó n. 13.6-ii, de :l9HI: 
com·:parecer favõravel da r.ommissão de. Fin~nças; 
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I' discus:;ão do IRrojcct.o n. 1.67 A, de 1920, elevando o nu-
n1CN de meàicos da Assistencia a Alienados;· com parecer fa
vor::;;vel das Commissões de Saudc ~ub!ica c de Finanças; 

:, P discussão do proj cclo · n. 273 A, de i 920, creando o ti
tulo de professor adjunto nos Institutos· ·de Ensino Superior-; 
com s1.,1bstitutivo da ComiRissão de Instrucção Publka. 

Levanta-se a sessão aos ·15 minutos. 

i ;o• SESS.\.0, Ei~I ~1 DE DEZE11IBRO DE 1920 

PnESII>E);CIA DOS SRS. BUENO BltANDXO, PRESiDENTE; AlRmE:tm 
COLLARES MORE!fu\, j<> VJCE-PRES!Dl':NTE.; A::-iNIBAL ToLE007 
3u Sl!:Cf'>ETA!UO; BUENO BR.\ND.~O, PRESIDENTE, E ANDRADE· 
BEZI!:RJtA, 1., SECR:J;í'ARlO 

A's 13 horas, comparecem os Srs. Bueno Boondão; .An
drade Bezerra, Juvcnal Lamartine, Octa(Jilio de Albuquerque, 
Co~ta Rego, Antonio Xogucira. Bento Miranda, Prado Lopes, 
,\::;rippinu .:\.t.'cvcdo, Rodrigues l\fa{~hado, Thomaz, Rodrig-ues, 
Yieentc Saboy11. Osorio ele Paiva, Fr.edcrico Borges. José Au
gu~Lo, Cunha Lima, ·Oscar Soares. Au::>tregcsilo, Uba!dino de 
As~is, Pachet.:o l\Iendes, Seabra Filho, Jos6 :Vlaria, Raul Alves, 
Elpidw de l\lesquita, Eugenio Tourinho, :\ianoel Monjardim, 
.Fl'andseo .\Iarcondcs. 'Jlnrio de .l'aula, :Mauricio de Lacerda, 
Teb:cira Brandão, José Gonçalves, Albcrlino • Druromond, 
)lalla :\lat:hado. Amel'ico Lopcs-, Gomes Lima, Zoroastro Al
Yt<rcnBa, Antero Botelho, Francisco Bt•csst'lile, Moreira Bran
•lfto, Raul Sá, Jayme G.omcs·, Honoralo ·AlYes, Carlos Garcia.
J:'C'rcrira Brag-a. Cmcinalo Braga, José Roberto. Alberto Sar~ 
menlo. Barro~ ,Pcntc~J..do, .\Iarcoliuo Banclo, V ciga :Mir:anda,. 
Jo~t~ Lobo, João de Faria, Rodt·igucs Alves Filho, Carlos de 
r.ampo:;, Arnolpho Azevedo, Olegario Pinto, Pcr·~ira Leite, 
Jnfío PcrnetLa. Eugenio ~lüllcr, Alvaro Bapti:>ta, Sergio de· 
Olivéira, .Mart;al de Escobar, Domingos ~Iasearcnhas, Barbo~a 
Gonçalvc:> c .Joaquim Osorio (65). ·· 

O Sr. Presidente - A lista de :pr~senc;.a. accnsa o com
f!1t.l'L'eimcnto de 65 Sl's. Drpulados. 

~\brc-:H! a scs:são. 

O Sr. Juvenal Lamartine (2" Secrctat•io) procede á lei
Urra ua tlda da ~l·s:são no duma anlccedcnle, . a tiual 6, sem 
ubserva~õc~, UIJtJl'O\"O.rla. 

O Sr. Presidente - Passa-se â' leitura do expcdicnLé. " 
C.-' Yol. XV. i7 
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O Sr. Andrade :Bezer~a (I" Sec1·etario) procede ã leitura 
do seguinte 

Offiéios: 
· Do 81'. 1" Secretario •lo SenadOft de 20 do corrente, com

municando que nessa data aquella Casa do Conqresso Nacio
nal adaptou c enviou á sanccão a proposição aesfl.l. Camara 
-que reforma, em parte, a lei eleitoral vigente. - Inteirada. 

Do mesmo senhor, de 21 do corrente, enviando o projecto 
do Senado, autorizando a abertm·a do &M.do, autorizando a 
abertura do credito de 25: 6M$4.9ô supJ)lementar a consigna
çiifJ «Pessoab da rubrica. u• - Secretaria do Senado ~ do 
ru·t. 2° da lei n . 3. 991, de 5 de janeiro de 1920. - A' Com-
missão de Finanças. · . 

Do Min.isterio da Fazenda, de 20 do corrente, enviando 
a seguinte 

MENSAG&"VI -

Srs. ~lembro:; do Congresso Nacional - Tenho a honra 
de submetter á vossa ·consideração d. - expbsição do :Ministro 
da Fazenda :Jobre ~ neces::;Idade de um credito especial de 
7: 529$8\Jll, <lesLinado ao pa•gamento dos vencimentos r elati
vos ao pet·iodo de 1:; de outubro de 1917 a· 25 de novembro 
de 1918 em que o· mestre sa lancha Lui::; Rodotp.fw, da Alfan
dega de .Manáos, _-llll'-lzonas, Jos~ Caiteté da Silva, este afas.! 
Ladç indevidamente de suas funccões ~ · · 

Rio de Janeiro, Hi de dezembro de 1920, 99° da Inde
p endencia c 32" da Republica. - · Ep_itacio Pessõa. - A' 
Ccmm1ssão de k1iuan.ças. 

Do MinísLerio da A:;ricultura, Industr.iA. e Commercio, de 
17 do corrente, enviando as seguintes 

l~FOR.l\IAÇÕES 

Sr. 1" Secretario da Cama r a dos De puLados - Em rete
reucia ao vosso officio n. 86, de 14 de junho ultimo, tra&-... 
mitLindo o requerimento . eu~ que J.\i'anoel Caetano de Lemos, 
e outros funccionarios da Escola de Aprendizes Artifices do 
Pará. pedem pagamento das gratificações addicionaes, a que 
se jul~am com direito e relativas aos annos de 1'9·13·, 1914, 
Hl15, l!Hü e parte de 1ül7, tenho a honra de informar-vo.:>, 
que, c:stando o Poder Executivo autorizado, de accórdo coa1 o 
Ject'CL9 n. 4 . ·1!.1!1, de 6 de outubro ultimo, a abril· pel~ 1\li
ni::;terio da Fazenda os creditas especiaes que fo1·em necessa-
1"iO:; para pagamento de taes gratifíca,.:ões, cabe aos interessa·
<los se dirig-irem a este ~Iinisteriu por inter.medio da. Dele:;a
cia Fiscal do '1:'hesouro :'\'ac"ional · no Estado do Pará. ' . . 

. Saude e fr:üernidade - Simúes Lopes. - A quem fez a 
requisição. 
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SESSÃO E}.l ~1 DE DEZE~lBnO DE HJZO 

E' lido c ficll sobre á ~lc:sa att~ u:teríor deliberação um 
p~·oje(.:to do St·. .Fram:bco Vallad:.,:-cs. 

S~o succest;ivameule lidos c vão a imprimir os ::.e~;umlcs 

PR.OJEGTOS 

1\. i05 D- HK~O 

Fi.ca a dclipc;;a du Jlinistel'io dali RdaçurJs J::;cirJriu1'Cs paJ'r:o 
f !I:U; com Jlarr:crJr d(t Commi:>são de Pinaut;a:s S(}b1·e as 
erne1ulas du SenO-do. 

A~ projecto de orçamento do !lliuistcrio da!:: Hciações 
Bxtcrwres. o ~enado urfet'eceu quatorze emendas, duas de 
~implcs rcdacção; uma augmerilando a vel'ba n. 1, em réis 
tft :800$, para pa,;amenLo de I>Ol'Leiros e demais funccionarios 
lla portaria do !\linisterio; a de n. 1ft, incluindo a verba de 
5:! ::t72$, pal:a attender ao augmenLo de vencimentos decor
rentes do decreto n. 3. !)90, de ;; do janeü·o de 1920; a de 
n. 9, dando' 200$, ouro, para despezas do i!XPectiente do Con
~ufado em Coimbra. 

As demais emendas diminuem a despcza votada pela 
C amara. 

Por informações posteriormente obtidas no :\linistet·io 
;!as Relações Exteriores se verifica, porém, que a verba s• do 
orçamento é manifestamente insuí'ficientc. 

A despeza com a Liga. das Nações, as diffcrençás ele cam
bio e os augmentos de contribuições para diversas reparti
coes .internacionaes durante os exercícios de Hl20 e 1921, 
determinam a necessídaue de um credito até o m~ximo de 
500 :000$()()0. 

A verba s•, ouro, da proposta do Gove:rno pa;·a o orca
menta do Ministerío das Rela1~-ões Exteriores está assim 
concebida: 

Repal·tições tnterna.ciunacs 

«!>ara o pagamento, ao cambio de ;,n d., por 
contribuições com que o Brasil concorre pat•a 
parti!:Ões internacionaes, :;endo: 
Para o Bureau of Arnerican Republics ..... 
Para o Instituto Nacional de Agricult.ura de 

Roma .. ' ••......•..•.•. ...•.•••• 
Para a Reparticão Internacional Lle llygícne 

Publica . 
Jlara a Secreta.ria dê i'~rir~~ · ~\ci~~.;_eii·~:::: 
Para. o COngresso Intern~aíonal Permanente 

de Navegação . . ..• · •. · •.• • ..•.•. 

mil réis, da-' 
diversas rc-

~~7: 181$009 

tí :~55i555 
808$396 

706$000 
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Para O· Escript.:.rio Internacional das Estr.adas 
de Ferro . . . . ...•..... ....... . ..... 

Para a Liga das Nações . . ... ... ..... . .. .. . 
353$000 

173:155$536 

Total • • • . ............. ~ ...... _.. . • • . • .. 231 :S!>i$536~ 

De accôrdo com a redaccão final do orcamenlo do Minis
teria do Extericr para 1921, yot'ado .pela Camara e Senado, 
a verba referida ficou fixada e distribuída l)ela fórma se-
guinte: · 

«8.• -:- Repartições internacion:aes - Augmentada dê 
6:260$776, ouro, para a; União P\l>n-Am.ericana, antigo Bu-
reau of Am.erica Repubhcs - 151 :574$54·b . 

• A sua descriminacão será, portanto, a. seguinte: 
t;nião Pan-Americana . ~ • • • • . • . . • . • • • ·.43 :-i41$7S5 
Instituto Internacional~ de Agricultura de 

Roma . • . • • . . . . . . • • . • . • . . • . . • 
Reparticão Internacional de Hygiene Publica 
~ecretaria de Tarifas Aduaneiras.. . . . . • . 
Congresso ·rnitern:aeional I:'ermanente de Na .... 

vegacão •. ·•. . . . • . •. • . · · • • • • · • · · 
Ewriptorin. Internacional das Estradas de 

· Ferro . • . • . • . • . . . • • • . . • • 
Liga das Nações.. . . . . . ·.. . . ' 

Total . • . • . . . • • . • • . • 

14:132$040 
5:555$555 

808$396 

706$000 

353$00U 
86:577$5ii 

i{)1 :57 4$54-i 

A contribuição do Brazil para o Instituto Internacional 
de Agricultura de Roma foi .elevaoa de i4 :142$0i0, ouro, pa
ra 29:677$284, ouro, no proximo exe1·eicio de 1921, eonrormc 
a ultima corilmunicação da Embaixada Brasileira em Roma. 

O GQverno Francez, por sua vez, solicitou a elevação da 
quota do Brasil para Repartição Internaciona·l de Hygiene 
Publica. . 

O Governo Belga tambem s()lici.Jtou a elevação da quO~l 
de contribuição do Brasil para a Se(}retaria das •rariiM 
Aduaneiras. 

A contribuição do Brasil para a União Pan-Americana 
era ode 19.155 dollars e 19 centavos, moeda americrana. Ao 
cambio par cor respondia. a 37:181$009. Foi augmentada de 
mais 3 .-421 dollars no corrente exercício. · · 

Quanto á Liga das Nações, o Governo, na proposta ctc 
o:cament.o para 1921., solicitou a verba · de 173:155$536, 
ouro, igual á que foi p~ga no prinoipio do anno corrente, de 
~onformidade com o ar:t. 2• do decreto legislativo n. 3 .875, 
ae H ode novembro de 1919, com o . credito abento pelo <!e
ereto n . 14.071, de 21 de janeiro de 1g2o. 

· Entretanto, o Seeretariad(} Geral da Liga das. Na~es ap4 
pellou para o Governo brasileiro a-fim de qu.e coneor:resse em 
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. ' 
1920 com mais uma cont.ribuioiio addiciona;1 dê 3t3. 80U 
fr:mcos, ouro. 
· O Governo tem, nestas condições, de legalizar o paga
mento de 313.800 francos, ouro, já feHo á Liga das .Nacôe9, 
como contribuição addicional . de 1920 ~ Tem ainda de babí
lítar-se com o credito necessario para pagar em 1921 a con
ü·ibuicão estabelecida. 

Para swtls.fazer estas necessidades não é mais possivel · 
consignar v~rbas no ' presente orçamento . 
· De conformidade \lom o Regimento n Commis:o;ãll passa 
a emit!.ir parecer sobre as 

EMBNDAB 

N. i 

A' verba - Secretaria de Estado - .augmentada de 
·1 r, :800.$, para pagamento de 1 :200$ annuaes ao!'l porl~irós · e 
nuis funccionn-::"ios da portaria do Ministerio. 

Parece'/' 

Estit emenda não pode ser acceit.a em face do_ art. 252 
i'Jo Regimento dn'· Camal'a. De conformidade. com o artigo ci
tallo não .c;ão permittid:t !; em leis annuas. rle qualquer fot
rnn, emendas quP. augment.mrt ven.c!imentis, wu~nados ou 
gratificacões dA funccjonarios, OU modifiquem a n.atnre:r.a e 

. o f.it.ulo dos que elles percebem . 
A approva.ção da emenda referjda importa em reconhe

cer Q1le, s6 por intermedio do -Senado ~ qne se podem an
gmentar vencimentos, Ol'denado~ e ~af.ifica~~es em leis or~ 
rnmen f.a.rias. 
, Dada a . aotual situac!lo financeira, a Commiss!fu n:l.o 
acon~lha n approvação da emenda. 

N. 2 
·A' mesma verba - Dimim1if'ln de 20 :Oónt;, no matertar . · 

Parece'/' 

Esta emendá p6de ser acceita . 

N. 3 
A' · verba. 2" - Empregalio~ P.m disponibilídade . no; 

~o,r.p os diplomatico e consular - Diminui da de G5 :OOIJ$000. 

Parec~r 

E~tá noo casos de ser a.ppr<?vada. 
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N. 4 . 

··A' verba 3", onde se diz - Extra.ordinarioe - diga-se 
Ex:traordinarias. 

Parecer 

A Commissão acceita ~ emenda. 

N. 5 

A' verba 6" Congressos e .Ccmferencias 
de 10:0005 papel. 

Diminuidà 

Parecer 

A emenda é aeceitave~. 

N. 6 

A' mesma verba Diminuída de 50 :000$; ouro. 

parecer 

A Corqmiss~o· Mceit.a ~ émenda. 

N. l 

A' verba g• ,.- Corpo Diplomatico ·....,... augm~n.tad~ d~ 
5:000$, para aluguel da eii1Paix:ada na Franca, cuia dotMão é 

/ de 15:000$, passando assim n. ter a mesma do~cão CO!!'Sl
gnada para !tS embaixadas · na Grã-Bretanha, lítalia e Santa 
Sé . . 

Pç;rece'l' 

A Com~issão não aconselha a approvação da emenda. 
· visto como já se acha incluída na verba global de-...45:000$ os 
augmentos de . algUeis dP. c~~nc~llarias de emlJa.i:xadas P: l~ · 
~ções que oce.orrerem durante o exercício. 

N. 8 

• A' verba 1 o• - Corpo Consular supprimam as pa-
lavras «e corrigiqa para 2• classe a r-ategoria de consul gP.
ral em Yokoama e para. eonsul de 2" !!las!!e a. do consul em 
Shangai .:. 

PARECER 

A cómmi9s:io aceita. e emend~ 
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N. 9 

A' mesma verba - augrnentada de 200$, ouro, para. de~ 
pezas de exPediente no Consulado em Coimbra. 

PARECER 

1\ emenda póde ser aceita. 

N'. to 
A' verba 12• -~ Extraorrlinarias no Exterior. Onde s~ 

êi7: E:x:traordinar.ios, diga-se: extraordinarias. · 

PARF..CEa 

A Commíssão aceif.a a substituiçã.Q dG El:t.raordinal'i~ 
po!' T~xtr::lOrrlin:lrias. 

N. H 
' 

A' mesma verba - Diminuida. de 30:00.0$.000. 

PARECER 

A emenda póde sf:!r a.pprovada. 

N. i2 
A' ver·ba 13 

50:000$, ouro. 
E::rpansão ec.onomica - diminuída. de 

PARECER 

A Commissão não acon·selha a approvação da em~nda, 
visto nã.o poder SFJr diminuida á veroa votada pela Camara 
de accôrdo com a proposta do Governo. 

N. 13 

A' verba 14" -:. Commissão de Limites - diminuída de 
2ú0:000$00~. 

PAREC:rt' 

.-\r uommissão aceil.á :t emenda. 

N. 1• 
Ao art. 1~, n. 15: 
Oode convier: 
Art. P~ra ~(tender ~o augmentq M v~~cirnentos decor

rente )lo liecreto n, 3' ~90, ~ ~ ue jin~tro d.e 1920z 
ri~ :~?2$00.[}, papel, 
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PARECER 

A emenda deve ser approvada .. 
Sala das Commissões, 21 de· dezembro de 1920.- Carlos 

ile C!lmpos, Presidente. - Celsc• Bayma, Relator. - Pacheco 
Me1Ul.es. - Octavio Rocha. - Oscar Soares. -Souza Castro. 
~- Ramiro Braga. -Alberto Maranhão. · 

Emendas do Senado á prop-osição da Camara dos Depu-:' 
tados fixando a despeza do Ministerio d':ls Relaoões Exteriores 
para o exereicio de 1921 : ' 

N, f 

A' verba - Secretaria de Estado - augmentada de 
16 :800$ para ·pagamento de 1 :200$ annuaes aos porteiros· e 

·mais funccionarios da portaria do Ministerio. 
- ; : 

N. 2" 

A' mesma verba - Diminuída de 20:000$,_ no material. 

i'f. 3 

A' verba 2• - Empregados em disponibilidade nos-corpos 
<lplomatices e c-on-sular - <J:iminuida de '65 :000$000. 

N. 4 

A' verba 3• - onde se· diz : extraordinarios, . diga-se: ex
traordinarias·: 

N. 5 

A' verba 6• - Congressos e Conferencias - dimim.iida. de 
10 :000$000, papel. . 

' 
N. , 

N m~ma verba - diminuida d•e 50:000$, ouro. 

N. 7 

A' verba g• - Corpo Diplomatico · - augment.ada· de 
5 :000$, para aluguel da Embalxa.da na França, euja dotação 
é &:! 1-5:000$, pa$sando . assirri a ter a ·mesma dotação r.onsi
gn'ada. para as embaixadas. na iGlran-Bretanha, Italia e Santa 
Sé .:' ' . 
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N. 8 

A' verba 10• - Corpo Consular - supprimam-se as pa
lavras "e ~orrigida para 2• -Classe a 1\ategoria de consul geral 
em Tokoàma I) para consul de 2• classe a do consul geral em 
Sbangai.. · · 

·N . g 

A' mesma verba - augmentada de 200$, ouro, para des
f"'~· "g de expediente no consulado de Coimhra. 

N. 10 

·A' verba i2" - E:ttraot>dinarias no Ext.erior - onde se 
diz: <El:traordinarios:., diga-se : «extraordinarjal'!:t. 

·N.H 

:A' mesma verba - diminui da de 30 :000$00~ . 

· A' verba i3• 
50:000$, ouro. 

N. i2 

Expan!'ão flconomica 

·N. 13 

diminuída de 

A' verba H• - Commissões de !.imites - diminuída. de 
~00:000$000. 

N. H 
Ao art. \f 0

, n. i5: 
Onde ~on,•ier: 

. Art. Para att.ender ao augmento de vencimento~ de-
(lorrentes do .dlecreto n. 3. 9910, de 2 de janeiro de .19'20, 
52:272$, papel. 
. Senado Federal. .7 de dc1.embro de 1920 -~ Francisco 

:•Uvarr.• Bueno de Piu:va, Pres"idente. - Pettro tla Cunha Pe
dro.ta, .1° Secretario int~rino. - Hermeneuiltlo Lows de Mo
raes. 2• Secirctario interino. 

N. 575 C - Hl20 

llàlacr;,1o 1mra 3• discus.~n.o do 2>rojecto 1'/.. 57-õ, d:e ·1920, que 
abl't? o e1·edito de .f.·f :800$. pa1·a const?·ur.ç(io de mn(J li711uz 
telr.uJ•o.p!t ir~(). P.TJ.i1'f! Pir.rlade P. Sorocaba e de outra entre ,.,. 
villa ri!! Affon.w C!a?Jdio ;r: a vitla de Santa Th(r.re:;~t 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1 . o E' o •Poder E xecutivo autorizado a incluir a linh3 · 

telegraphi~a dc~tinacta a ligar as cidades de Piedade e de ·S·)
t ocaba, Estaílo de R. Panlo, e a linha tP!egraphica de~>tina.Js 
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n ligar a villa de Affonso Claudio á villa de Santa Thereza, no 
Estado do Espírito Santo, entre aquellas Que devem ser 
const.ruidas por conta das dotaoões Que_ vierem a sei' cGnce
didas na lei de orca.merito da despeza -para. 1920, pal'tl ~ 
construc~ão de novas linhas telegz.-aphicas. 

Sala das Com missões. 21 de dezembro de 1920. - Carloe 
de Carr..pos, Presidente. - Pacheeo Mendes. - Cirwiru.r.to 
Braaa. - CIJrlos .l'da;cimiliarw. ~ Alf>erto Ma7'anhão, - Ra

·miro Brnrp:r. Soúza Castro. - Oscar Soares. - Octavio 
Rcr:lw. 

N. 634 A~ 1920 

Abre o credito -::;;peciar de 4:065$400, ·para pagamento a. Gui
lhm·me Pe?'eim de Mesquita. Oscar Jorge Pereira e J11'mul 
SoHto .Vmiath; tendo parecere$ das Commissões de Po
licio. e fl,? Finanças, favm·aveü á emenda qu.e abre Cr'!
difo pnra pagamento de gratificações addicionae~ a fu.n
ccinrwrios dfl Sec?'etaria da. Camara 

A emenda ao projecto n. 634, de 1920, já é conhecida des~a 
· Ccmmissão, Q~Ie, em unanime p;1recer favoravel ao pro,jecto 

D. 513, àe 1920, deu ao mesmo seu apoio. 
Inda o~projec~o n. 513,, á Commissão de Coru;titu~cão E> 

Justka, julgou esta de necessidade om•ir o Governo. · 
Assim retardado o projecto, o autor da e~enda repro

duziu-a no pro,jecto n. 634, afim de apressar a· sua marcha. 
Sobre a referida 4 emenda, emittiu pàreper f:.~,vo~avel a 

Commissão de Policia. 
Ante o exposto opina a Commissão de FinanQas pela ap

provacão da emenda.. 
Sala das Cornmíssões, 21 de dezembro de 1.920. ~ Carlos 

de Campos, Presidente. ~ Souza rJa$trç, llelator. - Pa.cher:o 
Jle'(!des.- Cin~nato Braga. -Carlos M~milianG.- Sam
pçi.o Corrêa. - ~lberto· Maranhão. - Ramiro Brai/a. - Cel:;o 
Bayrn.a. - Osca:r Soares. 

PARECER DA . COMMISS.ÃO DE POLICIA 

· Esta. emenda é a reproduecão da emenda offerecida ao de 
n. 513, deste anno, sobre o qual já se pronunciou favoravel
mente ~ .Commissão de Policia. nos seguintes termos: 

A .Commissão de Policia. tendo em vista a informação 
prestada pela Directoria da Secretaria .é de p:J.recer que a!l 
emendas PQdem ser accei~as, c9m a Ir~Odificao&:o a!li indi!!arfa. . 

. SI!_!~ qas Coq~missões, 13 de novembro de 1920~ - Bue'llo 
$1'a1J(lqol Pres~dente. - · Andra(le B~;err(l., t ~ S,cr~t~rl9, -: 
J. Lamurti11e, 2" Secretario, 
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Assí:in, pois, a Commi~süo mantem seu anterior parecer. 
Sala. das . Commissões, 20 de dezembro de 1920. ·- Bueno 

Bro.ndlio, Presidente. - J. Lama.rtine, 1" Secretario inte· 
1·ino. - Costa pego, 2• Secretario int.erino. 

EMK.''DA AO PI:\OJECTO N. 63!,, . DE 1920 
(3" discussão)· 

Accrescf!nte-se: 
Fica o PI'esidente lia Republiea autorizado a abrir, por 

intormedio do mesmo Ministerio da .Tustiça e Negocias In
teriores um credito especial de 850$750, destinado aos paga
mentos de gratificáções'·addicionaes :1 que teem direito e dei~ 
xaram de receber os se~ünt~Js funccionarios da 'Secretria da 
Camara dos Deputados: -'- redactor de debates José Maria 
Gouiart de Andrada, de 26 de abril 15 ele agosto de 1914 
(15 %), 300$; continuo Cieero Gabriel da Trindade, de 9 a 
31 dé dezembro de 19Hl (ditferenca de 5 o/o por ter passado 
a receber 25 % desde aquella data), 17$250; servente Alvaro 
Evangelino Nogueira, de 12 de setembro a 31 de de~embro de 
1\H9 (20 % sobre $eus vencimentos), 218$; tachygrapho 
Dr. S"alomão fie Vasooneellos, 209$; e Dr. Amaro de Albuqtiel'
quc, iOoí$500, referentes ao periodo de 13 a 31 de dezembro 
de HH9; e um credito supplementnr de 8:720$,' tambem paro 
pagamentos de grat~ficações addicionaes a que teem direito os 
seguintes funceionarios da dita Secretaria: - ao redactor de 
debates Raphael Pinheiro, por tel" completado dez annos de 
serviço, (15 % s9bre seus vencimentos), 1 :800$; ao continuo 
Ckero Gabriel da '.I:'r}ndade, que passou a receber 25 o/o, dif
ferença (20 % sobre seus vencímentos). 720$: ao taehygra
ph.o Dr. Salo.tpão de_ V~sconce11os, 3 :960$; e ao tachygrapho 
Dr. Amaro de Albuquerque, 1:9808, relativos ambOs "'stes 
ultimas ao anno de 192(:). . · 

Sala das sessões, 10 de d~zembro de 1920. ,- Veris.simo 
_de liJello. . · 

Ju8ti!icação 

Esta emenda já foi acceita pela Comrpissão de Finl).nca:s, 
·em parecer ao projecto n. 513, de 1920, mas indo o .Projecto 
á. Comrnissão de Constituição e .Justica, para q_ue est.a se pro
nunciaE?se sobre a prescripção a que se referia o dito projact(}, 
viu-se obrigada a peãir informações ao Governo, ficaT).<fo 
a~sim presn a emenda, razão por I]Ue a reproduzo nest~ pro-
jt'cto. - l'erissimo de MeltD. , 

PftO.TECTO N- 634, b"E 1.920 

O Congresso !\a c ionn.l decreta: 
Art. 1. • Fica o Poçler Executivo autorizado a abrzr, pelo 

l\Ut~l!terio da Guerro, o c.r60Ho especial de 4:065$-\00 par~ 
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)lagamento da impo:-tancia, a que teetn direito, de dífferen<:a 
de v<:>ncirnentos entre os postos de 2a e 1" tenentes, não aba
nada em 1!JH1, aos primeiros te~entcs d a2• linha Guilherme 
iPereíra de Mesquita, Oscar ·J orge Pereira Cahral c l\Iig·url 
Souto Mariat.11, QS dous pri.Jneiros ajudante~ de ordens do
~hefe do Dcpartàmento da mesma linha e o ultimo anxilim· 
do referido Depart.nmento. . 

Art .. 2. •· Revogam-se as disposições em contrario. 
· Sala d:.'!s Commiseões, 23 de novembro de 1920. - Carlos 
ae Campos, Presidente. - Souza. &stro, Relator . .:....... A. Car

-los·. - Oclm;io .lfan(Jabeira. - .4..lberto Ma.ranhü.o.- - losino 
'de ~raujo. - Pacheco Mendes. · 

N. 635 C 1920 

·çoncetle ise-n~('io de dire·itos ás empi•ezas de via.çiJo que instal
laum ·o servi<,'O de t1·ocr;üo clectrica; com. ')J01'ecm· sobre 
as ;tmcrul.as o{(m•ecidas 1111 .1~ disr.u.ss<io · 

A Comn.'issão de Finança-s aeeeita as emendas aptesen
tad~s em 3•_ discussão ao projecto n. 635 B, de.t920, emend:~.s 
ass1gnadas pelo Sr. Deputado Paulo de Fr.ontm. . 

. Sala das Coromissões, 21 de dezemb:ro-de '1920 . - Cm·los 
'de Cam.pos, Presidente. -- Sarnpaio -Co'!7'êa, Relator. - Pa
eheco .. 1Jfmdes. - · Cincirurto Bmaa. - Alberto Mll:i·an.hão~ -
Oscar SfJa:re.'l: - Ramiro Braga. - Celso Bayma. - ·Carlos 
'M.a:r.ir.t·iltarl:>. ......::.. Souza · Castro. 

li'MENDAS A QUE SE REFERE O PÀREC.ER SUPR.-'1. 

,.. ·1.•. -- Substitua-se o art.. f o pelo :seguint~ :: . 
Art. 1.0 E' o Poder Executivo autorizado a cóneed~r :b 

emprezas ou enm~anhias de viação ferrea. inclusive as de 
viação urbana, 'que acloprarcro para o servico de -_t.rac(!ão N !t 
suas liuhas, a cmer·gin hy(~ro electrica, isenção de rtireitos e 
de e:xpedil:fnte para o -~~g·linte· material: a) machinas e- ma
terial das usina..'c; de prodt;.ccão de energia hydro-electL'iC:l: 
b.) Iocomot.ivas elecl:ricas; c) · nutomot.rizes electricos; d ) 
motores electt'icos: e] apa:relhamento e;1ect:rico pci'ncipnJ P
auxilial'. inclusive os dn" sub-e'St.acões de transfor-ma~ãfl: n 
material para. a$ linhas de transmissão e de· distribuição da 
~nergia el~trica. · ~ .. 

Paragrapho · unico. Os me~ os favore·s se;rao conccmdl\S 
no caso de tracção por one1·~ia thermo-electrica, . quando fol' 
produzida e~clusivamente !JP.!.o empr ego do carvão ou o!co 
comlmst.ivel nationaes. · 

2.• - Sub~l.itua-se assim o art. 7•: 
Art. 7.• Os favorees wncedido·s· por es.t.a lei só são :l'ppli-

caveis ao mat~rio.J neces.sario .,::to primeiro cs~,apelecimenf.o 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/00/2015 10:04 +Página 13 de 142 

ilESSKú ElVl 21 IJE DEZ:EL\1BRO DE 1920 

ou in:;tall~cãu do servi!;CI de lr·acção electrica, quer na., linhas 
a constrmr, quer ~as _linhas e_xisterutes e nos ramaes, prolon
gatllentos .ou dup!ICa\:aO das lmhas, não podendo soc estendi .... 
üos · ao matet·ial de conservação. · · 

Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1920. - Pa·ulo d~ 
F1·ontin. 

PMJ'ECTO ~. 635 B ·- 1920 

O Congresso Nacional resolve: 
.-\.rL 1.0 E' o Poder Executivo aulurizado a cun~ed31' 

iSC!Ut;ão de direiiJ.()s de 1mportaoão e tle expediente ás em
prezas ou companhias de _viação fe;rrea. que quiim·ein insta! ... 
lar O ~Cl'YÍÇO de trac.:(lãO electrica '8ID l;UaS linhas, para O . se.., 
~uiuto material que haja de ~er in,portado do estrangeiro:~ 

i, locomotivas electt·icas; 
2. canos mo~D.Te» eleDtricos; 
3, apparelbamento · electrico, principal c auxiliar, as 

sub-estações transformadoras; 
· 4, material para as linhas de transmissão e de distribui-

r:ão de energia electTica. · 
Art. 2.0 A isenção ue direH-os de exporta~;ão c de expe

dkntc óe que trata o ad. fo será concedida por decreto, 
referendado pelos Ministros da Fazenda e da 'Viaoão e Obras 
Publica:;. devendo constar desse dec.Teto a relação- compleif:.l. 
dos materiae1s a irupol·tal' com a isenoão referida, bem como 
:1 cspe!;i:ricação cta·s quantidades de cada espeeie ou uatureza. 
dos mesmos materiaes, tudo de accôrdo cow os planos e pro
jeclos que lenham sido préviamente submettidos á approva
~ão ou exame do Ministerio da Viação e Obras ?l.lblicas. 

;\!t·t. 3.0 As emprezas óu companhias de viação que go
~arem do::; favores con:cedidos por esta lei; ficam o'brigados a 
c~criplurar em livro::; e-speciaes, cu,jo modelo será. approvado 
pelo .M1~1is~crio da F~zenda, a entrada· e sabida e applicacão 
uos materiaes importados com isencão de di:rettos c ·de ex
pediente. na fórma dos artigos prec-edentes. 

Art., ·Í.0 Sciiicstralmente ·será verificada a applicação dos 
materiacs impor(.ados, por uma commissão composLa de uin 
engenhoiro, dei>ignado pelo Ministerio da ViarJãO e de um 
iunccionaorio do Mínbtcrio da Fazenda. 

Ar-t. ·5.0 .Si for verificado que a en;prcza ou companhia ~ 
f)Ue tivcl'mn sido concedidos os favores ~e que trala ~ta le1, 
haja .dc1:viaào do fim para que foram Importados os ma!Vc
l"iaes hencfieiados cClm a isen~~ão dl) direitos. fic.a.t•á :t ctit.a 
ernprcza. ou eompanhia ~uj eita á n.ulla do dobro dos dh·cito's. 
r.orre.spondente~ aos matcriaes desviados, sendo-lhe. a.lém 
rJisso, cassada a eont::c's::;ão ele imporiar quaesquer ma:f:ertacs 
com iscorão dé direitos c de expooiente. · . 

. P:ua~rap h o uni co. A cada um dos dous membros da. 
~ommissãÕ Jiscal de que trata o art. 1", cabocá um t~r;o dà 
multa estabelecida no pre·sente artigo. 

I . 



Câ'nara dos Depttados- Impresso em 2910012015 10:04- Página 14 de 142 

' · 

Art. 6.~ A~ c.~npl'ezas ou. companhias que gosargm elos 
favol'es desla let, fwam .ol:lngada.s ao ·pagamento .cta·s dcspezas 

.de Lran~:vorte e da:s dial'Ia~ a que Liverem dire1to os membros 
ria commis.são fiscaJ const.iLuida na fórma. do art. 4°, reco
lhendo a. importancia ~ quer attiugirem esLas despezas ou á 
ti~ esom·aria do Thesouro Nacional ou á. qualquer Deloga~.:ia 
Fiscal. 

· Art. 7 .~ Otõ favore·s (~oncedidos por esta: lei só são appli~.:a-
yeis ao n.íaterial neccssa.rio ao pt'imeiro es~abelecimento· ou 
mslallacãc- do serviço ou .t.raccão electrica, não podendo ser 
estcnçlidos ao material de conservação. 

Sala das Commissões. 15 de dezembro de 1920. - .1.lberto 
.:Um•unhà''; PrcsidenLe . ....:_ O~car Soares. - Octavio· Rocha.
PacltrJ!'f.J Mendes. - 1;,. Cor1•êa de Brito. - Sot~za Castra. 
Ctnciilalo Braga; - Cçl.~o Baurn.lz~ 

N. 748- i920 
. . 

Cocli!JU dt:: Conlctúilidade Publica; com PCLrc:cer da.s Commi.ssócs 
Especial de eontalJ-iliilaàoe Pt~bli.ca e da dl/ FinWIÇIJS sobre 
as emendu~· áe 3• di~·cussão 

A Commissão Especial de Contabilidaue .Publica organi
zou cautelosamente o projecto da Contabilidade da únião. E' 
um trabalho que 'honra ao parlameu~o brasileiro; e conslit .. ue, 
por si só, precioso titulo ct·e recommendação dessa Conunissão 
a . estima publica . · 

. Ao Relator da GommisSão · de :F in ancas, parece que. deve 
ser esse. projecto appl~o.,;ado tal qual a. dita Comn1issão· o orga
nizou, com o e~pirito cte· systema que pod~ria ser quebradc 
:POl' emendas d~ detalhe. .:-

Entre -as medidas que o projecto consisna, prima sobre 
íodas, a creação da Contadoria Central da. 'RepubLiea, a. qual, 
trn:t. um peque!JO augroeuto de des[)eza, qu~ motivou a audi
encia· da Commissão de Financas. Esse augmento é estimado 
em quinze contos de réis por anuo: uma despeza de réis 
295:752$ será. elevada a 310':200$000: . · 

Para justificai-o, basta recordar as palavras de Alfredo 
Val'ella, no seu projecLo de Codigo Financeiro da Republica: 
qgastar na meHlol'a dos serviços é bem entendida economia; 
enthe!lourar, com prejuiz.o delles, um esperdicio fatal:&. 

A .centralização da Contadoria. da Republica. é uma ne
cessidade, que eurprohende não tenha ainda. sido satisfeita no 
Brasil, dev.cndo ser ella uma legitillla aspiração nacional. O 

.· projooto à' institue no·s mais seguros e modernos moldes, .uti
lizan<io-se da lir;.ão de Leon Sa.y, o competente :Mioistr'o da 
Fazenda. da França, que preconizou essa creação nestas sabias 
e resumidas palavras: 

cPour mett.re eu train la reforme· néc~ssaire, pour · ent.a
rner la routine et lui (!OUper la retraite, il faut tout de súit~ 
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elablir l'unité ci c la comptabilite dons l'Etat, coume au ~ 
tilabli, à pue p1.·és complétement, l'cmitá de cais~o du 'l'resor; 
d pour y arriver, H faut tl·ansformer Ie directeur genéra! de 
13- _compLabilit& publiliue au Ministre óes Finances, cn un 
directeur ~énéral- unique <le la comptabílitó ·<Je · l'Etat. li 
iaut cn -faire I e chef de · toutes les comptabilités particulicrcs, 
qui existent dans cha.sen des ministétes · speciaux. Lcs chcfs 
cu directeurs de la eomptabilité de tons les ministére:> 
doivent être les agents, Ies subardannés, les emplazés du ui
i·eoteur de la comptabilité de l'Et.at. .>. 

E' a esses pr.incípios q\'e obedece o trabalho da Commis-
são Especial no proj ecto e!ll ·exame . _ 

. ·sem a contabilidade publica. organizada ne~ses mo~des, 
irueorrem na administraçã<l da União cousas verdadeirament~ 
phantasticas. Basta dizd que o G.Qefe do Podet· Executivo não 
ó senhor de saber, no Brasil, gunndo lhe seja preciso averi
;;uar, esta cousa rudimentar em qualquer administração: -
oual é .o passivo. da Nação em determinada data!!! · 

A propria Commissão de Finanças sente-se coacta muitas 
ve~es para legislar .sobte sU:a especialidade, por falLa de dado::; 
systemat.iza.dos sobre a situação · financeira do l>aiz . . Já ehe
gam~?S, eritxe estadistas brasileiros, ~ :frequente duvida sobre 
â determinado exercicio financeiro deu saldo, ou de(icit! •. • 
Documentos ofíiciaes já teem di'lte~g'ido a respeito do al$'a
rismo de reCeitas effectivament arrecadadas! ... 

Quer diz~r: - o que domina nesta ordem de serviços, 
que entendem directarnente com a· ·appHcação do dinheiro . do 
povo -:- é a m<lis condemnavel balburdia"' l!Ue o decoro da 
administra~ão da Republica pl'ecisa ~om urgencia fazet· 
desapparecer. . 

A CoDllDisttão de Finanças entende que o projeclu devP. 
l'er sem .demora approvado, nos termos do parecer da Com"' 
missão de Contabilidade .Publica .. 

Sala das Cnmmissões, 20 de dezetnbrQ de i920. - Carlos 
de Cqmpos, Pres1dente. - Cincinato B1'ag9., Relator·. - Pa
c-heco Mendes: - Carlos Maximiliaflo. - .4.lberto ltlaranhão. 
J~amit'O Braga:. - Sousa Ca$tro. - Oscar Soares. Octtivi~ 
RocJ~ - Celso Bt:t~~ma. ' 

PROJIW'l'O ~. 69~. DE 1920 

! Parecer _ do Commissãc Elspecial de Contabilidade Pu· 
blica, sobre as emendas apresentada$ em 3• discussão • 

. Ao'- projccto n. 693 de !919, além das etnendag, em nu
mero de 97, apreseDtadas ,em.3• djscussão, pela propria Com
mis~ão Especial de Contabilidade Publica., íora.Ql,. em plena.:.· -
rio, offerccidas ·mais 12- eQlendas,- sendo seis da Sr .• ' ~puta<iQ · 
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Paulo de Fro!ltin (as do ns~ 1 a 6)·, quatr.o do SL'. Deputado 
Octa'\·io Rooba (de ns. 7 a 9 e a de n. 12) e duas do Sr. 
Deputado Csmillo Pratas (a~ de :os. iO e· U) ~obre às quaes, 
em cumprimento do seu dever regimental;. passa a. Commis<:>âo 
a cmi.ttir o ~:eu parecer, pela maneira seguinte: . . 

;[ Eme11da n• 1 

·Capitulo I -A{) art.. 1u_; 

§ 1.0 Depois ce «estrada de ferro », accrescente-se :: 
~ linhas de navegação :& • - • 

§ 2.• 'SU:pprima-se'oO final ·a . partir .de « .podendo, entre
tanto:.. 

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de :1920. - Paulo de 
Frontin. · · 

Essa emenda contém-duas partes~ uma referente ao § f• 
c a outra· 30 § 2° do art. 1° do projecto.- . 

A esse artigo ·offereceu a Co.mmissão, em 3• discussão. 
um substitõtivo (emenda n. i)" !Passando o § 2" para as dis
posições tran~itorias do projecto, onde tinha máis cabimento 
(emenda n. 96). . 

· Quanto á. primnira. parte da emenda, que póde ser admit
tida como sub-emenda ao § t• do substitutivo da Commissão, 
·não se oppõe esta a sua acceita~ão. Comqu11nto dos ternio$ 
genericos do referido § i o se -conclúa a compreheDSão das 
companbias de- navegacão _ federaes, a referencia. -especial a 
estas não prejudica, antes ·esclarece e melhora, a redaccão 'do 

· paragrapho e a .harmonia com a do art. 86 do projecto, Iet
tra c, de cuja enumerai;)ão constam tambem, explicitamente 
essas empreza:s. . 

Quanto á segunda l{larte <la emenda (admiltida cômo :mb
emcnda á emenda n. 96 da Commissão) pensa esta que não 
deve -ser acceita. · 

A Í3Culdade dada, pelo projecto e pela. emenda da Com
missão, ao Governo, que deUa só usará si julgar coD'V"eniente. 
só 'poderá ser util ao serviço publico e nenhum principio 
lega-i obsta ci exercicio dessa faculdade, uma vez asseguradas, 
como s;'lo. aos aetuaes direcLores d~ contapilidade, as yanta-

. geos dos cat'go.s. · ·' 

, Emenda n. 2 

- ,CapitulG II - Ao art. -16: - Su'[)prima._::;c u J;inal de~de 
as palavras: « sendo -porém ~. 

Rio. -àe Janeiro, 13 de dezembro <.!-c l!t20. ·- Pàulo de 
F1·ontin~ 

A· emenda . refere~ se ao art. 16 do' projecto, a que· foi 
tambem apresentada· uma redacçã.o substitutiva, pela· emenda 

- ~!. 1~ ·- d~ QQ~@.ssjo.7 · ,~ ·• . .' : , 
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lJódc Sl'l' adm.iLtida como sub-emend·a a esLa emenda, 
mas a Co~issão opina, em sua maioria, pela sua rejeicão. 

A part~ do artigo que a sub-emenda manda supp1·imir é 
a que ~orollj.be inserir nos orçamentos dispositivos extranhos 
á. sua matctia ou cssencia. · 

I)l5posiçiio identica contém o nosso Regimento I.n(epiO, 
com o applauso de qGantos reconhecem os maleficios que tem 
acarretado á Nação fJ máo veso parlament.arde legislar-se em 
caudas de orçamento c que constitue uma das mais graves e 
perniciosa:; (:orruptélas do regimen. 

LimiLada. por~m, ao ambíl.o de uma sú Casa do Cou
~resso, a medida é improfícua, e na pratica tem, até, se tor
nado inconveniente, acarretando para o ramo popular do Le
;;islativo uma situacão de subalternidade, que não está, nem 
po-dia estar, no· espirito da Constituição. 

A medida deve ser inserta em uma lei organica, appro
\"ada -pc!os dous ramos do Legislativo, para obrigar a ambos 
ou, ao menc•s. difficuit.ar a sua revogação por um só delles. 

Si nem essa revogação fôr obviada, IJOdel-o-hão ser, na 
p1·atica, o:; s ~us offe-itos, si uma áas Camaras - atendo-se ao 
preceito pro.tibitiYO e reputando illegaes as adjuncções orça
mentari~s, porventura feitas pela outra - entender. de sepa.;. 
·mi-as do· oroamento, mé~·o aeto administrativo, que é lei no 
':;cntido formal, apenas, da expressão c não no material, se~· 
gundo a melhor doutrina, hoje quasi universalmente a:cceita. 

Capilulo Iri 
prima-se: 

Ao at'l. 27: 

Emenda n. 3 

Ao art. 23 __:_ •Paragrapho unico. Sup~ 

Em luga1· de ~ no pr·azo Je -lS 11oras », diga-se.; «nos 
)J 1·aws .fixados nos J·c,o;pcct.h"o>. rcg:ulamenlos, não podendo 
porém cxc.:eder de uma semana». 

Ao art.. 3i: 
§ ·L· - Onde diz « i o/o ~. leia-se: « -1 o/o l>. 

lho de Janeiro, 13 de C:ezembro de !920. - Paulo de 
J."ront-in. .. 

E:sla cmc!tda relaLiva au capitulo Til OI) projec;f.o, sub·
divide-~e em tt·e:iô pal'les: a 1• referente ao art. 23 paragra
pho unico; a ~" ao ai' L. 27 e a: 3" ao ar~. 31 § 4.•. 

I" pm·t•: - ~ão pat·c-ce de bom L'Onselho a ::;upprcssão, 
l!llC a cmcm~a deseja, do paragrapho unico do art. 23; em 
que se marca. o prazo de dous mer.es para cnLrárem em vigor 
as aJtera.çõcs ou creações de impostos, fciLas em leis ,""Je orca-
mento. . 

Na falta da respectiva justificação da emenda, não atin~ 
a Commissão com as razões que ·preponderam no alto espiritQ 

., ç;-vol •. . xv. -~ 
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do seu illustre autor para propor a suppressão daquclle dis
positivo, que a :CI}mmi~são rc.puta :;alutat·, uão :Só para o-com
wercio e para o povo em geral, })Ondo-os a coberto ·de sur
prezas tributarias de ultima hora, como para u proprio Go
verno, com D fa.~:.ultar-!lre o temvo -pi·eciso pa.ra a o!'gauiz.aciiu 
de rcc;uJamentos e instrt'l:Cçõe::;, que, acaso, SI! tornem neccs-
::;arios. · . 

O. preceito em lfUestãu ·foi amplamente jusLifi()ado pelo 
. Relator nas considcracõe::; eom que precedeu a apreseul,ação 
do projccto (;pa.gs; 29 a 32 do re1atorio. g-eral) e a ellas s'~ 
npôrf.a. · 

2• parte - Ao art. "!,7 a JConunis::;ão apresentou, pela. 
sua emenda n. :w, uma redaccão substitutiva, conservando, 
ali-á~;, r_,:; ·mesmo::; pr:azos daquc.lle; de modo que a emenda, 
nessa pat·tc, púdc ser admittida como ;;ulJ-cmcntla á. em-enda :!li. 

Entende, t~davia, a Commis:süo que deve ser ella re-
jeitada. . . . 

·Por um lado, sub.stiíue a em~:nd-a o prazo fixo de -í8 horas, 
e~tatuido pelo proJ cicto p~ra o recolhim-ento das r endas, 
quando .feito pelas r-eparlit;ões c!o Dístricto Federa! e das ea
pitaes dos Estados, •lJOr um p:r-azo, em .parte arbitt·ario, a ser 
fixado elll regulaluent.os espec1aes das- mesmas repal'Li<;ões,. o 
que, de facto, acat•t·etará uma inconveniente desigualdade de 
situaçãQ rpara as diversas esl~cões, recebedoras e, por outro 
Ja~, extende o me:-:mu -prazo até un1a semana, quando é obvia 
a inconveniencia c úemasia d-este, dada a pt·o~imldade ou 
visinhanca das caixas · cenil·ac::> incumbidas da .gua1•da defi
nitiva dos dinheiros public_os . 

. 'l• purte - A Gommis:;ão não :;e oppõt! â. approva~ão da 
emenda ue:sta parte. em que diminue de 'i para 1 o/o o premio 
a cobrar pelo. Thesouro -pelos depo-:;ítos oriuudos -de ordem 
ju<!:icial. 

Eme11da n. · 4 -i 

-Capitulo IV - ·Ao art. 35 : 
·Supp:rima.m-se as -palavras: 'l além da responsabilidad~ 

oriminal ~-
. ·Supprima-sc lambem todo o per iodo que começa assim: 

c No caso de, etc.». 
Ao art.. 40: 
Supprima__-se . . 
~o art. 42: . 
Le~~ra .õ) Eru .vez de ~ 2:000$, -diga-se: 10:000$000·:..: 
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Ao art. ·B: 
·' § J.• Oi1cle se tLit.: « 15 'lo », lcia-t;e: « lá.% ~. 

_-\o arL '-~5 : 
§ 1.u ·Em vez de «50 % », seja: «~O o/o ». 
Ao art. 57: 
6upprima-se u_adigo ·c ~cu .para~rapho unico. 

Ao art. 60: 
Onde diz: «quinzenalmente~) , diga-se: «mensalmente~. 

;flio -de Jaoeüo. 13 de dezembro de 19:!01. - Pauto de 
F1·ontin. · 

•Esta cn1enda diZI rc::>pci lo a,o capitulo IV e contém oi ti) 
P3;rte~ distinctas. retferentre:-, !respectivamente~ ia·) as duaS' 
pnmen·as ao art. 35; b) a 3" ao art. 4.0; c) a /1• ao ar
tign 412, :[el.h•a b; d) a 5" an ,arL H; e) a! -6" ao 5•; f) 
a 7" ao art. 57;· y) a s~ an art.. 6(). · • 

f• pw·te - A Comnibsã•1 não ac~eila á. ememla nesta 
parte. Embo1·a rcconlteça de maiores rcsuHadus pr:!!tieos,_ no 
commum. dos ca:on.o::, o srslcma da pena pecuniaria, não- podia 
a Commi~:;ão t•evngat• o direilo penal. pat·a exhimit· de res
ponsabilidade criminal os Juucciqnario.s que praticarem •acws 
de fnaiur' gl'avidade, q·uc não serão ~ui'ficiente!nente punidos 
com uma mét•a vena administraliva. · · 

.j." 1Jw·te - A Commissí\o. elll !'alta de jusLificar;-ão da 
emenda. não púdr~ acnu~dltaJ· a sua approva(,iãn, porqu-e nil·a
rcconhecc vautn.~;c111 na ~upprcs~ão da alínea. que completa o 
~u·tign. c~latuind-o ,.;nbrc ltypnl.hc~e divcr~a. C'!llal -a dl). ser o 
:.te!. o i Ilegal dn- flllH~cionarin praLicadn em vi J'l.ude de ordem 
e~cripla du nlini,.;t.,·o rcspecl.ivo. 

~ .)• wu·lr! - n m·l. [JI) ví,.;a u,.;:-:c;.:-ut·at· n (~lllilpar·ecimento· 
ti,.; res[Jeel.ivas r·epal·tir.:ões dn~ ftmce inna.rins do Tr·ibunal da· 
Coul.al'l e ria~ Dil'l'clot•ias tlr1 Conl.abiliclacln dns Ministerios, 
nn,.; afano~os dia,; rlc.olinudos á nq:;aniza~:ãn. J'Cme~sa e re
gbtt·o t.la~ (.abel!a~ de •li~l.rihuít;ãn d~ Mcdifos. serviço- de na-
''"'''7.a U'io ra~t.i;Jio~a quãn lii'!;PUIP I' inarliavP-1. . . . 

n ahs••nl hmn•. •Uo~ l'unccionarios. nc>:::::c-; 1Has de ~e'!·
\ i•:n l'nrr;tuJo P Lmlin~n. 1! a cau,;a .principal da impossibilidade 
d1~ :;c ra:o:et• llPJlOr-l.unamcnlc a di,;f.l'i"huição dns Cl'Cclilos. in
('1111\'ellÍI!llCÍil. que cumpt'C evil.al'. pelo:-: .~.cl'io,; lr<m:>lL)rnos que· 
,.,•casinna111 110 inicio d"~ exet·cici05. 

Ao incl11 i t' a medida rln p!'O,icc.tn. ag:i n a Cummis~ão sob 
a. su~:n;t!slãn do !!,.;ho•;.o dtl pl'll,jedo qltc lhe nlfm·eccu o- dis
l.ínr!.n St· .• Jn~•• de Hr.zendc Silva, dnplamen(t~ insuspeito, não 

><t'l iJo1· :-;c1· funccil)nario do Tribunal de Contas, comn pela 
compct.encia c p1·al.ka qnc Lem revelado em seus 'brilhante:> 
c:;Ludos sobr·c Contabilidade Publiéa. 

Si a .l'azão da emenda é o seu 4emasiado rigori:;mn. por 
nãu exceptnar_ o projeclo os casos em que a falta fõ1· devida. 
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a mo~ivo excusavel - a Oommissão reconhecendo espontanea
mnte aquelle defeito já o attendeu na sua emenda n. 40, of
ferecida em aa discussão e, por isso, regeita a emenda sup
;pressiva. proposta. 

4• parte -,-- A emenda manda exteri.der para 1:0:0001$ o 
limite de 2: (}{ll(l$, estabelecido pela Commissão, -para a. dis
pensa de concurrencia, na execuçã9 de obras publicas . . 

Embora pareça á Gommissão mais garantidor para llôa 
ordem financeira o limite por· ella proposto, comtudo ao seu 
eonhecimentQ chegaram criticas de pessoas versadas em admi
nistração, como o: é igualmente o nobre autor do. projeeto, 
?obre o exaggero desse limite, que constitue, ou P.óde consti-
,tuir, estorvo á mesma administração. . 

A Commissã.o não se anima, dest'arte, a aconselhar a re
jeição da emenda, que entrega ao criterio da Camara. 

r;• parte :__ Essa emenda manda diminuir para. 1.0 % o 
.limite de 15 o/c sobre o preço médio da praca para. a acceita
~ão de propostas e1fl concur.rencia publica. 

, A Commissão acoeita a emenda, que reputa vantajosà 
aos interesses da Fazenda. · 

' 
(]• parta - Ao al't. 45 § 4". A emenda; nesta parte, ui

minue para 20 o/o a multa. de 50 % estatuída pelo § 4" do 
citado art. 115 para os pr<>ponentes a fornecimentos ordina
rios, inscriptos nas concurrencias permanentes instituid~ no 
mesmo artigo. · · 

:Não parece rawavei a diminuição da porcentagem, ~ara 
.se ev i la~ que, em alguns casos, os prop ·nentes prefiram pa
sa.l-a a eftectua' ot> fornecimenws, o que póde trazer maior 
:pr~uizo ã. administração. A Commissão desapprova, por con
.:~eguinte, a emenda. 

7• parte - (ao art. 57, paragrapbo unico) - A Com
missão , em falta da devi'da justifica!iãO da emenda, aconselha 
a suo. t·eijeicão, lanlo mai:; quanlo lhe parece intuitiva a 
:vnnLagem da medida c:>nsubstanciada no citado art. 57, com 
·.o l'usponsa.bilisar, como responsabilisa, os ordenadores prima-
rios e secundarias de despesas, pela moralidade e oonvenien
cia do seu empenho e quanto a regular~dade fie sua liquidação, 
apezar do registro do Tribunal de Contas: que se pód.e ba-
scal'-em falsa prova. . 

s• pa.1·te - A providencia consignada no ar~. 601 do proje
clo visa, apenas, offerecer lltementos de confr<>nto das des
pesas que pódem ser effectuadas pelas _pagadorias, · em vír
~.mte de registro ·do •rribunal de Contas, como as que, de facto, 
foram realizadas p~ra o 1'im de facilitar a consmntc · verifi-

cação das operações de pag-amento. . . ~ 
j\;essas condil}ões, e uma vez que os balancetes das esta

ções paga·doras são organizad.os men'Salmente não ha inconve
nii:mte em que as·.communicações- do Tribunal e suas delega
ções,_ a que se refere o art. 60, sejam tarDbérú fe~tas !lleusal~ 
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mf:nte e não · qumzenalmente: como propunha o pro.iectci, com 
angmento desnecessario <le servico para o mesmo Trihunal e · 
suas delega<:ões . 

. Julga portantQ, a Commissão que o. emenda p6tlc ser a.p~ 
prov~da nesta parte. 

Cn.tii fi tfr, Y 
capitul? · 

:&MBNI>A N. 5 

Do;: bens pnbliccs 

lustific~ão 

Swpprima~se este 

Não p.areee o assumpto ser pertinente ao Codigo da. Con .. 
tabilidade Publica. · 

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1920. - Paulo cte 
'F'I'o:ntin. 

A emenda manda supprimir todo o capitulo V, por não 
parecer o seu assumpto pertinente a uma lei de contabilida~ 
rle publica.. · • · 

A Commis~.o oppõe-se, vivamente. á approvacão da 
emenda, que afP.iarin. si acceita. pela Camara, a obTa legisln.
tíva que e lia foi chamada a executar. 

A contabilidade publica. si não tem, como, aliás, su~ten
t.am eminentes contabilistas. por exclusivo principio dire
(·tor o Patrimonio. do qUal as opera~ões orçamentarias da r~
ceita e def';peza ;:;ão- simples eleme-ntos . formadcrre:., pelo 
aclivo ou passivo que produzem, isto é,· si a· contabilidade pu
blica comprehendesse e estudasse apenas os factos orçamen
t.arios sem observar os e'ffeitos economicos destes em rela~.:.ão 
á Fazenda. ainda assim, não pode!'ia uma boa .lei, destinada 
n rP.ger tal materia. deixar, sem grave falta, de estatuir sobre 
os bens de qua~squer especies, que constituem o Patrimonio 
ria Naç-ão. no caracter irrecusavel, ao menos, de factore!' da 
receita e d~spez:t publica. 

Entrelaçadas, tomo são, as duas gestões. a orcamentaria 
(! a . patrimonial. com repercussões. e reflexos recíprocos 
nma sobre a outra. não se poderia. compre.hender. no Pstado 
actual. do direito financeiro. uma lei de eontabilidatie 'PUbli
ca. sem um titulo ou capitulo especial referente ao Patr imo- · 
nio, que é o cónju.nto dos direitos e dos bens materiaes adqui-
l'idos pela na~ão . . 

O capitulo V do projeeto trata. precisamente. do tombo. 
<ln administracão e da alienaeão de ta.es bens e constitue nm 
dos mais irnpnrtantes do pro.iecto. -que. dispondo sobre e88n 
materia. nãe fez mai!' do que imitar a legislaQ§.o financeír:\ 
italiana. ineontestavel~ente a mai~ Perfeita e que deu at(i 
a essa materia caracter primacial fazendo-a figurar no3 Pri
meiros artigo!' P. capitules dos seus decr<>.tos sobre o asãum
pto. C()ffiO se ·pôde ver do texto 1mico .c:nlla contabilit:í. gene~ 
Nll~ dello Stnto (decreto de 1.7 de fevereil'o de ·1.884) ·~ do 
rer;rU:lamento ápprovado eom o decreto de 4 de maio de H!S!J. 
que constitue, verdadeiramente. o Codigo de Contabilidade 
italiana..!.. . · 
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Legislando no secnl.o 20•, não. seria; razoa.vel que a Ca
mara viesse a adaptar para paradygma do seu trab'~lbo, nesta 
parte, o Regulamento Geral de Contab'ilidade .da França. pol' 
e:xemplo, de 3f de maio <le 1862, nem o de povos que .o imi
taram, quando aquelle monumento. apezar · de ser da autoria. 
do Marq~ d'Andiffret, a maior autoridade, .talvez, no sim 
tempo, sobre o assumgto, está, hoje, demodêe· e tem mere-

. cido justas criticas exactamente pela omissão de dispositivo~ 
relativos aos bens publicas, critica em que, .felizmente, niln 
tem. incorrido o projecto da Commissão. ·. · 

Cumpre assignalar, em honra nossa, que, no Brasil, tanto 
o projecto de ·lei <.lo Deputado Barbosa Lima, que serviu d<' 
:base ao s9bstitutivo da .Commissão. (nos arts. ) ·como o 
Jll'OjectQ de Codigo Financeiro d~ Deputado Alfredo Varella 
(nos arts. 86 a 98) como no de Codigo de Contabilidade Pu
blica, mandado organizar :pelo Governo i>elQ Dr. Didi.mo da. 
Veiga (arts. 99 a i72) todos, sem excepção, coroprehend~m 
preceitos regu!.adoPes dos bens do Patrimonio. 

'Acobertada por essas autoridades,. pelas dos technicos 
que teve a honra fi~ louvar e pelas dos mais notáveis e mo
<lernos tratadistas de Direito Flna.nceiro e Contabilidade .Pu
blica - a Commi.flsão, a}}ezar do resp~ito que. lhe merecem 
as opíniõ_es do illristre e oper(lt;o Deputado· autor da emenda. 
reconhec-endo o mal inspirado nessa parte_. aconselha a l'P.~ 
jei{ião da. mesri1a emenda. · 

Emenda n. 6 

. · Capitulo VI - Substitua-sé assini o~ titulo: 

«Dos respon>:aveis por dinheiro,; P. hen<; moveis puhiic.as:. . 
. Ao art. 79: 
Supprimam-se as palavras: «por quaesquer hen~. sub

Mit.ua-se pelas ~eguintes: «por bens moveie». No período fi
nal,· em vez dP: <~:5L) :~100$~, diga...:se: 4:20:000$000, .. 

Rio de .Taneiro, '13 de dezembro de 1920. -·Paulo de 
F'rontin. 

A emenda contüm !res parLes: a t• manda substituir a - . 
eoigraphe do ca.pílulo <~.Dos ·rcspon!'aveil'i l)Ol' bens publicos• 
por ~Do;; responsav<'is !'~o r din hciros e bC'nS mov~is publicas•; 
a 2•, manda .~utJ~I-Huil'. nn :u;;.: 'i!J. us í'XpN~;;SÕl'!'r «Quaef;quer 
bens, por «hens movei3~ (' a 3", d iminn~ para ::o :000$000 o 
limite de 50:000$ eslu))elecído pelo pt·ojPeio para a admissão 
rle eauçõeo hrpothccarias. 

Embora a: Commissão ·tenha oft'ere\Cido ISut~~tituti v.o .a 
todo. o capitulo vr ( e::n~ncla n. 8·1 ) . a emenc!a póde pl'et•a
ierer como .. sobremencla a esta. A Commissão, porém, lhe é 
cnnti'aria: · 
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Quant.o á~ rlna::; primri1'n.;: pn.t·f~;;:. pnrqnr não vli ~mao 
desv~n(agem em suppt·imir-;;e a enu(.'ão para Oi> fug_cciGn3-
rio;; incumbido;; (la gnarda rle bf:'.n~'> immobiliarios. i;tlrln. la·~~-~ 
t·au(!õPs, visando quasi quE.' apP.nas o interesse da con.Sérv!l
tão de taes bens, não precisam ser t.ão elevadas quanto as 
reiativas aos bens movais e dinheir~s, em que i~- possibilidade 
<la desYio integral é mais manifesta, mas nem por isso- se 
tor-nam-desneeessarias. E' assumpto para ser provi do em de.-
talhe pelo regulamento gBral a ser expedido; . 

Quanto a 2• parte, porque a t.endencia moderna é aup
prim i r-;;e t.o!almcnl é as caw;õe:" hyp()f.hrcarin;; por .funr.cion:l

. rios re::;pn,:avei!'( .por ben~ publiCO!<. 
Só por transacc.ão ~ em transi~.ão acceitou a Commissão 

a base-de 50:000$ do xrt. 79. por não ter. julgado prudente 
1'nzer, de chofre, uma reforma radi-cal no assumpto. 

Reputa, porém,· inconveniente fa.zer maior concessão ao 
regimen transitorio que acceitou, · até tQrnllr-se possível a 
aboliçii.Q . total das caur,ões bypothooarias, QUe. na pratica, dão 
logtlr n perigos, .iá nos processos dn ava.li:t.;:ão, j(t pela proprin 
ínsf ahilidade, ·em nosso paiz, do valor dos bens, já pela im
possibilidade de verificar a sua conservacão. <let.erminnção ou · 
a·e.~t.ruição. · · 

En~enda. n. í 

Accrese.ente-se onde convier: 
Art.. Nin~uem perceber:i orrlenado ou gratifiear;§.o pe-

lo~ r.Mres do Rstndo .. ~ob qunlcrne:r titulo 011 pretP.-xto, sem que 
Ml eja e:q)r~ssnmenf.p, !ixndo ou nul.ol'iznrln por lei. - Oct.a
~;it) Roch.n.. 

A Commil!o;sno nrceit.a a P.menda que é". realmente, de 
:n·ande con·wmiF!ncin. pnr s~r infelizmenf.P. commt.lm a inst.i
t.ni~-ão, principnlmentf' dl' grntifirar,õPs · on dinri:H'. em eim-. 
pl!'R regnl:::tm~n!.M nu pnrtarin~ (lo 'Ex~cnt.ivo, qunnnn ao Po
~er Legislativo é qu~ a Constituição reserva <.'nmpPf.4"ncia para 
lixar vencimentos nos P.mpregados publicos. · · 

Prnpüe. porém, n ~ommissn.n (ltte Reja mnilifir.nrla, para a 
!iPI:nintt~. n t•Nl:H'Cl'in <!n ~mendn : 

«Nin~uem pr.rr.Pbf'r:i. pe-Jnc::_ rofre~ da União ,(ll.taes·w~r re-: 
munt>rac::õP.~. ~;;ob nP.nhnm JH'Pf•'xln, '-l'rn qne Pstejam expre.ssa
m!?nte tixndM por !Pi". 

Emrmrln n. 8 

· Acc.Te'scente-~e. onde .convier: 
o-. orçamentos e as consigna~ões marcada..s para as obra'3 

e serviços publicos não podel·ã~. ser excedidos sob pena de ri-
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car a despeza excedente a cargo de qaem a ti \'ê!' ; uclevi da~ • 
mente autorizado. - Or.tat1io -Rocha. 

A Commissão acceita a 'emenda, que representa, uma real 
vauiagem, que pelo estimulo que, ê de pr-esumir, a!.'.arretarú. 
ao zele da fioscalizacão das obras e· servicos publicos; !luer 
'[lela. consequente din1inuic?o de uma das. fontes de pedtdo-~ 
de· creditos supplcmentares e especiaes. · 

Emenda n. 9 

Art. H - Supprimir as paln.vras «para cada MiniM.erin:., 
rlrpois dr «rlespesa a fixar». 

Arlg_._12, ·13, H e ·15, snbst,ituir pelo seguinte: 
Art. 12- A pt·oposta do Governo i:lividir-sc-ha, quanto 

ao ol'c.amenlo da despesa, em quat.ro partes: despesa ordína
ria. despé~a. extraórrJ.ínacia. clrspesa especial e moYimcn!o .de: 
capit.aes. 

§ t.• A rlespesa. ot•r:linaria. que será descriminada por mi
nisterios e scryiços. comprchende todas as despesas perma
nentes de pessoal 'o mnlerinl r·elutivas a cada exercício, .in
clu:::ive juro:=: dn.;; díYida;; interna e extema. garantias de ,iu
ro~. subven{'ões, auxílios e ontras despesas de igtial naLnre:w. 

. ~ 2.• A de:>pesa exl.raordinaria, igualmente discr·iminad:< 
por ministerios, é const.iluida pela. parte vari:i.vel dccorrenfl• 
rt~ crcditos cspeciae:::. despesas C\'erttriae;:: e õutl'as qlle rl•1 

'pr.ndereú1 .. de avaliação ou previsão. -
' § 3.• A· dc;:pesa· espec.~l é resultante da applicacão de 

fnndos especiaes. constantes' da receita de cada 'exercício-. 
§ t,·.• Como applicacão de capitaes cori~dderam-sc as des

pesa!'- auf.ori7.arlas para acquisicão ou constt'twçã;, c1e bP-ns im
moveis. br.ns de natuNJza indus~rial. material ou edificaçõP.~ 
parn. n.· rle'fE'sa nacional ~ quaesqner outros bens qi1e augmen
tnm o pat.rímonio· da União. bem como as def:.tinadas á amor
tização da:; dividas int.nrna.~ 011 ext.nrna do paiz. O ronsu ffii) 
annnal daqueHes valores. consequent.e á utilização em deprr-

, ciacão será considerado como verba p,;;pecial ele des-pesa extrn.
l)rdinaria. desf.inada ii consW.uição de um « F.undo riA Amnr
tizacão », que figurará como receita e!'.pecinlizada até .'tla ap
plicação definitiva na ;;;nbsf.it-].lit.:ão m1 baixa rlos bens amnr-
t.izados. . 

Art.. -13. A proposla. quanto ú receita, divídir-!'.c-ha. 
igualmente. em quatro· partes: renda Mrf.inaria. renda rx: 
trao!'dinaria. rencln. rom npp1icaoão. e&pelliol ·e mob1iznoão dt' 
capitaes. . 

~ 1,0 
( r:omo está todo () ar L 1.3 do. pl'n.i ecfô) . 

2." A renda ext.raordinaria resultará: 
. 1°, de qu'aesquer rendas percebldas como i.ndemni?.a(lfiet 

fle serviç,o;; extraor{\inarios custeados l)ela União, como :.. dns 
contribuiç-ões para os montepios civil e militar, impostos de 
]ndu.strias e p:z:ofi~sões, ~axas de consnmo de agUa e out_r~s; 
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2•, da cobrança da rtivic'!a att.iva resultantP. de renda~ n:iG 
computadas em exerci.cios anteriores; 

3", das rendas eventuaes. tacs c1>mo multas. rest.itui~ões 
á Fazenda, donativos ~ outra-5. • 

§ 3. • A renda com applicação especial abrangerá tod;ls as 
tnxas · e contribuições destinadas a fundos especiaes . 

.§. 4. • A mobilização de capit.aes será proveniente de: 
a) o prQducto das operações de credito; . 
b) cobrança da divida proveniente de rendas já compu

tadas em exercicios anteriores a debito dos contribuinte;;; 
c) prüducto da ven-da de bens moveis e immove.is per-

ltmcentes á União; ·, 
d) cobranoa de saldos em po.õ~r d()S responsaveis . 
.'\l't. H. A rest\tuição de quanf.ia ind<>.vidarnente pàga 

pela· Fazenda só _será escripturada como receita r.:-ctraordi
naria si occorrer em exercício differente do de pagamento., 

Quando feitas as dt1as opcracões no ·mesmo exercic.io mrr-
fi\ ·a rão uma annuJJae;..ão rle despesa. 

Art.. 15. o~ saldos não applicados da recr.itn d'est.inad:-t 
á const.i tn i~ão de fundo:- e~pccia~s serã-o tran;:ferido.s para 
rlepositos no fim rln cada exerci cio. emqnantn nfin c-om•h1 i cios 
on · l'Xlinrlo;; os servicos n que ;:;e referirem .. _ 

Sala da.:- se!lsões. 10 de - dezembro de 1~0. - Octn1>iO 
Rocha. · · I 

O Relator já deu. oralmente, na 3• . discussão ·.do pro)ecto 
a_;; razões p.orqn~ a Commissão recusa· a. quadrupla classífica
!:flo da rr>cP.H.a e despe~a. est,atni~a nos art.s. i 2 e 13 da 
P.met'Kia snhstil.ut.iva.. embora rec()nhecendn que é, scient.ifi
r.amenl.t'. a 'ma i::: perfeita. ·X a p·1·nl icn. ;;M·Ptn. P.m 11111 paiz rte · 
in~ipientr, edncaQao polit.ica póde ·da-r lo;a.r a perigos. que na. 
propria fl.alia que adaptou. com nma pequena variante, a 
~ln;:sificaçâo. prnposta. t~m ;;ino assi~roa:lados ·nor g-r:m<ie!: e~
I:H'ligt.a!>"' contnb ili;;las· mnstr~s. dtadós no debate. 

Qrtanfo ao riispo~it.ivn do art. H da ~mP.nrla já. se ncha 
rnmprchP.n-di<lo no paragrapho tmico do art. 14, do projecto. 

A Commissáo. porém. ncceita o ctíspo;:;it.ivn d(l ttrt .. f5 dn 
l'hlenda. rara ser _incorporado an pro,iectn. cnjn prer.cif.unrio 
-~nbre rlP.posit.o;:; vem P-Ila complet.ar. 

N. 10 

Ae.creS{!en t.e-se nnrle convier: 
ATL Nn!" co11r.ct'nrins 1'ederaes em que não c~liver pro-

vido o logar de ~r!viio e emq11n.nto pe1·manM'er va~o l'~se 
cn.rgo o coJ.Icr.fM lerú rlireit.:v a ' torta a porcP.ntag•'m rlr.slinada 
n c-ollr~lorcs c escr\vi\es. · 

. Sala . -dns sessões, 14 de dezembro de t9ro. - Camillo 
Pra[es. 
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ANNAES DA' CAMAJ\..\ 

Juslificar.ão 

As oollectorias de rendas pequenas, em regra, não !:liú 
>iervifla~ pol' e.scrivãe~, poNJn e, ;;cnrlo ·p.í.mca a .al't'cr.:v:le~ã '" 
pequena é a remuneração que caberia. áquelle fi.mccionado-

. o escrivão. Si, porém, como agora acontece, o· rogar de escri
vão sn ueha vago, e o collector não tem direito ;i porcentagem 
que aquP.lle funccionario receb-eria, tambem . o co.nector_ f ica 
1nal t·emunerado, não obstante ter a responsabilidade e · o tra-
ho.lho dclle proprio e do escrivão. · . 

O' 1·e.sult.ado é ficarem vagas mnitai; coller.torias· com J)l'(':

juizo não só do Thesouro Nacional, como de outros serviço~ 
rmhlic.os cujo andamento (lepende do furi.ccionamento das col-

. ler.torias. . · 
. Era ·u.t supra-. - Camillo Pra.tes. 

. . A n.at.eria 'de emenda, cuja justificação demonst!t'a a ::ma 
útilidarle; não tem C·abhTIAnto no projE'ct.o, em que· ~~} esl ::tbP. 
lP.cem · os pri'ncipios capii.Ms, os tineamen.tos gerae-5;, ~penati, 
da Cnntahilifladr pnblica. E' as:mmplo de detalhe, que pódf' 
ser at tendidf'l em 1·rgulamrntf'l nn em lei Pspeeíal. · 

N. 11 

Suh-emenria' :í. -emenda · n. 4'4_ da. Commissão de Contabi-
_)jdade: · 

. · § Em todos eis fornecimentos fei tos ás repartições pu-
blicas federaP.s serão · preferimrs. em )~l:tldnrle de condições, 
os J)roponent.es riacionae~. ~- ' 
_, · Sala da!; sessões. 1!" de 1iezembr.o lle 1920: ·_ Ca:m.illo 
Prat.e.~. · 

· É' nm·a !'-llh-t'mr.nda á· r.mcnda .'\.1 rln. · Com missão. man
dando preferir, r-rr1 i!nmlr.arll' ·ctP. cnndicõP.l?., o·s c·.oncnrr~ntes 
nacionaes . .. 

A Commi:;são· arceit:l a ~>.rnenda, . que representa urri mo
vimento dl! jnsti1;a f" pata·ioti>;mo, para »er inserta onde me
lhor coul•er na ~rP.•i:lc'}ão final. · 

N. 12 

Sub- f'ml'ncla á rmcnda n. .'f5 da Commi~sãn. 
Suppr·ima-:::,., n (~rw'lncln fla ' Cornm issfl() • . 

Rio. 1-1 de rlc7.P.m hro r!~ 1 !lo20. __:__ Octfl.;;;n Rnr.lut. 

E' umu · .wb-,P.ml:'nda á r.m~ncta en; q11~ a Commi~são 
mar.don :;;upprimir :1 )Pltra f': do arL 44 do projP.-c~.o. que di:s
pensam de concurrencia pública a arquisir;ão de . . animaes 
para os :;;erviços rnilital' •~s . . · 

A snb- emenda vi;;a mant el' e~:>a : dispensa e a Commíssão 
atendo--se ác; considerac.ões e~endidas da tril:runa, na 3• d is:-
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cí:l~são," palt) Sr. Deput.ndo OClla.vío Rocha.· e á impossibilídane 
pratica de regula.rizar· actualmenl.e a. remonta uo Exerciln, 
por meio de coneurtrencia, acceila a r.menda. . ' 

E.."viENUAS DA COM}.fiSSÃO 

IEm terceira discu~;são o Relator geral jnst.ificon as 97 
e:mr,ndas· offercddas pela Commissão. que adianl.e vão emJ
·m~radas. Dú accqrdo. porém, com aR ~nggestõe:; f~il.as ela h·i
J:m,na pelo Sr. Deputado Octavio Rocha passa ella a offeree.f\r 
mais a·::: sflgnir\te!':, continuando a nnmer-açiín nntarior: 

N. 98 

Ao art. 25, § 2• - Depois das palavra;:. «a euja juris~i
c~ã·O;I) acerP-~e~nt~-se: «nP.ste particular». 

N. 00 

Altere-se a numeraçiio' rlr> art.. 26. cu,;a mnterin pas;;ará 
para depois elo art. 22. 

N. 10 
' 

·Ao arL 40, § J~,. in fine - Depois da palavra «t~ellas~. 
àcorescente-se: «definitivas", ~upprimindo-se o resto do pa
ragrapho. 

· Beguem-S~e as el!lenda's rla Commissão: 

N. l 

Ao cap. I (arts. ia a 3°, § 4n do projeeto), substitua-se 
todo o capitulo pelo s~guinte: 

CAPITULO I 

C!l_~..o,.r.tzA OS SERVIÇOS DE CONTA13lLIDADE 

Art. 1.0 A Contabilidade da União, comprehendende to
dos os actos relativos á gestão do patrimonio nacional, á in-

' ;:;pecçâo e regiRil'O da Receita e·clPsPe5â fedel'al, ~.centralizada 
no Ministerio da Fazenda, sob a ímmediata direcção da Con
tadoria Central da Republica e fiscalização do Tribunal d~ 
Contas: · · · ·· · 

§ L" As contadorias secciouaes dos Ministerios, Correios, 
Telegraphos, estradas de ferro e outros estabelecimentos in
dustriaes da União ficam, para todos os effeitos. subotdi.na.
dos á Contadoria Central da Repubiicu, eabendo a direcc~o 
dessas contadorias a funccionarios· de Fazenda commissiona
dos pelo Pt·esidente ·da Republica em decreto referendado 
pelo Ministro da Fazenda e pela titular do Minist(,l'io reape-
ctivo. r · 
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. ·, . '· 

Art. 2." A: Contadoria Central da. Reuublica orgÍlnizará, 
orientará e·. fiscalizará todos os serviços de eseripturação das 
reJ?~icões federaes, ·expedind? as necessari~s instru~ões, 
ex1gmdo todos os-.elementos de mforma<;ão. e exercendo inspe
cção por funeeionarios àesignados para esse fim. 

Art. 3.0 O registro das oJ)erações de contabilidade far
se-h a, e-~eepto nas colleetorias, pelo· methodo das partidas do
bradas, mediante formulas e modelos organizados pela Con--: 
tadoria Central da Republica. , _ 

Art. 11.• As Delegacias Fiseaes do Thesouro Nacional, as
sim como todas as oontadorias sec.eionaes . organizarão. com 
os elementos proprios e os fornecidos pelas repartieões 
subordinadas, balancetes mensaes . que serão enviados á Con
tadoria Central àa Republica até o ultimo dia do mez seguinte 
áquelle a que se referirem as operações. 

§ Lo Nos balancetes mensaes a r~eit.a e a dc~pl';:;a ~er·iío' 
rigorosamente classificadas. 

· § 2.0 Até i5 de .ianeiro dó peÍ'iodo addicional as rcpar
ticõe~ subordinadas aos diversos ministerios enviarão :\3 re
spectivas contadorias as demonst'raoões da~ rlrspe;:;a;: t>mpe
nliadas durante o anno financeiro. A' vista dessas. demonstra~ 
cões a contadoz>ia respectiva levantará a conta· geral dns des~ 
pesas do repectivo minister:io e a enviará dentm rlc 20 dias 
:i Contadória Central da Repuhlica para organização da eonta 
elas despesas empenhadas exigidas no ar:L n. H. 

Art. 5. •. A Contadoria Central da Republica organizará . 
um balancete trimestral de todas_ as operações de contabili
dade da União, e levantará a. 30 de novembro de cada auno o 
balanco geral do ultimo exercicio financeiro~ · 

Paragrapho unieo. Uma cópia de cada ba1ancete tri
mensal e do balanr;o geral será.· immedia.tamente remettida ao 
presidente do Tl.'ibunal de Contas. · . 

Art. G . o O chefe da Contadoria Central da Republica e 
cs chefes das contadorias seccionaes serão pessoalmente re-
::;ponsaveis pela exactidão e preparo oppnrtuno da· E>E::c:riptu
l'acão, eontas, baiancos ~ demonstr"a~ões dos actos -relativos á 
cereitae despesa federal. . · 

Art. 7. o A fálta de cumprimento das obrigaç.ões imposf,as 
, · pela~ disposicões deste capitulo, ~silr• como das ordens e 

1nstrueções expedidas pelas autoridades competentes _para a 
~>xecucão da contabilidade da União, sujeital'á os rnfractoreii 
á!i penas do art. 35 -da pre$ente lei. 

Ao capitulo ,rr: 

N. 2 

Ao art. 4~, que passará a 8°, redija-se assim: 
Art. 8.,. O ex.ereieio financeiro começa _em 1 dt> janr-;ro 

e termina em 30 de abril do anno seguinte.. ·· · -
. Pa.ragrapho unico. O anno financeiro co_lncide qom o anno 

civil. 
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: hSSÂO EM 2i DE DE~EMBRQ DE 1920 

N. 3 
Ao ::1.r~. 5", que passat·á a 9°, depois da palavra 4:dü•ei

to~», substitua-se a t•edact;ão pela seguinte: 
< Adquil'idos, dcntt·o do anno .financeiro, por eUa. ou seus ·· 

credores.~. 

N. 4 

.:\o JrL. ()•, tllle pnllsará a lO: 

Em vc~ dr~ cquc se não houverem ulLimatlo>, diga-se; 
~que se não ultimarem,,, 

N. 5 
~\o mc::-mo nrl.igo, § i •, em vez àe «ordenan e «arde. 

nadas~. dtSIH~c: ccmpcnhar~ e (j:eropenhadas·.». 

N. 6 
Ao mesmo arL. 6~, §, 2": . • 
Em vc:?:. de ..:ot·deonadas», diga-se: <~:empenhada~ c, in ' 

fine, em vez de carl. 65», diga-se: «dos arts. 70 a 15>. 

N. 7-. 
AI) arL •. I" (que :pasl:lal'ci a· 11), mbstitua-se a 'redacoão 

pela seguir. to : . 
cDepois de :H de marr.m perderão o vigor todQs os cre- . 

dttos m·cam<'nta!•ios, bem clJmo os supplementares e cxtraor-
Ginarios, no. parte 11áo .empenhada.». • · 

N. 8 
Ao a!'L. ij" {que passará a 12) __.. ~m vez de (.Ordenadas.-;, 

diga-se: ccm{Jonhlldas.». 

N. 9 
Ao t1'L u• (qu~ passará a 13) -Em vez de d5 de mai~. 

<liga-~e: c:W dt" maio,, sup:pr~mindo-se. as palavras: <de cads 
ar. no», c n~~•·c~cfmtc-se ma2s: . 

§ 1. • E' licito ao Governo rectifiear a. proposta ~em 
mensagem c~pecin.l, emquanto dependente · de discussão, no 
Congresso o pr•oj(Jclo de orcamento,l>. 

~ 2. • Pat·n n organização da proposta remetl.erão os di
·versos minisl.erios ao da Fazenda, até 20 de abril, os elemen
tos necc~'!a.rio!! áquelle finu. 

N. :10 

· Ao a1>1.. 10 (que passará a H), no n. li, em vez das ex-
I~ressões cmédia desses quantitativoS>, diga-se: <Jllédia des ... 
sas ~rrecadaçõcs.,, 1· 
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ANNA.ES D.~ c.AMARA 

N. 11 

Ao art. iL {que passará a 15) -Em vez de 4.A proposta 
terá o dispositivo,_ diga-se:· «A proposta terá a fórma.>. 

N. 12 

Ao arf .. U (que passa a 16}, depois da palavra «eompre~ 
hensiva>, diga-se: «das· que dependerem de avaliacã.o.~. 

N. 13 · 

Ao mesmo artigo, ~§ 1" e 2~ ~ Supprimam~se. 

N. 14 

Ao art. 16 {que pasb-a a 20), redija-se assim: 
«A proposta terã na Camara. dos Deputados e no Senado 

o andamento determinado pelos respect1vos Regimentos, ve
àado, porém: inserir em projecto de lei d,e orcamento, qua~~ 

l quer diSPOSÍI}ÕCS: . ~ . 
a) que não tenham rcla!.'ão immedial.a coüt a maleria or-

eame.ntaria ou com as finanoas publicas; · 
b) ;.que ten1lam caracter de proposição principal, que deva 

· seguir o~ h·amit.('S estabelecidos para os _project.os de lei; 
" L:) qne, de qualquer mudo, impol'lem em delegação a() 

Poder Executivo de attribuioão privativa do' Congresso; 
d) que, de qualquer fór~ma, augmenLcm vencimentos-, or

denados e"' gratificaÇões de funccianarios ou empregados pn
bllcos ou modifiquem a natureza. e o titulo dos que elles per-
cebeur • 

cl' que aulol'izem ou C(lllsignem dolação :pá.ra servi.ços ·ou 
repartições não anterio1·mente · creados ou previstos em 1.,~ 
ordinarias ·vermanenle.s. · 

N. i5 

Ao art. 17 (que pas:sa a 21) -Em vez de· Directoria G€'t:n.l 
de. Contabilidade, ~diga-se: -«'Contadoria Central da Repu:.. 
hlica.~ · 

N. 16 
Ao mesmo arligo: 
Em vez de «até sete nJezes- apús · o tcrn;o do exercicio:., 

diga-se até 30 de novembro do exerci cio ·seguinte>. · 
Ainda ao mesmo ar'J.igo. no periodo final, .em· vez de c:s! 

as não~ diga-se c:si nãó as>. . 

N. 1.7 

. Ao art: i9 (que passa a 23) - Em ve11 de c:Direetorla 
Geral», diga-_se: 4:Contadoria Centrab. 
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SESSÃO E~! 2:1. DE DEZE~I:BRO DE :1.920 2.81 

~. lS 

~<\.o h1esmo at·L TI· I - i'ub,:l ilua-"e a redae,~ão pc~a se...; 
guinte: 

l(J.\. rcecila ur~,;ada, a at'l'eeadada. a re0olhída aos cofrag 
~et·acs e a por euht•;w !'"nl ';owo a discrimina1:ão da cobrança 
por EsladCls e rcpartit;ões. » · 

N. 1!1 
Ao llle!óflLO art. 1D: 
Accre!'cenl.e-sc ao n. li do artigo o seguinte: 
«Bem a.s:< i m a den ,on:-.lraçii.u da;; des·pesa.~ de ex:erticios 

findos. com indieação da sua nalmeza e do exercício a qus 
pertenciam.» · 

N. 2(). 

Depois do n. H. accresccnlo-se ao arL 19 o seguinte: 
Paragrapho uoico: 

!E.rn ·L'elacão tanl•l á rceeil.a c•1mü á despesa ;:erão anne
xadaE as tabellas pareiaes necc~sarias pal'a esc-larecimento daa 
ccmtas. » 

N. 21 
_t\.o art .. : 22 (que ·pa::;sa a 2ú) depois tle «reguiament"'s ex ... ' 

pedidos:b, na 3& linha, accresecnlc-sc. antes da palavra. ~Qb~ 
a palavrn «e». 

N. 22 
CAPITULO III 

Ao art. 23 (que passa· a 27); 

Ao paragrapho unico, accJ·csce.nf.e-se in fine 4:proce
dendo-sa á cobrant;.a nesse período de accórdo com al! taxas 
anteriores». 

N. 23 

Ac!:rcscentc-se, depois do mesmo urli;;o, o ~eguinte: 

Art. (que ler~ a numeração de 28) :· 
«As l'endas ela União que não forem anceadadas até 3J 

de mar•ço J.o pcriodo addjcional, coustituirilo divida aef.iva, 
que d<werã ser registrada para se proceder. á sua cobra:rn;a 
muncdiata .» 

.N. 2~ 

Ao art .. 2~ Sup!lrima.-se. (A sua materia passa, com: 
redar,eã\l e numeração modificadas, para depois do actua.l 
al'L. 30 do proj ecto.) 
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N. :25' 

Ao a1t. 25 (que pa.;;;sa a 29) : 
AccL·csceote-se ao seu § 4v, in fine, i • · alinee., depois das 

expres&ões «meios ·necesian-OS'l> as s.eguintes: <tao rel!ebi
mento das perteucenleF> ás duas primetras classe~. 

N. ,z6 
Ao art. 27 {que pa!!>sa a 31) 

t."ttinLe, a .;;ua redaooão: · 
Substlitua-se, pela se-

Art. 31. «Serão recolhidas, dentro de 48 horas, aos co
fres do Thesq_uro ou., suas dele~a:cias - as rendas arrecadadas 
velas repartições federaes do .uistrieto Federa) ou das Capi
taes dos Estados e dentro dos prazos fixados pelo mesmo 
Thesouro e suas Deh:igacia"s, rem tabellas registradas pelo Tri
tunal de Contas, as arrecadadas pelas demai-s repartições., 

N.- .2·7 

Ao mesmo arbigo, § zn, 2" alínea e 2" linha, depois da 
;palavra «paragrapho~ diga-se ; «fazerem> em vez de dazer~ •. 

N. 28 

.Ao art. 28 (que passa à. .32) no § 1 •. 
Emyez de; 4:além de pagarem:~>, diga--se: «além de pagar;). 

1"i, ·~9 

Ao art. 30, § f• - Substitua-se a redacçá.Q :Pela segUinte: 
§ L" Sem prejuizo de ulterior decisão do Tribunal de 

o,nta~, ·as autor1dades fis~es. ordenarão o recolhimento 'PI'O
'Ir"isorio das import~ncias que· SUIPPOnb.am, com justas r~ões, 
de~viadas dos cofres publicas, sob pena. de. juros da móra, 
suspensão de íunc.cões e cobranoa executiva.~ salvo delibera-.;ão 
em contrario do Ministiro da Fazenda.. 

-N. 30 

Depois do art. 30 accrescente-se este (que passará a 
::e! 3~) : 

.c:Art. J.5. A's: impoí'tancias entradas.. a qualquer titulo, 
nos cofres das repartições publicas, 5erão levMas á. conta do 
'rbesouro Feder'al e devidamente P.Scrilpturadas na sua eonts
bilidadc. 

N:. 3i 

Ao art. 31. que passa a 36, redija-se assim: 
Art. 31. Os· deposít.os feitos a qualquer titulo nos co

fres !eder&es terão esaipturação espeeia.I. Seguem-se os J)a
ra;raphos de 1 a. 5 sem emendas •. 

.. 
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Ao mesmo artigo, § 6° - Em vez de «todos os bem;!!>, 
{)iga-se, ~ó.mepte, coos benS~J>, o resflo como. está no para
gr1J.pho. 

N. az 
!Ao mesmo art. 31, § 6": acc:o.;rescenle-_se a alinea: 
1:Não se incluem neste dispositivo (do § 6°) cos títulO'> de 

J;!ivir1a publica:, os valores em caunâo nem os recolhidos em 
virtude d~ ordem judicial., 

N. 33 

Ao art. 32 (que passa a 37) - Accrescenteo-se, in-fine: 
-:: ... que poderão ser alienados, a juizo .do Governo. para 

<.Hr.nder á restit!uícão dos mesmos depositas., 

N. 34 
Ao art. 33 (que passa a 38) redija-se assim: 
4:.'\rl. 3S. Como recurso de receita poderá o Thesouro, 

quando autorizado na lei de orçamento, e até a importancia 
fn:ada na autorização. cmit.tir, pela Thesouraria Geral ou 
pelas Delegacias nos E~lados ou em Londres, bilhetes resga
taveis dentro do exercicio financeiro, 

N. 85 

Ao § 1 • do mesmo artigo, ·substitua-se pelo seguinte: 
«.As emissões de taes bilhetes serão registradas no Tri

bunal de ·Contas, ap6s a respectiva operacão, ficando o The
souro obrigado a enviar mensalmente ao mesmo Tribunal 
quacros demonstrativos dos bilhetes emittidos e resgatados.> 

N. 36 
Ao mesmo artigo, §§ 3• e .}• - Gupprimam-se. 
ros arts. 31, 35 e 36 pa~sam respectivamente para 39, 

40 e-<11.) 

N. 37 

Ao art. 37 (que passa a U, accrcscent.e-se i1• fine: 
«c as que o não forem serão devolYidas dentro do mes

mo prazo). 
N. 38 

Ao art. 33 (que passa a H) : 
Supprimam-sc as palavras «P·Jr meio de officio ou te4 

1egrammii"· 
A matnria desse artigo passará para depois dQ artigo 

~eguinto (39) . 
C.- ,.oL X\'. l1) 
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;!()O A~~AES DA C.\MAM 

N. 39 

Ao arL. :m (que passa a 43) - Substitua--se a rcdac\"áO 
pela ~er;uinte.: 

((1:\o casr• de não ~erem re;istraclas a tempo as labella5, 
o pagamento áo' pessoa!, inclusive ajudas de cu::to e gratifi
cacões legaes, será feito a. titulo provisorio, de a<:Qõri!o com 
as distribuicões anteriore-s, alé o registro d.as novas ta-
bellas.~ · 

N. 40 

Ao arL. 40 (que passa a 45) _,__ Supprin1am..,.,se as pala
vras «Por qualquer motivo,. 

N. 41 

Ao art. .u (<]ue passa a 46) - Supprímam-sc, ccpois ela 
lJalana « r.k:>p~:>a » as cspn:s:;õcs: <:.que. consiste na uhl'íg·a~;lo 
[Jat·a o l:::;Ladu de uma obrigação llc pag·umcnlo '->. SuplH'inmm
::~e no me5mo nrt.igo 1:1.5 palavras «auxilias e ~uhvell(;Õel:i:), e 
accresccnle-::tr, Co!llo paragrapho unico. 

Paragraplw uni co. Embora haja credito ·Consignado no 
orçamento, as encommandas de malerlal no estrangeiro pat·a 
qualquer ministerio, só ;podemo ser feitas com prévia acqui
escencia do Ministro da Fazenda. 

N .. 42 

. O mesmo art. H, § 1~ passará a !~7, e os seus §§ 2~ e 
a•, l'CSpecLi\·amenf.e, a 1" O 2", SCndu que llO § :;" (QUL' passa 
a i•) em vez .ctas expressões 1:que será dada quanào julgada 
t;onvenicntc~, depois <las palavrãs «Ministro competente», di
ga-se: «que a dará quando julgar conveniente:~> e accrescen
iem-se depois des-ses pJ.ragraphos, mais os seguintes: 

«§ 3. o E' vedado augmentar os creditos votados com 
quaesquer recursos ou rendas dos serviços, excepto multas 
impostas aoo forne~edores, · as quaes serão consideradas como 
t'edur.ção ck cté·spc•sa r deduzidas nas conl a;, a l)ag·nt·., 

«§ I!. • Os chefes das contahilidactes ministet'iaes, das dos 
Correios. Teleg-raphas e outr~ estnbelecirnentos in.dustriaes 
da Un:ião enviarão- ao Ministro d·a Fazenda e á Contadoria 
Ccnlral da. llcpublica, nl~ o dia 5 d~ caca mer. c sob as penas 
vú al' l . ·ÍÚ. a n~la~·ão das d;•spe:-<a:; elnpenlw.lla:; nu mcr. au
tcriur d1! IJUC tiverem conhecimento.» 

N. 4:1 

Ao àrt. 'k2 (que passa a. .iS) 
guintc, a rcdacciío ()a lcllra a: 

Substitua-se, pela se~ 

<~:a) para i'ol'llecimenlos. cmlJul'a pal·ccl!ado:;, custeados 
por creditas superiores a 5 :000$000.~ 
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X. i4 

'," :11, • ; í ( qu r. pa~~a n 50, letí l'a rr: em vez de ~obras 
rnblk~'?- 1\i:ca-~1': <;:[r:1i>:.1lhos·~. c dcnoi5 ua~ palavras (!Íll
l;C!"('i."S t~ J>:u· i~ ;nab, :u~:;!'''='~"·~ll tr'-~", ~;nLes die «nãn :p~mitti
l'Clll~. êl:?' i'a[<tH<tS ,~a jtlir.o r]ü J'J'CSidenle da TI.cpublica». 

N. 45 

:\o art. 'd, lcllra c - Supnrima-sc a ldtra. c. 

N.'46 

Ao arL .. a - Substílua-se pela seguinte alinca, depois 
da klln1 e, <U1t•.·~ tiq ~ l": 

-.Neste cas!J, si houvct·c.m sido ()Stipulados preços mala
mos ou oulras razões de prcfcrencía, não poderá ser no con
ttac!o aquellc excedido ou estas modificadas, salvo nova c'>n
cun·cncia .I> 

N. 4.i 

.'\O ar!.. 41i, § i~. flcpois das· paia\Tas 4:será. preferid~, 
accresccnte-sc: <~:;::;alvo oulras razões do prcfe•encia prévia-
:ncutc a:;:>i!;"tH.tlauus nu euita! ~, u mais cumu eslü.. · 

N. 48 

Ao mesmo ar L 44, § 1 o - Accre-scente-sé a alínea: 
«:Poderá ser preferida mais de uma proposta quando a. 

coneuncncia 5El fizer pot' unicl3de e o menor preoo desta em 
r'·Jação á mesma qua1ida.de diversificar em cada uma. <1a
qucllas.:;. 

N. 49 

~\11 lll~'~nln arl .. í L d~·,Hii~ dt• ~ :!.··~ at.:r l~t·~~·i.'ltle-~l~: 
«§ 3. o As propostas serão entregues lacradas e abert<t:> 

c lidas d('antc de totJos O!'- concnrrmHes que se aprcsent.anm 
para assistir e!;sa 1\.H·ma.lidade. Cada um rubricará a de tocto~ 
<JS outros e anlcs de qualquer decisão serão publicadas na in
tegra.~ 

N. 50 

AccresceuLc-se, ainda, ao mesmo a.rt. 4,1 o seguinte: 
"§ L • Haja. ou não declaração no editai, presume-se sem

pre qnc o Governo se res'crva o direito de annullar qualquer 
concut·rctH.:ia, pot· despacho motivado, si houver justa. causa ... 

N. 51 

Ao art. 46, que passa a 52, na ietl:ra b) - Termine-se 
esta lcttra, fazendo ponto El virgula, depois da.s expressões 
< dc\'a col't'Cl' a despesa~ c aceresccnle-sc outra Icttra c) ~A 
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cit.açã() e~pres5u, em suas clausulas da lei que os autoriza, e 
a \'el'ba ou credito por unde deve correr.). 

(.:~;; k ll ra:; do ar I ii;u c ). <i) . c ) . {). y } c h ) pasEarão 
respect.iYamcntc para d), c ) , f) g ) . h) e i ) . 

N. G2 

Ao art. ·i7 que passa a 53 - Em >ez de dega!idade do: 
~out·rados~ tliga-se: <legalidade dos mesmos.:.. 

~ •.· :.::; 
A!·t.. -ts. que pa:;sa a G·• - <:-Suypl·ima-sc depois d9 

~cuução, a::; palavras cde garantia.:.. 

N. 5i 

Depois do arL 48, accresoente-se: 
cArl. 55 - A relevaclío de multas applicadas em vr:r.

f.udc de lei ou de conlracto celebt·ados co.zn a ?dministraç~G 
pulJlh:a .. ()rp ~'mlc ti~.: u:;st•ulimento prévio dL> '.!'l'iLunal de Cuu-
ta5.) . · · 

N. 55 

Ao art . 50 que passa a 56 - Substitua-se o seu prearu~ 
bulo pela ~eguinte rcdac~ão : 

~Ao pagamenlo de credores da União por sen•icos ou Jor
r~edmeutos feitos, precedP.rá o seguinte processo.~ 

N. 56 

A•J art. ::,o, lo:!.tra b) - Em vez dB constatado, diga· E ~ 
~apurado.:.. 

N. 57 

Ao me~mo artigo. lettra c) depois de i r•equisitarão:?-, a<:· 
l'l'l.'::t'enk-:;e a aqw:li!'S dJ•! fl' ~'. dt'llll'ú lle d•Ji:;; dias » . 

Ao mesmo artigo e mesma Icl.tra c) depois de creparti
r;õr.s compelcutes'l>, diga-se «para. rJtle, dentro de oito diM, 
nqui::;ilcm o pagamento:., supprimindo-se o re~to da lcttra. 

N. 58 

. \u 111~:s : nv at·l isn. I d !m ,.; tletH.d::; dl.'. <:udL'!;Ut;Üe:; que>, 
<lccrcscente-sc: 

"-Dentro de cinco dias sobre c! las dccidh·ão c:.>... o rcs• 
to como no lexlo. 

N. 59 
· Ag ·art. 51 que passa a 57 na lcllra· a ) <lepois da paf;.wra 
c;eslacucs:<>, accrcsccntc-se ct:que houver de cumpri!-a.:>. 
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:'\n m1\~ma Je!li't'l o; ,>.t lP!Wimnm-~r n;; exrn'r;:.;;[ip~ « rm 
fórma regular:11. 

Na leUra c) em vez de «por esta leh, diga-se 4-:IJ Or lei:., 

N. 60 

Ao ar!. 52 que passa a 58, substitua-se pelo seguinte o 
seu § 1": 

§ 1." « o~ pagamr nlos de dr~p ·~sa;; de m:üf'rial (' prs;;onl 
pertencentes a uma circumstancia poderão ser feitos em ou
tras mediante movimentos de fundos.> 

N . 6i 

Ao art . 5,i que passa a GO- Depoi,; da palaw a « clf'~p (';;n. 
d;ga-se: 4:Cujo pagamento foi requisitado::>, e substitua-se a 
pa!:tna ~revogada:~> por ~ordenada>. 

N. 62 

Ao nrt. !36 que passa a G2 no § 2., - Depois de <~:flaver 
recebido:. accrescenle-se: , <Ou ]nobservancia. de rormalidartd 
regutament.."lrt>s~,. e, em vez de <nacionah diga-se 4:t'eclel·:ib. 

N. 63 

Ao art. 57 que pnssa a. 63 - Antes do paragrapho uni~o. 
q1H~ passa a § 2•, accrescenle-se: 

' "~ i. ft Por occasião d3. tomado. de conta>: dos. pagadores, 
o Tribunal de Contas responsabilizará os ordenadores secun
darias que houverem r equisit.'ldo p agament()S illegaes, n:ül 
suj eitos a r egistro prévio,, 

N. 6.t 

Ao a.r t 58 - Suppritna- i!e. 

N, 65 

Ao art. 62, que pass:~. a 67, accredcenle-se: 
-r:~o caso de rc.stifnicão de sntdos, pl·oeeder-::e--.ha de 

ac:cõrdo com o art. 18, par·agrapho unico. 

N. 6ti 

Ao art. 63, (lue pa~.sa n 6S - Em vez de ~Lrinta dias da 
data d? ultimo pagamênto», diga-~e: çnoventa dias do l'c~eb i
mento~. 
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!'\. ()j 

Ao mesmo artigo 63 - Substitua-se pelo seg-uinte o "":J..ra
grapho unico : 

« Si, além disso. os rcsponst\Ycis não aprcscnl:ll'~'m ~rs con
t~.:; at~ 30 dias após o · anno financeiro, o adiantamento serú 
rons\rlrrarto rtlcance. unnullando-se a escr-iptul'ação ,_la dPspe;;a 
e promo,·endo-se r,ontra elles o exercício fiscah 

N. 68 

Ao url. 64, que passa a 69 :........ Depois de <~:pe~sou.b> accrcs
cr:mle-se: « inr·ln\'-ive s:1lal'ios. diaría~. gralificaçõl'>;, nnxilir•!>. 
parn. a!:Jt.:-uel de c::-sa e pensões~; o mais como está. 

N. 69 

Ao art. 66, que passa. a 71, 2• alinea, onde :::e diz <!:A nata,, 
ciiga-s~: «O anno:&. 

N. 70 

Ao ar!. 67, qnro passn a 72, substí tna-sr. pela srgu intl' a 
sua rr.dac\ãO: 

«.:\.~ di'\;idas de exe.rcicios findos já registradas pelo Tribu
nal de Contas e suas delegacias, serão, logo após o termo do 
excTcicit\ e·scriptura'das como divida fluctuant.e, em nonta nCI
rninal do credn.r, a lhe ser paga desde qt,e se apresente i ~4-!l
(ão pagadora, independente de nova peticão. 

N. 71 
Ao capitulo V: 

Ao ~rt. 73, que pass:x a. 78, na Jett.T:l c} - Em vez de c:do
miniar~~~, {lig-tt-!;C': .zdominicaes~. 

N. 72 

Ao mesmo nrt. 7:1, paragrapho nni~o - Substit.nnm-Qe 
n:s pr:mf!ira.s palavras d~~ pt~.ro.grapl!o nté ~uso comn,um", i>~lu~ 
seguinte-:>: 

« ExC'rplo qnanr!o prlo St'll usn >;<~ rx:ig·it' Q11:1lf!1H~r 1'rfl'l
hui(_'iin~: n mnis c·nmn nn paragTnplln. 

N. 73< 
Ao <trt. i6 ( (1ue pass:1 a 81) - Em Véz de 4:lcvantamenf(l 

do in\·.~ntariOD, di.s-n-sc>, símplesrr;rntc: <!: o invent~riCl'l>. 

N. 74 
Ao mesma art.. 7G. § 1 ··- SubstiLt:a-se o primrir•o p('

rior!n elo parographo. at'ó a palavra. «milit-are;;~. PC'ln ~~·gn in f": 
"Os ilm11ovei>; da União rrr,· caso nenhum serão c~dido~. a 

Wnlo gratnito, Pa<1'a uso p:u·U~ulnr, níncla que ll funce~onrwios 
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pnl.tli~·n~'. riYi.~ (lU milif.nl'~!':, ."nlvo nos r'~bo;;:. rin rcsid~nci:l oiJI'i
l!·ut.)71f1, ~m \'ll'indc d·~ dl>'i[>oi'i(}iin de ld nu t·egulamc·nt•b, 

O :Y·;Io .:lo paragrapho c:onstiluírú uma al'll~n. 

N. 75, 

An mf:'~rr.o art.. 7ü, no § 3• - Em vez rle «arrendamento, 
diga-se locação e acr:re:sccnte-se, depois de «P,?o<ler Lc"'isla.tivo» 
as pal:<vras; «e concurrencia publica;,, "" ' 

N. 76 

Ao mesmo § 3•, do referido arL 76, substiLua-se a· actual 
alinen pela seguinte: 

eA con.currcncia sérá igualmente obrígatoría quanrlo se 
trata é!r. locac:ão, por t('mpo inferi"r .a nGv~ annos ele im-
moV('!iS cujo valor seja superior' a 50 :vüü$00'(). ' 

N. 77 

Ao art. 77 que passa a S2, .No § 1" : Em vez de <~:appro
vndos petas Dit~ctoria;; dr Contabilidadil dos mini:>terios». 
íliga-se «,organizados ~)·l'·la Conturloriu. Centr3il da Republica e 
no mei'mo paragrnpho, drpoi'> da paln\TU. «matel'ial:s>. ,;nhsti-
1lHl-se a redac~~ão pt'lll :wgn in te: « n i>nrt nn tu reza. sru pt·e~o 
r i'IJII dr;o.lino~. 

N. '78 

Ao mesmo al'iigo 1i, ~ 3o: SuhsLi!.ua-se a red'acc:5o pela 
se;uinle: 

«0 Tribunal de Contas exercerá vigilanc.ia sobre a n.cqui
-,ição, a conserva{}ilo e o emprego do material, inddc>Jmr1o aos 
l\linü:tr.rios ou ao Con~rrs~o as providencia,; a esse rim con
\'C'Hientüs.» 

Para esse effeíto e por func.cionarios que designar. po
del'ú. fazer inspeetões salteadas na c~cripturac:ão e assi,:,tir ao.s. 
h:tlnnços semcstrae;;. 

N. 7'9 

J\o art. í$ (que 'Passa a 82) : 
Dig-a-se ~Federal)} .:m vez de «!.\aciona h> e accr~.scente-sc: 
~ 3.• Os ben:; moveis de ntlor inferior a cinco eonlos de 

réis ··"ô poder5o ser al~enados mediant~ ~utori:mçã~ do _Mi
ni<;h•o n cujo cnil'gu esbvcr a sua re~!.Wcf.l\'n .:J,dimmn>t.rac;uo e 
os r~e valor 5ioperim· úquelln f]ut:m.tHl, mP-rl·m~w or:.toE~m oio 
mesmo J\[inistro e autorizaçii.o e5'pec•tal elo Pr('SH:lente C!! Re~ 
publica e sempr~ mn has~a publlcª, 
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CAPITULO VI 

DOS RESPONSAVEIS POR BENS PUBLrCOS 

;N. 80 

Onde se d-iz, na eplgraphe: «Das fianças~, diga-se; «Das 
<'auçõe.s).. · · ·--· ··· - · 

N. Si 

Sullstitua-se todo o capitulo, part.e I (arts. 79 a 81)J 
pelos seguintes artigos, de ns. 84 a 87. ·- · 

'Art. 8-í. Os funccionarios encarregados de p-agamentos, 
arrecadação ou guarda de din'heiros publicas ou responsa
wís por> quaesquer bens ld11 União, só entrarão em exeroicio 
após haverem prestado a·s cauções fixadas em regulamentos 
ou, em falta destes, em tabeUas organizadas triennalmente 
pe1os ministerios e registradas pelo Tribunal de Contas. 

§ 1.0 Do regristro e conteúdo das tabellas dará o Tribu
nal conhecimento ao Thesouro para que sejam aoceitas novas 
cauções ou alteradas as e.\:ístentes, de accôrdo com a nov31 
fixa~o-

§ 2." No caso de 5~e tornarem precisas alterações antes 
<le 'findo o triennio, fal-as-hão os I\'línistros, commnnicando 
o a e to ao Tribunail kl'e Contas, para o respectivo regislro. 

§ 3." Será responsavel so-lidariamente pelo alcance, até 
o limite da caução regulamentar, a autoridade quo bouver 
per'mittido o e:Kercicio de qualquer 1'uncciona'l'io, indepen ... 

' dente de caucão, salvo o caso de substituiç:ão necessaria do 
respon~avel por fallecimento ou falta im>p'l"evista tlcst.e. 

Art. 85. A caução a que se refere o a.rtigo an~edent.e, 
ll!erá. sempre pignoraticia e constituída por a:polices da di
vilda publica federal, cadernetas das caixas cconomicas fe
deraes ou dinheiro, salvo: 

a) tratando-se ~e ímp01·tancia su,perior a 50 :000'11, em 
que é permittida a garantia· hypothecaria; 

b) Q!Uando inferio!' a iO:OOIL'$ e o permittirem regu
lamentos especiaes, c-aso em que poderá ser acpeita a sim-

. J)les caução fideijussoria, dada por associações de classe ou 
outras ínstitliições de notaria idon.:idradte, 1'iscaa.lizadas peJo 
Governo e cu:io capital integral não seja, inferior á meta.ie 
do valor das fiamças por e lias prestadas. 

Art. 86. As cauções de valor super]or a 10:000~ serf<o 
obrigatoriamente -prestadas no Thesouro e suas deleg-acias. 

A~ de importancia inferior, reaes ou fideijussorias 'PO
darão ser prestadas nas repa!I'ticões de quo os funccio!!arios 
da-penderem, tornando-se effectivas, quando reaes, pelo sim
ples deposito. O recibo deste constituirá o instrumento bas-

. · tante <!a caução. 
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Art.. 87. A.s cauções, excepto o.s que forem consfituid:ls 
por hypothecas, não dependerão do julgamento do Tribunal 
tie Conta~. cabendo, P.O.rém, a. este, verificar si foram presta
das por todos os rP.sponsa.veis por bens publicos. 

H - Da tomada de contas: 

N. 82 

Ao art. S4 (que passa a !lO) - Faca-se ponto na palavr:l 
«annua.lment.e:~> o accrescente-se, depois della, «A dos exacto
r cs. e pagadores terá por'base$ seguindQ-se depois o N<;l.o do 
art1go. · 

N. 83 

Ao mesmo artigo, § 1 o: 
Sul?prima-:,se · na 3" linha as palavras: <IOU organizar.~> e, 

na 5• hnha, diga-se, em vez de ltba!anço:~>: <::verificacão•. 

N. 84 

Ao mesmo artigo, § 2• - Supprima-se . 

N. 85 
Ao art. 8G (que passa a 91) : Em vez do otdous met.es">, 

diga-se: ~um anno» .. 

N. 86· 

Ao art. 86 (que .passa a 92) : Supprimir as palavras «~ob 
a direcção do delegado do respectivo Tribooab. 

Ao :xrt. 88 (que· passa a 94) : No seu paragrapho unico: 
Depois das expressões ~tomada de contas~, sub-stitiua-se a. r e
dacção pela seguinte: «os termos de Yet'ificac;ão, que set'áo 
feitos semestralmente por funccionarios designados pelo. au
tOl'id::tde competente e constarão tambem de termos l!lvrados 
u.os livros do responsa"Vel e ~lor este ussignado:>:~>. . 

N. 83 

~~o éH'L 9.2 c SE'tls pa\'ügl'aphos: Supp1·ima-se . 

N. 89 

Aos arts. 03, 9-~. % c; (lll: Snhslí!uam:.~c CSli'<; ar tigo:> 
pelo .~C'guink, unico, que~ tomar:i n n. dr 98: 

Art. 98. Organizados os pt·ocessos de tomada de conta>~, 
serão clles remettidos ao T ribunal de Contas para julgamento 
aflm de sei· o responsavel julgado quite. em credito ou em 
debito com a Fazenda Federal. Neste ultimo caso, não acu
dindo o responsavel ou seus herdeiros ou fiadores, á. alie
nacão administrativa da cauç~o, proseg).lindo-se na execuçiio 
{ia sentença 
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N. 90 

(Os arts. 97, 98. 99 e 1()10 - passarão respectivnmcntt! 
para 99, 10(), 101 e 102.) 

Suppl'imu.-sc o art. 10-i do projecto ·-

N. 91 

O art. 102 passa para o fim, sob n. 109. 

N. 92 

· Depois do arL. 10:1., do § 1•, accrcscent.em-se os segninf.PI! 
artigos sob . o titulo 

Disposições aera1J3 

Art. 103. A ConLadoria Central da Republ~ea, ereacla no 
art. 1 • desta lei, exercerá as funcções seguintes: 

Quanto ao orçamento 

a) organização das propostas orçamentarias da receita e 
dt>SIH~;;a da Uniã.o: 

li) nlwrlnra. da ~':':rl'iTJittração rr prirJ1'i rm conla!'; Pspr
ciaes, que registrarão não sómente os craditos or~amenLa
rios como os su'[)plementares. e:t!traordinarios ou especíaes; 

c) fiscalização da. contabilidade do .empenho das de:'!
pcsas: 

d ) cscríplnração da;; d~:spesas aulot"\zada;; e liquidada!;: 
para pagamento depois de examinados os processos pela Di
rr>ctoria da Despesa: 

· e) demonstracão do destino dos creditas orcamentarios. 
quando se trate do pedido dos credítos supplementar~s. 

Quanto ao Pctrimonio 

n.) crn!ra!izn~fin dr 1 od o;; o;; lançamt:mtrl's referl'nfr ~ n0 
Mtivo e passivo da União e constantes dos b:ilanço<: das re
partições subordinadas; 

b) fisoolização permanente do patrimonio; . 
t•! eentraHzação de todas as operaçõ~s relat!vas ;1,; dlvi 

d~s interna. e."Cterna e fluctuante, bem como de toda~ as oru~ 
rMões de credito qu~ modifrquem o patrimonio; 

d) organi-z~ção dos ·balanço~ annuaes do patrimonio. 

Quan.'rl rí rNf'ila ,, 'rlrspP.,ço. 

a) centralização de todos os balanços de receita e des
P~"":t rrmrll.idos m(\nsalnwn rc pl'las ycpurt ições suhordin:uln~ 
com o vist.ô do dele~do do Tribunal de Contas; 

b l fiscalizacão oo observancia ás regra;; de ccntallilidade 
em quaesquer repartições publicas ou estabelecimentos in~ 
dustriaes civis ou militares da União; 
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e) orgainr.nt:ão e csLatisLica permanente: de f.ódos os da
do:. rt•lnl i\·o" ;i rr•ct•ila ,. a dt~i'p (•~a pnldwa: 

d) organização das contas n !:>er em apresentadas áo -Con
!:!resso; 
' e) organiZJação dos bal•moos geraes ou definitivos da re-
Ct'i 1 n o rir• ;,; pesa de ··ada ;•x:t·ec:icin, t.ll'monslrandn: 

Em relação ti receitll. orcamentaria: 
I, a previsão oroamentarill, discriminadamente por para

g'I'aphos; 
II. n. nrreca-dar.ao ~ffect1Yn, tambem discriminada ; 
UI, o excesso ou dcscesso da lWCVlsrw sobre n. nrrPca

<lnt~ão: 
IV, os saldos por cobrar que passaram a constituir di

Yidn. activa do exercício. 
F.m l'<'la~ão Ct clcspr·"a nJ'ÇlWl!.•nf az·ia: 
r, os creditas orçamentarios, supplement-'lres, e:s::tr:wrdi

mrios e especiaes; 
n. ns drspr. ~u~ f,ila;; JW l' ronta rlM r1·rdilnf; ynladn;;: 
III, 0-" ;;aldo.:: da clr:::pP~a .~mprnh:Hla q11 f' pn,;;;;u•an1 :t 

ronsl.iluir diYida fluctuante: 
IV. as sobr•as de credito~ sem npr,Jica(:ão. 

N. 93 
Accrescente-se mais: 
§ 1.• As primeiras nomea~~õe!:> dos i'uncc-ion"l.rios destCl 

quadro serão feit:1s em comnüssão por espaço de tres annos. 
E, sómente :1pós esse periodo e verificada a plena execucão 
dos :::ervi-oos cr esdos por essa. lei s!\rão nrovidos com as no
m(>a')ões effectivas aquelle.:: i'uncciona.rios que tiverem, n. 
,luizn elo contatlor geral, dado -proYas de compef.encia e nssi
cluidade. 

§ 2.• Para (IS nomearões t:-m commíssão terão pl'c.fe
rencia: 

a) os empregados de Fa7.enda c. após elles, os addidos de 
<lrmui:> ministcl'io,.. ('Om:tan!n fJlH'. un~ (' out.t•o;:.. [('.t1ham Lra
lmlh~H!o) nn srct":it) da ''.::rei pl ul'al'ii (J po1· pu l'l i das rlolJrarlai\ t(o 
Thesouro r t.rnhnm dado !1l"OYa:; • :::uffleicni.P.:: de CO!l lH~cim• :,üo 
tl'elmieo de tnH~ s crvi,~n;:;. n juizo dn (~onl :ldt•r g·cl'Ul: 

b) os funccionarios de conta"bilidnne elos outros minis-
terias: 

c) os addidos. 

Accrescrntc-se mais: 
Art. 10·L O quadro do pes::;oal da. Contadoria Centr.1l da 

Rcpublica ser.1 o seguinte, cnm os Yrncimcntos da tabelln. 
:mnexa: 

1 contador chefe: 
·J sub-contador; · 
~ guardas linos chefes de s~cçiio; 
~!" goordns-livros ajudante3; 
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20 auxiliares technicos; 
1 dactylographo ; 
1 continuo-arcbisvistn.; 
1 servente. 

~ - N. 94 
, Accrescente-se ; 

Art. 1ü5. A Direct.oria Geral de Contabi1idade Publicn. 
passará a denominar-se Conl;abili&.l.de do Ministerio da Fa
zenda · realizando sómente os servi~os dessa naturezo. no 
mesmo minister·io. · • 

N 95 

'Accrescente- se, como art. 106 ou onde convier: 
Art . 106. Para a toma&l. de contas em atrazo até a pre

sente lei entrar em ex:ecução, serão nomeadas commissões es
peciaes, que as tomarão mediante exame arithmet.ico e con
:rronta0ão do·s docum<-nlos .justificalivos das dcspl'sas, danrl•1-
se quitação aos rcsponsaveis. quando regulal'em as contas. 

Paragrapho unico. Si fôr apurado alcflnM, será, então. 
processada a conta de ace.url1o com a lt>gislaoão em vigor . 

N. 96 

Arc:rt:;;crnt,'m-sc, sob o titulo 

c!'! _r.;~guin! es artigos: . 
Art. :107 . O Governo organhar:i. as insfrnc!;-·:'ie:: pro\'l!'o

rias que for em nece~sarias p;n'a a execu.ção da· prescnt('. l<':i, 
~evendo. out.rosim, expedir. de accõrdv com os l)trceílo::; tlesla. 
e dentro de .t1m· annn - o Itegnlamenfo Grral de Conl.ahi\idact~ 
Pnblica. 

··Art.. 1 OS. AM ar.lunPs rli-rPcl C\ r c;; r\o~ -s t>.rviço;; d~ conta
bilidadl'! ~ão a;:~egurarl::u; foflas w~ vantagr.ns do carp;o, poden
rlo, entretanto, ·rs nov ernn, l r ansfc-ril-os dt' t;ma.s 11ara onn·a:; 
r epartiçõf.;;. ronform~ Ih•~ parrr. r.r cortvPniPnle. 

Sala das Commissõe~. H de dezembro de 19~0. - Josinn 
de Araujo, Prrsidentl'l e Re!alor. - João M<tngabeira. - J r•á•1 
Cabral. - Joaqttim ül"i: Osorio. - Salles J-un·lor. - Bum·que 
?\'aza-reth. . , 

N. 9i 

Accreseente-se i n {in~. a seguinte: 
(TabeHs a _que se referE:; o art. 104 da 1ei) . 

Quadro do pessoa.! da Contadoria Central da Re:publica: 
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Ordenado GraLifieacão Vencimento 
·]101' cargo 

f cQntador-chefe. . . f2:0UO$UUU ü:000$\!00 1 ti: OOO;ttlliO 
1 r-;ub-cont.adm·. 10 ;01)()$llUU 5:000$0UU 10:000~000 
3 guarda-livros, ehcfes 

de seccão . 8:UOO$Ull0 1:000~000 1:.!:UOO~OOU 
9 guard .. -li vros, a.iu-

dantes . . .. .. . 6: ·100$001) :J: 2ooa·,{){lo 0:6!JO~OlJU 
!;0 au:xilial'rs tet;huicos. :i :800$00() :.l: l!Olt·'f.OOO 7:200SUUO 

1 dactylogi'aplw ;) :~-00${!1{)0 I :GtJ0$000 -i :800~0ÓO 
1 contínuo - archivisla :.: : -iO'J·$000 1 ;:.;f)Q$0UI) :.; : u(H.lí:oon 
i servenLc . . . . 1:600$000 sousouo ~ ;.i00$00Q 

::!a f a da Comw b;:;;io rJ0 ContabilidarJe Publica, ~O de r:e
zembro dn 1920. - Josüw de Arau-jo, ·.Prcsidenle e. Relator. 
- Jaaqrâm L ui:; O:>ol'ÍO. - João Mauyabeint. - BtHLrctue 
;vazareth. 

PROJE:C'tO N, 693, DE 1920 

OJ•(J"aniza a Conta.biliàade da União e dâ outra~ providencia~, 

CAPITULO I 

CENTII.ALIÚl.ÇXO DOS SEFI.VIÇOS DE CO:!STABALID.IDE 

· Art. L" A Contabilidade da União Federal, colllpreheii
dendo todos os actos n.·lativos á gestão do .Patrímonio Nacional, 
:i vigilandn. e l't'.r;bí.ro úa t•rceita e despesa federal. é t:eutra
lizaàa uu 1\Hnislerio da I<'azcnda, sob a. immediata dependen...; 
cia da JJi1·eclo1'ia Gerar da Contabilidade Publica e a fiscali
za~.;ào du Tribunal de Contas. 

~ J.• Os scniços de l:Untabilídade dos ministerios, rias 
estradas de ferro, corL'eios c lclcgraphos ficam, para todos os 
J'ffeHo~. subordiuado8 ao !llinistcrio da Fazenda, cabendo a 
direq;ãu desses 1;e.rvi~,os a Junccionar-ios de Fazenda, com
missionallus pelo l'rcsidonlc da Rcpublica, em decreto refe ... 

. l'cudado pelo l\linistc1·io da Fazenda c pelo interessado uo ser
·vil'o. · s ~~-• Aos acl.uaes dit·ccctorcs dos servicos de contabili~ 
•lade :\'ão as!:iegm•adas todas as vanlagens do cargo, podendo, 
cnlrctanlo, a UoYet·nu, transferir-os de umas para outras rc,. 
p<Jrllc.õe~, r.onformc lhe J)arccct· conveniente. 

Art. 2.• r\o •lcscmpenho das attribuicões de dircccão, a 
Dirccloria Gl:'ral de Co11tabilidade promoverá a execução uni
Joemc de todos o~ :<crvi\:.os de contabilidade da União, expe
dindo instruc~,;ões para a. realiza.;:ão dos serviços e exercendo 
nelles íiscalizacão as~idua. 

§ 1.0 Essa. fiscalização tornar-se-ha effectiva. assim pelo' 
exame dos balancetes e qu:ulsquer outros documentos de co:q~ 
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t~llilidade, como pelas iu.;;pl:!c<:;úcs frequentes por funcciona
rlOs habeis, em todo e qualquet· scrvir;o de contabilidade, para 
:verificar si são cumpridas as leis e iustrucoões em vigor. 

§ 2. • O registro da~ operações de contabilidade far-se-ha, 
cx~epto na~ _coii..:dvi:ias. pelo metiloqo de partidas dobradas, 
segundo moaelos approvados pela Dll"ectoria Geral de Con
tabilidade, os quaes serão integralmente obsenrados em todo:; 
os serviços da União. 

Art. 3." O director geral e o::; chefes de serviços de con
tabilidade• dos ministerios serão pe;ssoalmentc · rcsponsaveis 
pela ~actidão e preparo opportuno ·cta escrípturacão. contas, 
balanços e demonstraçõe:; dos actos relativos á receita e 
de.~}Je:sa. :i'edcral. 

§ 1: A Dirct:toria Geral de Contabilidade organizará 
Dleu::almente quadros summarios da receita arrecadada e da 
de:spe:;a realizada 110 Disll·icto Federal, do:; UJQVimenlo::; de 
funrlos c operações de creditas, durante o mez anterior e tri
me:>lralmentc dos actos relativos ás operacões realiz.adas em 
iuliu a l" uiiw, deeot'l'ü::o.~ dui:; llli~Ze~ apü;; rada quartel . 

§ ~. • As Delegacias Fiscaes do Th~souro Federal e todas 
as repartições cent.raes de contabilidade organizarão, com os 
eiementos proprios e os fornecidos pelas repartições subordi
nadas - balancetes mensaes que, sob pena de responsabili
dadtJ dos delegados e contadores, deverão ser enviados ao di
rector geral de Contabilidade, até o ultimo dia do mez se
guinte ao que se refe-riram as upcta':0cs . 

§ 3." Até 15 de janeiro do periodo addicional, as repar
tições subordinadas aos diversos. ministeríos enviarão sob as 
J)cnas do art. 35, ás respectivas directorias de ContabiUdade, 
<lcmons lraçõcs da.:; dcspcsa:s cmpcnltadas dm·anlc o anno fi
nanceiro. 

. A' vista dessas demon.stracões. as direetorias de conta
bili•.latte. Jt:YUlllaJJCk• a contn <;l~t' ltl das dCS [H'.~\IS dos l'l?.:;pceti -

. vo;; minísterios, remette-la.-hão, sem demora, á Directoria 
Geral de Contabilidade Publica, para. a organizacão da conta 
GU::' •.i•:"lJC::iU!õ •'l11Pl'l11la•.l;(:), co :,ig itla no aei. 1!1. H. U. 

§ 4.• De todos os balancetes, balanços e demonstrações 
da l'Ct:Ciln c du uc~p~~a. s•~t·~t t•n\"iauo um I~ XCllll>la L' :J.O Tri
bunal de Contas, para a fiscalizacão dos respectivos servicos. 

• 

CAPITULO 11 

DO EXE.RCICIO L·'li:I\ANCF.IRO - onÇAMENTO E CONTAS DA OESTÁO 
Fl~ANCEIRA 

Al'l. 4.0 o o:\:ercicio íio.anceiro principiará em i d~ ja
neito do anno l'inancl:irtJ q ue lhe t.lér t ) nome c lcnuinat·a em 
30 de abril do" anno seguinte. . 

Art. 5.• Pertenr,em ao e:s:ercicio sómente .as oper~s 
relativas aos serviços feitos pela ou para a. 'Ç"n11io e Bt)S dz
reitos por cita ou por seus credot·es adqull'ldos, dentro do 
enno t'inanc~iro. 
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Art. G.~ O periodo addicional s~rá empregado, até 31 uc 
mut·~·n, na real iza~~ão da"' OIH~t·a~:.õcs ele l'I!L:Cita c <le:;pc:;a. qne 
.se não houverem ultimado dentro do anno financeiro; e da
quclla data até 30 de abril, na liquidáção e encerramento 
das contas do exercicio. 

s J." Ná(l ,;c pnde!'Ü d•.'IÜt·o •ktttlliÚle lJCriodo utdenal' 
(li!~iJ l'Sll. n•JYa pnt· cnnla do excrei('ÍD. sinrw pagar apeuu;; a:s 
qLw I h:r~n~m t;ido ordenada., al<~ á expin1~·ão do anno finan
ceiro. 

~ ::.· :\ despesa ot•denuda Jenli:•1 uu amw :rinanceit·o c que 
não tiver sido paga até 31 de março, será liquidada na fórma 
do art. 65. 

Art. 7.• Findo o periodo addicional, perde1·ão o vigor to
dos os creditas or~:amentarios. 

Art. 8.• Os creditas especiaes, que em virtude de dispo
siçãu de lei vigorarem por varios exercicios, serão regulados, 
nos primeiros, peio :systema da gestão, transporLa.ndo-se de 
wn a Olltl"n a111w J'inatw<•irn u::; :;alrlo~ aTlltl'aclos e a:-; r!•.•=-p••::;u:> 
ordenadas até 31 de dezembro e não pagas; mas no ultimo 
cxcrcicio, vigorarrio, como os demais ereàitos, até 31 de marco. 

Art. 0.0 O Governo enviará á Garoara dos Deputados até 
Hi de maio J<:- cada unn~r. a propot:ta cll: fixaçflo da Llespcsu, 
com o calculo da receita geral da Republica, para servir de 
lJase á iniciativa da lei de orçamento. 

Art: 10. A proposta do Governo será acompanhada dos 
~cguintes documentos: 

I. TalJellas cxpl iculinl~ de I o Lias a,; ,.el'!Jas da despesa de 
cada minislerio, Llc qn<~ cons l •~m clísr:l'íminadamente as rcla
iívas ao pessoal e ao material, com a menção das leis que de
let•mi nam on mtl OL' izan1 as df';;pcsns; o •·on reonl o da~ Yet·lJas 
propostas com as Que vigoraram no exercicio anterior; o mo
tivo da divergencia que o confronto demonstrar e, bem assim, 
a indica~·ão da C:5P''Cir rm quP dcn-: sr'l' I't~n.lizada a de'>:pesa. 

H. Quadros demonstrativos dos titulos de receita, com 
indica~;ão da5 leis qne os tegerem, das rendas arrecadadas 
nos tres ultimo~ exercícios e no primeiro trimestre do em 
vigor. e a média ·entre esses quantitativos, confrontada com 
o calculo da receita. 

IH. Quadros demonstrativos dos impostos effectivamente 
pagos no::; mesmos exercícios em cada Estado da União. 

IV. Rclar.ão rias verbas do material, que, em virtude da 
impossibilidaár de ~erem os_ pagamentos effeotuados no Tl.!e
~ouro ou nas suas dclegacms, o devem ser nas repartl~oes 
interessadas. mediante adeantamentos sujeitos ao regirnen de 
comprovaoão posterior. 

V . Relação das verbas para as quaes poderá o Governo 
abrir CL'edítos supplementares. 

VI. Tabella dos creditas addicionaes abertos no ultimo 
e:xercici o . 

VII. Balanço c. contas. do exercicio_ ~ncerrado ero _30 de 
abril do anno antenor, dev1damente ve1'1f1cados pelo Tnbunal 
àe Contas .• 
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VIII. Demonstração, por milli$tcrio, da despesa emp.'}
nhada durante o ultimo anno financeiro. 

Art. 11. A proposta terá o dispositiyo de prujecto de lei 
com a esperializa•;<io. em at-Ligo..; ~uecessivos, na primeira 
parte, da de~pc:-;a a. flxat· para cada minist.erio, e a ·dclern!i
nação dl:~. C'~pec.íe em que deve ser paga; e a d iscriminação, 
na. se<;unda part(', do calculo da receita, conforme os ctiffe
rcnles titulo;; <te renda, bem como da cspecie a art'ccadar, di
vidida ~ receita geral dfl União em ordinaria, extraordinatia 
e c~pee1al. 

Ar L i2. A pro.po~ta do Governo dividir-se-ha., quanlo 
ao Ol\~anwnto da ul'-spe:::a, l'l1l llua~ pat·les, uma, fixa, rclath·a 
ás J!•spe::;as permaHentc·:; e uuil'<!, Yaria...-el, comprchcusiY<~ 
das que se não incluh·cm nas prímeims. 

§ 1." Para o3 effciio-5 drsLc artigo, consideram-se per
manen~c;; a~ dC2-JW<'LI~ que, por sua natut·e:~:a. tenham esse ea
racte-r, como as Yerbas <1Cstimdas ao scrvico da divida pu
blica e ás garantias de juros, bem como aos pagamentos de
vidos a titulo de subsidio, rep;:csentação, vencimentos, pen
sões ou aposentadorias . 

. § -::.." A pat·lc nriavcl eomp<·t.:llCnderá todas as dcspe~a:> 
autorizados por creditas cspeeiac:; c outt·as que_ depender~m 
de a,·aUação ou pre\·isã.o. 

Art. 13. A recei!f.l. ordinaria comprehenderà; 
!. A renda «t.ributaria». 
li. A renda «patrimonial». pro\·eniente ilos bens immo

veis da União. da renda de capitaes. da e::s:ploração dos bem 
moveis ou da alírnação destes, quando não ,3.pplíca':eís ao ser
viço publico. 

UI. A t·cnàa «inclustrlal~, ·oriunda dtts estradas etc rerN, 
linoos uc navegação, serviços post.:tc:;, telcgraphicos c tele
;n.honicos, ~n·:;enaes, officinas, institulos de in.struc~-ão e assis· 
tencia, laboratorio c quaesqucr -cslabelecimentos da O nião .. 

Arl. l·L A receita exlraordinaria resultará: 
l. lio produeto de quae:;quer opm·aç.ões de credito. 
li. doa cobrança da divida actlva. 
TU. Das rendas enntuacs, taes como mulLas, rcsliluicõcs 

á Fazenda, alienação de bens immoveis c donativos. 
Paragropho unico. A rcst.iiui•:5o de quanUa inúevida

mento :ragf.l. pela. l;)l.lcnda :;0 será. escripturada. como receita 
~xtraordinaria si oC{:orrcr em ~:xcrcicio dii'ferentc do pa
g-amento. 

Quando fcilas a·,; duas Otlct·a•:õcs no me:;mo t•xcrcido ll11J-

lintl'ão llllla annula\"[í.(l {!c üestwsu. -
Art. 15. A rcéeiLa especi~l abrangerá todas as rendas 

àeslinada5 a. funãos especiaes. 
Art. 16. A l)roposta tcl'á na Camara dos Deputados c no 

Senado o ana.damcnto àcl.cnninado pelo~ rcspectiyo,; ltcgimcu
tos, sendo, ,porém, vedado inserir em projecto de lei do orca.
mento disposições que não tiverem relllçã·o immediata com 
a matcria. orça.mcnLaria ou que tiverem caracter de proposi-
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ção principal que de qualquer modo importarem em delega
ção ao Poder Executivo de attribuição do Congresso, augm.en
tarem o quanLitJJtivo ou alterarem a natureza de voncimentos 
de funccionarios ou empregados publicos, ou concederem cre
dites para repartições ou serviços não organizados em vir
tude de leis ordinarias, salvo as que .tiverem sido de cru.a.I
qucr modo, em data anterior a desta lei. 

Art. 17. As contas da despesa c receita rle cada exercicio 
financeiro serão organizadas pela Dircctoria Gez·al de Con
tabílidde, até sete m.ezes após o termo do exerckio, e, em se
guida, submettidas ao exame do Tribunal de Contas. Si a.s 
não I'eceber até o fim do anuo em que terminar o exercicio 
o Tribunal de Contas as organizará de aecõrdo com os ele
mentos que possuir. 

Art. iS. As contas do exercicio finauceiro compreheu-
derão: · 

I. A conta do orcamento. 
II. O balanço do patrimonio. 
Art. 19. A conta do orcamento, que será organizada d\3 

conformidade com as instruPç-ões e modelos expedidos pela 
Directoria Gera-I de Contabilidade, conterá: 

I. A reeei{ll. orcada, a anecadação realizada, a impor
t:mcia recolhida aos cofres geraes; a importancia a arrecadar 
e. a que ficou em poder de perceptores; a discriminação da 
cobran~ por Estados e repa:rticões. 

II. A desrJesa fixada na lei annua. ou em cr-e.ditos espe
ciaes supplementares e extraordinarios e a effectivamente. 
realizada; as obl'íg,::u;ões de pagamento assumidas no exerci
cio; as que deixaram de ser pagas; os excessos de credito ou 
debito em cada verba. 

Art. 20. O halanco do patrimonio abr,qngerá:': 
I. Todos os bens moveis e immoveis da União, empre

gados no servico publico ou disponíveis, com .indicacão das 
modificações operadas durante o e:xeroioio. · n. A divida activa e passiVA.. 

nr. A conta da Thesouraria, que exporá os movimentos 
d~ fundos, as emissões e reembol[;os de effeitos. as receitas 
o <lespesas em conta corrente e operações oong-encres, inclu
sive quaesquer pagl!'l.roentos feitos, em nome do Thesouro Fe
deral por estabelecimentos bancarias. 

Art. 21. Examinadas pelo Tribunal rle Contas as contas 
do exercício financeiro serão enviadas ao Governo p'lra. que 
este, no prazo i'ixado, as remetta ao Congresso, com o proje
cto de liquidação definitiva do exel'cicio. 

CAPITULO lli 
DA RECEITA P!JaLICA 

Ãrt. 22. A arrecadação da reeeita federal orcada. pelo 
Congresso Nacional far-se-ha, em dinheiro, pelas rcparti{lões 
competentes, de accôrdo com os regulamentos exped2dos, sob 

C.- V oi. XV. 20 



Clmara aos DeptJaaos- lm~sso em 29i0612015 10 04 . Página 50 ae 142 

306 

a immediaw fiscalizacão dos respectivos chefes, .sendo pes
soalmente respon.savet o funccionario que dér causa a extra~ 
via de rendas ou omissão de cobranças por desleixo ou 
inexecuc~o dos preceitos regulamentares, e os superiores, em 
ordem h1erarch1ca, que deixarem de promover a díecLiva re
sponsabilidade dos seus subalternos. 

Art. 23. A arrecadação da. receita proveniente de im
posto dependerá sempre da inser(;,_ão desta na lei do or.va
ment.o. Qualquer outra fonte de receita, .porém, creada em 
lei ordinaria, deverá ser arrecadada, embora não conte·mplada 

· na referida lei de orçamento. 
Paragrapbo unico. No caso de alteracao ou creacão de 

impostos em leis orçamcntarías, íacs dispositivos só entrarãu 
em vigor dois m-ozcs. após a publi<;ação da lei no D ia-rio Of
ficial. 

Art. 24. As im-portancias entradas nos cofres das :-e
partições publicas, qualquer qUe seja o titulo ou l• serviç1 a 
que pertençam, incorporam-se aos fundos do TnE-souro ..!fe
deral, que as levará em conta de sua escripturaçãc. 

Das importaneias recolhida,s dar-se-ha reclbo, em M
nhecimento com forca liberatoria, que, revestido das for
malidades regulamentares, será titulo . habH contra o mesmo 
Thesouro. 

Art. 25. Os fllnccionarios encarregados da ":J.rrecada~:.ál:l 
ou cobranc.a de rendas da União serão nsp'Qnsa.veis pela 
efi'ectiva percepç~o das rendas · que lhes ccmpet.irem arre = 

cadar. 
§ 1.0 Antes de obterem baixa das certidões ou tituloa 

de arrecadação não realizadas, deverão provar que praticaran'
opporLuname-ute todas as diligencias necessa.rias para a ·;-O
branca. 

§ 2. ~ No caso de apurar-se negligencia na fa1ta de Ar
recadação de qualquer quantia, por parte dos receb~oores ou 
dos funceion:u·íos incnml)ido~ da l'i,;cali~.a~,u.o. serão cllcs so
lidariamente responsabilizados pelo Tribunal de Ül)ntas. a eUJa 
j urisdicção !ieam sujeitos. 

§ 3.0 Os funocionarios incumbidos da cobrança executlY& 
dos ereditos da União devolverão ás repartições ·~vmpet~ntes 
as certidõf'<: recebidas que -não forem cobradas, no prazi> de 
cinco annos ~ contai' de 31 de dezembro do anno da. -remessa. 
Devidamente relacionadas, as certidões serão re'l!~ttidas, :lté 
3i d~ maio de cada anno, ao Tribunal de Contas. que v~ri
ficará as diligencias effectua<ias, e, no caso de omissfo "u 
negligenci~, promoverá, de accôr<io com o § 2•, :.. resporlia
bilidade daquelles funccionarios. 

§ 4.0 As relações serão devolvidas ás reparticões com
petentes, que classificarão as dividas inscriptas em tr es 
gru-pos: 1 •, de provavel cobranca; 2•, de cobr~nr;.n duvict()sa: 
3", de cobran~a impossivel, promovendo os melO.> ;J.ecessarto~ 
á realização das primeiras. . _ 

As ultimas serão excluídas da conta do activo do patr•·· 
Il310nio da União, em virtude de deliberação do 'Ministra <In 
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Fazenda, com audiencia do Conselho de Fazanda sem prejuízo 
dos direitos da União. ' 

Art. 26. Em •so algum será admitti.da compfnsacão da 
obrigacão de pagar ou recolher rendas do Est .. do com di
reito creditaria contra o Thesouro Federal salvu disposição 
~:Xpressa de lei em contrario. ' 

Art. 27. 10 recolhimento aos cofres elo The.souro ou das 
suas delegacias da;; renda:s arrecadadas, terá •Jogar no praz0 
de 48 horas pelas repart1cões ferieraes situadas llú Distrlcto 
Federal, ou nas capitaes dos Estados, e, denlro do~ prazos 11-
xados pelo Thesouro Federal c suas deleg-acias, ·~m labellas 
registradas pelo Tribunal de Contas, para as de~Ha.ís repar
tições. 

As alterações nesses prazos, feitas em virtude de regu
lamentos especiaes, ficarão dependentes do registre do Tri
bu..J.a! de Contas, para entrarem em vigor. 

§ 1.0 O recolhimento far-se-ha directamente aos colres 
do 'l'hesouro_ e das delegadas, ou por intermedio das repar
tições postaes e agencias bancarias, mediante aut0rização <lo 
~finislro da Fazenda. ·. · . 

§ 2." Conúde!'am-sc, para todos os el'feitos. recolhidos 
ao:; cofres competentes os saldos entreg-ues ao CoC'reio ou aos 
bancos autorizados na fórma do paragrapbo anterior. 

Caberá ao thesoureiro dos Correios ou aos bancos a que 
se refere este paragrapso fazer, dentro dos prazos legaos. 
a entrega ao Thesouro e suas delegacias das importanc:1as 
remettidas. ficando sujeitos ao juro de um por .;anto ao me:t 
pelo tempo que durar a indevida retenção. 

§ 3. • O recolhimento de rendas cuja arrecadação houver 
sido confiada a pártir.ulares far-se-ha no prazo dos respe
ctivos contractos .. 

Art. 28. Todos quantos, tendo obrigação de recolher as 
rendas, as retiverem em seu poder além dos prazils marcados, 
ficam sujeitos ao eagamento do juro de um por cento ao 
mez pela móra. 

§ 1.0 Aquelles que perceberem vencimentos mediante 
;porcentagem sobre a renda arreca-d~da, além de pagarem 
aquelles ,iuros, perderão a .POrcentagem relativa á impor_
tancia indevidamente retida, c aauelles que tiverem vencl
mentos fixos pagarão, além dos mencionados jurr.s, a multa 
correspondente a tantos dias de vencimento quant.os forem o 
do retardamento da entrega. 

§ 2.0 Não se admiltirá prova de forca maior 1Jara exone
ração de responsabHidade pelo extravio dos saldos não re-
colhidos nos prazos fixados. . . 

Art. 29. Os fieis e .prepostos dos responsave1s :por di
nheiros pu~licos, entregarão àiariamente ou no dia_ do re
gresso de commissões externas os saldos de suas canas a.~a 
seus chefes. ficando estes responsaveis pelos alcances ve:1-
ficados neo-sas caixas, ainda que seja allegada forca maior.: 
si não houver gjdo· observada esta disvosiç[o. 
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:Art. 30. Os agentes responsaveis por dinheiros publ1r.o3 
não serão cxoncnJ.uo;; da rc:;pon:;abilidade ..:.!e fundo:; perdidos 
c.u furtados sinão mediante prova de força maior e de ha~ 
·verem sido observadas todas as cautelas s prescripções reg-u. 
l:~mentares, excluindo culpa mesmo leve dos agentes: 

§ L0 Sem prejuízo de ulterior decisão do Tribunal <1e 
.Contas, as autoridades fiscaes, n~ fórma do:; regulamenlns 
em vigor, ordenarão o recolhimento provisorio, sob p ena d~ 
juros da móra, suspensão de funcções e cobrança. execut1v~. 
das importancias que tenham justa razão para .suppOr des~ 
v1adas dos cofrct~ publicas de quu t;mham conhecimcntn;, 
salvo dcliberac;ã,o em eontrarío do ~Hnü>tro da Fazenda. 

Art. . 31 . Constituirão receita da União os saldos activos 
dos depositas Jeito~, ::;ob qualquer tituto, nos L:Oi'l'e:; fc(lc!t·ae~. 

§ 1.• As importancias provenientes -das Caixas EconoiiD
eas vencerão juros, pela taxa annualmente fixada em acta d~ 
:Ministerio da Fazenda, desde a data da entrada no Thesouro 
e suas delegacias até a vespcra do dia de . sua res:t.fLuir;ão 
áquelles estabelecimentos, e de taes operações se fará escrt
pblração naethodica. 

§ 2. • A importancia de juros Qevidos aos depositantes <!e 
quantias não recolhidas ao 'l'hesouro e suas delegacias sern 
imputada á responsabilidade do thesoureiro das Caixas Ecc-
:Mmicas. . . 

§ 3." Os depositas -de diversa;; origen;; serão cscriptu
rndos sob o mesmo t itulo e fórma, procedendo-se ao cancrl
lamento periodico daquelles que por qualquer motivo .se tor
narem bens da Umao . 

§ 4.• Pelos depositos oriundos de ordem judicial ~ohro.rn 
o Thesouro e suas deiegacias o premio de 4 %, que ser:i d~· 
duzido proporcionalmente ás quantias que se forem resU· 
tuindo. 

§ 5. • Os valores não amoedados pertencentes á Fazcn<l1 
Nacional e de _que se fará sempre re$lst.ro, ficarão sol> ~ 
guarda e responsabilidade dos thesour~iro5 das reparLiçiic> 
em que estiverem depositados. 

§ 6.• Todos cs bens e valores não amoedados, pcrtcn
tl'ntes a terceiros e recolhidos a reparticões publicas, serão 
nndidos em hasta publica, decorridos cinco annos do ~e!! 
:rt-cebimento, devendo as imporlancias respectivas ~er leva· 
das á conta de depositas e creditadas nos respectivos possui· 
<!ores. 

Essas importancias prescrevem a favor da Fazende, <1~· 
corridos 30 annos da data do recebimento do Jeposito. 

Art. 32. O saldo da receita de deposites de cada c:;ci'· 
cicio será applicado na acquisição de títulos da divida pu-
blica . ' 

Art. '33. Como re·curso · de receita poderá o Thc~"u1~1 
Federal, quando pura isso fOr autorizado na lei de ore~· 
n:•ento, emittir pela thesouraria geral ou pelas delegacic.s no: 
Estados ~ em Londres, bilhetes a premio, resg'.~rtaveis den· 
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lro do exercieio financeiro, até a importaneia fixada na au:
tc;rizacã.o. 

§ 1.0 Para que tenha lagar a emissão, será préviamente 
registrada pelo Trtbunal de Contas a importancia dos bllhe
tes a serem -emíttidos pelas repartições, que ficam obrtgada'l 
a enviar m.eusalm~nt.e á.quelle tribunal, quadros demonstra-

. tivos dos bilhetes emittidos ou resgatados. 
§ 2.0 A emissão do bilhete só se fará após a entrada1 da 

re5pcctiva importa.ncia n.os cofres · publicas. 
§ 3. • O resgate terá logar no dia do vencimento, pela 

resti:tuição da importancia do bilhete e pagamento dos juros 
respectivos, conlado.s da entrada do dinheiro até á vespera 
do resgate, considerando-se para esse -calculo o mez de trinta 
dias. . 

§ 4.0 No acto do pagamento serãl' os bilhetes conferidos 
com as matrizes e em seguida inutilizados por meio de ca
rimbo. 

CAPITULO IV 
bA DESJ.>ESA l?UBLlC.ol,. 

Art.. 34.. A despesa da União será effccluada de accôrdo 
com as leis orçamentarias e especiaes vo~tadas pelo Con
Rr-esso, constituindo crime de responsabilidade os artos do 
Presidente da 'Republica e dos l\!inistros de Estado que con
tra ellas attenlarem. 

Art. ' 35. Os funccionarios adminis~rativos que pratica .• 
t·cm. sr.m Mdcm !'!'\Cripta dl\:'\ minis!l·n:>. a~tM contrari es, a 
taes lei'3, incorrerão. além da responsabilidade criminal. em 
multas de 200$ a 10:000$, que serão impostas pelo Tribunal 
de Contas e cobradas por meio de descontos da quinta parte 
ctos vencimentos. 

No caso de os haver:-em prnt-icado por ordem escripta dos 
ministros, para se isentarem dessas multas deverão os fun
ccionarins dar. dentro de oito dias. conhecimertto do facto ao 
Tribunal dP. Contas, que procederá como julgar de direito, 
fnzcndo em todo o caso communicatiio del~es ao Congresso 
N:~.cio11al. · 

i\ r· I. 3G . A f'X'I:'OU(!iil) dtt~ li' i::: df' dc.~nl'.~n fnr-se-ha estri~ 
clamrmlr. .se~undo n!l discriminar,ões das l:tb!' .las t>xplicati
"as do Que trata o nrl. i O. n. I. ou das demonstrações envia
r::~s no Cong-rcs.qo (lAr:l r.oneessãc de creditas addi~ionaes. ob
sn·vndn"' :l~' ali Prncõcs feitas pelo t>odl'!r Le~i~lativo. 

~ 1." Puhli~ndn~ a" l cd;: dr. d0.c;ne!in, •lançará o Tribunal 
dJ} Con r.ns. ~m s~us re~istros, os r,rP.dltos nrlla~ votar:! os, e or
;2'aniznrrin ()~ rnini:-:l~,·in:- n; tahrlln~ de distribuirfio de cre
tl ! tns ns divF>rs!ls r~partições. indiranlio as P.c;fa~ões pela.<; 
<!U:1r::: :-.c <l(>\'em l'r.al iznr i'l" pa!:;nmontoc; das de•pe"afl. 

§ 2.~ Nas mesma:?- tabP.ll:t!' indicarão os mini::lros as ver
bas P!'las ouaes poderão ~!; chefes de sP.rviços expedir ordens 
de ~agamtmto a serP.m cumpridas no Thesouro Feder.al, me
diante registro do Tribunll)l de Contas. 
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Art. 37. Dentro de f.O dias, conta-dos da publicação da~ 
leis da despesa. as tabellas de distribuição de creditos serão 
rem~>ttidas ao Tribunal de Contas, que, de preferencia a 
qualquP.r outro serviço, as examinm;á e lhes darã registro, 
tambem no prazo de 10 dias, si estiverem regularmente or
ganizadas. t.ransmittindo ao Thesouro, dentro de tres dias, as 
tabellas que houverem sido regi!'tradas. 

Art. 38. No caso de erro, !alta na distribuição ou insuf
ficiencia dos creditas distribuídos, os chefes das repartiçõe~ 
pagadoras solicitarão, por meio de officio ou telegramma M9 
ministerios. a concessão dos creditas reputados necessarios. 

Art. 39 . No· caso de não serem registradas as tabellas a 
tempo de se attender ao pagamento do pessoal, inclusive aju
das de custo e grati!"icações regulamentares, pl'evalecerão as 
distribuições anteriOres até que sejam registradas as nova'> 
tabellas. · 

Al't. 40. Aos funccionarios das directorias de Contabm
àade ctos ministerios e aos do Tribunal de Contas, com exe!"
cicio por quatquer motivo e sem excepção de categona -
será. a-ppllcada uma multa correspondente aos vencimentos 
que tiverem de receber durante todo o tempo que exceder ao~ 
prazos ma:i·cados no art. 37, para a organização e remessa .:ias 
tabellas de distribuição de creditas e seu registro e devoiUr;iiJ. 

Art. 41. O empenho da despesa, que consiste na creacão 
para o Estado de uma obrigação de pagamento, não podnrá 
exceder ás quantias fixaaas pelo Congresso Nacional, exce
pto no caso de pensões. auxilias, subvenções, vencimentos e 
vorcentagens marcados em lei, ajudas de custo, communi
cacões on transportes neces::arios aos ~erviços publicos. 

§ 1.• Os chefes de reparticões, que ordenarem forneci
mentes ou prestação de serv1ços de custo excedenle ás qMn
tias préYiamente fixadas pelo Congresso Nacional. ficarão! 
sujl'itos ás penalidactfls do art. 35 impostas pelo Tribullal ae 
Contas, por occasião do exame das dividas r elacionadas. 

§ 2. o No caso de necessidade impreterível, deverão ~;.:~
liéitar autorizáç.ão escripta do Ministro competente, que ser3 
dada. quando .iuigada conveniente, nos mesmos papeis de que 
constar a inst1fficiencia dos creditas e a razão da despesa. 

ã 3. o Nas penas do art. 35 incorrerá o funccional'io qne 
imput~ a qnalquer rubrica do orçamento, despesa nella nãn 
comprehendida, segundo as tahellas explicativas da proposln 
~ as alteracões feitas pelo Congresso. 

Art. ·12. Ao empenho da .de:;pesa deverá proceder con
f.ra.cto, mediante concurrencia publica: 

a ) para os fornecimentos annuaes superiores a 5 :000~. 
~lculado~ estes pP.los creditas votados; · 

b) para e:x:ecução de quaesquer obras publicas, de valol' 
supertor a 2:000$000. 

A.rt. 43. A' concurrencia publica far-se-·ha por meio 6e 
publieação no Diario Officip.l ou nos jornaes ofticiaes qos Es-
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t.ados, das condiçõ.es a serem estipuladas e com indicação •la~ 
autoridades encarregadas d.a adjudicação, do dia, hora e logal' 
desta. • · 

Art. 44. Ser{t díspensavel a concurrencia : 
a ) para os fornecimentos, transportes e obras publicas 

que por circumstanci as imprevistas ou de interesse nacional 
nãv p ermHtirem a publicidade ou as demoras t-.xig idas pelvs 
prazos de concurrencia; 
· bl para o fornecimento de material ou de generos. ott 
realiÚtção de trabalhos que só puderem ser effectuados ·pelo 
productor ou pmfissi ona.es e&;P~ci ;:-. tistas, (}U adquiridos nr. 
Jogar da producçâo; · 

c) para a acquis ição de anjmaes para os serviços mílí ~ 
tarcs: 

d ) para arrendamento ou compra de predios ou terrenos 
destinados aos serviços publicas; 

e) quando não acudil.'em proponentes á primeira concur
rencia. 

Neste caso. si houver sido estipulado preço maximo, não 
poderá ser este c-:~:cedido no contracto, salvo nova concur
rencia. 

§ 1. o Verificada préviamente a idoneidade dos concur
:rentes.. será prefer ida a proposta mais barata, que não !)o
C:erá. entretanto, ~-x:ceder de i5 % o preço médio da ·praça, 
fornP.cido pela Alfandega, quando se tratar de fornecimentos 
tJ mat.eriaes, e p ela secção de p_roprios nacionaes do Thesouro 
f.: das delegacias fiscaes, quando se tratar de obras. · 

§ 2. • Aos concurrentes será licito r eclamarem contra a 
inclusão ou exclusão de qualquer concurrente na lista de ido
neidade, mediante prova dos factos que allegare~. 

Art. 45. llara os fornecimentos ordinarios ás l-eparticões 
publicas, pode::-á o Governo es:lbelecer o r egimen de con
currencias permanentes. ' ilosc~evendo-se, nas contabil~dade~ 
dos mini:Jterios e a!' <epartiç<les interessadas os forneciment~s. 
os nomes dos negociantes que se propuzerem a fornecer os 
::rtígos de consumo habituaL com a indíca~ão dos precos of
fer c:cidos, qualidade e mai~ ·esclarecimentos re.puW.d ~"~s ne
cessarios. 

§ 1." A inscr-ipçllo fnr-se-ha mediante requerimento :.o 
chefe da J>eparticão ou no Ministro, conforme determinação 
re~ulamentar. acom'Panhado da~ informa~,;.õe~ n ecessarias ao 
julg-amento da idoncidadP. do proponente. in~ica~,;.ão do!': at·
tigo~ e preços dos fornecimentos prnten6idos . 

§ 2. o Julgada dentro de 10 dias a idoneidade do propo
nente será ordenada a sua iminediata inscripção, si est e sub
ordinar-se ás cond it.ões e:'\:igidas para o fornecimento: 

§ 3.0 Os ·Precos offer~ido~ não poderão ser alterados an
tes <!e deéorridos quatro m e':r.es da data da inscrip~ão, sendo 
que as alterações communicadas em requedmento, só se tor
narão effectivas, após 1.5 dias do dt-.spaClho, que ord!mar a sua 
'\nnotação, 
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§ !f.n O ú1rnccimento de qualquer artigo caberá ao pro
ponente que houver offerecido preco mais barato, não po
.(!e~o, em caso algum o negociante mscripto recusar-se a 
s!'bsfazer a eneommen.da, sob pena t!e ser .excluido o seu 
llome ou firma do registro ou inscripção e de multa de 50 "\" 
·!o valor do fornecimento. 

Art. 46. Para a validade dos contractos serão necessarias 
as seg-uintes forlnalidades: 

a) que sejam celebrados por autoridades competentes 
para .. empenhar despesa, em virtude de leis ou delegação, 
observadas as !}Ondições clcsta; . 

b) que sejam realizados para a e.-..:ecução de servir;os a-u. 
torizados na lei e dentro do quantitativo e duração dos cre
dito,;, :'. conta dos qua-es deva correr despesa, devendo de
(\larar-se no contracto a verba do Q.rcamento ou lei qul:l fixou 
esses creditos; · 

c) que nelle se faça a indicação minuciosa e especificada 
r;os serviços a se realizarem e dJs objectos a serem·fornecídos 
r.:: os respectivos preços; 

d ) que gu~.rdem conformidade -com as propostas prefe
ridas; 

e) qu-e, nos contractos em que sejam estipulados pr~os 
l!m moeda estrangei.ra, se declare a data ou a ta:..:a do cambi~ 
para a conversão; 

. f) que se.imn lavrados nas repartições ás quaes interesse 
ú serviço ou nos Min.isterios, salvo nos ca3os em que, por lei 
devam ser lavrados por tabellião, e traduzidos legalmente em 
·H~rnacuto. se lavrados em· lingua estraro..geira; 

g) que respeitem as disposicões do direito commum e da 
l~gislação fiscal; 

k) que sejam registrados pelo Tribun<ll de Contas. 
Paragrapho uni co. Nos contraclos pa.ra arrenda!lletos 

lie predios e obras de grande vulto. custeados por verbas or
Ç3mentarias, será permittido prazo maior de um anno, no li
mite max:imo de cinco annos. considerando-se, neste caso, 
empenhadas. d-:sde o inicio do e:x:ercicio, as prestações a se-
rem pagas no seu curso. · 

Art. 47. Nos actos de prorogação, suspensão ou rescisão 
dos contractos, deverão ser respeitadas todas as formalidades 
C."tigidas para a legalidade dos contractos. inclusive registro 
J)elo Tribunal lie Contas. 

Art. 48. As caucõP-s de garantia, que deverão ser esta
tuidas em todo~ os contractos com a Fazenda Nacional. s6 po
derão ser rest.ituidas após autorização do Tribunal de Contas, 
mediante pt'ovn. de exE'cucão ou rescisão legal dn,: ~ontraetos. 

Art. !t9 .. Do::: fornecimento!" e servic:os feitos ao Estado 
· serão entregues aos interessados conhecimentos· de que con
~tP.m minucios!lmente 6 nome do credor. o material forne
cido ou serviço feito, o nome do funccionario que recebeu o 
fornecimento ou que verificou . o servi (lo e o preço esti
pulado, 
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· § !." Os conhecimentos serão · destacados de livros-ta
l!.íes, devidameute au.thenticados, em que serão laY!'ados ter
mos de aherturl> e encerramento, respectivamente, no pri
meiro c no ultimotdia util do anno financeiro. 

§ 2.0 A pr~stação de serviços por funccionarios empre
g-ado,; o operarias serú vcdficada pelas folhas de' ponto e 
dados estatisticos, de conformidade com os regulamentos das 
repartições ~ ;;f':rviços, a que pertencerem. · 

Art. 50. Ao pagamento de. credores da União por servi ... 
<;o.s ou fornecimentos feitos nrecederá processo rle liquida-. 
çãn, ordenação c reg!s~vo da despesa, em que serão obesrva
cos os seguintes tramites: 

a) os credores apresentarão, àentro de 30 dias da data 
<!O forn.ecimento OU da realiza(;ãO do serViÇO, as respectivas 
contas, em tros vias, acompanhadas dos conhecdmentos de 
que trata o artigo anterior, e de que se lhes dará recibo; 

b) üS chefes das repartições, logo que receberem as con
tas, ordenarão que se proceda á verificação da entrada do 
material e da respectiva. escrípturação, ou da prestação do 
:.erviço, e isso constatado, que, se faca a classificação da des
;:ezr .10 verso das contas e o devido lanc~ment(\ destas na 
csc):'i'pturação das despesas empenhadas, o que tudo se fará' 
de· .. Lt.ro d~ oito dias, sob pena de multa imposta na fórma. do 
<~rt. 35: 

c) liquidaQa a despesa x:equisitarão ao Thesouro Federal 
>m ás suas de!.P-1-!acino; o na:;r:>_m~>nto da mesma. Oll P.nviarão as 
conta.~. acnmpanhadas dÕs conhecimentos que as comprovam 
á:> repartições competentes, para. requisitar o pagamento, de 
accOrdo com as tab e-llas de distribuição de creditos ; 

d! nn caso óe e:\:ceder o empenho ao credito registr:tdo 
ou na falta de credi t.o para attender á. de!'pesa, os chefes das 
repartições remetlerão as contas. dentro de 15 dias, ás dire
cloriaEl de contabilidade dos ministerios, que providenciarão 
~obre o pagamento; 

e) as requisições de pagamento serão rernettidas dir~ 
clamente ao Tribnnal de Contas, ou ás suas delegações, que, 
no caso de regis~ral-a!'-. as transmittirão ao Thesouro ou ás 
suas delegacias, afim de serem cumpridas, e, no caso con
trario, devol'vel- as-ão aos ordenadores, com os motivos de 
recusa de registro. 

Art. 51.· Para que possam ser cumpridas as ordens de 
pagamento, deverão satisfazer aos seguintes requisitos: 

a) serem expedidas por autoridade competente e dirigi
das á estac.ão que cabe cumpril-as, em fórma. regular. co:n 
indicação por extenso, do nome do credor .e da importanCll). 
do pagamento. 

Nas ordens conectivas dever-se-á indicar o numero tJe 
credores a serem pagos, nomeados em relal)âo, e, bem assim, 
a. importancia total dos pagamentos ; . 

b) haver sido· a despesa imputada ao titulo orcamentario 
devido ou computada em cr edito addicional, préviamen~e re
gistrado e deduzida dos saldos correspondentes; 
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c) haver sido a despesa liquidada á vista de documentos 
que a compt•ovem, respeitado o processo estabelecido por 
esta lei; 
. d) guardarem conformidade com as Gjausulas dos con-
tractos -de que dependerem; 

e) serem registradas pelo Tribunal de Contas ou por 
mais delegações . 

Art. 52 . Não dependem de registro prévio do Tribunal 
de ~ontas as despesas relativas a vencimentos e aj,udas de 
custo de funccionarios transferidos de uma para outras re
partições e de pensionistas que solicitem o pagamento em 
estação pagadora diversa daquella em que recebiam, devendo, 
neste caso, apresentat· a neoes-saria guia. 

Essas despesas serão, p orém, registradas à posteriori. 
§ 1 . o Os pagamentos de despesa do pessoal ou do ma

terial pertencentes a uma oircumscripção, quando tiverem de 
ser feitos em outras circumscripções âo paiz, devem ser es
cripturados nas duas reparticões como "movim-ento de fun
dos" :("remessa recebida'' e "remessa feita") de maneira que 
nos balanços figure que as despesas se fizeram nas reparti
ções · respectivas. 

§ 2.0 Esses pagamentos independem de nova distribuição 
de creõ.ito~. mas ficam sob a fiscalização das delegações do 
Tribunál de Contas, que os poderão impugnar quando houvoc 
ra~ão para isso. 

Art·. ;>3. As ordens de pagamento a menores, interdictos 
ou ausentes serão expedidas em favor dos seus reprooentan
í,es, legaes, provada a representação por meio <!e documentos. 

As .ordens de pagamanio a herdeiros do eredor deverão 
.ser a companhadas de documentos que 06 habilitem a r eceber 
legalmente n importancin devida. 

-· Art·. 54 . ·Das tres vias das cont:::.s exigidas pelo art. 50. 
leHra a, a ·Primeira · Mompanhará a ordem de pagamento, a 
~'-gunda será enviada ás cirectorias de Contabilidade, para que 
escripturem ·e fiscalizem a despesa directamenle derogada 
:p~las ' repa:rtic:-õoo subordinadas, a terceira sertí; archivada na 
r·f'partição· interassada ,'lo fornecimento . · 

Paragrapho uni co. A remessa das segundas vias ás dire
ctorias de contabilidade; pelas reparticões · que. em virtude 
d::> autorização <!os minis-tros, pud'ert;m requi-sitar diroc-W.
mente pagamen to~ rlo Thesouro ou das detegac.ias, se fará nn. 
me>sma tlata da expedição ·das or11ens de pag:amento-. e no 
caso de despesa, cuja ordenâção for reservada aos ministros, 
tal remessa "erá r.on.juntamente com a da primeira. via. 

Art. 55. O Thesouro e as suas delegaócías communica.rão 
meMalmente ás dircctorias <le contabilicade dos ministerios 
um rol das requisições de pagamentos expedidas pelos orde
nadores secundario·s ·que forem mandadas ·cumprir. 

Art. 56. Sob responsabilidade. estricta dos -pal?;adol.'eS, 
nenhuma ordem de pagamento SP-Í"á cumprida sem haver eido 
pr?viamente ·registrada pelo 'Tribunal de Contas ou por suas 
Õ<"l epções ~ · 
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Caso os PÇig~or'?S effectuem qualquer pagamento sem o 
preenchimento dessa exigência . serão as importancias pagas 
levadas á conta do a~cance dos mesmos pagadore·s. 

~ j. Q O registro do . Tribunal de Gontas libera. os pagadores 
d~ qualquer responsab1lidade quanto ao aspecto ~egal ea des
pesa; ficam porém respónsaveis p ela · validade dos · i)agamsn
<OS que effe.,otuarem di~ectamente ou por meio de fieis e 
preposkls. 

· · § 2~ • ·verificada a nullídade c!o pagamento, por falta de 
irloneidade ·Ieg-dl na pessoa qmr houver recebido, os pa:gaC.ores 
rleverão entrar. dentro de oito dias, com a importancia inde
v~damcnte paga, sob pena de suspenslio, e mais medidas acau-
telatm·ias dds direitos da Fazenda Nacional. · · 

'\rt. 57. Embora registra~a pelo Tribunal de Contas, 
mbsiste inteira:· a responsabilidade dos Ministros e ' chefes de 
rp.partição e directores de éóntabilidade, quanto á moralida~ 
e conveniencia da despesa que empenharam e quanto ·á re...: 
gtllarida:de do processo de lrquidação. : · 

· Paragrapho uni co. E' licito aos: Ministros sustarem o pa
gamento do despesa registraaa :Pelo Tribünal ·de Contas, seín 
Q•le ~sista qualquer direito de reclamaÇão fundado no cre-
gi!:;tro:.. · · · · · · · · · ' 

Art. 5·8. Ao pagamento de despesa registrada pelo Tri
l;ltnal de Contas, ob~crva,rão ós pagadores as disposições re
ttJiàineotares re)atlva!> ao ·. pro~P.sS.O de pagamento, ã. verüi
caçâo de identidade r:la pessoa e idoneidade legal para. . ó re
~~b1mento, ficando elle<;· re~ponsaveis; pelos p:.1garoentos que 
se fizerem com inobservancia dessas· disposições. 

Art. ~9. O pn.garnento do «material:> será feito no The-
~uro F<>dera.l ou em suas delegacias. . 

Nn caso de se tornar difficil aos credores do Estado o re
cebimento directo nessas repartições, serão expedidos che
Q\1eS n~. importancia das contas processadas para serem pa
gro.s em qualquer estação pagadora ou agencia })ncaria inde
pendent~ . de distribuição de credito, feitos os necessarios 
su.pprimentos. 

Art. 60. O T ribunal de Contas e as suas delegações com
n-t• .. ltli~arão · Clllinr.ena1mente ás estações pagadoras as impor
iancias, discriminadas por v.erb<iS, elas Dr<lens Ce pagamento 
rP.gistr~as, · ~. he·m · IISsim, dos . cre~iU:Js distribuídos que pos
!!am s~r applicados in'd:!pendente do registro prévio dos man-
shdos de p~g-amento. . 

Paragrapho unico. Nos balancetes serão t.aes importan
r,jas indicadas em r,onfronto oom · os pagamentos effectuados. 

Art. 6i. Os ministt'!rios poderão requisitar do Thesouro 
-.aoional ou dP- suas de!P.ga<'.ias a.d!ea.ntamentos de quantias a. 
serem P-ntref!ÓPS a func~ionarios publicos, para effectuarem 
pagamento de despesa nos seguintes casos: 

a) quando se tratar dP. scrvicos extraordinarios E' urgen
tes. feitos por ~ciminü:traçã.o, que não permittam delongas na 
satisfação das (fespesas; 
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b) quando se tr-atar de despesa a ser paga e-m. logar dis .. 
tante de qualquer estacão pagadora; 

c)quando se tratar de despesas miudas· e de prompto pa
gamento nas div~rsas repartições publicas· 

d) .quando se tratar de despesa com' navios de guerraí 
fóra de portos brasileiros ou expedições militares; 

e) q_uando leis espec1aes autorizarem o adeantamento. 
Art. 62. As mdens de adeantamento s·erão escripturadas 

como despesas effectivas e Iancadas nos debitos dos responsa.
veis em livros àe contas correntes. 

A;rt. · 63. Da applicação t:1ada aoa adP.antamentos pre..o>ta
rão os funccionarios contas á repartição competente, dentro de 
30 dias da data do ultimo pagamento, sob pena de multa de 
1 o/'c ao m~, calculada sobre o total do adeantamento até a 
dat.a da. entrega da. conta e restituição dos saldos, salvo caso 
de forca maior. 

Paragrapho unico. Si os responsaveis não apresentarem 
as contas até 30 dias após o an·no f1nanceiro oontra elles será 
promovido o executivo fisl}a,l pela importancia do adeanta
mento e juros davidos. 

Art. 64. O pagamento do pessoal será effectuado em to
das as repartiçõês, em que existam pagad·orias, mediante di~ 
trihuição de credito ao Thesouro e ás d.:elega:cias. 

O Thesouro e as àeleganias farão mensalmente os sup~ 
Primentos necessaTi.os após a a1presentacão das c-ontas da. ap
plicacão dos supprimentos feitos do penultimo mez-. 

Art. -65. Os credores que não tiverem sido pagos até o 
dia 3t de marco, do prazo addidonal ao anno finaneeiro, só 
o serão pelo .processo abaixo determ.ina.dlo para as dividas de 
exercícios findos. 

Art. 66. Por divida de exer~icios findos entende-se a 
que pr.ovier d'e fornecimento ou serviço feito á União no de
~urso <lo a.nno financeiro de exercil'io encerrado. 

Ai data da entrada d'o fornocimento nas repartições ou da 
época da realizacão -do serviço, determinará. o exercicio a que 
pertencer a divida. 

Art. 67. As dividas de exert.!icíos findos contrahidos em 
virtude de auforioz.Miio lf'g-al e d~ntro iln~ creditns votados 
para o respectivo pagamento, serão liquidadas logo a-pós o 
termo do exera}cio, independente de petição do Cl'edor, e 
escripturadas, quando se tratar de despesa j:í registrada pelo 
Tribunal ce Contas >: por suas delegacias, como._ divida flu
ctuante, em conta nominal do credor, a lhe ser paga logo que 
se apresente á. estaç.i:o pagadora. 

§ !.0 Os registros de divida fluetuante serão periodica-. 
mente revistos para a . exclusão da·s dividas ·prescriptas. 

§ 2." Tratando-se de diVidas de exerr.jcíos findos con
t-rahidas nas condi~ões indicadas neste artigo, mas não re
gistral1as em tempo op:portuno pelo Tribunal de Contas, se
rão liquidadas, á conta dos creditas para eExercieios findos:~>. 
Que deveTão figurar no oreamPnto de cad~ ministerio, para 
attender ás respectivas despesas. 
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Al-t. 68. Para •pagamento das dividas de exercicios fin
dos, solicitarão as delegacias, àentro de 30 dias após o termo 
do p~zo ~ompl_ementar do anuo financeiro, os creditas ne
cessarws, J~sti!1cando-os com a. relação das dividas que não 
houverem s1do pagas. 

Art. 69. O Th~;;;ouro e as directorias de contabilidade 
dos ministerios providenciarão immediatamente sobre à dis
tribuição dos creditas que se fizerem neeessa.rios pelas verb~ 
<Exercicios findosl> . 

Art." 70. _O~; doeumentos relativos a obrigacõe assumidas 
além ~o~ creditas votados ou sem credito, serão enviados pelais 
repartlcoes que as contrahiram, ás contabilidades dos minis
terios, para serem liquidada.'> e relaciQnadas. 

§ 1.0 Os ministerios submetterão ao Tribunal de Contas. 
até 15 dias de julho de cada anno, as dividas relacionada.3~ 
relativas aos exereicios findo-'~. 

§ 2.0 O Tribunal de Contas verificará a procedencia das 
dividas relacionadas· e imporá aos funccionarios que as con
trahiram as penalidades de que trata o art. 315, fazendo as 
communicações necessarias á execucão das mesmas. 

§ 3.0 Uma vez examinadas pelo Tribunal todas as di
vidas relacionadas, remetterá elle ao Ministerio da Fazenda, 
os processos de dividas consideradas procédentes, devolvendo 
aos ministerios os pertinentes a dividas que por qualquer 
motivo houverem sido e:xcluidas. 

Não será motivo de exclusão a. inobservancia de for
malidade que possa ser supprida por occasião do pagamento, 
{)U erro de calculo inferior a cinco mil réis. 

§ 4.0 O Ministe:rio da Fazenda, á propOTção que fôr re
cebendo as relacões das dividas de cada Ministerio, fará a 
ex;posição justificativa dos creditas a serem solicitados ao 
·Congresso Nacional, em mensagem do Presidente da Repu
blica, cabendo-lhe enviar os processos demonstrativos das 
dividas, quando isso for solicitado. 

§ 5.0 Concedido o credito terá este applicação restricta ás 
dividas relaciondas. 

Art. 71. Verificada a deficiencia das verbas orçamenta
rias organ!zará o Ministerio da Fazoenda, á vista de informa
ções dos demais ministerios, a :proposta geral dos creditas 
sup:plementares necessarios á manutenção dos serviços pu
hlicos, durante o exercício financeiro. 

Paragl'apho unico. A :proposta, que será acompanhada 
de uma conta. corrente, explicativa da a:pplicação da verba 
ou credito exgottado, indicará as importancias votada~ para 
o exercicio anterior e para o vigente, e a.s que se f1zerem 
necessarias como supplemento ás verbas deficientes, e, bem 
assim, as condicões do e::tercicio financeiro. 

Art. 72. O Poder E~ecutivo poàerá abrir creditas- e:x:tra
ordinarios supplementares e especiaes que se fizerem ne
cessarios nas seguintes condições: 

§ 1.0 Os creditas e:x:traordinarios serão abertos em qual
quer: mez do ·exercido, para occorrer. ás despesas em cas(} 
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de calamidade publica, epidemias, re!?_ellião, sedição ou guer-
ra externa. · 

Precederá á abertura do credito, :parecer do Tribunal de 
Contas, e a applicacão do credito não se fará sem o registro 
prévio do mesmo, pelo tribunal, que delle dará conhecimento 
ao Congr.esso Nacional, dentro de 48 horas, se estiver func
eionando o Congresso, ou em caso contrario, dentro de oito 
dias do in i cio das sessões :Qarlaroentares. 

§ 2. • Os cl.'editbs supplementares serão abertos decorridos 
10 m.ezes do . exercício financeiro, para supplementaQão de 
verbas indicadas no n . V, do art. i O, depois de ouvido o. Tri
bunal de Contas, e até a importaneia annualmente · fixada 
pelo Congresso Nacional, na lei orçamentaria e computada no 
total de de~pesa prevista. . 

A consulta ao Trbunal de Contas será acompanhada de 
informacão minuciosa sobre â necessidade . do credito e do 
parecer do ll:tinistr~ da Fazenda sobre os recursos do The
souro para fazer face á despeza. 

§ 3.0 Os credttos autorizados; em lei especial ou nas dis
posições geraes das leis de meios, serão tambem a~ertos pelo 
Poder Executivo, mediante cons ultà ao Tribunal de Conta.:> 9 
parecer do Ministro da Fazenda, a que se refere o paragra-
pho anterior. , . . . 

A .duracão destes ereditos será á determinada ~a lei que 
os autor-izar e, no caso de·· omissão, a de rtous exercícios, 
obsel'Vada a disposição do art. so. 

CAPITULO V 

DOS BENS PUBLICOS 

Art 73. Per~ncem á uriião os bens pubiloo~: 
a) d~ USO COm.m~ do ·PoV.O, situados eill terntorio SU

jeito ' á jurisdicçãO do _Governo Federal; . · 
b) de uso especial, taes como os edifieios _ 0111 terrenos, 

applicados a . sernoo .. ou estabelecimento federal; 
. · · . . c) d()!Iliniaes, incorpOrados no .. . seu . patdmonio, como 
objecto de. direito ~essoal,. ou real. da mesma UI).ião. 
. Paragraphe. un.1co. Exc:epto g_uando sujeito a retribui~o 
o seu uso coinfOum. os .~s· . pubhcos. indica.dos ~ na . le.ttra a 
deste artigo, nao se. comprehendem nas obr1gaçoes. de !Dven
tario avaliativo e esc:dptura.Çáo de qu-e tràtam os artigos se-
guint~s.: · 
· . Art. 7 4. Os bens dominiaes são immobilizados ou dispo-
iiiveis. · · . . . 

§ 1.0 São iiD.IriobiliZádos os qpe teem applícacão a.o ser-
viço pulllico e nã9 .pódein .ser alienados • . . . . 

§ 2.<i.1:>isponiveis são os .que não teem applica.cão ao 'ser
víco publico e que, nos casos. e na fórma. que a lei :prescre
ver, J)9derão .Se~ ali.enados1 . . ou. por qualquer fórma · emprega
doS "ID riso privado. medlá.nte o pagamento prévio do pr~ 
tiiadÕ. 
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. Art.. 75. Os bens immoveis da União são administrados 
pelo Míriisterio da. Fazenda . .A administração dos immoveis 
applic.ados em serviços sUbordinados à outros mínist.erios é 
õa competencía. destes, emquanto durar a applica()ão. Cessada 
esta. passarão esses bens .ao Ministerio da Fazenda. mdepen~ 
dente de· o.cto esllecia.l. 

Art. 76. O !\finísterio da Fazenda promoverá, no mais 
breve prazo posivel. o levantamento do inventario de todos 
os bens immoveis da União, discriminal}d() os que estiverem 
applicados aos ser-viços federaes, estaduaes ou municipaes, e 
os disponiveis. e indicando todos os elementos necessarios ao 
conhecimento · delles e do respectivo valor. 

§ f. o Os immoveis -da União, em caso algum poder.ão ser 
occupados, para uso particular. a titulo gratuito, ainda que 
nor funccionaríos publicos, civis ou militares. O valor loca
tivo de· tacs bens, quando destinados a moradia ·ou serventia 
particulares; será arbitl'ado por funccionarios da repartição 
fiscal do lagar em :tue estiverem situados; observados os pre
<~citos da lei refer ~ntes ao imposto predial e taxa de con
sumCl de agua. Os .'unccionar ios publicos gosarão de um aba
timento de 30 % pbr-e taes va2ores. 

§ 2-.• A autoridade ou funccionario, que infringir o pre
senle dispositivo de lei, incorrerá nas penas do art. 35 . 

§ 3. • A alienação de immoveis, a constituição de emphy
teuse ou o arrendamento por tempo maior de nove annos, não 
poderão ser levados a. effeito. sinão por meio de autorização 
dp Poder. Legislativo. · . . . 

Em todos esses. casos e sem~re que se tratar de arrenda
mento ou alugue[ de immoveis de valor superior a 50:000$, 
será e..-ilglda concuri"encja ailllUne.iada pelos meios regulares. 

§ 4.0 Não será l)en:ilitUda. a occupação de immoveis, por 
tempo indeterminado ainda que se declare a titulo precario. 

A-rt. 77 . A administração <los bens moveis fica a cargo 
dos min~sterios -que os houverem adquirido. 

Cada rninisterio fará levantar,_ no mais breve prazo-~ 
sivel, o inventario do material permanen~ ou de -consumo. 
existente nas reP.al'tiçoos que lhe forem subordinadas., deter
minando as providencias neces!;;arias para a escripturação re
gular desse material e -das alter~ões <ro.e soffrerer:n -por 
acquisição, consumo, inuti!ização ou venda, á vista de do
cumentos habeis á: comprovação desses factos. . 

§ i.0
. A escrit>turação será feita em cada re-oartíçlo, se

gundo modelOS préviamente appt'Ovados pelas Directorias de 
Contabilidade dos ministerios com indiçacão da pl'Qv~ienoia 
do material, natureza · deste e o respectxvo preço, e, bem. as
sim, do destino que tiver pelo emprego aos serv1ços publicas. 

§ 2.0 A' vista da escr~ptura~ão, c.iue sed. mensalmente 
conferida com os documentos de entrada e sabtda, e dos ba
lanços semestralmente àados no material, de cada repartição, 
serão levantadas as contas dos responsayeis pelo material re
lativas a cada anno financeiro as quae~ s~rão submettida~ 
até 3f de roareó do . anno seguinte ao Julgamento do Trf-; 
bunal de Contàs. 
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§ 3." O Tribunal de Contas, assim pela tomada annual das 
con.tas, ~omo pela~ inspec(;ões salteadas na escripturação e 
ass1_stenc1a facultativa aos bala?ç,os s~mestraes pelos funccio
narios que des1gnar, exercerá V1gdanc1a attenta sobre a aequi
s~cão, . conservação e emprego do material, indicando aos mi
ntst_erios ou ao ·Congresso as providencias a ~sse fim con
vementes. 

Art. 78. Os bans moveis, de. natureza permanente ou de 
consumo, que não tiverem applícacão ao serviço publico, 
serão alienados, recolhendo-se immediatamente ao Thesouro 
Nacional ou ás suas delegacias, os productos da venda. 

§ 1.0 Dependerá de concurrencia publica, por escripto 
ou em leilão, annunoiado com antecedencia de cinco dias, no 
minimo, a venda de bens immoveis de valor superior a 
5:000$000. . 

§ 2. ~ Qualquer ministerio poderá sustar a venda desses 
bens, solicitando a entrega daquelles que porventura tenham 
applícação nos respectivos serviçOs. 

CAPITULO VI 
DOS I\ESPONSAVEIS POR BENS PUBLICOS 

I - Da8 {W.nças 

79. Os funccionarios encarregados da. arreeadàção, 
guarda ou pagamento de dinheiros publicas, ou responsaveis 
por quaesquer bens da União, só entrarão em exercício após 
baverem prestado 'fiança em apolices da divida publica fe
-deral, caderneta das Caixas Economicas Federaes ou em di
nheiro, no Thesouro ou em suas delegacias nas importancias 
fixadas em. regulamentos, ou, na falta destes, em tahellas or
ganizadás triennalmento pelos mlnisterios, e registradas pelo 
Tribunal ile Contas. · 

Nas fianças de importancia sup~rior a 50:000$ é permit
tida a garantia em immoveis. 

§ 1.0 Do registro e conteúdo das tabellas dará o tribunal 
conhecimento ao Thesoureiro para que sejam acceit.as novas 
fianças ou alteradas as existentes, de accôrdo com a nova 
fixação. 

§ 2:o No caso de se tornarem precisas. as alterações antes 
de findo o triennio, os Ministros fal-as-hão, communicando o 
acto ao Tribunal de Contas, para o respectivo registro. 

§ 3." Será responsavel solidariamente pelo alcance, até 
o limite da fiança regulamentar, a autoridade que houver 
permittido o exercício de qualquer · funMionario indepen
dente de fiança, salvo no caso de substituição neeessa.ria, pelo 
fallecimento do responsavel. · 

Art. 80. Todas as fianças serão supmettidas ao ju~ga
mento do Tribunal de Contas, que exammará os rtt.spectlvos 
processos afim de verificar: · 

a) si a importancia da fiança é a fi~ada na. l~i ou re
~lamento ou, em falta destes, por-portarta do Mm1stro; 
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b) ~i u tlepo~ilo ~ feito em dinheiro apolice tia. divida 
publica da. União ou cadernetas de 'cai.,;:as economica.s · fe-
dct·aes; · 

c) si e::;Lâ t•egularmenLc ...feita c devidamente inscripta a 
ltypullleca nas fianr.as ·superiores. a 50:000$, garantidas por 
immovcis; • 

d) :s~ no tet·mo ·la·vrado na repartir-ão competente obri
sa-::;e o fiador pela gestão do . responsavel e de seus pre-
po~los; · · 

. e) ~i. se qcclarar f~carem os demais bens dos I'esponsa
. WIS sUJeitos a reparat;ao de qualquer damno resultante da 
:;estão q~e não· seJa coberto pelo valor da fiança; · 

f) st se menc10na a autorização para administrativamen
h; se alienar os bens caucíonados, em caso de alcance afim 
de indetnnizat· ·parcial ou tot.alffiente a Fazenda, ' 

.A1~t. 81 . Qundo prestadas perante as dclegavias fh;~;aes 
<lo 'l'hesouro, as fianças serão directamente reme.ttidas ao 
Tribunal '<l~ Contas,· independentemente de intm.·v~cão do 
'f!Jesout·o. e, uma vez approvadas por aquelle tribunal, pt'O-
duzirão todos os cffeitos ·legaes. , . 

Paragrapho . unico. Os nomeados para cal'gos publicas, 
etn que se exit;e "fiança, não poderão entrar no exercício de 
snas fune~ões sinão após approvação da fian~a pelo '.l'tibunal 
t.l~ Conlas, ~?aldo quando se tratar· de c.:aucão em dinheit·o, a.po
liccs da divida pupliea · ou cad~rnetas da Caixa Economica. 

11 - Da tomada de contas 

Arl. 82. Todos os i:·esponsaveis, de direitos ou de facto, 
por dinheiros, valores c ohtros bens da União ou pelos quaes 
deva esta 1·espondet', ainda mesmo que residam fóra do paiz, 
ficam ~ujeitos á jurisdicção do Tribunal de Contas, que, de 
accôrdo com 34,lci. fi:<;:ará a situa~ão desses responsaveis para 
Cttm a Fazenda'-Nacional, cxceptuados os ministros d~ _Esta!io. 

Art. 83. No mez de janeiro de cada anno. os ·mnuster~·:!S 
enviarão ao Tribunal tle Contas ·uma relai,:.ãO completa e cH·
cumstanciada de todos ouanlos tenham l':'Ccbido, adminis
trado. d~spcndido ou guardado bens pertencentes á União. 
discriminadOS OS respectivo::: l'CSi)OtlSaVCÍS petas repartições a 
inJe pertencerem. 

§ 1. • Tendo presentes as ditas l'dacões, o lt• ílmnal :>.!: 
<~amiuará. em confronto com os regulamcolos e ·actos rela.
lh·o!' ao numero de rcsponsaveis de c:1da rcparl..icão. expe
àindr) in::;lruc,;õcs para que se lhes tomem as contas. 

§ 2. • O tribunal far:í public:it· no Dü.wio O(("idrrl as ri'~ 
iar;õt's enviada::; pelos ministcl'ios. para; que cheguem ao c-o
Ja·cl'imcnf.o dns oue nella foram nu !"lcbi:aram de srt· contem.:... 
plndos. admitLindo no prazo de 30 dias reclamacões contra a 
Hld~~Yida ilJclueão ou cx.clu!'õão. 

§ 3.• O Minislerio PuhliC() perante o Tribnnal· d~ f:nn f a~ . 
terá registro dos rcsponsavcis sujeitos á tomada de conta~, 

·c. -i V;J • .XV. ' 31 
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para que possa promover o inicio do respectivo processo no~ 
5eguintes casos : . · · 

a) de não ter · tido começo, passados 60 dias das époco.s 
fixadas na lei ou regularne.n.to; · 

b) quando o responsavel deixar o cargo; 
· c) si se .verificarem. administrativamente faltas nos ·v~t

lores confiados â guarda do responsavel e por qualquer meiu 
tenharu dellas conhecimento os repl'esentante~ e auxiliar~ 
do Ministerio Publico. 

Art. 84. A tomada de contas dos responsa.veis será feita 
annualmente, tendo por base a. escriptura<;ão, ~m livro ce 
contas corrent<:Js; das operaoões da receita e despeza, oostantcs 
de balancetes organizados e liquidados mensalmente. 

§ i . • Os balancetes mensaes, que todos os ezactores vu 
estacões arl.'ecadadores e pagadoras devem remetter ás re:,;p(}. 
ctivas reparticões de contabilidade {)U organizar, serão acom
panhados de guias de receitas, das priíneiras vias dos do
cumentos da despeza e dos termos de balanco <las caixas, as
Signados estes pelo e:x:actor e por duas pessoas idoneas 
designadas pela autoridade competente, de preferenci~ .fun
.ccionarios federaes .ou estaduaes, que tenbarn assistido á "e~ 
rificao.ão dos mesmos valores. . 

§ 2. • Nos deposites ou almoxarirados e nas caixas de ~:~~ 
tampilhas de qualquer natureza os balanços serão feitos S(!~ 
mest.ralmente por funccional"ios designados 'pela autoridade , 
competente, com assistencia do responsavel, que, concorda.rruo 

· colll os· resultados ,dos ba.lancos, assignará tambem os termc~ 
respectivos, para. que estes tenham efficacia jurid:ica supple-
tiva. dos inventarios. · · . 

§ 3. • A liquidação dos balancetes· mensaes será feita. ~em 
demora e á vista-dos documentos da receita e despeza· dos t er
mos de balanço que o~ acompanarem; ~oncluirá por uma de
monstração summaria da receita e da despeza. e da situação 
do responsavel perante a Fazenda 'Publica. 

§ 4. • A demonstração assim organizada; acompanhada do!f 
docmmentos que lhe• serviram de base, será submettida :~o 
exame dos delegados do Tribunal de Contas, das juntas de 
Fazenda ou dos chefes das repartições, os quaes, verificando 
a legalidade de, to elas as operacões della constantes, man
darão re.gistral-a em ltvro de contas correntes, para. o fim de 
se levantar em tempo opportuno a f.omad~ annual das contas . 

No caso de se apura!:" qualquer iUegalidade ou desvio ae 
bens publicas, será intimado o responsavel para que · entre 
rom a respectiva ·ímportancia dentro de 30 dias. sob pena flc 
.&u:>pemão do e:x:ercicio· ào cargo. · · 
· -!\ 5. o As _pessoas designadas {)ara a verificação dos va-

lorE'-'i e assignatura .dos terÜJ.(•S de balanco de caixas ficam 
tõolidariamente responsaveis á Fazenda PUblica pelos pr~
juizos que lho acarretarem por inaptidão, culpa ou ne~li-
çe~~ia. Para esse effeito ficam eUas sujeitas ao Tribunal di! 
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Ctlnl.as ú ficam subrogadas. quando Lenham pago_ á Fazenda, 
nos direitos desta contra o exactor, até a corié'urrencia da 
somma que desembolsarem. -

Ar L. .85. Emquanto não estiver or,;anizado . o sérviço 
lllcnsal de tomada de contas, que deverá estar insLallado em 
ludas as reparti~ões de con tabilidade da União, no prazo c!c 
(ious mezes da data da presenle lei, c no caso de não · haverem 
~ido por qulqucr motivo tomadas as -c.ontas ~nnualmen~.e, 
saveis, a qual assentará nos documentos e na escripturação 
que regularmente tenha sido feitO. . 

§ 1 ." A tomada de contas deverá. ter inicio, improro
ga\·clm_ente, no prazo de dous mezes, após o termo da. -gestão 
dos responsaveis. . . 

Para o cumprimento deste preceito, deverão os chefes 
d·~ reparti(:ões communicar ao ministerio publico do tribunal 
de Contas a exoneração ou o fallecimento de qualquer fun
ccionario sujeito á tomada de contas, informando o período 
c a natureza da gestão a ser liquidada. 

~ Z. • No caso de dP.sfalque ou desvio de bens da União, 
<l. tornada de contas dev_erá seriniciada immediat~mente. afim 
àc se apurar a situac;ão do responsavel. :,:. · 

§-a. • Ao iniciar-se o servico annual de tomada de confas 
de que t-rata . o art. S~, e, no caso d_e existir gestões anteriores 
ainda não -liquidadas, serão dados balau~.os nos bens con
fiados aos responsaveis, lavrando-~~ os necessar:ios termcil' 
E: inventarias que servirão de base á escripturação exigida. 
pelo citado -artigo. , 

A gestão anterior deverá. ser opportunamente 1iquidada, 
~em prejnizo da tomada annual das contas. 

Art. 86. Embora julgadas definitivamente pelo Tribunal 
tlt: Contas, serão apuradas sob a direcção do delegado respe
ctivo do tribunal em processo or:;anizal!o nas respectiva<; 
~cc(;ões de contabilidade dos -ministerios tiu das repartições 
super iores a que pertencerem os responsav~is.· 

a) as contas dos respo!lsaveis por valol'es e dinheiro .. 
empregad:Os nas forras. do Exerc-ito em moviménto; 

b ) as çlQl'l i'esponsavei;; por funcções exercidas a bordo 
dos navios e hospit.aes da Armada; 

. c) as dos empregados dos Correios, Telec,"!'aphos e das es
tl'adas de ferro e ·companhia.s de nave,;acão, pertente'ntes á 
Unido, que receberem ou gua'!."darem dinheiros, bens ou va
lor·es da União ou pelos quaes deva e& ta responder. 

Art. 87. ·As despezas secretas com diligencias policiacs. 
ieiL:.zs pela thc.souraria da Polida. da Ca.pita.l Federal. pot< 
l~Gnta dos adeant.amenlos· para tal fim concedidos, ou quaei'
flll•~!' outi·as da. mesma natureza que a lei de .or~;a.rncnlo cn
trnda r.z·ear s~rão atmualment.e verifi cadas, logo após o en
cerJ~ameni..o' do exercício, por uma commissão especial. ! 

· nomeada pelo presi.ct'ente do Tribunal de Contas, - . a qual 
j iarã y,m~ syndi-cªnº iª eomple@. na; mesma ~h~:;o:ura.r1a para 
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veriJícal' oL colupt·.:.,va~.:ãv uas mesmas despezas e, em relalorin 
s~creto. cxl)orá ao tribunal o resultado d·o seu exame. 

"\rt . .S8. A tomada de contas dos administradores d(} ca
patar.i~s ~as alf;wde.;as.. fieis de arm:azem. almp:xarifc~:: ~: 
comnussarws Lla. Al'm~da, guardas de deposito -de ~rem b~l
lioo e de quaesquet· outros valores pertencentes á União,. terá 
pot· base os iuven1arios realíz-ad·os ao encetar e ao terminar 
o responsav~l a sua geslão, que não poderão ser dispensados. 

Paragrapho unico. No t.aw de e~Lt:avio ou perda, pút' 
•:aso fortuil.o ou Ior~:a maicl'. dos inventados a que faz n:
icl'cncia esLe artigo -- :::erviL·ão de assento para a lomada Lfc• 
c(}nt.as os termo.; de balan(i{)s semeslraes que devem·· se1· la
\Tados: nos· livros de escripturac;áo do t:espon!Save_l e por c:;te 
a:<signados. · · 

·A't'l. 80. Além do iu~·eutal'io a. tiUe ~c - deve · procedt~r. 
sempre que honvcr muda.nç;a ou substitu~ção de n:sponsaveis 
J)~la ' guarda de hcns .ou valor·e~ pertencentes á União, ser·ii 
la-vrado unl tel'mo de respon.sa.bilida~le. que será a:>sigua1Jo 
pelo que termina c pdu <!Ue .co"meça. a gestão. 

P:aragrapho unieo·. Quando, •l)or motivo de força maior, 
for impossível ao responsavcl stl,bsiituído, assistir aos inven
tario:; OU ;assigua.r O t.Cl'lllO de .l·eS])OnsabiJídade a que $e refere 
este arti(io - poderá delegar a terceiros essa incumbencia 1: 
o não fazendo procedet·-se-ha ao inventado á :>uu revelia, 
sendo o termo de responsabilidade authentic.a.tl:O pela a:;sí-

..., gnatut·a da aútoridade l!- que for subordinado o responsavel. 
Art. 90. Na:>. contas dos responsaveis pot; generos, mer

cadorias, mo\'eis. scmovenlêS, utensilios. m<!d'icamento, ·, >;1!
bresa,loole~. fert'alilentas, ·mai,!riaes, maleria: prima, aninH\\'F, 
etc. - não devem s~r :compensadas as fult~s dos artigos (lo 
uma qualidad'c pelas sobras das dos otltl'OS, sendo e-stas solH1l; 
consideradas como pcrlcnccnLe.s á Fazcuda Naciona-l. 

§ 1. o Quando forem. port.lm, da mesma natureza. fiscul e 
tão semelhantes que· SC. possam COillfuudir OS gcllCl'O~ OU m:.dt:

.l'iae-o; que faltam com os accrcscimos - o t.omad'or de C·l)Ul.:t' 
pt1de admittir compe-nsação das faltas com as sobl'a~. 'JlC\:a 
_por peoa, mcdjda ou r•eso, segundo sua qualidad~. de cunfur
midade ·com os preços de acquisi<;ão, si fo.rcm do mesmo ,·a
lor -ou, ca::o de nü.o podet• ·:-er ~stc vcrifit-ado, pdo da a\'a!... 
lia~ão. . . 

' § ~.01 Não ·se compcnsal'io as faltas e os valurcs val'lft
cados em processos de t.omada. de contas t•el'cl'cntes a ge:-;l•jr•s 
diver•a-~. ainda quando 8C,ial idcuLica a px·uviniencia Jas •·Cln
tas, quer sob a fci~ão da CSTJCl'ic da l'I~SP'?'llSabilitladc. qu·el' ua 
natureza. úo t:argo de que tal responsabilidade ill'omana. 

Art. 91. .\ c:-::onerat:ãct da rct:ponsabildiade dm:onen lc• tfa 
· !alta. dclcriora.;ão cu dímhmição (!c bens publico~. vor ac;1s~ 
í"ort.uH.o, íort;a maior ou -nal,oral pcl'ccimeuto. vcl'irieat·-s_r>·l:a 
n1ooíante prova rigorosa do facto, de t]UC rcsulLc cumac~av 
de inimputabilidade do agente, pot• dolo· ou cu•lpa, mc.'mW 
leve. adequados no receb.ímento. guarda, r.o~:scrva. _ ~u . e11: 
trega dos ·bens a cllc con!Jados, ~;omo na cscr1pturacao l'e.;ulat 
_;cue deve man.1,er. · 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/00/2015 10:04 + Página 69 de 142 

· Ar L 92. Xn h~rpot.h~:;"' à f' .o::e :~p-nrnr al;:mm alcnrice ~a 
l ir~uidn~.::no da:>.. M_nLns .• iler<:~ citado o responsavel pa:ra. no praz.o 
d1~ (i~ dl:l.:'l da _mhmarao. v1r d~>fend~>r-~e. N>n;;Lituir procurador 
nn. sede 11o tr1hunal de cont-a:; on declarar o domicilio. para o 
efreit.o df nr.llP. ser notificado das dl'ci~õt>,<; interlrnmtorias ou 
c!f\finiiiv:,ts qne forem proferidas nó resp!"ctivo •processo. 

Havendin motiYO athmrJivl'l. fi r•razo a.Jludido póde SP.r 
prnrog-ado por mais 6!0 dias. 

§ Lo O respnnsavel que, notificado, de acM1Nlo .::om o ar
tigo preccdt>tnü~. -niio. ·eonsl.Hnil' 'f.lt'Ol'-nradQr n~>m declarar o 
rlomieilio.· será r.onsidrrado revél -)'la.ra t.odos os effeitos de 
dil'Aito. · 

§ 2.° F:l:llecido o re~ponsavel, as riotifie.acões serão fei-
1as :í. viuva, aos herdeiros. ao;:. tutor!!~ e curadorr.s d~st~s e 
~n!' .~eu;; represent.a.nlf:'s ll'gllf'f', romo test.ame.nte.iro.~ e inven
f:Jrinn!f'S dos Pspoli.os e. ná fa.lla; <Hl ri'1VI'lin rlest.t>s. no fiador. 

~ 3.n Com n~, all~ga~õP~ rio rp,~on~a.·w~l ou seu,c:; represen
lantrs. ou,' indt:;p.-.ndenlro clf'Jlas. finrlo o pr:tm de que trata 
P:'l.e artigo, >;e rá rn•vinclo n Pl'&Jl:S~O ao l\linístr>rio Publico 
para pr.omovor o julgamento perante o Trihuna.l de Conta.:;, 
on reqnisilar qualqlH'!" dilít,trnría qne .iulgur. necl!ss:a:ria á ins
truccão do proces~o. 

§ 4." Estando finda o. lnstr-uc0ãa dn proce!'-so. SArá este 
uprP~entadn rm llif.'sn para ,juf~amrm!.o. rlrnt.ro do ·praz-o ma-
ximo de 20 dia:.c;.' · 

Ar·t. ll:3. Si o tribunal dn cont;J...'> Pntender qur> as contas se 
arham devidnmen!P pN'paradas. prof~Jrirti. :;ent.enr,:.u. Pm fórma 
lle acórdnm. ,jul:;nnr!o o rf'~pon~v·l qnitf>. em credito ou em 
rlehi!o para com a Faz~>nda, FNlf>Pal. confnrme o ·easo; si. 
por~;m, .ittlgnr nc,~(li"::nrio algnm e~larf't\imento. a verifi
ca~ão do>: caknlo~> ou qnnl11nr:· dl!igrnci~:. proff'rir:i desp~ho 
in1 ,.,.rocntorio. ot•dr.nando ~ pro\'idenr.ia. . _ 

Art. 9/t .Tulg-nndo .o tribunal o rt•;;;ponsnw·l ~~m deb1to. 
fi:mr.ú. em tcrmn~ p·reri:::os. a importnncin des~e (l;.bíto. con
clemnm'ÍJ o drvf'dor ot1 ;::em:. hMd'lírM no pngnm11n!o. marcan
tln-lheB o prazo r!l' !lO dia~ .para n rerolhimentn doJ nlcancr. e 
antorií:nr:1 a a!iEmarão admini :::t.r:ltivn da ran~ão. no enso df! 
i'altn. dr p~gamrnlo-do nlcanr.e ·fixo.do. · 

Parngrupho nnico. Da;:: ílent.l\nrns prO'ferida;:; pelo l.ri~unil\ 
SPt•fio int.imndo~. 1):\ f6rma ·t·e~ulamentar. os l'PSJlr,n>:av•n~> ou 
.~f'!l>õ herrll'iros t• (1_~ ríarlorr._ on herd-eiro:' rleUes. 

Ar! .. 95. Da~ sAnf.f'n(:,::ts nr()J'r.ridns :pelo tribunal f;l'l'líO. <;ó
m~>.nte admitl[dos Of; i\f'gt1iniP~ r·P~ursm=< intt•rpo;jtos pnra o 
tJ·íhunnl em ramaras: rP.nnídn~: 

n) de emhnrp;os. oppnst.o::. dl'ntro dt> 9rt dias du intimar:ão: 
b) de rP\"isiío. nn prm•.11 df\ rinrn i\nnn~. ci•·,·nrT"ído~ ia. 

m~sma Jnt.imaoão. ' 
• Para!,\'rapho unirn. Oi' r~>•'-ursm; ~f.'rão arlmHt.id.os, na· 

fol'ma e no~ cu::;o,:; rlelPI'minnrlm: zwlo T'l'g11lamento no trLbUn:>l. 

Art.. 46. Xã<~ ncudinrlo o rl'spnn::;av·í'l ou seu:> ht>rdei_ros 
ou. ns. fa.lta d~es. o fiador :.1. raz('t> .a entrada no p·~t~zo esta~e-
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lecioo, proced.er-·se-ha á alienaoão admi:nistratí~ da ~au~;li.ô, 
proseguindo-se na execução da. sentença de accórda)n com es~!l 

· lei. . . 
· Art. 97. A alienação administrattva. da caução serâ Te-o 

querida· pelo representante do Ministerio Publico ao tribunal, 
e sendo concedida, expedir-se-ha ordem á reparti:;ão co.mpP-~ 
tente .para. reMlber immediatamente aos cofres puhlicos, e0mo 
renda eventuái, a totalidiade da cau~o ou parte .. ~esta sufri- · 
r.iente . a cobrir o alcance, juros da m6ra e qt:aesquor despe::~" 
que porventura devam ser indemni?:adas, ficando o restMte 
da caução escripturada no cofre ·de depositas oublicos, · em 
nome do seu possuidor. · 

. § 1.0 RecolhWa aos cofres .puhlicos a impcrt.ancia rh 
caução, .será o facto· communicado immed!atamente ao tri
bunal mediante a -transmissão . do talão do recebimento. 

§ 2.0 A' vista desta communi.c.a~ã.o, expedir-se-na quitacfto 
ao responsaver. si a Fazenda Federal houver sido integrnl-

. rnen~e iridemltizaila; em çaso contrario, será feita a conta da 
importancia a ser ainda recolhida, enviando a ' mesma cont.a 
ao representante do ·Ministerio P·ublico, com uml cópia .1n 
accórdão para o effeito do artigo seguinte. · 

· Art. 98. O representan.te do Ministerío f-ublteo, l'eceb~r.f\~j 
os documentos a que se r efere o artigo anterior, remettel .o-s
hn ao .procurador àa Fazenda Publica competente para prn
mov-er a cobrança de parte do alcance não inder&nizado, ca- · 
ben1o-lhe. tporé'.m, fiscalizar o andamentio ldos respeietivoo: 
:ft>ii.C.·!- e represenlu sobre QUalquer irregularidade verificclf.la, 
devendo ter .para. isso os ne·· essarios registros <h"- sentenç~:; 
C'tt: exeeul,}ão. '· . . 

Art. 99 . O procurador secciQnal ou :fiscal a 'fL'em com
petir, 1)01' lei, a oohranca e::técuti'\la, promoverá ~ (>.Xeeução d<l 
sentença do tribunal, podendo solicitar do resPertivo repr.~
sentante q11alquer esclarecimento necessari o ao pr'ocesso .in~ 
dicial, fi-cando obrigado a prêstar ' ao Ministerio ·Publico 1J0 
tribunat as informações que lhe .."orem solicitada~. 

Art. 100. Incorrerá em crime de responsabiE-oade, pn
nivel com as penas do art. 207 do Codigo Penal, o repre~cn
tante da Fazenda que não iniciar o executivo fisct:..I no .prazo 
de 15 dias do recebimento dos documento~ p~l'a a cobranç.:~. .:'lo 
alcance . · 

Para.grapho unico. Para o effmto da ar-uração dessa r<>
Sflonsabilidade. dado o · não ·cumprimento pelo rorocurarl[)r 
fiscal ou ;pelo-s procuradores seccionaes do d!spo:;t(• no art.:~., 
precedente, o presidente do ' tribunal representará ao pro
curador geral da. Re;publíca. denunciando o !acto, €-. tanto C!;:! •1 
como o presidente do tribunal incorrerão em Hientica 1'<1-
sponsabilidade si, dentro de igual prazo. não deri>.m as pro
videncias que lhes incumbem par-a a punição dal)uelle. · 

· ' Logo qUe seja. inieia.do o e:otecutivo fisc~l. o r~~;resentn.r.~ I) 
.da Fazenàa .participará immediatamente. o ract.o, o.o pre.~l
dente do tribunal, ao qual communica!'á <11.1alquer ineidenl(.> 
que sust.e o a.ndam~nto da. e:r.ecucão. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/00/2015 10:04 +Página 71 de 142 

S~SS.\ô EM 2t DE DFl7.EMBRO OE 1020 3
. :)• _, 

:· -- Art. fOi. Os embargos oppostJs na execu(.lão. quando in
fringentes ou modificativos do accórdão, s~rão julgados pelo 
Tribunal dê Contas, ao qual será devolvido o procesw. Quandn 
referentes ao :processo <ia execuoão, julgal-os-hl\ o juiz fe-
deral da seccão. . 

Não serão, porém, admi"ssi~is, na execução. embargos 
inirin.gentes, sempre que a sentença dó tribunal, ~ue se;:vir 
de base á execução, tiver sido proferida. em grão <"!e recurso 
de revisão. · 

Al't. 102. Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Com.misaões, 29 <ie dezembro de 1919 . ..:__ Josino 

ae Araujo·, Presidente e Relator geraL - Joaquim Lzriz 
Osorio. ~ João Cabral. - SaUes Ju-nior . 

• > 

N. 749 -- 1.920 

t1b1'e Q C'l'edito de !f O{ :665$200 para pagamento de {rratifica-
t;ões aos o.nxüiares de esaipta da Imprensa Nacional 

';'· Aos auxiliares de escri'pta da Imprensa Nacional a lei 
·n. 2.738, de -i de janeiro de 1913, llO arL 94, alinea V. dc.u 
direito a uma gratificação de ·30 '?'o sobre seus vencimentos. 

O Theso1,1ro Nacional organizou uma demonstrar-ão, pela 
'qual se veriiic$l que "Sobe a 101:665$200 n despeza a faze:r. 
):ln.ra o {lagamento da referida · gratificacão. 

Tratando-se do cumprimento de uma lei, que deu van- · 
~.ugen'l a funccionarios publícos, a Comrr,issão opina que seja 
concedicn. a autorização, que, em sua mensagem pede o Sr. 
Presidente da Republica para abri<r o necessario credito, 'sub
mettenrlo á deliberacão elo Congresso o seguinte pro.iecto de 
'lei : : \ · .., . ..,< 

O Congresso Nacional resolve: . 
Art. · 1 .• Fica o Presiàen~le da RepubNca. autorizado a 

b.brir o .erre dito de 101 :665$200. pa.ra >J>ccorrer ao pagnmP.nto 
da gratificacão concedida aos aU;Xiliares de e~criptn. ~n. trn
pren·sn :'\a~íonaJ pelo art. 94. ahnea V, da le1 n. 2. 1SS, <!e 
4 do janeiro de 1913. · . ~ . . 

Art.. 2: Revogam-se as àispos1coes err• contrariO. 
Sala das Gomrnissões, 18 de dezembro de 1920. - Carlos 

ce Cat"'[IOS, Presidentte. - L. Corrêa de Brito, Relator .. -
Celso Ba.11ma. - Pacheco !l{(!'ll.des. - Octa.?.!io R.~cha. ~ Ctn
'cinato R·ra.f}a. - Carlo.~ Mnximilíano. - Sam.pato Co1'?'êa. '-
:A.lbertn Maranh11o. - RrTmiro Braga. - Sonza Castro. 

!\!'E!SS.\_GF:N: A QUE SE REFERE O PA!I.ECER 

Srs. rnemb:ros do Coni;resso Nacion~l - 'RerrietMmdo-v~·;i 
a inr.ln;;a ~xposi~ão do ministro da Fazenda sobre a necessJ
tlade de um credito especial de i01 :665$200, parn. occorrer 
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:\0 pagament~ 9a grati:f'i~D;Cã.o d~ 30 o/o sobre vencim~ntos 
a. que teem ~tretto os aux1llare·s de escripta da Imprensa Na~ 
cton.al, ~m vtrtude do art. !H, alinea. v, da lei n. 2. 54.4, dr. ·\ 
~le JaneJro ~e ~912, ienhü a honra de vos solicitar a. con,pe~ 
.ente autortza(;ao para a aber.lura do alludido eredilo. 

· !tio de Janeiro, H de d~embro de 1920 ggo. da Jndepen~ 
denc1a ~ 32" .da Republica . . - Epitacio Pe'ssôa. · 

Exm!:!. SF. Presidente da ~epublica - A lei n. 2.7:Js, 
de 4 dE."_ ·~anen•o de 19~3, .garantm, no seu· art. !l4, alinea v. 
aos _a~··nl~ares de escnpta. da Imprensa Nacional o direito li 
s-raf.lftcaçao de 30 o/o sobre :;eu'S vencímenLos. 

, O l'l'ibuna\ de Contas recusa registro á despez:a., sob fun
damento de não aproveitar ao caso a excepção contida no ar
tigo 4·• da lei ii. 3.3.13, ile 16 de oulubro de 1886. 

Aquelles 1unccionarios, porém, não devem ficar, indefi
nidamente, no desen..bolso das gratificaçõe·s · que lhes ~o f!P.-
vidas por lei. . · . . 

E. :portanto. se faz mistér. um credito especial para; 11 re-: 
.spectivc pagamento, a-liás~ de accõrdo com a doutrina do l'efe-
l'1do inst.ituto. · . · 

· Segundo a demonstração ·9rg:anizada DPIO Thesouro sobe 
a i01 ~ fi65J!\200 a som ma. ::.: pagar. 

Corr<o a providencia lembrada dependa de prévia autori
zaÇão t'egi'sloativa, peco a. V . Ex . se digne de ,promover sua 

. concest:ão . · 
, . Rio de Janeiro, H de dezembro de 1920. -Homero Ba

ptista. 

N . 750 - HI~O 

Ab-ri? o crwiito d e 62:016$417, ,,m·a. n 2>0(Ja.me'flfo r;ros heTrlei
:ro,ç dr. Sm;ero dr? Sou:;a. C(J(?lho 

Para dar "ump::-1ínt>nto á precatoria . do jtti.l fede!'a.l rl·) 
F..stado da. Bahia. r.~·nec~ndo o pagamento rla cruant.ia · de 

. . 62:016$41 T, a que lem direito os llerdeiros do ex-agente ns
cal rlos impostos d<! consumo, Severo de Souzn Coelho, em 
vir~ude de senl.en~a ,iudicinria, õ Sr. Presid-entP da Republie3, 

. em rrum~a.g'f'm ele .1 i -de novembro ultimo. solicita. autorização 
para o crr.clito nece.ssario, paro. dar Cl.Jmprimenl.o á decisão 
do~ tribunaes . · . ' · 

Tratando-se de despeza!'!, que só por ·meío de credito~ 
espN'iaes podem ser~ realizadas, a · Commissão _de Fina_ncas 
offerece :í deliberaeao do Congresso o segumt.e pt'OJecto 
de lei: 

O l)ongresso Na~iona.l r esolve: · . 
Art. 1 . o Fiea o Presidente dll Republíea autorizado a 

abrir o credito de 62:016$417, para pagamento aos herdeiro~ 
do ~-.:-agente fiscal dos impostos de c.onsum,o no .Estado da 
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Bahia, Sevoro de Souza Coelho, em virl.ude {:!e setÍlenl}a j11 
dicial'ía. 
· A:rt. 2.u Revogam-seus dis~osícõcs em conLt~W1t) • . 

Sala · das Commis~es, 18 -de dezembro rle 1920. - C ar ... 
los ar, Campos. Presi4en~. - L. Corr8a de Brito, Relat..or. 
- Cel$o Bavm.a . - Pacheco Mendes . - Cincinato Braga. -
Ca'l'los Maximiliano, - Sampaio CGrrêa. - AltJe'l'to Mara
não. - Rrtmiro B1·aga. -Souza Ca..çtro. - Octa'VÜ> Rocha , 

ME~SAGEM A QUE SE REFERE O PARtCER 

Srs. Membros · do. Congresso Nacional - RemeLtendo-vos 
a inch1sa mensagem do Ministro da Fazenda ·sobre a neces
sidade de um credito especial de 62 :016$4'17, para occorrer 
ao pagamento odo que é devido ao~ herdeiros· elo ex -agente 
fiscal.. dos impostos de consumo do Estado da Bahia. Severo 
de Souza Coelho, em virtude de sentenca jndiciaria, tenho 
a honra de vos solicitar n competente autorização para a 
abertura do alludido credito. 

Rio de J~neir6, 11 -de novembro de · 192Ó, 9iJ• da Indepen
de.ncia e 32• da Republica. - Epitacio PesstJa. 

EX'J)(}siçíi.o de motivos 

· Exmo. Sr. 'Presidente da Republica ..,.. Severo de Souza 
Coelho intentou a~ção contra a Fazenda, .pil:ra o fim de sel' 
annullado o acto que o exonerou, sem procel'lso, do Iog-ar de 
agente fiscal dos impostos de consumo no Estado da Bahia, 
bem como para lhe serem asseguradas todas as vanlagens de~ 
cnrrentes do ·exercício de taes funcções. , 

Julgada procedente a accão om primeira instancia, :foi ;\ 
sentenca confirmada pelo Supremo Tribunal Federal. 

Na •phase da liquida.;ão, o exequente fo.lleceu, de sorte 
flUe, .depois dos herdeir-os se habilitarem devidamente, o ,iuir. 
federal na secção daquelle Estado expediu, em f.l de setem
bro findo, carta. precatoria deprecando o pagamento ·em 1'a-. 
vor de ()rlando Maia Coelho, DD . Lindaúra Coelho Rei~. ca
~ada com Durcio Guimarães dos. Reis, Hilda Mnin. Goelho .. 
Eloyna Maia Coelho e Oswaldo Maia Coelho, <da impm·tnnda 
de 62:0tf:$417, correspondente ao 1Jl'incipal, custas ~ f•·il~o 
da precatoria. · 

Achando-se a· precatorin revesti ela fle fniln.<; ns form:tli~ . 
dadlls, !mufie:..se o seu cumprimento. 

Como: porém, o orr.:unP-nto não r.onsigne clot :wão ur,ro
priacla para o rmst('io de de9pezas oriundas de sente-nc:a~ jn~ 
tJiciarias, faz-s~ precisa a ab~rtura d~ um crcditCl esp,edal 
para 11ccorrer no pagnment.o requisitado. 
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3~0 

E depen'iendo essa providencia de prévia autorização le
gislatrh'a. peco a Y. E.-.::. se digne promovei' sua obtencão. 

· Rio de Janeiro, H ()e not·embro de 1920. -Homero Ba-
pti&ta.. . .. - · 

O Sr. Presidente - Está iinda a leitura do ~ediente. 
Aeha-~c sobre a. .Mesa um ~.:equerimenw cru e vae ser lido. 
E' lido, apoiado e pDsto em discussão o seguinte 

' $UDSTlTVTIVO 

N. 8! 

Requeiro que se constitua uma commissão mixta ele in~ 
qucrito . fina.ncciro afim d'e, colhendo as info-rmações onde ~ 
como julgar con-veniente indicar as medida3 adequadas no 
probl·ema das finanças . no Brasil, apresentando os seus tra
balhos, est,udos e conclusões na proxima le~latura. 

A Commissão da Camara se comporá · de cinco ll'lembrM 
designados pelo Presidente. ..' 

O Senado designará a sua Commissão. composta ~e tre~ 
membros que reunida á da Camara constituirá, a Commis.são 
.Mh::ta qut:> se r~gu!ad ~ara os seus trab:llhos conforme d(>
c idir. 

A::. Secretarias do Senado e õa Camara terão á disposiciío 
rla .r.ommi~são de Inquerito sobre finançnlõ ttn<; funccionario 
de cada Secretaria, assim ~orno dactylogmphos, iornecendu 
;tambem. Si fõr- necessario, o serviço ste~ograpbico. 

Sala das se~sões, 20 de de-zembro de 1920, - A~m.anfi,, 
Bu:rtamaqlt i. · 

Encerrada e adiada a votacão. ' 

· O Sr. Vei-ga 'Miranda (*) ...:_Sr. Presidente, o JoMUtt d .11 

Comme1'do, ·de h ontem, inseriu uma "varia" noticiando que, 
pelo i\finisterio das Relações Exteriores, . fôra baixada uma 
portaria dando instru~es quauto á emissão de passaport•~ 
diplomatico. Nada teriamos a ver com este acto do Sr. ml· 
nistro das Relacões Exteriores, si, como se vae ver pelos 
.Jigeiros reparos que peco lieen.ça -para adduzir em ~rno no 
mesmo, alli não estivessem dois dos poderes consti tmdos da 
Repu·blica, positivamente menosprezados. 

Diz e.ssa portaria que: 
<Os passaportes diplomaticqs só poderão ser for

necidos n a fórma e sob as condições abaixo: 
a) ás pessoas pertencentes a·o Corpo Diplom:\l.ír.•?: 
b) ás pessoas investidas de missão póliti_ca ou tl!

.plomacia tempora·ria, comprehendiàos. os add1dos w•~ 
litares e navaes ás embai.~a.das e legações; 
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c)' ás pessoas ·pertencentes ao Corpo ~onsular e 
aos Inspectores de Consulados; 

d) aos rn~mbros do Governo Federal; aos substi
tutos do Pre_s1dente da Republiea e ás pessoas que ti
verem exerCido os cargos de Presidente de Vice-Pre
sidente da Republica e de ministros do 'Estado ; 

. e) aos plenii!ot.encíarios ou delegados á Confercn
CJas e Congressos de· caracter diplomatico. 

§ 1. a o passaporte . diplomatico deverá ser assi
gnado pelo ministro das Relacões Exteriores no Rio de 
.Janeiro e :pelos embaixadores e ministros hrasileims 
no estrangeiro. 

§ 2.0 O passaporte diplomatico deverá mencionnl' 
o titulo da pessoa e conter a sua photographin. de
vidamente authenticada pelo carimbo da chancellaria. 
mencionando o tempo de· sua duração. não excedendo 
a um anno. bem como a relaoão das pessoas da fn-

·milia do titular que o acompanharem." 

Si nada mais se contivesse na referida publicação toda: · 
n. gente apenas notaria que. talvez, 'por uma oaf[e, descul
pavel, dalli tivessem emittido. como susceptíveis de g-nsn.r das 
prerogat.ivas qne o passaporte concP.de. os representantes 
(io le-gislatiYo ~ os membros da alta côrte .indiciaria do paiz •. 
F. toda gente. naturalmente. attribniria esta falta ú fa~nl
dade de esquecer~ que. segundo a imprensa, .iá é p:roverhial 
no Sr. :Ministro das Relações Exteriores-. • 
. Mas. Sr. Presidente, essa attennante do esquecimentn 
deixa rte reférir, porque, além do § 2°, na o § a~. que diz; 

. "Os passaportes 'iorn:ecidos pelas aut.oridfldesl 
competentes aos membros· dos podere~. legislativos c 
.iudioiario da União- poderão ser visados pel() Mini~
terio das Relar,.ões Exteriores, sem que isso. porém. 
lhes attribua caracter diploma ti co." 

Logo 5r. P1•e;:ident.e. M ml'lmbrn~ rln>: pnderr..~ ler;ri,h· 
I h·o e iudiciario não fol'am esquecido": foram Tem brado;;. 
Fnram lembrados entretanto para serem e:-~:cluidos: foram 
lembrados. entretanto. para lhes ser infligida nma curta de
preciacão ·para. de -certa maneira, lhes ser solapado o pres-
1igio. · ' ' 

Qna.l o motivo, Sr: Presidente, de semelhante exclusão? 
Oeal o motivo de e-xada.mente quando. segundo as novas 
instrucções, as prerogativas dos_ passapor.tes diplomaticos· .~e 
t'SLendem a entidades at:é agora. nao abranJndas -por elles? Hos
tilidade. do Sr. Ministro do Exterior'? Não é po,;sivel. Sr. 
P1·c~ídente. 

Eminente cultor do direito, não creio que S. Ex. posi'fl 
f.N· má vontade para com os tribunaes superiores dn_Republicn.; 
antigW' Deputado. teu.do represent.'l.dO, nesta Casa. o Estado. (' 
cxactamente o districto, que me cabe a honra de representar, 
S. Ex. aqui fulgiu, foi uma das_ figuras brilhantes, e não acre~ 
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<li lo que ~be. tenham advindo · l'C!'-cntimcnt.os do· ·Congre~~n, 
QI\Pl' na phase em que S • . .Ex. n. elle p ertenceu, quer durant;; 
>}s.~a ~oYa phase de sua activiclade, no Minist.erio elas Rdaçô P-; 

. Extertores, quando sómente louvores ~ apoin lhe t.eP.m c1act11 
as duas casas do Congl'eflso Federal. · 

Qual o !l~oti_vo, , no emlanLo, àes.~c § 3" ? Não seria, pol'~ 
ventura. ma1s stmples e t.ambem r~rais generoso, <lesde qu~ 
e:;s.e t'egulamento ou essa~ instrucçõ~s visam apenas cspc~i~ 
fwnl" as ·cJ·eafuras, as pessõas. que cfltão abrangidas por dctec
minados· favot·~. si!enciat· rl:)!at.ivamente áquelles qu e não os 
merecem? . 

O motivo, St•. Presidente. é que até agora os membt•,,s 
do · Poder Legislat.iYo gosavam das regalias do passaporte di
plomatico. Trata-se. pois,- de uma verdadeira communica~fl•'), 
e. seria bastante a exclusão lacita dos membros do po(ler J,._ 
g:islativM. d:í-~e-lh~ uma fôrma rte cmnou.flagc, ·porqnr: se tli.?. 
que os passaportes fornecidos pelas autoridades eompel.cnt~;: 
aos memht•os dos pode'res; lcgiSl;ltivos e ,iudiciario da União 

. :Poderão see visados pelo Ministerio das Relações Exi.P-riore,, 
.sem que . i s~o. porém, lht'!.s at.l.ribua cat·actcr diplomnt.ico. 

ET superílua. é desnecessaria essa faculdade fiP. poderr.m 
ser vü:ado.s. Talvez mais vantagens trouxesse· ao portador d~ 
semelhanle passaporte far.el-o visar pelo Cardeal. pela Aca
demia do Let.tra" ou pelo ·~uperint.enden1.e da Light . .iú que 
do viso do Ministerio das Relncões Exterio:re~ não lhe!l prl\-

. ~·em ·absolutamente nenhuma prerogativa. 
Isso· faz-me lembrar, Sr. Presidenl.e, um t.opico que :<e l~ 

em geral ao:; . domin!\OS no:;; jornac>s desta C:lpil.al, relativa
menf.e aos .Tardim Zoologico.' Depois · de f)ncarecerem ns al
tractivos ~ ns cnriosidade~ do .Tardim Zoologico. declm·:Jnl 
estes orgãos qut' os pct.í~c.~ tet•ão ~nf.:radu gratuttn no cihdo 
jardim com um nnm('ro d~ jornal. ·"' 

h!'io ~~ vetdade. mas tamhem niio é menos verdade quü 
aquelles pel.izcs Ler1alh entrada no Jardim, mesmo !'10111 :;err.m 
portadores do numero do jornal, pol' isso que o íngrP.::.~r. ,·, 
franco a todo;:;. el!es. . 

. Esse "\'isto" do Ministe-rio da.g R~lações Exteriores é , cnm 
o devido r espeito. uma espec.\e de jprnnl pnrn ·n entraria ((n~ 
pi.'!Li7.es no -.Jardim Zoologico. . · ~ 

Como dizia. Sr. Presid.en t.e, é estranhavel essa e:"\:clu.~:w 
dos membros dn Poder LPgislat.i\'o, cxact~meni.P. quando, con
f orme .se lt~ no!l itens da pOl'ta.l'ia, f;fí.p agora compréhen~ída~ 
nos fa\·orc:;; df' pa>;Sapnrl e rliplom.at.iro collectiYidades. insJ i
t.uiçõe:;. sem que lhe!; cnracteri?.l.'m n gradação. rt r::at.cgn r· ia 
dos cargos, ele. . 

Dizem, por exemplo, '>são .for:necidos passapm·tcs n t.odr•;; 
os pert.encenf.es ao corpo drplornalJC<! e ao corpo ~onsular. ;;l)rJl 
e::>pecifica~ão de. r::argns. c aos qu~ Ltvcre~ f':X:crctdo ~a~go~ d·~ 
Presidente ou Vice.:.Presirlente dn Repubhca e de mJnl!'.l.ro r\,, 
Estado". · Não contest.o nem venho pedir a exclusão de qu:ll
quer dflssa~ pessoas on ~essa~ . co_llect iviclad~s favorecid~s ~el 12 
determinação da portar1n. . Aos ex-Prestd~ntes e ex-Ylc~~ 
Presidentes dn Republicn pal'ece-me de . ,justiça todas as h o-

\ . 
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mcn~geu::'. P_Dl'tantu. ~ãu vc~:;uas qu e .iú atUn;;írum a la l cmi
uencm na v1da pob LICa qull de:> la cuhninu.nl:ia rarault!nte Je
•:,aem. Logo, no::; seu:; pa~:;eios ao e~terio1', é muiLo natmai 
c1ue lhe,; sejam outOI·gada.s toda.:> as facilidades possiv~::is não 
::;ú lá como pelo nossD Governo. 

Qun!'to. porém, ao.;; que j;i fu1·um ministro~, não st.:i por
que mot~vo ~lle:> ~c :1cb~m ~obre-elevados a nús.outro~. Depu
Lado:; e :::ienadores, na vigencia du no::;.so mandato e da~ nos,.,a,; 
inununidades. E ' ~a.bido que, pelu nosso regimen, o minisl~'o. 
mesmo quando detentor da. pa~ta, I! um cidadão que exerce o 
cat;o de secl'etarlú do Pres1dcnte da !l.epublica. · 

. 0,; cx-min i,;;tt:oil ~ão ~imple:.' pal·Licul:u·es que, em vm
<;laluru QP-~o t.:xlenor, s t: tuv~lam a qt1alquer outro particular 
r.m cmu!Jço~s de merecer l'ealmcnle. da pal'Le do nosso Go
"erno, em Yirtudc {le .set·,·ir,:os por elles prestados, certas llo
nwnat;~m::·, certa::· r egalias, nunca, porém, :;uperiore.s a o!:: rc-
1Jte::scntante:; do Poder Legislati~o .. 

01·a, S1·. Prc:->idente, parece- me l]Uc essa::; im:uns;ruenc ias 
vodem ter escapado ao em inente Yliui:Stro do Exterior ao as
:c<i!:)nar cs:;a porlaria. ~ão e l)O:>SiYet. que S. Ex. t enha uni 
vontade ou hoslilidarlo contra o Pode1' Legislativo c 1,1 lluúcr 
.Tuà it:iat'il). Não é pos!'ivel qtw l1aj a pa::sado peln e:;:piriLu do 
.S. E~. a idéa de obstar que os r'epresentanle~ do poder pu
.hli·co :-:e ausentem úo paiz.. Scl'Ül cs tt'an!w ctuc o St·. Ministro 
do E.xtcr·ior procw:as~e C!'eaJ' obstaculos ú~ ~:xcutsõe;; do::; rn
,pl·csenlarites dos podetc:: .publicos, sob o pretexto de q~11 ·, 
durante as sessões, durante todo o pe ríodo do seu mandatn. 
devem permanecer dentr-o dai! ftonteit·as do pai:<- EspecL.l
mcnl0 ao cspirito do Sr. A:wvetlo l\h\rqucs, homem ·dàj;:~rJo, 
lt<1o deve •':;ttqmt· llUe a:> au,:;encia:: tempon.tri.ts dos represen
t-an tes da :\'a1_;iío. not· r~emplo .sü lhes 'dc\'em ser p ro\·eito:-:as, 
jJorque. em conlactos com outro::. povos, colhem infol'maçõc;;, 
dado,.; e ubse!'vaçõe~ de l.odu o p onto utei::; para o exercícit> dt) 
mandatu parlameut.al.· . Vão em b usua de su;;:;estões, de i Ma:; 
que, uma vez applíc-adas, l'ealizadas. p or meio de lei::, se (or
nam de patriuLico alcauce para a ~ação . • 

J<::u pntlería, t'J'. Pt·c :-;irlcnh•. !.C'rm inat· inda;;undl' lJOl' um 
r equer imento l.'!c 1nf\lrma~.:õe.,. 'do.; motivo:; dessa ex:dusão dos 
membro:s do Poder Legislulivo e .Tudidario. Não o fa t·ci , en
lretanto. u~IU siquct· dou ús minhas 11atavra:; um tom dccla
matol'io: de l'einvidica(;iio, tlc rcpara1;iíu nccessaria ao Pode1~ 
Legblat.'ivo. . ~ 

Parece- me. cn ll'elanlL•, mncguVl! l que cslao cnvolvido5 
ncsl.~ rnnmcnl.n. 11c:::sa n.w:-:ma quc;;ti\\), 1):,; mclínflre-:; d~;;;:cs 
d ois podere;; da Republica, pc[r.• qnc é r,lc cspel'a!· acEIJI'l'Cl'a o 
Sr. :\1 inbtJ·1_. l)1) E xterior. a 11m· ,;.oh r c o caso exPhc.m.çoes satl:l
faelQl'ia,.:. (J!Hito bem; . '!IIILilu benL.) 

O Sr. Freder ico Borges < •1 - ~1:._.. Prcsidenl~, u_m deve t' 
imperiosu de stllidaríedadc e d.e g-t•altduo lraz-me a Lnbuna da 
~amara para, n1ai~ o.ma vez, enl'rcn{ar esse ma;;uo pr:ob_lema, 

. .. -·. . ~ 
( • .) E:i~c di,:curso não foi revis.lu Delo oraúur. 
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que se denominou o da.'t scccas do noràés te . -Dever de solida
riedade e de gratidão, disse, Sr _ Presidente, .porque efJecLi·va.
mente, com toda. a espontaneidade de filhos do norte, repl'<;:·
sentante de um desses Estados flagellados pelas seccas, cu 
me ent'ileiro de boamente ao lado do honrado Presidente da 
Republica para ajuual-o, auxiliai-o na m~dida de minh~ 
i"or~~s. com o fim de debellar tão grave, tão cruel calamidade., 
(l1J.uzto bem.) ·. . . ·- . • :~ i(rs•-t;:< 

Sr. Presidente, quem conhece o que é aquelle phenomenu 
· terl' iVel que se desenvolve periodicamente naquella regiãc~ 
sabe bem que o P oder Publico não podia ficar indifferente '' 
sorte da uma população densa como aquella, ·deixando# a ~~ 
mercê do abandono, do soffrimento, do i.nfortunio ~ do mar-
~oc . . . · . 

AtLendendo a esses clamores que veem de longa · data, o 
honrado Preside{lte da Republica, filho do norte, lambem de 
um d~sses Estados tão duramente -martyrisados por esse phe
nome'lo meteorologlco e que tão brilhantemente representou 
nesta Casa o Estado da Parahyba, fez de seu programma dl.) 

· gover.w um dos capitulas principaes - o de extinguir os 
effeitus. dessa calamidade e, digamos .de passagem, só estt~ 
desi.derat-urn de s: Ex., essa aspiração do illustre Chefe da 
Nação, ·era sufficiente para encher um programma de go
verno, para o recommenda.r á. gratidão publica, á gratidão na-
cional. (Muito bem.) · 

Sr ~ Presidente, não é de mais~ que desta tribuna, em tod<4 
a· parte do paiz, proclamemos e defendamos !i- necessidade dq 

. combate c.onslante e assíduo e tão grave calamidade . 
E nem se diga, como ultimamente se tem repetido, que 

S. Ex. o honrado Chefe da Nação. tenha aggravado a situa
ção financeira do paiz fazendo -pesar no orçamento uma som-

· ma tão consideravel com as 'medidas estudadas, propostas e já, 
contractadas, para debellar aquelle _grand~ roal. 

· Não é isto exacto. · 
Ha dias. desta mesma tribuna. contestando esse facto, 

fel-o de modo brjlhante l' illusLre· collega, -representante da 
Parahyba, cujo nome declino cpm sympathía, o Sr. Octaoiliq 
de Albuquerque. · 

S _ Ex. naturalmente. porque havia sido o autor de uma: 
proposta~ · logo no primeiro anno da legislat~ra; que estâ a ter
minar, para que fosse nomeada uma comm1ssao de es tudos ~() 

:::Jlroblema das seccas, não s e referiu a esse facto; mas dev:a 
faz:el-o. . · . 

- Devido á inicí ali v a de S. .]~":: ., a C amara nomeou- esta 
comtnissão que, entrando desde logo em trabalho, naquell~ 
m<'smo anno de 1918. apresentou um estudo digno de toda a. 
i·ccommcndaçã.o c de toda a pondeL·aqão. 

. O SR . OC'Í'ACLLto DE ALBUQUERQUE - Era govcr,no ne::: '"c 
tempo o Sr. \Venceslau Braz. Não se cogitava, absolutamente •. 
do. Sr. Epitacio Pessoa. e t_oda a r epresentaç_ão do ~ordé~t~ 
propugnava . medidas que viessem pôr cobro ~quella. sltuacao, 
fDe.d~d~ per~~nente.s, constan~e.s, c<mti!luadas., 
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O Sn . .FaJ::oKtuco BoRti-Es - O aparte de V. Ex. é muito 
clucida\ivo,, vem demou~trar que _não foi, ultimamente, que o 
Si'. EpHacJO Pessoa, d1gno Pre:miente da Republica, cog-itou 
deste problema, aggravando, como se diz, a situação fiuan
~;cira do paiz. Não é isto exacto. Desde os primeiros annos 
desta legislatura, POL' iniciativa do llonrado deputado pela Pa-· 
L'Ull~ba., nomeava--se esLa comrnissão, que desempenhou bri
lhantemente o seu mandato, e os seus · trabalhos transitando 
]Jelos turnos legae.s, .. indo & Cammissii.o de Finanças, ahi rece..." 
i.Jeu o luminoso parecer do n otavel coHega e distinctissimo 
ptofissional, o Dr. Sampaio Corrêa, em que a questão é estu- · 
dada a fundo, de modo a. enc.hez· àe contentamez:!.a e d.3 enthu
!'ia.smo c de -provocar O$ maiores ap:plausos pelas conclusõe~ 
a qu~ . S. Ex. cbegou; 

O SR. OcT ... CILlo os ALB.UQUERQUE -.O Sr. úr. Epitacio 
Jlcs~•)a deu mão forte a esta inici~tiva. · 

O Sll. FREDER.IC.O Bol~GES _:.._ E' verdade.· que houve um voíQ 
\"l!ncido, mas este voto, que é um trabalho digno de toda a. 
consideração, da lav,ra do Sr. ·-De-putado Cincinato Brag-.t, não 

· t:oncluido de mddo diffe1·ente> ·nem pela desneceijsid:ade, nem 
lJ(Jltt inconvenien(' ·a, n em pela inopportunidade -das obras.1 .s. Ex. divergia, apenas, quanto aos meios. 

Mas, Sr ~ . Presidente, ainda para demonstrar que essa 
preoccupa\:ã.O não é de momento, d~ modo algum vem externar: 
n vaidade, como se quer fazer cre1·, do Governo ou de seus re
pt'esentantes, é que já no memorav~l banquete coin que s~ so..; 
lcmnizou a eleição dos dous canàid.atos á Presidencía da Re
IJUblica pura o quat1·ienn.io a t erminar em 1922, sendo o1·ador. 
Mficial desta grande n1anife$laCão. o actual Presidente da 
Jtepublica, S. Ex. se e~pdmia .POl' esta fórma ; 

., D\Js cuidados que· deve merecer a situação in
lcrna da Republica, um dos pt·oblemas. cuja solução se 
im-põe, por que augtnentará gràndemente a nossa capa
cidade economiea, E! o da extincção das seçca~ <lo nordéste 
Ul'aSileÜ'O, phenomeno desolador que pen0d1camente llOS 
rouba vidas preciosas, nos estanca fontes abundantes de 
renda e não abona a previdencia do.s Gove~;nos do Brasil."· 

Cada uma dess'!s palavyas tem .o cunho de uma verdl!de 
il'J'ecusàvel a firmeza de um .conceitO profundo que f ere lU• 
limamente 'a consciencia de todos os brasíleiros. 

0 S .R . ÜC'fAClLtO OE ALBVQUh:iQUN - 0 E:tmo. S~, J>:resi
ucnlc da R.epublica. não ficaria hem com a sua consc1enc1a. s~ 
procedesse de modo diverso. · 
· o Sn. FnEDERICO Boi\GES - S. Ex. tem-se revelado um 

• Ycl·tladeit·o estadista, como homem que pen~a~ que _estuda, 9u~ 
::;c prcoccupa com os grave::; pl'oblemas da sua pa:trul.. 

Mas, continuando, dizia a inda S. E~ . :· · 
. ". . . Sah·o algumas ~bras emprehendidas . em aÇ~ 

ministrações passadas, e, so_bretudo, no . p enodo Vh 

1_ ~-en~e. º· que ?~~ ~eijl !eí.W a~é aquj, s~ pl~ç, ~em cQa .... 
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Ht:tttidade, (lcsord<mado c desconncxo, pouco tem con
t.nbtud o para · melhorar · as tl'isles. condkões daquella 
l'Cgiiio. " •. 

J~ada ruais V1.wdadeiru . E' h:;u mesmo. O gt·anclc mal 
cout.ra o qual nós, filhos do nol'Lc, sempre nos 'Pl'onunc-iámos,~ui 
a in.terrupção daqueHas ob1·as contra. a calamidade, quando ~c 
lllanifcslavam os primeit·os sympiomas da sccca,. . 

O SR. 0Cl'ACILio .os .ALBUQUERQUE- Méro .serviço da assiii-
f.eucia de soccorros. · 

O ~R. :Fm::oEmcu Bo~m~s- Ma,; acct·escenta ~ - ü. 
. 4:\Falla-:s0 c·om dc:sco~fi~nc.:a O\i dc~cpcão uo1:> di

nhcu·us gasto!; com as :sccca~:;. Não t! o quantum <las clc~
pczas que deve m~recct· repal'O:õ, mat; a d~sor.ientaiJão 
(]Om que Lêm sido i' citas. ,J{ah:i, muito mais do que ii>YJ 
se tem dcs~ndjoo tio l'<~sguardo de hllercssc!S menu:; 
vilaes de oulros ponto.:; do Lerritor io; mais infiuit.a~ 
mente, mais valiam Dara a. [lrospcddade nacional a ~ 
viuas e os patrimonios que desappafccet·am na fornalha 
abrazadora do hor'l'ido. flagello.> · 

Qu~m :~wdel·á contestar em conscic.::ncia a verdade pJ'u
funda . desse~ dizeres e dessas palavras? Então essas vicli
mas . que desappareciam u etam t.t:a.:;adas na vora;;cm euortH1: 
daquclla calamidarle, daQuelle flagctlo, nada valiam para. csl~ 
paiz '! Não eram· capitae.s, elementos 'pt'L'CíOsos du progTC$:>u c 
dcscnvolvime.rilo para. o paiz ·~ · · 

P ois bem : eram essas a:> palavra~ memoravcis du Dr. 
Epitado Pessõa, quando oradoz· official dessa grande manHc ..... 
tação ao , I>rovccLu c~tadista o Sr. Rodrigues Alvc:,; que. pela 
;;se;;·unda ··cz, era cha.matlo a dirigir os destiuos ela palria. 

Prl\d<;nlcs c 8abia~. essa.s palaYra::; do .brilhante uradur lll> 
pru"·ec:lo estadista que, em sua pl'inteira pt•c:::idcocía, saneou a 
cat.iifal · da Rcpublica, a"'\':purgando-a .da feb!'c amarella nc:;,.a 
clwa admiravcl de tenacidade ll bcnemel'cncia de Oswaldo C!'llZ, 
s~tn tnedie 8:>.(.'t'íficios ncn1 hcsila<;:õcs . (Jluito bern) . 
· Xinguem, naqucllc momento, se lcv::11itou p:;r;l :::c in:;un; il' 

couLn as avull.aua::: ucspclas que se fizeram para salvar a ca-
1Jilal da. lti!pubth:a. t•ml.lclle1.anuo-a c u um tempo sancanuo-a 
daquclia cp:dcmia QU c dizimava. lanla::; vidas pt·cciosas . ..:\•• 
eontrario: a;inda. llo.ic lcvnnla-sc de eada eanlo tlcsta cidade. v 
com toda a juslica, hypmos de louvtW au c~fot·{:o daquellc 
:;;;ienl.ista e á accu.o bcncmcl'i la t.!o governo Rüúri;sue~ Alvc:;. 
· :.1;1~. cXll'a.ordina.t·ia coincidoncia do 1JesUn(1 ! Quem }HW 

.tal fól'llla a:s:>im se · dil'igia a Rodt%'1.ICs Alves :;ucecdeu-lftc nn 
poslo ·.;ulminantu que a. :Nação pela. :segunda vez havia conCiadu 
ao po·cclaro estadista paulh;La, de cara c aben.;oada m cn1oria . 

Podia o Sr . Or. Epitacio Pessoa csqueter, quando no g:o
vano, as sua-s memoravf'i.s palavus, pt·cterir, por · Qualquet· 
~onvenicncia, -Q:i ~om{Jtomisso.s . solemne~ :{!c ~ua a)ma de pa.-
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tdota, a aspiração suprema de írnmensa. região do paiz., vicLi
rnada periodicamente por um phenomeno susce~tivel de ser 
combatido e vencido ? . · 

Si assim _procedesse, é que não naveria censuras bastante 
acres para o estadista, que, collocado ·no p<Jsto onde poderia 
desenvolver a sua aeção e . prestar no Brasil um assignalado 
serviço, a isso se furta!>se, por esta. ou por aquella condeseen
deneia, para pactuar com essa cobardia, por . nosso mal tão 
generalizada, em face de uma opinião absolutamente falsa com 
relação aos problemas economicos, politicos ou sociaes. (ltluito 
bem.) 

Sr. · Presidente, acato sinceramente a imprensa, que, f6ra 
de duvida, mesmo atravéE> os seus erros, é a grande ft:trca que 
propulsiona o progresso nas sociedades bem organizadas. Nem 
seria preciso que eu h{)uvesse batalhado ao lado dessa phalan
ge illustre, nos I>rimeiros annos de minha vida política, para 
curvar o joel.ho qeante daquclle instrumento de a1to valor para 
p sudo dos povos, para a sua civilização. · 

·A imprensa, porém. como tudo, inclusive as melhores ins
W.uic,:ões, tem os seus desvario>'-, as suas injustiças, e é o que 
.infelizmente acontece no caso de que me occupo. 

Quando a imprensa, em geral, devia formar em torno 
dessa obra monumental, verdadeiramente humana de salvação 
de uma vasta zona do pait., é quo, em momento diffioil, angus
tioso- t! certo-}?ara a naçãl), ella descamba. em critica:; im
procedentes ao Chefe de 'Estado 

Tenho assistido a · essas cen.sura.~, de todo iui'undada::;, di
rigidas contra. o. proc.edimonto do Governo no sentido de de
beiJar o grande mal das seccu.B do noi·dest.e; tudo se tem inven
tado, tudo se . tem dito, tudo se tem deturpado, para chegar a 
uma demonstracão menos exacta. c cav ilosa quanto a assumpto 
tão importante. 

AUega-se, por exemplo, que a administração vem sobre
carregar de modo extraordinario o orçamento a ser votado, com 
a somma destinada aos traball\os em questão . E os que for
mulam semelhante argu'iÇão olvidam que os 40. 000 contos, 
que devem cons~r da lei de meios para 1921, foram ha muito 
autorizados por lei especial de modo que mal an<iaria o Pre-

. sídente da Republica se qui?.essc a:;ora empregar qualquer es-
forco para evital' que a.lli figurassem. -

Não é essa uma providencia occasional, que S. Ex. viesse, 
inadvertida e menos cautamento, fazer incluir no orçamento; 
e:<:ecuta-se, JlUra e simplesmente, uma lei que passou no Con
gresso, por acelamacão, sem discr~ancia. dr~ um voto nesta 
Ca.mara, nem na outra, sob os applausos ue todos- seja dito 
em honra ao paiz e ao~ representantes no Congresso, que . eon
corro.ram para a realízacão da m'eritoria e patríotica tarefa. 

Basta citar a allegação alludida, pará- patentear a inani
dade dá e:ritica. quanto a tal ponto. 

Diz-se mais que, além dessa fa!Iada inopportunidade, o 
Presidente da Republioa vae se . aventurar, levando de l'Oj o a 

C.~Vol. ::-..~. · ~ 
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nação, ou pelo menos o Theso.uro Federal, em um trabalho de 
exitó . problematico, ou, assevera-se até, de exito nullo, por 
que se trata de um verdadeir9 deserto, onde seria iropossivcl 
a :fertilização. Nada mais inexacto. 

O SR. THoMAz RooruausS-Essa asseveração é prova ape-
nas de ignorancia.· · .· ' 

O Sa. FREDE:Il\ICo BoRGEs - .Todos os representantes 
daquella vasta região e até os de · outros pontos do paiz, que 
já estudat'anl um pouco o éaso, sabem, por seu conhecí:q1ent.o 
proprio ou por informa<;:ões fidedignas, que precisamente os 
trechos mais seccos em certa épocas, os mais flagelados, são 
de feraeidade extrema. : 

O .SR. J ost AuGUSTO- E são O? mais densamente po-
voados. · · 

O SR. T.Holl.tAz RoDRIGUES -E' um deserto com cinco mi-
lhões de brasileiros .! ' 

O SR. PRA.oo LoPES -Tenho trabalhado naquella zona, 
conhecendo-a bem, posso dar testem.unho pessoal da su<~o gran-
de fertilidade. . ·. · . 

O SR. FREDERICo Eo"RGES -Eis ahi,. Sr. Presidente : não 
são apenas os. representantes do Nordeste, mas é . tambem o 
digno Deputado· pelo Pará que traz o seu· valioso depoimento 
de distinto profissional que é. ' 

'Como para S. E.."'t •• podemos appella.r para todos os r epre
sentantes deis outros Estados, que conhecem o seu paiz e sa
bem que aquelle territorio. não e deserto e inutil, mas, ao con
trario, uberrimo; e para salval-o, para tirar delle todo o resul
tado, é que se vão fazendo agora esses. sacrifícios. 

Então, porque eram aridas as regiões da India e: as do 
Egypto, porque como taes eram tidas as de Lo:mbar.dia e da 
California e de outras zonas dos Esttldos Unidos, o governo in
glez, como o italiano, como o norte-americano cruzaram os 
braços deante da calamidade ? • 

Não : o seu esfor~.o, a sua tenacidade, o seu proposito 
firme e inabalavel, tudo convergiu para a me19ora das condi
c;ões de vida nesses tre,chos de terra, afim de que elles se con
vertessem em abundantes celleiros, apresentando o aspecto 
admiravel que hoje apresentam e fornecendo elementos de 
subsistencia, não só aos proprios paizes a que estão incorpo
rados; como a outros. de tóda a parte. do mundo. 

Sómenle o Brasil @ que, apezar desses exemplos e prece
dentes, apezar da licão dos outros povos, havia de permanecer 
em criminosa indifferença, deixando morrer á mingua, suc
cumbir a t ome, a população de toda lfquella região ? 

Nãó. ·Sr. Presidente; fossem sempre dessa natureza tod&! 
as censuras que se podessem fazer ao Governo. . 

Felizmente, porém, poçl.emos constestar com dados, · os mais 
positivo!;, as aserc:õeS. levantadas ultimamente. i!ara censurar Q. 

Governo. 
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Consideram-se essas regiões insignificantes; ·entretanto, 
referido-me apenas aos seis Esta,dos mais duramente castiga
dos pelo ·phenomeno meteorologico, elles tem uma. superficie 
de 260.520 kilometros, não fallando nos outros Estados visi
nhos que são ta.mbem, ás vezes, affectados pelos effeitos da 
secca, · como sejam os de Alagoas, Pernambuco, Bahia e 
Piauhy .•• 

O SR- FR.ANoxscoV.ALLAD:.\1\ES -E até de Minas. 
O Sa. ~Eruco BoRGEs·- •• _.e até de Minas . 
Excluidos esses •Estados, temos ahi uma. super ficie extra-

ordinarià ·de 260. 520 kilometros. ·· 
Vejamos agora a: população correspondente a essa área : . 

Ceará, segundo o ultimo resenceamento (19120) i.2.50.000 
almas; Rio Grande do Norte, 50<r. 000 almas; e, Parahyba, 
700. 000 almas; total, 2 . 450 . 000. almas . . 

Isto sem me referir aos outros Estados que são ta.mbem 
attingidos ;pela calamidade das seccas. E' .possível, é humano, 
;'i justificavel que O Governo continue na sua CI'imínosa in
diffei"ença e deixe entregue a sua sorte essa enorme população 
perdendo vidas preciosas, perdendo esse patrimonio conside-
ravel ? · 

Não, Sr. Presidente, tudo quanto .se fizer, tudo quanto o 
benemerito Presidente da RepubHca !i?er para ·dehellar tão 
grande calamidade, são actos que merecem de _tqdQS nós, do 
patriotismo da nação os mais fr:ancos applausos, a mais intei:-
ra solidariedade, a maior dedicação. {Apoiadas.) • 

Sr. Presidente; eu podia, ap-roveitando-me Ç.á opportu
nidade, responder, ponto por pont(j, as critica?, as censuras 
formuladas contra a accão do Governo no tocante ·á solucão do 
grave :Problema das seccas do nordeste. 

0 SI\. FRA.~CJSCO VALLADARES- AS criticas fora~ formu
ladas ·contra a fórma da e.-,;:ecucão; não, contra o serviço . O 
meu discurso está publicado. Acho irregular que se destin·e de 
uma vez uma. somma que só póde ser sasta em i O exercicios ·~ 

O SR. FRr.ostuco BoRGES - Sob o ponto de vista geral, 
acredi to tanto na magnidade dos sentimentos e no bom senso 
do$ meus illusLres coBega.s gue não acho possivel ·haja.. algum 
contrario .á soluc;:!L9 do problema. 

0 SR. FMNCISCO VALLADARES- Não ha nenhum contrario. 
Quant.o no modo de execução do se-rviço é qua ba dívergen()ia. 

o Sn. FnEDEIUCO B ORGES - Quanto á fôrma da. execucão 
do servico, P. que se verifica o desaccordo; mas. já mostrei a 
V. E:t. que a critica da imprensa foi mais longe, negando a 
necessidade das obras. 

O S:a. OCTAClLIO DE ALBUQUER.QuE-E . de modo :formal. 
O :SR. FREDEtUCO BORGES - Dizia que se tratava de UIJ1 

desertõ e que se. devia desterrar aquella. po:pulacão obrigan
do-a-ao exOdo p~~a .o· sul .ou para o_ norte,. · ...., 
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O SR. FR--\NCIS<:o .V.-\LL,\D.\1\ES ~ Aéredito que essa revil·a
volta de iml)rensa foi motivada pela· fórma de execução !.las 
obras. · · · 

O .S~. OCTACILlo DE ÃLBuQURQUE - ~ão apoiado. Já ha 
tres annos Cl'a a mesma _cousa. . . 

o St\.' FREDERICO BoRGES - sr·. Pl'esictentc; o aparte do meu 
illustrc collega e presaàn amig''· representante de Minas Gc~ 
raes, obr!ga-mo a · descer a considerações que' ·eti não jn_lga\'a 
neccssa_rtas neste momento . · . · 

:\ão· ha, Sr. l>residenl~- effeclivamente um servi~o J)er
feito; e devo dizer a {:amara quo acho até impossivcl que ;;e 
faça. Vem de longe a desol'ganisacã(), o modo im·.[)eri'eito pelu 
qual se tem .procurado scccorrer as popul~õc::; f lageladas. 

O Sa. FMNCISCo VALLADAR'ES - Apoiado, muito. bem. 
Quanto a est-e púnto estou de pleno acc:jrdo. 

O SR. FREDERICQ BoRGEs - Foi desde. o desenrolar do qua
dro tetríco da grande sccca de 1877 a 1879, em que se gastou 
só cem a província do Ceará ~erto de 100 mil contos •.. 

O SR. Fn...-\;.tCisco VALÚMREs - A ponto de se dizer 
naque.tle tempo que er.a a industria da secca.. 

O SR. FREDERICo ·BoRGES- Perfeí Lamei:lte, c, até, chama
vam ladrões r\c ca:>aca c luvas de pelliea a alguns homens do 
Ceará, quando a ·verdade é que ellcs estavam .aqui na antiga 
côrte. da mc!':ma fórma como z>e diz hoje que ha quem esteja 
usufruindo ~;;sa:-: vanf.a~n:; sem que, enttet.anto, se decline um 
~ nome • 

.E' pJ·cci~~ ~ que ~e tire is~o a limpo e nos provocam a I}Ue 
~c o raca. 

Desde e:;sa .~poea que esse scrvit;o se vem fazendo ctcsor~ 
denadamente. 

{) 'SR. l''MNt: Í::~ci , V,\Lt •. \l>At\KS- Muito bem; sàstando-;:~ 
sommas phan ta.sticas. 

O Sa. FRE.DEIUCO Bm\.u·r:s- l\lat-O, SI'. ·Pl'csiJcnte, esse vull1., 
. ltomcrico, dignt~ em sua ~implicirl_ade e soberania que foi, di
zia, quando se ·falava dos abusos cxtraordinarios que se prati
cavam no Ceará. onde morriam nas ruas c nos sertões, lcvn5 L\ 
levas de · individnm;, dizia Pedro · li : q:Prefiro saerificat· a 
ultima joia da Corôa a ver morrer um só cidadão ·brsilei r·n,, 

O Sn. NICANOR NASCIME~"To -Hoje, em vez de se saci·ifi
ca~em ·'joias, l'ccebem-se collares. 

O S:l. FnEDER1Co BonoEs - Sr. Pres idente, já naquellc 
_tempo falava-se em abusos. 

Vem depois a sccca de 1898 a 1902, fim do governo Cam
pos Salle$ e principio do go,;erno lWdrigues 'AIYes. O mesmo 
s~st.ema f0i a-ppllcado; :scnoo que Jlo r>rimeiro .período rte 98 
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o maiol' ·servico prestado pelo governo foi transportar os fla
gclls.dos para os diversos pontos da R~pubtica. 

O Sn. THOMAZ RoonJflt:P.S - .\ cú1i~;r-ação foi o ·nnico 
servil:.O. 

O Sll. FREOER!CO BóRGE·S- Antes desiia tivemos :a. de f888, 
n o mesmo systema de soecorros foi adoptado. 'l?inalment.e 
t.emos a secca de 1916, de effeitos desastrosos, horrorosos, quo 
ainda hoje se fazem sentir no meu Estado. 

Pois bem, .Sr. Presidl:'nte, o mesmo :,;yslema, o mesmo 
rli~prndio de sommas avultadas, sem grande resultado. 

Agora, porém, que o governó l)l'ocura systemaUsar . e 
nt>Plicar um meLhodo racional, adoptando um regimen de tra
balho continuo e incessante, para que alt;uma cousa fique a 
se organize, no sentido de se debellarem os effeitos desastro
sos da sccca, ouve-se toda essa grita. todo esse alarme • . Não 
!\justo isso, Sr. Presidente. O nosso illustrf• collega, represen
tante do Ceará, com a boa fê do ~cu.espírif.o, dizia effectiYa-
mente nesse recinto... · 

O SR. NTCA~OR NASClMEN'l'O - Nesse ponto de vista esta
mos todos nós de sccõrdo. O que queremos, é que haja. obras, 
c o Sr. Moreira da Rocha di::sc que não ha obra alguma. · 

O SR. 0CTACIT.xo DF. ALBUQUERQGE - V. Ex. votou contra as 
obras. 

o SR. NICAN o R NASCil\Ü:Nw - Não é exacto. V. Ex. pode
rá verificar no Diar1·o do Cmlg'l'e$SO, que votei a .favor, mas 
quero que as obras i;~ .realizem. V. tTh:. está desmemoriado. 

O SI\. F!UllERICo :BonoEs - As obras hão de 10e realizar, c 
para isso é que se estüt' fazendo os coutraetos. 

0 .SR. NW&'ÍIOR l'IASCIME::-."TO - Não é p.ara isso que ~e fa-
r.em os contractos. . 

V. Ex. está enganado. Q,.; ('.ontract~ls :;;ão feitos para as 
com missões. 

O Sa. FREDERICO BORGES - V. Ex .. continuando nesta 
Ca.c;a, será como até agora, um f'iscal ínlelligente c activo dos 
dinheiros .publicos, .e denunciará os abusos que se praticarem. 

• O SR. NICANQP. N .... sCIM:ENTn-Perfcitamenll'. E:::t.cja V. Ex. 
tranquillo, como en C'stou. Bati o ~recnrct~ do nlislament() no 
1" Districto. · 

O Sa. FR'EDERICO BORGE!'; ~ E~pero, poil'l, que S. Ex .• dis
tíncto represcnt.antc da· Nacão. :;:eja realmPntc, o fi~cat do dis
pendio dos dinheiros publico:-. 

O Sn. FRANCisco V.u.LAOAHES- Está aconl<!ccndo o que 
nós, que discutimos o projecto. previmos, isto é, a difficuldade 
na obtenção de meios ,para a execução das obras. 

O Sa. NrCANOa NASCIMENTO - Perfeitamente. Annuncia
mos que as obras não se realizariam, e é o que se está. verí-
fieando. · · . . . . .... . . . . . . .. .. . . ... -... -· " •. -· .... .. - ···-·· _.., 
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O SR. Frum·EPJco · BoRGES.,..... Sr. Presidente, a hora está 
adiantada, e tenno necessidade de concluir, desempenhando
me desse dever; de gratidão para com o governo do meu . paíz, .. 
especialmente· para com a pessoa do illustre chefe da Nação. 
. Quero, ~ntretanto, citar um trecho de um dos artigos que 
a im.p-rensa carioca tem inserido a respeito desse assum
pto (U) : 

Eis ahi, Sr. Presidénte, em que se resume, em conclusão, 
a ·crítica da imprensa desta cidade, em- relação a obras tão 

_ necessarias, destinadas a salvar uma grande parte do terríto
rio nacíonal e sua população, assoladas por um terrivel fla::;el
lo uma immensa piedade t Mas o que :razer. dessa immensa 
~e&~t . - · 

Ella já. salvou, em qualquer tempo, ·a quem _quer que . 
fosse'! · 

Admira-me que um jornalista- il!ustre, abalisado, adex
trado no manejo da penna, preoecupado com os problemas so

: eiaes, politieos e economieos do paiz, venha dizer que a solu
Qão de um problema da importancia. deste, se resume numa 
immensa piedade ! . - · 

· Nada mais, Sr. Presidente, · teríamos necessidade de ac
ci'e$centar, depoi,s de chegar-se ~ esta conclusão. 

Quanto· aos outros pontos feridos :por esta critica, já ~u 
. de alguma :fórma. procurei responC!er. · 

Agora, Sr. Presidente, resta-me a parte que diz respeito 
a. e:x:ecução dessas obras, que convém ser ~lanada perante a 
Cahlara. 

Não é absolutamente exacto que no Ceará ou em outros 
· Estados do nordeste, onde .Se tem praticado as medidas contra 
a secca, nada se haja feito. Ha testemunhos de que em.muitos 
pontos ha obras já ini~ia.das, em alguns já· adiantadas e de 
incontestavel valor e em muitos outros em conclusão. 

O SR. THoMAz :loDRWVES- Não são grandes as obras, mas 
já as ha realizadas. 

O SR. FREDERICo BoRGES - · Com relaciio á honestidade, 
~usteridade coin ·Que se tem -procurado desempenhar c5~t!s 

·trabalhos do nordeste, mais. de uma vez temos desn:fiado a 
critica, para que aponte um improbidoso que tenha lanr::l{\0• 
:mãos dos dinheiros publicas destinados á. secoa, parn. se ll) · 

cupletar. _ · 
Até. agora essa maledioencia nilo •tem passado do- rol do 

indeterminado. · ' 
Como disse, vim á tribuna cumprir um dever de gratidão 

"para com o illustre Chefe da Nação, que tanto nos nonra pela 
sua capacidade soientífica e de trabalho, que já. o haviam re
eommendado á admiração do paiz muito antes de, assumir o 

·!POsto culminante que ora occupa. . . 
·Agora, que S. Ex. é ·alvo das maiores injustiças e das cri

Jicas as rriais se:v.eras, digo ae fronte erguida, que me enfileiro 
e~ont~neamente ao 1-&40 daquelles que. cercam S. Ex~, prin-
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cipalmente ne~te ,POnto de vista do seu programma de go
verno. 

Eu, Sr. Presidente, o ajudarei a desempenhar esse duro 
encargo em beneficio do nosso paiz e dos interesses nacionaes. 

Si me :fosse licito . desta tribuna., concluindo as considera
ções que tenha feito desqrdenadamente ... 

Ó Sn. :F.fl.ANcrsoo VALMOARSS - Não apoiado. Muito bri
lhantemente. 

O SR. FrumEFUco Bo~GEs - ... adeantar alguma cousa e 
razer um appel1o aqs meus il~tistres collegas & á Nação, seria 
no sen~do de .ql!e todos nós, compenetrados do momento diffi
ciL da crise angustiosa ron que diz-se se debate o paiz, deixasse 
ouvir SÓinflnte a VOZ do ,patriotismo e puzessem de parte as 
nossas prev~níjões, os nosSO$ odios e preoccupações pessoaes 
;para cercar de todo o prestig-io, de tt'lda força e de todà a 
autoridade o primeiro representante da Nal)ão. · 

Sr. Presidente, neste momento me occorre á mente uma. 
liqão de liístoiia universal que algures, em minha mocidade, li 
e aprendi. Foi naquella inemoravel derrota de um capitão .ro
màno, nos tempos difficeis que atravessava a Roma lllil
.publica, á Roi!la depois do Imperio, em que, empenhada em 
Iuctas sociaes, em luctas de conquista viu completamente .der
rotada, ·dezimado um dos seus exercitas, que voltou em rota 
:batida para as portas de Roma. Como o recebeu o povo roma
no? Des,;sÍ)érado, atirando apodos, atirando pedras ? Não. De 
braços abertos para commungat" com e!le as infelicidades da 
:patria é convidando a irem juntos ao Capitolio render gra<;as 
a Deus. . · 

· E' o ~ppello que faço. E' o appello que dirijo aos meu$ 
honrados collegas: . 
. I 

Cerquemos o E~egio Chéfe do Estado de todo o prestigio, 
de toda a dediça.ção. afim de que elle possa continuar a sua 
benemerita administração no governo do paiz. (Muito bem; 
muito bem. O orado1• é muita cumprimentado). 

O Sr. Presidente - Está finda a hora destinada. ao expe-
diente. -

Yae-se passar :i ordem do dia. (Pausa.) 
Comparecem mais os Srs. Arthur Collares "Mot•eira, Fe

lix Pacheco, Annibal Toledo, Souza Castro, . Lyra Castro, 
Cunha Machado. Pires RebeHo, Joãp Gabml, Armando Burla
xnaqui, l!erniinio Barroso, Thomaz Cavalcanti; Alberto ·Ma
ronhão, Affonso Barata, João Elysio, Gervasio Fioravante, 
Alexandrino da Rocha, Pereira de Lyra, Aristarcho Lopes, 
Deodato Maia, Pires de Carvalho, l\furio Hermes, João M-an-:
gabeira, Alfredo Ruy, Arlindo Leone, Leão venoso, Sampaio 
Corrêa, Nicanor Nascimento, Pai.l1o de Frôntin, Salles Filho, 
Vicente Píragibe, Norívai de Freil:Bs, Lengruber Filho, Ma:_ 
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sedo Soares, Manoel Reis, Buarque de Íiazareth, Ramiro Bra-
.. ga, José <ie .Moraes, Verissimo de M-ello, José Alves, Augusto 

<fe Lin1a. Ribeiro Ju.nqueira, Francisco Valad13.;res, Antonio · 
Carl-os, Emílio Jardim, João Penido,. Senna Figueiredo, José 
'Bonífabio, Lamounier Go<iofredo, Jesino de Araujo, FaustC> 
P.-erra~ \Valdomiro de Magalhã.es, · AIMr Prata, Camillo Pra
tes, Eugard~ da Cunha, Mello Franco, Cesar Vergu.eiro, Pru
dente de Moraes Filho, Pedro Costa, Manoel . VHaboim, Seve
ri3llo ·Marques, ·Luiz .Bartholomeu, Celso · B~.~Yma, Gomercindo 
Riba!", João Simplicio. Carlos Penafiel, Octa,•io Rocha P. Ca!:'-
lo.s Ma~ímiliano (68'}. "' 

Deb::a:m de. êompar..:~cer as Srs . Ephfgellio <11e ·Sal!! e~. 
Dorval Porto, Monteiro de Souza, Dionysio Bentes, Abel 
Chermont, Chermont de Miranda, R~rcul.ana Parga, L1li.z 
Dominguec;, José Barreto, Marinho de Andrade, :Moreira da 
Rocha, Thom.a1. Accioly, lldefonso A1hano, Simeão Leal, Bat. 
thazar . Pereira, Gonzaga Maranhão, Antonio Vi-cente, Edu
ardo Tavares, Arna'l~ Bastos,· Correí•a de Britto, · M.ae1o 
Coimbra, Pedro Corr~a, Turiano Campello·, Jlulio de Mello:J, 
'Natalício Camboim, .•\:I!redo de Maya, Luiz Silveira, Migue·! 
Palmeira, Mendonça Martins, João Menez-es, Rodrigues·. Do
ria, Manoel Nobre, Pedro Lago, Octavio Mangabeira, Laura 
Villas B0as, Castro · Rebello, Leoncio Ga.lrão, · Arlindo Fra
goso, TorqU.ato Moreira, Rodrigues Lima, Ubalido . Ram~
lhete, Antonio A:guirre, H~itor de Souza, Octavío da RoeM. · 
Miranda, Azurém Furtado, Aristides Qaire, 1\lendes Tavare-,, 
Raul Barro.so, José Tolen.tino, Azevedo Sodt'é, João Gulma--

. rães, T.heni.istocles de Almeida, Raul Fernandes, Herculano 
Cesar, Silveira Br'l}.m, Landu1pho de Magalhães, Odilon l:le 
Andrade, Francisco Pa()lie!Io, Mtanoel , Fulgencio, RauJ Car
doso, Salles Junior, Eloy Chaves, Palmeira llipper, Sampaio 
Vidal, Ramos Caiado, Ay:res da Silva.', Tullo J13yme, Costa 
Marques, Ottoni M-aciel, Luiz Xavier, Abdon Baptista, Pe
reira de Oliveira, Evaristo Amaral, Augusto Pestana, A!lcides 
Maya, Nabueo ~e Gouvêa e Flores ·d1l ' Cunha (77) • 

ORDEM ·DO . DIA 

O Sr. Presidente - A lista de presenÇa aceusa o com· 
pareeimento de 132 Srs. Deputados. 

Vae se pr.ocOOe.r ás V()tações das ma.terias que se' acuam 
sobre a ·mesa. · 

• o • 

P~co aos nobres De-putados q11e ocoupem as suas cad~í-
ras. (Pausa;) . 

Vae .ser consi<Ierado <Jbjecto de deliberação um pro
jecto. 

. E' lido, considerado objecto de deliberação e envia-do á 
Comtnissão de Const.r.tnição e Justiça o see,auinte 
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PROJ'~CTO 

". 71a - Hl20 

ConsidiJN1.. ti': utili<lade publica o Departame?zto dá Crfl:;liJÚJ 
;\'<wwrwl ~,rmt-l'a â TubeJ'Ctt~ose, de La'L''ras 

o Congre-sso Z..:::tcion~l resolve: 
Ai'L 1. o E' considel·ado de. utilidade publil!a o Departa

HlCnto dn Cruzada Nacional contra a 'l'ubcrculose, anne:ta á 
i"ilial da Cruz· Vermelha Brasileira, na .ürl:ule de ·Lavras. no 
Eo:ta<Jo de Minas Geraes . 

• wL. 2 . u Revogam-se as disposições e.m contl'ario. · 
Sala das sessões, 20 de de:wmbro de 1920. - Francisco 

Valladares. 

Exmo. Sr. Dr. Fran-cisco Valladares 
r:ional- ;Rio, 18 de .dezembro de 1920. · 

•Exmo. Sr. - A cruz ·Vermelha Bra€.ilei"ra, filiai. em 
Lavras, Estado de Minas Geraes, pelo seu presidente infra 
as~ignada, tendo se iene ia -~a le1 creada por V. Ex:. que man
q~.,u s~Ja coMiderada -de utUida<!e publica varias associações 
!"! bospitaes de 'Minas, medida essa que pela. sua alta signi
fieacão mereceu :francos elogios da imprensa, venho . pedir a 
\'. Ex. $e digne incluit na <ri.tad.c, lei cmno de utilid.ade pu
blica, n Departamento dn Cruzada Nacional contra a Tuber
c-ulose, mme:r.n. a filial da Cruz Ve1'1lU?l./ta Brasileira," àQguella 
~idadr., departament-o installado em 24 de outubro ·de 1920, 
ete., etc. . . 

Junto retnetto a V. Ex. o quadro da directoria desse de
llartarnenlo, . extrahido da respectiva acta da iO" sessão ordi
naria do conselho director. · 

Antecipacamen~.e agradeço:\ V. Ex. e apresento a V. Ex. 
mlnha<:; respeitosas homenagens . .:..... F. Ribeiro c.~~ Carvalho, 
presidente da filial da Cruz Vermelha de Lavras. 

Cruzada Naeionar OQntra a Tub~rcu1ose, ·Ankilostomiase e 
l;opaludismo - Departamento annexa á Cruz Vel'inelha Bra
,;iieira, filial em Lavras, F....sl.ado de Minas Geraes - Instal
lada em 24· de outubro r!tJ 1g20. conforme resolução <lo conse
lho clirec.tor. reunido na sua i O• sessão, éslando designado <l 
cja 25 de derembl'O par3 ·a inauguração official do Dispen
isdo. 

:Presidente de ·honra. E-nno. Sra. Dt-. Arthur da Silva 
Bernardes. · · 



Clmara aos DeptJaaos- lm~sso em 29i0612015 10 04 . Página 90 ae 142 

Presidente ef!ectivo, Dr, Christiano José da Silva. 
1" vice-presidente,_ Sra. Carlos' da Costa Soares . 
.2" vice~ presidente, -D. Augusto dos San.tQs Dias Rodri-

gues. -.... _ 
· 3• vice-pr~idente, Sra. AdÓlpho Sampaio. 
_ 4" vice-presidente, Sra. _ José Bento de Oliveira Angelo 

.Coelho. _ 
-5" vice-pres1dente, Sra. Joio Francisco . D. Oliveira 

Cunha. 
· · 6" vice-presidente, D . .Francisca Augusta da Silva. : 

· Tl:iesoureiros, Dr~ Cineina.to • Simões Correia e :Qr·. · Cyro 
Costa. . 
,; l_::upplenteS-:al?Xiliares, major pharmaceutico Carlos <!a 

t:C!Eta . Soares e. Dtmas de Souza. · 
Supplentes-auxiliares: Sra. Fernando Farnezzi de Gou~ 

veia, Sra . Di mas de ·Souza, Sra. M. Maciel, Sra. J'oãó da Cos
-'1-a 1l.ibeiro, &-a. Candido Prado, Sra . D. · Maria Lima de 
Jeç,us. · . 

Sec-retario geral, Dr. -~ . !lil;leiro _da Costa. · 
• 

O Sr. ·Presidente -=- Vou subi:netter a votos diversas re-
dáeções finaes . · · 
. -São. ~1,lcces.siv;mlente lidas. e, sem observàcões, appro,'a.das 

as redaeções finaes dos projectos ns. 326 B ~ 669 .b;., de 
1920, sendo remettidos ao Senado. . · . · · 

VotaQão do requerimento n. · 84, <!e 1920, eo-Sr. Armando 
Burlamaqui, ·pedindo a. nomeação de· uma com missão n:rlxta 
_para· estudar assumptos finance~ros . . 

· Requeiro que se constitua uma com-missão mi~a de in
queritc! financeiro afim de, colhendo ao informações onde e 
como julgar conveniente indiéàr as medida-s adequadas ao 
:problema 4!as finanças no Brasil, apresentando os seu~ tra
balhos, estudos e conclusões na proxima. -legislatura . 

· A Commi.ssão da Camara se comporá ode cinco membros 
designados pelo Presidente. · 

O Senado designará ·a sua commissão composta de tres 
membros que reunida a da Camara constituirá. a. commissão 
mi~ta que se reg.ula.rá para os seus trabalhos confórme de-
cidir'; -

As Secretadas Id-o Senado P- da Camara terão á 1!-ispo
si!(ãp Id-a Commissão de. Inquerito sobre. finanças .um funccio-
nario de cada secretaria assim como .dactylographos, forne
~idos tambeni, se ·ror necessario, o serviço steoographico. 
· Approvado . 

. - , I \ 
· · · O Sr. · Presidente _;.. Para. a Commissão requerida pel9 
Sr._ Armando. Burlamaqui, nomeio os Srs._ Antonio par los, 
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Samp~ià Corrêa, Cincinato _ Braga, Bento de Miranda e "M-
mando Burlamaqui. · 

Estão findiJ.s as votações. · 
Passa-se ás m~terias constantes da ol'de1p do dia. 

. Conti.nuaçã.o da .. ~· discussão do projeoto n: 251 é, de 
1920, orçando a. Receita Geral da Re.publica, para o e.'\:erciciv 
de i~i; c~m parecer da Cominissão de Finanças sobre as 
emendas a?resentadas. 

O sr. Presidente - Achain-se sobre a mesa dous reque-
rimentos que vão ser lidos . · 

São lidos, apoiados e · postos. conjuntamente em discussão 
o·s segui::1tes 

1 

REQUERIMENTOS AO PROJECTO N. 251 C, DE :1.920 

N.'i 

R~qu~ir.o. que a· emenda n. 22 do plenario (substitutivo 
da Cotriinissão) seja votada separadamente a Iettra B, sendo 
SupprimidaS as pala>TaS com capitat 

Sala das sessões, 21 de aezembro de 1920. - Paulo de 
Frontin. . 

N. 2 

·Requeiro que seja votado separadamente, o art . 5° do 
. projecto do OrçamentQ da Receita. 

Sala ·das sessões, 21 de dezembro de 1920. ··- Paulo de 
F7>ontin. · 

O Sr. Presidente .....- O Sr. Nicanor Nascimento requereu. 
hontem tJara ser -co~sideràdo inscripto para a sessão de hoje. 

10 Regimento, entretanto, determina que cada. orador só · 
poderá. fallar uma vez durante duas horas. Entretanto, como 
a sessão no'!tnrna de hontem não ·chegou a seu termo legal, 
por ser levantada antes de completada a hora, concede á pa
l~vra a s: _Ex. p_or esJ?aco de 80 minutos. 

O Sr. Nicanor Nascimento (•) --Sr. Presidente, é uma. 
felicidade que eu cada vez me confirme mais no alto conceitó 
que faco do liberalismo do eminente Sr . Presidente da Ca
mara. Não ha. como deixar de reconhecer que todas as vezQs 
que· uma inter-pretação tem de ser dada -por S. Ex. a sua 
tendencía nar.urr.ll é para uma .interpretação liberal. 

Agradeco a palavra que V. Ex. me· dá e aproveito -a op
portunidade· para fazer ligeiras considerações sobre o projecto 
de'reeelta. 

t') Não ·foi rev~sto pelo orado~ .. 
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.Sr .. PI'esidente, o eminente .. relator da Receita, leader de 
sup-plo_ncta tlP.5.ta que~tão e com exercício pleno, quando, pela. 
pnmetra vez ;:e mamfestou a respeito da Receita, sustentou 

. ' que qualquer tentativa de emprestimo seria desastrosa, que 
qualquer tentativa de emissão seria um desastre maior e de
pois de arroiar ·os creditos na importancia de mais ·dé um 
milhão . c cem mil contos. sustentou que a verdadeira doutrina 

. crn a da restriccão das despezas . · 
Ainda a folhas 2 do a(ltual impresso S. Ex. diz: 

~A exposição que· precedeu no parecer sobrn a:; 
· nmend:~.~ em 2•· discussão jusMficou a directr-iz consti

tuída pela creação desses impostos ·e balanceando os 
recurMs ce rendas e os gastos or~.:ados patenteou que, 
falhanc!o o córte nas ·despezas, o equilibrio d9 orça
mento, rir accõrdo com. as inspirações da boa politica 
financeira, teria de provir de mais impostos. Não ha
vendo sido posta em pratica, na proporção necessária, 
-a oricuta~ão restricttva quanto ~ despeza, possivel-
mente pcu;que della poderia provir _desorganizac;ão de 
serviçi)S oublicos, a alternativa, aponto o outro rumo, 
que tem de ser observado;· pois a necessidade prifneira 

· está em dotar ·o Poder Publico dos rec-ursos J?recisos 
para oattcnder aos ·gastos por ·elle reputados prectsos aos 
inlereSS'-'S da Nação .:t 

. A pr~císão do GovernG é tanta que em quatro linhas ape-
nas o illustre r·elalor repetiu tres vezes a palavra preciza. 
· · . O SR. .:'L.'I'JOtiJO CARLOS - Talvez seja defeito meu, de e:t-
pressão. · · - · ' 

O SR. N r<.:.\NOR NASCIMENTO"- Ao contrarto, V. E:x:. sem
·pre se exprime com muito brilho e precisão. mas sempre a 
idéa está do.minando· no espirito, pela repetição da phrase, e a 
precisão do Governo é tanta que V. Ex. accentúa pela repetição. 

« O que ~ interessante· é que um· dos recursos para au
gmentar a receita· foi a revisão das estimativas, nos termos 
da alteração ·proposta para as actuaes taxas de impostos e, de 
accõ_rdo com as ultimas informações of:ficiaes, assim discri
minadas. :t . 

- .· Ora, Sr . Presidente, entre a primeira inrormacão pres
tada pelo eminente relator dá Receita e. a data actual, media-· 
ram · 4ias, de modo que é extranho que o Poder Executivo 
ministre ao f'..ongresso duas informacões completamente . di
versas. com uma riifferenca de dias, sendo que. essa alteraçh 
proposta. eleva-,:e a milhares de contos de réis. · · 

·relator da Raceita produziu a proposta, marcando differença 
. · Quanto . ao que diz respeito á emenda n . 3. o lllustre 
só nas estimativas e informações, officiaes; permittiu elevar 
de mil contos !\ estimativa das bebidas; de 200 contos a esti
mativa do calçadQ; de 2.500 contos "a estimativa relativa a 
tecidos: de 500 conlos ainda tecidos; de 200 contos na de cha
péos; de 200 eontos na de n. 001 etc. 
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Oru, ~r. l:'resideutc. que fé podem merecer este::; dados 
fornel,lidos pC'lo Poder P.ubtico si variam em poucos dias na 
importancia de 4"00 contos? Ou as primeins informações for
necidas pelo Governo ao illustre relator foram dadas com evi
dente levian<.lad•\ ou, dadas agora. são com evidente majora
ção. Mas, níin é apenas isso. Logo a seguinte estimativa 
sobre o sello é elevada a i 2 mil contos, de modo que, pelo 
si~ples effeito eurythmico do orçamento. temos maioração 
de 17 mil. eontos, sem que nenhum documento justifique tal 
cousa, sinão tres 04 quatro palavras displicentemente · ditas 
assim: 

dnforma1.1ões- o"fi:t'eiaes, baseadas na arrecad1açãb 
do imposto no decurso def;te anno justificam a cst.i
màtiv!l'>. 
. - ~ . 

Mas, enr.ão, em no\'cmbro, não tinhamos estas iruorma.-. 
ções, e já ·1gora clla;;· veem muito a proposito, na opoorLuni
dade necessa:•ia pat·a· justificarem esse accrescimo dos alga
rismos da re~:-ita om pçrto de 20. mil contos? Que f é póde ter 
a Nação nesses algarjsmos fornecidos pelo Governo atravez da 
-palavra tão e"timada do nobre relator? Evidentemente, ne
nhuma fé. Sabem todos que acompanham essas causas que 
o pro·cesso é n.c?n ?la~·ictur. . · · 

Todos os annos, na primeira discussão, o nobre relator 
coro o seu ge-<:to fidalgo, com um grànde aplomb e um grande 
pouco caso pe-la Garoara, declara, na primeira discussão do 
orçamento, a face tenebrosa da questão: a situação defícitarf.a_, 
é de 200 mil. ('Ontos; a situação é negerrima, é horrenda, não 
ha como salvar o paiz; mais um moviment<l , e precipitar-se-ha . 
no abysmo. ~hs. logo depois, com a mesma serenidade e calma 
com que S. l~x- nroduz aqucllas affirmações para, alarmando 
o espirito r>uhlieo, produzir n proposta de nova taxação, q-qé 
vem opprimir o povo, sem atterar nada do systema, absoluta
mente incongt·u~ntc,. do nosso methodo orçamentario, propõe 
accumulaçõcs dr.· impostos, augmentos ficticios de renda, para 
ter de cónfe,;;sar no exerc.ieio immediato que, a despeito de 
todas essas pt·ev!s&cs, tio prudentemente feitas, o de{icit foi 
muito maior •:JUO o annunciado. 

Basta, [)a:"l se ver que isto é assim, o seguinte: o .nobre 
Relator da re~eita calculou todas as conversões ao cambio de 
10; cntl'etantn, n que ha até hok como áeto official, é que o · 
Governo determinou a çonversão aó- cambio de 7 3j·4, isto é, 
o cambio do dollar. 

. Como n_ó.1e esse calculo estar certo? Como confiar nessa 
previsão de receita e equilibr]o . da receita com a despeza, 
quando o cal~\llo é feito absolutamente contra os ·decretos do 
Poder Ext>cut_iYo. que rixa a conversão não a i O, mas a 7 3!4? 

O SR.. PAt:io uE F~to!\TIN - Isto mostra que ha excesso de 
receita, o quo:: t>ão é preciso· crear mais impostos. 

O SÍ\ .. NICANOR N:\SCJ::>IE~To·- Mostra .que ha simulação 
complet.n, de toda !'SSa · c,;:posi~.ão. Si, conforme o decreto do 
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Governo, está calculada a convers~o da . receita ao cambio <le 
10, e · ella vae se fazer ao cambio de 7 314, como disse, evideu
temente ba um excesso de receita na conversão da renda. ouro 
em papel e h~ verá, _portanto. um .saldo infinitament~ maior 
quo o propo:>f.o pel<>· 11Iustre. relator da Receita. 

E, ~ssi~ ~endó, a desnecessida!W. de novos·· jmpostos é de 
uma. ev1doncu\ c;mfessada e . declarada pelo proprio relator da 
Receita. . . · • · · . 

Era o 11r:;umento que eu queria arredondar e é de· sim
plicidndc abso!u~a. S. Ex. éalcula que a conversão do saldo 
ouro dal'Ú, creio, que 96 'mil' <lOnto's,.·dos quaes a · metade - 4S 
mil contos, sena applicada a equilibra~ a : Receita com a 
Despe~a. . · . · 

Mas, si V. Ex. tiver de calcular, oonforme_ a li}i aoetual 
o decreto do- Executivo ao cambio de 7 314, qu.e é o real, 
V. Ex. não tera 96 núl contos, mas HO <fu H2 mil contos. 

· Assim sendo, o equilibrio orçamentario nãú é mais de 49 con
tos, mas de 56 mi.l eontos . Ba, opois, para mais d-e 10 mil 
contos destinadCls ao equilibrio da rece1ta papel com a des
pezs. papel, rom que se ·prGva· até· á evidencia que os all!f!i,rfs
mõs que aqui se encontram coino informacão á Camara para 
votar em ~or.fiança, não merecem ·credito, não porque não 
seja o. relatot' da Receita veracíssimo .•. , · . 

0 SR. PAULO OE FEWN'l;'IN 7" Ahi 'é uma questão de esti
malivn; tod.:> o calculo da recei ta é feito em estimâtiva. O 
cambio a tO é uma garailtia 'segura. Q relatpr da Receita 
tinha calculado a :12, ? ;\gora jál ~a.lcula a :1.0 •. 

O SI\. Nt:A:Noa N.t.SCIMENTo- Tanta razão tem a minha 
observaçiio que,. em parte, já foi acceita. · A' :1.2 ha um exag-
gero; o. 10 ainda é exaggera.dá. . · · · 

O Sa. PAtrr..o o~ F!wN'L'IN ..:... S~ .houver em,prestimo ex-
torno, nU.o aerá exaggerada .• · · --· ·· . . · 

O Sa. · NICA"\'OR NASClMEir.To -O relator declara que es
s~ emprestimos não são possíveis. Está aqui: cNão ha pos
sibilida.d·e, nom conveniencia. de empresti.Inos• ~ · 

O SI\. PA~O DE FRONTIN -- Conveniencia: é uma opinião; 
possibitldo.do: é questão de futuro, e dahi ninguem 'p9de tirar 
conolusões. · · 

O SR. NrCANOR NAsciMENTO -:- ·N~o- ha prop~tas . 
. Sr, Presidente,. informações ·ofieiaes .. autorizam á . pre

visâo do que a J'enda dos Correios e_ Telegraphos se',elevará 
approximadamente, DO arulO proximo, de 15 8 18 mil contos. 
Isso nao wrá ÇTtmde influel).cia. para o equilibr~o orcam~I:ltârÍC;l. 
porque ha um!l emenda no Senado accrescendo de se1s.. Dlll 
contos a despeza dos Corr~ios . Essa emenda, que .foi acceita 
pala ouLro. cnsa. naturalme:ç~.te sel-o-:á pela C~ara, porque 
é justa. . . · . ,. . 

A llreviaão da. receita no sentido de que tn"esca.. não vira. 
beuefio1ar o oalculo orcamentat'io, porque a despeza é cer.ta. 
iP. paaao qua a estima,tiv~ á-apenas uma p:ossibUi~e., __ _ 



c!mara aos DepLiaO os - lm"esso em 2910012015 10:04 ·Página 95 ae 142 

SESSÃo EM 21. DE DEZlridBRo i>E l920 

· ·rYias, Sr. Pres·idente,. ha um ponto que preciso
1 

·quanto antes 
abordar, um:1 vez que a hora se adeanta. E' a menda que diz: 
é autorizado o Governo a expedir o regulamento para ·a arre
cadaeão da taxa dé viação e dos impostos sobre operações 
a termo, creadas por esta lei, podel;ldo ado,ptar as merlidas ne
cessarias á eolíi'a:nça e fiscalização das taxas que figuram no 
titulo da receita; inclusive a imposição de multas, etc. Eu que-·.· 
ria gue. o I:ehtor me. explicasse o que se contém . nesta. :pagina,~ 
porq~e é inintelllgivel o que, aqui está. Logo depois desse tre-
cho s~guem-se as tab'ê1Ias dos bydrometros . . 

-o .SR. P-'\ULo DF. FRO.NTIN - Iss(} é uma transposição. Está 
repetido mais abaixo: 

· O ·sa. Ni::!:\")loa NAscrnENTo - v. Ex. não leu. Eu li .. , 
Tanto que annotet Peco, pois, ao digno relator que confirme 
essa transposição e si é a emenda n. 13, porque nella se en
globam tTes hypotheses. 
· Aqui à o:ne:~.da sobre os hydrometros diz o seguinte: 

« A agua consumida pelos -predios situados no ·[)is
trieto Federal e forneci-da pelos encanamentos publicas, 
a carg~ da União, será . su.iéita á ;.nedicão domiciai'i~, 
.qu_alquer :que seja_ o uso a que se destine, pod~ndb, p~ 
isso, ô Cioverno adquirir e installar os apparelhos ne
cessarios a. essa medição, até a importanc~a total ãe 
2:500:000. As taxas de consumo, para o uso domes:-
tico, nos premios em que a med~cão se faça, serão, por 
unidade de volume, menores que -as em vigor para o 
mesiri6 . uso e, no ~ do -à~tuar consum() litílitado e 
não medido; sem que, entretanto, diminua a renda. to~ 
tal. · As Qutras taxas serãO conservadas, revogando_..,se. 
:porém~ d,esde já. o abatimento concedido aos gràn,des 
cinisutnidf\res industriaes, nos termos do paragrà.pho 
unico do art. so da lei n. 953, de 2~ de dezembro de 
Hloz·. 
· O Governo regulamentará novamente a concessã,o 

da agn3, o lançamento ·e a . arrecadação das contribui.;. 
êões coÍ'l'esponde.ntes aos ~onsumos, disponcio sol>re a 
.progres~iya elimina~o do re_gimen. de limitação actt;J,ru, 
nos- preihos a que amda estâ a-pphcado, e sobre a ge~ 
tieral_izal}ão do regimen ~stabelecido. nesw ªrtigo.:• 

EstoU: informado :precisamente. de que ~ despeza cóm e.~- . 
ses apparelhos será não de 2. 500 :000$000. . • . · · 

O SR PA~O DE FRONTIN - Não sabia que i"sso era re
ceita .. 

6 S~r. NicMNOR NAscr:MENTo - . . . eu ia me surprehender: 
ante essa ver ':li de receita. . . . . ' 

Fazendo:.; se o calculo sobre 1.50; QOO apparelhos . • . 
ó sR. · .iN-I..01•no CÁRLos - Quànto :Custa c~da hyctrom.etro.? 
ô SR. Nn~o\NOR NÚscr:M.ENTo - Sei que no Rio de JaneirO. 

ha: ~~ ,~rf?p.os~. préviru;nente_ .. ace_ita; J>_a.J ar~ que .. seialn. vend_ i ... 
dçs ao._ ~l)v.~r~. ()S l;l.yt;irometr~s, ~o. va.l9r· ·de at . 60.0 ;600!001>;;.. 
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' ,() SR. AN·roNio CARLOS - Posso informal' a V. Ex. que 
o pretjo de U:m hydrometro é de 100$ .. S~~ necessarios· no Rio 
de Janeiro, 100.000 hydrometros~ D1ff1C1lmente, se provará 
que iOO$ multiplillado por 100.000 dão 3LOOO:U00$000. 

o SR .. NtcANOR NA~ClMENTo - Tenho essas informacões, 
cuja. autenti!JidaJe não posso garantir. · · 

O SR .. fl,mw DE FRONTJN - O que é de lamentar é que 
se vú. gastar i5.000 contos, simplesmente para medir-se a 
agua, que é ilwtfficien.te, quando poderiamos applic:ar melhor 
esta importanci:'l augmentando ·O abas~eciroento o'agua. 

o SR. VJr:E.....-TE PIRAGIBE- Trata-se de· uma. 'ctespeza que 
deve ser feita durante seis annos. 

O SR. NICANOEt 'NASCIME..."iTO -Eu requereria. fosse desta
cada. esta emenda oara· constituir projecto em separado,· visto 
não· se tratar de materia oréamentaria, de materia de re
ceita. 

· A Cam3.J"3. não p6de deixar de reconhecer que é anti-re-
gimental, primeit·o, porque diz respeito á materia .que permitte 
dentro ·do ui'CI,Jecto do orçamento da Receita; segundo, por.que 
não crea reoe1ta neste particular, mas sirp despezas, ·pelo me-
nos de doi~ mil e quinhentos contos annua.lmente. . 

Póde-se ter autorizado a· abertura. de credito na Receita, 
mas isso determina absQluta coní'usâo. Além disso, é evidente 
que a emenda contraria dü;positivo da lei permanente. A ul
tima {()i -votada para a Saude Publica e o regulamento exis
tente determina consumo -d.'agua pe1· capíta, como essencial á 
manutenção· ds. hygiene collectiva e individual na cidade. Esta 
proporção marcada. pelo . regulamentQ da Saúde Publica e ex
traordinariamente maior do que a de 1. 500 litros pol' pessôa, 
que está determinado. 

Eu pêdiria, portanto,· ao nobre relator, na ·hypothese de 
manter este imposto, que julgo altamente inconveniente em 

. quafquer de suas modalidades, · quer no pagamento de agua 
por hydrometro, que vae limitar a hygiene da cidade e au
mentar o nwnero das epidemias, que talvez: sejam calamitosas, 
determinasse a quantidade necessaria ao consumo minimo 
por pessoa. De mais, Sr. Presidente, além da taxa assim 
avQfumada. extraordinariamente por pessõa, encontra-se mais 
o aluguel de !lydrometl'O, que chega, em alguns casos, a 5$400 
l}.or mez, isto é, mais de 60$ por anno. · 
· Em uma P.OPuiação, extraordinariamente accumulada, 
como a do Rio dt> Janeiro, (lnde o Governo Já. resolveu restria
gir o. numero de dejectorios, taxando os ,aparelhos sanitarios. 
a v.ir ta."i31', por esta fórma, o hydrometró, sobrecarregando a 
população e!Om. t.>m jmposto· tle 60$ por pessôa., parece-me que 
8 cqmbater toda a organjzacão do· Departamento da Saúde Pu
blica e tornar impossível qualquer realização no Districto Fe
deral. . 

. . Sr. Presidente,_ os -~abítos dn economia forcada a que está. 
§i'UJ e1to um Dobro c1i:iadao que· ganha 130$, como um servente 
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da ::;uú.tic J..>ublü;a, como poderá .ellr.: pag·a1· 300 réis do aluc;uel 
ue hydt·ometro e :WO réis de la.-..::a de conservacão? Par~ce-me 
tJUe é u,JJ,-urda c.,ta taxacão exaggerada c inopporLuna, e deter
JJI in a um estudo maio e sobre a questão. Pol' isso, eu t•equcn~
t'Ül :;. V. Ex. que; ovportunamente, .c1Jnsultasse ã .. Casa sobre 
a. scparaçãj) desta emenda para constituir· projecto em scpa
t·ado. · . , 

O ·Sn. l>M.n:.o 1DE J.:'HOXTI:\' - AclJO. que o Sr. Presidente, de 
;H;cunJo aom t Regimento, dévc acceit.ar ,, emenda, a e..-,::emplo 
t.lü qúc fez r!Om a. 1'elativa ao. u1·çamento da Guerra. 

o Stt. NLC.\:-;ott :\'AsclME.NTÓ - }'oi verificado pela Mesa, 
t~m se ··trntanf!o do Orcamento da Guerra, que, sendo uma 
L:meuda anti-regimental, ella seria destacada para constituir, 
l)rojedo ern :;0parado, e assim se praticou. Ora, a emenda. re
hllh·~t aos liydrometro:s é, absolutamente, anti-regimental, visto 
c.t.llllll liiz1 t·espeito ·á ma teria permanente, em lcgíslaçáD ·per
tuancntc, c1·ea tcixa nova. permanente. Não se trata de emenda. 
de !'eeüí La, siniio ele despesa. .-

Nestes termos,. requeiro a V. Ex. que destaque esta 
emenda para ~·onstituir proj~cto em separadQ. · 

O SR. PHESlDENTE - Opportunamente a l\lesa deliberará 
a respeito. · 

O SH. :\'!c.~xort :I.ASt:l:\ll!:XTO ~ ~L'. Pl'esidcnle, uão sei a: 
nue proposito 'l com que intet·esse, na mesmissima occasiã·o 
em que se lança o imposto de 500, réis de pessoa por hydro
mct.ro, mensa'.~mmto, sobrecarregando a popu-lação já. onerada, 
em se tratando r!c- agua, que é essencial ú aliment.acão e á, hY
g-ienc da cidade, na mesma occasião em que isso se faz para 
•J individ.uo ttue ganha 100$ ou 130$ por mez, tomamos a li-. 
l.Jerdade de isentar de impostos de sellos os cheques. · 

Ao mesmo tempo que se !anca sobre o nüseravel, o fa
alinto, o imposto de u$. por hydrometro, para o uso de um 
elemento essencial á vida e á hygiene, Javorece-se o rico, o 
LlllC tem tran!la.Cções avultadas, c que fica i~ento do pagam-entl) 
du ~cllo quanto aos seus cheques. . 

'E' .de notar ainda' que a emenda pro-posta não cuidava. da 
bcução do. ·:;e:Io para o cheque, mu.ti apenas p'ara. a Lra.nsfercn
da ele chcqnn; e a Commissão julgou de bom aviso obsequiar. 
us ril!os, ise!ltando de sello o prttprio cheque. 

Quer dizer: quem í'ica 4:Cffi cheque~ é 0 UCSgracaúO, e 
bento de scllD fica· o poderoso. ._ 

E' csse um systerna· que tenbu verbet•ado aqui, desde a; 
lll'iltleil'a hom, e t;Ontinúo a ver·berar. - · 

:Xcú1 ~ó: uo mcsmissimo projeclo · em que se iseula. de 
~l'lll\ o ehequJ, 1! pretexto de facilítar a circulação da riqueta, 
c~labelcce-~e o imposto de transito. 

O l'3a. PAULO uE _Ew)~·nE. - Que é mui lo mais. nocivo •. 

0 8!L ~fC~NOR .\ASCIMEN'l'O - •••. que é ~UitissimQ 
mais nocivo, e de çobranca mais ve:&atoria. · • 

ç . .:_ Yol. +"V. ~a 
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Ye.iatHo,;: A pa:; .. í!J diz o r;elaturlo: 

« T:rxa de vü:u:-ão. recahi ndo Sl)l.Jrc mercado1:ias 
t ran:;uot't.auas em estrada :o de 1'el'L'u. ,;ia:; i'luviaes e ()U
bof.agcnr. ucstinada,; á co.ustrUl:vão c ao cu.st.e·io !las es~ 
Lrat.Jas •iu ferro e a•' .set·-vic_;.o de cabotagem e vias nu
Yiae:.: - :?0 r-Gb aL~ 10 kilogrammo~, e, sobre o que 
e.x,:eder a e:;~e pe:.o, lO r·ei,; v'or ·10 kilogrummos QU i'ru-
cçãot. ~ ' ... 

Do si utpks l!llUtteiado. Ju;:o r e.:;alla a d iffitmldadc exLra-
ordinaria da :.pplíc-ação tlc'::::;c illlposto. . 

A p_riluei;:a que:; tão que .:;c .:;uggcre é e~La: a me!'i:aduriu 
que transite por ke8, quatró uu n1ab estrada::; - c i!S.so é 
vulgar· - sCT'.:Í oncmda por· c.:;:5a iucidcucia oulr:a:; tautas. v•~
zc~. Xão lta !'rít·tw.l a lguma· de indiYíduação da ~ercadoria, 

·ya1·a · que aqudht que j;'t Joi ta.xnda em u ma, deixe tlc u .s•:l' 
nas outra:! estt·ada':' . · .. 

Ha ainda a 1'órmu de IH.!l'l:Cpf,;ã•>. (! impo:;t:o é de 20 r~k 
mas quem ilii-J :;abe que nu Brasi-l não existe mais m·oeda .Jc~Le 
valor·, quu <.:lh não eiJ·cula. ·t1llC .apenas se en_coutra nas 6ol
lecçoos t Cur!lt) . . I,oi:c:, col.lrur e:;sc imposto, quando se tratar 
p1· cr.:i ~amenl.:! do pc::;o -inicial de ·1 O kilos '! E. quando .foreU1 
fraccõe~. menore~ de • -..:ilo;;, não linvendo moeda divisiona-
ria . .. · 

O 8~t. PAt'!.tJ lJE FHO!''l'I~ - A ft•accão paga como 10 kilo~. 
O 8n .. !'\ tGM•oll !11.\sCDI K.'i1'o - . • • a mercadoria vue set• 

oncratht in,iu~tn •1wntc, pa:;ando a taxa de W .. kilogrammos. 
O 8n. PAULo l.lt:: FlWl'Tl.:-1 - !::;Lo ':;c dá sempre. Nas tar: i

fus; por exeHr!) l;,; o pa~~agcit·o paga. tanto por kilomdr·o, ma:; 
·ha um mininw. abaixo do quat ·nüo ,;c pa;;sa. 

Ü !:'rt . .Nu;,\='<1.11; :'\.\l-iCT.\1 t·: :->Tu - 0 hOI\t'ado ·l'C]ai'Ol' ua tlP
CI.!ita avalia n r•~ILda de~sl\ i!11po:>lL• em :!i;. 000 contos . Qual 
será, put·t~m, a apparelhu;;enr paru :~ (JObJ·auça '! ~aLumlnHmle. 
~crá indi:;.pcn~avel a or ;;a11 izut;ão d r~:>~H apparclho fiscal. e u 
Governo J'ict~ri autot·izauo a e~LalJdeccl-a. no PI'Of)l'io r cgula
m•~nlo do imJJII;;to : um:;, a:-~int seuuo. é de esperar que a des
l>(',r:t ~t•,ja \' llJi lliiSÍSSÍ IIIa. olt• ixalldll. \lllÍ~. t.lf ~ IJ:i\'Ct' a l)l'OdlldiVi
VÍtJat.lu pt·e,·i :; la pam a !Oli\'a .taxa. 

IJ ti!t. .~. " 'l'f.)lló ln L:,\1\l..os - P:u·a c,;>'a al't'ccadaçiío, não 
;;oer:i lH'ecisu nonJcar um uuit.:o) en\'I•t•egado. 

0 ~~~. ~p;,\:-;tm ~.\S~:t ~l!;.:-tru - 8l'ia COlllt~ fÓr, devo tot•
fltll' :i t.:O IIJIIal·:u;:iv \tU I! r a~ ia enl.r•! a:< •.lua·!; medidas: ao me:; mo 
pa,;:;o ti,IJ~" ,.,. d:\ a i,;t~lt~'flo pam os •~HIÍS~ut·e:;. d•J t: hcquc~. fa
:ta-!-'l~ '' f,J'llll,. ; lo t]n,; jH'Ouuclu:; : quer dizer. f.acilita-::;e a cir
·t·ula~,;úo ti~.~ dulht•ÍI·u LO t:ouu lll!l't:ill, c tl'ibut.a- sc a ciJ·culal.lão 
•lo,; arf i;,:u,; "••111'•: os quac:- \'ai nc;;odat· o simples mau e.iado1· 
d• ~ tl inhc iroJ. ;\1~ liiUllC:,ÍUlltJI' llo UÍllhCii'O. todas aS facili-dade~; 
ao U'UliSlJUI'lador· ue PI'Otlut.:los. Lo das as uifficuloades!. •• 

E' •J pt·ug-ramrua. tem ,; ido. o progi·atn.ma. desfc Govcrnl) 
- 1'aYOrccc1· o~ iulcrmi!(Hat·io~... Quando digo «deste Go~ 
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verno», di;;u t'tTatlamcnle :· o pro;;ramrna do:o ui limos gover
noii tem ~ido sempre favorcecr os homcus ril:.o::; do commer
uiu, IJrcjuàbmdo os pl'oduct.ot·cs e IJ:; consumidore~. de modo 
t!UC u que agot·u se e~tatue manLém perfeita cohcrencia com 
tudo o que :se tem feito nos derradeiro~ scilõ annos, l!ffi ma-
.leria de orçamento. -

D Sn. PAULO DE FttON'l'lN - ~este pl)nto, pt•ole.sLo, contl'a 
a gcneralíza;;;ãu. 

O 81L 1'\Ic.\:~on .:"iA:>t:IMEN'íO - - ·No zovcrno passado, por 
t':Ccmpltl, fo i augmentado o imposto de ·consumo, o que est<i, 
romo dis:;c, uenlt'o Uo :;y:;Lctna de oncra1· o con:;umídot', o 
po!Jre. 

O ti~\. P AUI.o DE FnoNTIN - Qualquer tJUe seja o imposto', 
e dal'u que sempre onera. · 

O tin. :N l-':.,tNOR N.\sCL\IENTo - Ha. scf:o amios, enti·ef.anto; 
•} aqui propv:;ta a trihutat.:ão sobre a renqa, c111 suas diversa s 
tr1ollalidades, (.', cmt1uanLo clla é relegada, os impostos de con
sumo, nesse me-.;mo período, :t:oram elevados até i 70.000 con-
ttJs. · 

. b Sn. A:-iTOl'<lo C.\RLOS - Agora, u projeclu, ~om as cmen
aa!; que ahi estão, nem :>Ú [Jl'OpÕe O imposto sobre a ren\!8.,' 
cumu l.oma pl'ogrcs:;in~s a:; taxa::;, o QLW até agm·a não se dava. 

O Su. NrGAN'OH · NASCI~Il!:N'ro·- E, netlte particular, só .te
nho louv01·es·. 

· O S~t. A ... ,•roNJo CAtU.08 - Pois. ainda lwntem, estando 
:V. Ex. presentl:, o ot·çamento foi criticado, por incluir essa 
l.:D.::ll;ãu. 

O SR. PA~JI.u'· DE l~JWN'l'l:>l -- O atmo p~sallo. o imposto . 
<.lc dividendo~, de ~ 1 1~ o/o .Joi elevado a :> o/o e tol'uado t·xten
~ ivo á~ boniflca~~tics e outras fórmas de distribuição de lu
Cl '(IS . 

O SR .. NH:.\NOB N.\SCIM.EN'I'o - D~vo Ji:t:ct· que, em <;rande 
pal'tc, por· propoo;ta. minha, modifi•~ada cmbor·a pela Commis_. · 
são. · · · . . 

lO Srl. A.n-o;-110 c:\lu.os - Então, comu vem v. Ex. dizer 
que o· Ílll:llo:;lu ~obre a renda t em sido sempre recusad-o? 

O Srt •. N~r:,\;o;ol\ )IA~Cl:\1t::NTO - O imposlo sobre a. renda, 
t'JII ;;eral, tem ~ido de facto l'CCU!:iUUO, aLé ag·ora. 

O Sn. A)l·ro~tu CARLOS - Pois, ~i o anno )}assado a inda 
· ~c fez isso!; .. 

O SrL NleA:;:.;ot'. ~M;ct~IF;~To ....:.. O a uno p~ssadn V. Ex .. 
cnmbalcu 1.1 i:npo~lo sobre lucros ~.:orruuct·ciacs, que cu tn·o-
punha. . 

O ~~~. ,\:-;'l'oNio· C.\III.Oi:i - Cou:;i;;uci, ·CIII touo ca:;o, o l'cfc
l'cnle ao,; IUl!J"OS da iudus tria 1'abt·il. 

O SH. PAULO DE F :HONTIN - Tem-se ido. LJOU<:ú a pouco. 
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. 
O Su. NxcA .. "'OR .NASCIMEN'l.'O - A fórmula então acceita 

constituía injustiça exactamentc no sentido ql?-e digo_: Iaoç!!
va-se o impoo;to sobre o productor, sobre a 1ndustr1a fabril. 
e não se taxava o commez·cio, que é simples lucrador do oom
mercio alheio. 

0 SR. P .\ULO DB FRONTIN - 0 que se póde dizer é que 
a ·propaganda está dando resultado. 

O SR. NICANOR NASC'lMEN'l"O - Por isso mesmo prosigo, 
pal'a ver ~i a obra que estou fazendo; de propaganda, canse
que proselytism.o, de modo que, para o anno, tenhamos redu'C
~,;ão dos impostos de consumo; porque, ninguem se illuda: a 
paz publica, :1 tranquillidade da. actual organizaQão política 
repousam e:ssencialmente sobre a transform_ação do systema 
t.ributario; esta é uma das medidas que podem .produzir t.al 
resultado, sendo a outra a instituição do seguro ~;~ara as clas-
ses prolet.al"in;;. . · 

;>jão o digo eu, mero d·emagogo, confor.rne pensará o hon
rado relator: a expressão é do Principe _de Bi.smarke, que, -ao 

- organizar --os seguros, na .A.llemanha, para as classes menos 
favorecidas, <)fErmava justamente que a :paz interna daquella 
nação repousava nessa provi-dencia, como na alteracão do sYS
. tema tributaria, a qual tam.bem elle realizou;- taxando progres-
'sivamente a r~nda. .- . . . 

Louvo, DOrtmto, ·o mustre relator da Receita e louvo com 
vi·vo prazer, -porque é prazer para mim louvai-O quando diZ á 
pagina 38: 

« Dividendos - é o mais constante do n. 40 -
aLé i2 o/a, i) o/o; de mais de i2, 6 % sobre o gue aecres~ 
cer. Luoros líquidos da industl•ia fabril e do commer
cio - até HJO :000$, 3 %..; de mais de iDO até 3-GO :000$, 
>! % sobre. o que accrescer; de mais de 300 até-· 500:000$, 
5 % ~ol:Jre o que accrescer; de mais de 500:000$ a taxa 
sobre o excedente será de 7 %, elevando- se as estima
ti,·as.do n . 40. de mais de t.500 :000$; do n. 411. de maiti 
de i.tiC'O:OOO$ e do n. 4.5, ·de mais de 4.000:000$000.> 

As taxas ma.nteem ainda uma progressão minima, corno 
expcricncia, 'Para chegal' a uma justiça tributal'ia. Acho que 
é de applaudir. debab::o de um ponto de· vista de organizador 
dE! receita que f., naturalmente, um espírito conservador, essa 
pru.dencia na prógressão . E' ainda isso muito louvavel. 
. 0 SH. PAULO DE FRON'I'IN :- E'-uma vantagem de dou trina. 

O Sn. )';.rcANOJl N,\sCI).tENTo - Já. quebrou a rigidez da 
doulrina natiga. qllo acceitava como imposto de ('Onsumo os 
unieos que eram productivos o anno -passado, não se podendo 
fnzcr nenhuma previsão sobre o valor do imposto sobre a 
renda.· 

Sr. Pr·esiàenlc, não desejo que pa.reca que eu quero pro~ 
tellar a votaciio da recciLa, desde que não assumo nenhuma 
responsaP.ilid~àe no.s erros que se incluem nes~e P.t:oJect.o1 ~~ 
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emenóa~. e que mai:üenho o meu ponto de vista anterior; com
batendo a manutenção dos impostos de ~onsumo, que nos le
:vam a um gTáC' de irritacão das classes proletarias, findo a 
minha ligeira aoaly:::e sobre o o-rcamento, deixando propheti
zado que a renda annunciada ' não se realizará e para isto 
basta ver que todas as previsões da receita aduaneira foram 
falseadas. 
· Não _ha quem· i"gnore que o commercio de toda a- Ame
rica do Sul está devolvendo todas as mercadorias importadas.· 
No porto do !tio ·de Janeiro ha ~erca ae 55 milhões de dollars 
de me:r:cadori!'ls im-por.tadas, das quaes mais de metade terão 
de ser devolvidas, pois que o importador não tem re
cursos para pagai-as e não vale a pena pagai-as, dado<> preço 
~o dollar. · 

O SR. ~'"TONIO C."RLos · :___ V. Ex .. disse ha. pouco que a 
differença que ha entr.e o camb~o ·de arrecadação e o cambio 
de _.pagament<>, dei~a a favor do Thesouro grande saldo. 

· S. Ex. disse iS'so; entre4tnto, agora termina por dizer 
que todas as previsões do orçamento vão baquear, desdizendo 
o que disse ha pouco, affirmando ~ue vamos ficar sem rendas 
~duaneiras . . · 

0 SR. NtC.ANOR NASCIMENTO ._:__ Não disse que vamos· ficar 
sem renda; disse que V .E:x. tinha feito previsão nos cai.culos 
sobre cambio erradamente, tanto que calculou primeiro em i2, 
chegando depois a iO. . · 
. 0 SR. ANTONIO CARLOS - ·Errado. não, porque, em ma
teria de calculo b,aseado em cambio fuiuro nãp se póde affir
mar si ha acerto ou erro, porque é um pbenomeno que escapa 
:is previsões. · . . 

O SR. N•~-\..'WR NASCIMENTO - Não ba duvidá: mas estou 
dizendo que a previsão feita p"or V . Ex . n!to está baseada nos __ 
dados actuaes. · . 

~o SR. -ANTO!I<to CAnLos :...._ "\r. :&\:. disse que essas previ- · 
sões determinsvam uma differença de 100. 000:000$ naquelle 
~o. -

Diz agora que -a. renda vae baixar. 
O SR. Nltt"Non NAsCr~·IENTO - Não disse que era de 86:060 

a 100.000:000$000. 
O SR. A!I!TONio CARLOs- Si V. Ex. considera que a renda 

ordinaria vaa 3baixo a sua previs~o é igual. ' . 
O SR. NtCAXOR _N .... sCIMEN1.'0 .,_ O elemento de calculo que :v. Ex. lronxl' (! que a receita iria produzir 86. a 100.000:000$000. 
Accei tr'l para argumenta'[', most;rando como esse saldo não 

poderá. ser ü;uar :í.quillo que V. Ex. calculava paro. a conver
são, porque ~sta teria de ser feita a um .cambio mais favora
_wl, dandCl uma productividade papel-moeda maior. 

Mas ·isto é acceitimdo · o elemento offerecido. Não acre
dito que esse elemento, entretanto, seja effectivo .. 
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Acredito que a. ímportar,ão irá diminuir, poNJue não ha-' 
vet•á compr::tdocr.s no ano o futuro .. 

O Srt. P.lULO DE Fno:NTl!' - Felizmente. 
O S1t. Na:.~~!OR K\SCIMENTO ....:. Felizmente, não !'C dará. 

- importação iguál a que tivemos oslc anno e não acrcrtito lam
bem que o cambio ·mcllwrc, por algumas ordens de considl'
r·ações : 

·Primeirl), porque, naturalmente, nossa exportação não au
gmcnLar;í e não t.em probabilidade de augrneniar; .segundo. 
pela. incapacidade do Governo, hoje reconhecida em todo o 
mundo. tanto que os cmprcstimos ,j;á estão recusados ao Pre
sidente ria Republica. E ' um:1 !'i tua~,;ão em que falta n con-
fiança. . · . . 

V. Ex~ !'a)Je que o governo do Rio Grande do Sul fez um 
empresl.imo (•,)ffi a maior facilidade porqu~ á sua fre.nte está 
um boinem honesto . Não ha quem ponha em duvida a honesti
dade · e a. prohid!lde do Sr. Borges de Medeiros. De modo que 
uma opr.l'at;ão propogfa .pnr esse homem ~ recebida com grnnde 
carinho e respeito. · : . · ·-

à SR. -~~·roNTO c. .. R.LO~ - Não se trat~ do Sr. Epitacio 
Pessõn, trab-sr. do Bras1l. 

·O. SR., ~~li'::\1\IOR NAsCtME:.-;To - Mas ·o Bra~il ger irto pelo 
S1·. Bor.ges rlr. l\fcdcirO!\ in~iraria confianea; P. gerido pelo 
Sr. Epitaci(l ch::lma-sc o pach.oN·ürno. . . 

O SR. ANTONIO c,,RLns - Estou em desa.ccõrdo com V. Ex: 
O SR. N{C,\'NoR NASCIMENTO - E' natural qué o Sr. es-

• teja em dcs~udkdo. Acho qnr todas as ta~açõ~ qu.e actual
ment"e sr. incluem nr.ssr. orcamento. salvo esta: r clat.iva ao im
posto sobrP: n. !'enda. deveriam obedecer a um gyst.ema de-
pressivo . . 

O SR. A NTONIO CAnLOs - V. Ex. ncaba"\.·a com todci!r os 
titulas rlá reccit.ll. mmws o r elativo :í r Pnda. Como é qur o 

. Bra!'.il iria viYór? - -. . 
10 Sn. NiCANon NASCIMRNTn- V. Ex. estA fazendo a hy

po!.hese ·de quo P.U fo~;~c um dllmento. Propuz quP-, Pm com
pensação da rl.iminuição dos irnpo!'\tos de con!>umo se votasse 
o imposto sohre ·a renda. 

Ó SR. AX'roNro CAIU.M - l\'Tns 1' .possivr.I a:rr~?.cadar no 
imposto rlP. rcnrh r.oo mil conlos? 

· O SR. N1r:ANOR NAsClMRNTO - Não ~stou di?:endo is to: e;;
tou, dir.eudo QtH' se p(lcle :i.ltcrar progrcs,;ivamentr. o nos;;o 
sysl.r.ma de i ·npoM.os. 

O Sn. A~'!'ONto C.\nr.os - En j:í. com eCI'.i o anno passado. 
O Sn. Nrf:AN OR N:\!";GlMF.N~o - O anno passado V. Ex. 

resi ~tiu o rnlli.s que pou!lP. e apenas :ll'·CP.itou aqui! lo qu e era. 
, impossi:•el recnl;ar. 

O SR . Ai'lTONio C.AtH.os '- O 'imposto sobre industria fa-
bril foi iniciat iva minha: · 
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J() sn, .. Nl.C·\:'>IOR ~-~~cnm~TO - E fo i . injusto ao creal-0 . . 
poi~ Y>Ex. marõi{'Vr. o ·s·r.u ~y:>l.cma de não onrrar o -infP~;:me- · 
11 inrin. ma!:: »lm ó) ·r.n·nr:luctol' r n ••nn~umilior. . · - · . 

O Sn. Ax'!'ON·In CART..Os - O eommr-rcio l.ambt>m ~! JWO-
,Jnc:lor .·. · 

O Sn.- NtCA?-õOH N'ASCIMEXTO - F.n não crmhecn cst.a tr
f:hnica dê commercio. O comm<?rcio ~~ apenas distribuidor. t». 
:1 indosl.ria 6. que é produ.ctiva . São rliffcren~as classica~, c 
\~. Es. que •; classico não os ignora. 

0 _SR.. ANTONIO CAilLOS -'- Jsso ,; (ll ementar. 
O Sr~. Xrc,,xon XA!'ICL\IE:>::ro- J~ú ;:;;; · :Oe i. m{)smo a::: cr.iusas 

l'lem~ntares das finanças. Estott uril pouéo. .reeno.s senhor do 
:i.;;Sil"Q1pl.o do qu~~ lim tH'c:>Siden!c da Camara, qtir aqui tivemos. 
\'ou narrar o cpisodio .~em citar nomes.· Um ::tdmiravel pre
~ i rlt>nlt> d:t-Gam:-u·n fo i po~:. mim con·salt.ado 1"1)) mat.el'i:t rle fi
nane-as. Pedi-lhe que me indicasse aJguns lh'!'Os em que eu 
f>udcsse -cstitdar ·rinanÇa:s, e elle, que era homem de espirito, 
me disse: -.:Voc:ê quer que lh~ indique livros para estudar 
finanças » Eu 11)1' t't>5pondi: · ~sim : pnrqnc. naltn·atment.e, 
yocê ~~ muito maís preparado do que eu. no que elle retrucou: 
« ~i'\0. cu n.ã'tl ~on prepl.n'ado; 50\t mai!'- ou menos, como relator 
.:la 1·eceitu e ela despesa,. Declinou ~lguns. 

O SR. · ANTO:-<I~ CAni.O.s - Se elle tiyesso mencionado o 
mr.n nome, tPria fr>il o jnsl iça . f.Yün~ rrjJ()ÜrdM {lr.nlf•:~. \ 

e> SR.. NtcANoR NASCIMENTO - . Não' citei o nome de . 
Y. _Ex. que se t.em l'cYcfado um ·primoroso cultQr, de finança. 
ant.tga. . · · · · · , · 

O .SR _- ANTONIO CAÍH.as - A finança .·nntigi,. é a moderna •. · 

O Sa. NICANorr NAsct.\rENTO - Agora V. Ex. tem ·.feito'· 
ligeiros progre..~os nn. finança.. contcmpoTane:.t. · · . 

9 que prova a favor do espírito de Y. E'\. . , que· cons~n·a 
a sua rnoci"cta:rk a d~peilo d~ s-ua calvice ·preC'oce. . · 

O SR. AxToxro Ç.-\RLos - Será?'· 
O Srt. :-lrc.,~'\on oo NASÓME."<TO- Tão precoce que V. 'E&: é · 

f]na~i ria minha irtadr. e ru não tenho a inda a ·cabeca branc:L 
l\fas, Sr. Presidente, ...-oto, . pois. ::,ont.ra. todõs O$ au

gm~ntos de impostos . . rnen.os com relação <10 lmposto~ ·sobre ._a. 
r~>nfla na f6rm,.a progréssiva prf)posta. pelo Hlnstse r~lator dã. 
fií'c!rita. <' · insfsl.o , perante Y. Ex. polo requerimento ·qúe 
manda dcst.acar a!'~ rmnnda;:; que. são .:.:.nti-I~gimentaes; · .. · . , 

E . is;lo feito, como meu int.lüto não é 'prot.~latorio, 'e sfin 
o de assegurar ao D~p11tmlo o direito r:le· fallar, P.m continuação, 
Jlf>ÇO licença para <'neC'rrar as minhas ·H:,:eiras -consid-eracões. 
~)111'ito br:m: ·umitn li~w. () nr-ndm· (: (~11rrl7Wimrnto'da. ). · 

O Sr. A.rnolpho Azevedo - ·Sr. Presid~nte. o meu in
tuito, }nscrevendo-roe _par.n. dizer algumas pal.avra~ sobre o 



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em 2910612015 10:04 - Página t04 de 142 

orçamento da Receita, não foi demorar-me em larg~s consi-
dcrilções. ·· .. . . 
. Hontem. ·quando oram o meu distincto :co!lega de bancada. 
Sr. Manoel Villatoim, foi invocada a lei de junho de 1904. a 
r(!~ptMo dos impostos interestaduaes. Por essa occasião tive 
flnsejo de dizer rtue fõra o autor obscuro dessa lei, que fôra 
st~stcnf.ada então pela bancada de S. Paulo, com o calor com 
que costuma tomar a peito ns qtiestões éonstituciotiaes, 

Quando sP. discutiu. em · J903 um projecto do Sr. Serzc-
' d~llo Cqrr11a, reeulàndo . os impostos chamados interestaduae;:, 

um rcpr~sr.ntnntl:' ._d1; ·S. Paulo. o Sr. Candido Rodroigues, eha
mou a attcnção da Gàmar-a para a gravidade do as~umpto de 
qne cogitava esse~ pró.iecto, então em primeira. discussão. Pe
'dia 011e. de alguma frí rma si'! .demoral'-Se a solucão da que~tão 
para que n Camara. {!Ue estava em nov.a legislatura. pu-dC(';S(I 
:l'P.fll'ühflodcr hem o assumpto dN~~e projecto . · • 

De!ibcr·on-sr. então.. -t]Ue o prtt.iecto serin approva.do em 
primeira cli~cus~ão, c <:'m segunda seria debatido mais ampla
mcnll~. Disto rl'~ullou qur n segunda discussão versou sobt•e •) 
a,-;;umpto que dr.Yia vcrsnT' a primeira, isto é. sobre o ponto r) fl 
vi!" la ~~(IJ;S( ilnt>ionnl dn;:: dispn~ic.õcs do .pro.iccto. • 

E~~n discm:;.ãn foi nrnplis;;ima e eu -LiYe en!Ji:o ense.io· dr 
a:prP.i:l'ntnr 11m ;::úh~t.ituti'\'0, ou c rtepojs 'foi transformado· n~ 
loi de H de .i unho dr. , fÇJO-~. Do facto . de não ser na primeira 

· <iisru~~ãc ctohatidn. a pal'tc . constitucional. e de ·haver sido 
'trah~forido essr. ''debati' parn a .segunda, resultou qu e nn se
gunda não poudr o t1:ro,jl\cto SPr examinado em detalhe, e <IU~ 
.po.ssou a ser fnito na ·3~ . ·E por iS$0. !'.Ó na 3' discussão. se 
v~iu l,~t~bc!r>cf'r -a thrs<' ~obrf\ a qmtl girou todo o debate c qui' 
~ o :trtigo t• da le i dr. 190.4. . 

Estf\ a r!.igb foi n resultado de uma emenda que tive ocen
: siiifl_ r]l' formn l:ll' e .inl>tifirar na 3' di~cu5são .. A .instifi-cação •' 
· curta -' c peço I icr.nc·a para I el- a .' leRdo antes o que dispõi! o 
··m'k -t• dcs~n lr>i. cn.iil. rcdncção final tenho aqui e diz o ~e-
. gltinloJ: . · , ·. · 

fE' livre de quãr.~qur.r imposto;; da ·União ou dos Estado~ 
,c n1mlic•pio;.. n eontar. ·rta rlata da execução dessa lei o inter
~ur'M c!a:; inc.t·cadl)rias nnciomic;; ou esfbngeiras. quando ob
·:1éct(l d<· {;Offil'ÍH'.l'l'it'l dos E stados em si c. com (l Districto Fe-

.- d~ml. ÇIU!'r prir Yia marit.ima. qncr por· Y·in terrest.r e ou flu-
... . V.!úl ,_,. . ;., . . . . . . . 

,. ./ . Os i'nl_P~gnado1•es do pro,!ecto . imnc.a ~ttribuiram ~ Un!~o 
~-·.competcncHt para taxar e~se ·mtercurso .. nao ohstante a Unmo 

·. ·~ ~aber regular o cnmmcrcio internacional c dos Estados entr11 . si- é . ~on I. o Distdcto Feder•al. 
<"· l'ndos; quantos Re · oppunham ii these · qun sustentavamo!':. 
rlcfr,ndinm :, rlit'l•ito ria Uniiín taxa'r. m·a~ o diroito dos E.~
t.adM taxarem a importacão dos prodücl.os ele outros Es tado:> 
pa!'a o cnn~un1(l no seu propr io territorio. Nós ba~!!avamos :1. 
nrohihic:ãq tanto par a a União como para· os E stados.- nos a r
t.igm: -;• c i ·tn da Constituicíí.o Federal, o primeiro que declara 
1-iwl' n nnyegnção de cnboLagcm, e o. segundo, que_ prohi!Je o 
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·imposto no transito o passagem rle mer-cãdorins de um para 
vutro Estado. · 

.Dit.·ia eu então. ju~tificanclo ess·e artigo do projeclo: 
e.Agol'n, porém, que o voto da Camara .. lá se accentuou. 

que ella ,já escolheu desses quatro assumptos o que· deve 
constituir a materia de estudo em 3• discussão. é occasião 
opportuna para vir tirar ao projecto as suas lacunas, comple
tar .n srH :,cnsamcnto, c esclarece,· a ·Iei qu_e pretendemos saia 
dr,.;t•~ Congresso expurgada, sinão de todos, pelo menos dos 
Tlrincipaes vícios inherentes aos trabalhos da contingencia 
humana. 

Quando . tive occasião de fazer a modestíssima e despre
tenciosa· exposição ,iustificando o meu pro.iecto; e do debate 
atrui lravaclo, luminoso. f'<Olemne -e erudito, bem claro fiCOU 
qui' a fhese que nós pretendíamos sustentar era a de com
pleta liberdade para o commercio interestadual, em· relação 
n impof';!o<; que rr.cahissem sobre mercadorias estrangeiras. ou 
::<Dl:n'~' nro·.i~1cto::< rte outros Estados. 

Es~sa lhesc nós. sustentamos quando affirmamos qtie era 
privativa da União n faculdade ;do regulamentar o commercio 
intore>;tndual que a Constitui~ão, pelos arts. 7°, n. z· e H 
F. L rlPc-laraYn li\Te dl' q_uacsqurr impost(ls; ao mesm9. tempo, 
S\L~tonlamos t.amB~m que essa disposição regulamentar do 
r:ommcrcio. priYativa da União. soffria. para .o fim tributaria. 
11ma ·excepção. que era contida_ no art.. 9n n. 1. da mesmQ. 
Const.ituicão. · . · · 

A Jihl"rrladde do commercio interestadual para as merca
dorias nacionaes r estrangeiras, é o que -pretend:o expressa-
mente firmar com a minha emenda sob n. 1. · 

Ella declara que P. lfvre de qualquer imposto da União 
on dos •Estados e municípios o intercurso das mercadoria!': . 
llfH~iom1.e~ <> estr>angeiras quando objecto de commercio dos 
E;:t.aclos. entre si ou com o . Districto Federal, quer por . via 
mnritima. quer por Yia ~errestre ou fluvial. · 

No lermo {ntl'!l't:urM. a,brange-se n conjunto de reiacõe!'1 
qnc o~; americano~ denOJpinam tambem inte7'Cousç, isto é, o 
rommcrcio interestadual · é o intercuri':•'i das mercadori:.s e 
P.~sa expressão rompr·ehende o trafico, (} t~ansporte; a com
missão rmt.re dons pontos situados em Estados differentes. •. 

Essa liberdade é garanti,da pela . Constituição nos arts. 7°. 
n. 2 1 L • n. 1. r cn a torno ))r.m clara na emenda, preeea- · 
tuando que tal liberdade existe. que!' o intercürso se faça. 
por via m.aritima. quer elle :::r faça por via terrestre ou flu-
Yial. . . _ · 

· Essr> .poder· tle regulamentar o commereio, PJ)rém. que é
JWivatiYo ria União. snffre .. comQ. disse, a. excepção do art. l:)", 
n. L que dá aos E~ lados () clir('iln de d~CI"Ptar imposto>~ snhrr. 
~ · cxpOl'tação clf' grmero·s de sna pr(lpria produc.ção. 

Em .relação ~o cnncf"ito do termo e:r:pm•tação, empregado. 
ne;:.t.e artigo. -parece ter bavido ]JOr parte da Constituição, o 
T'ealnwnte r,;:~jm é. a. quebra da corrclaeão, no sentido eco
nomico, enlt•e as ~alavras ---" importação ~:·e:rpm•tação. 
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Di1.enào n Consdiuiçã o, no art._ í~ n. i, que a. ilfl~in·to. .. 
çrí.o, ·rn.ia tr ibutação é priYntivn rln União ~~ l.uo sómrmte a de 
pt·or·l'di'TH' ia ~!Slr·nngei ra. -riNt :í palavra importn.çlío ·a sign..il'i
r.nr:ãn dr. Pn lrndn rln pl'orluet.n c>st r:mho no t.rrrit nrio ·J~acíonnr. 
. Cnnceciendo aos Estados o direi 1~1 de · flr.rrr.t.m~ 1m posto~ 

de r.:r)w1·tuçtio, sobre os gcneros de :ma propria prnduccfto, a 
Cnns!.i lu içfin deu ao "termo c.~portar:fio :t signifir:ar:ão dP -
snh ida rlo Lerritorio do E stado. . . 

Si dn pt•imr.ira ficou excluída a importação ele proceden· 
ria nar.ional, pe la re:;tricção das ~:>.:p ressões - de 1l1'0Cr.rlrmcia 
r..<·t?·o.n{Jf!i!•a, da segunda fir.ou cxclui<la a indagação de des
t in o que. por·ventura. t.r.nham os gener<is taxados pela e:xpor·
t.ação rlo>: E sl.arios c da propria producçãn rl c5tes, :í ~ah iria dn;: 
x·a.ia;; dP. seus t.rrritori os: 

A imporl.a!:ão é. federal c significa - entrada no tPrri
t.orio nacional;· a e.r-po~·tar;ão, sendo estadual. signifi~a - sa
sahida de tcrritori o estadual»'. 

. Leio esta jnstificacão· rio artig:o pr~meiro ria lei de 190t.. 
parn ((IH~ ~e· não· attT'ibua :í reiwr.sent.n.ção. de S. P:t11lo . qual
quer npinifto de cmergenria qur. ~nhrr o as:>umpto do imposto 
pudt'i>!>i<' 1~ :· "ug~rr i clo rm sru . c'sr)üil{l.,· Posteriormentr,. 
qnanclo Rela tor rla Rcr.rita o inolvidavel pa.rlament.ar. Sr. Car.:.. 
l os p,~iXot n. prl'lmrl r.u rstnhclf'CI'J' Q impos(.o riP fra.nsit.o. não 
foi outrà. a a t i itmle do~ rrprr.sr.nlant.r;; de S: .Paul6. Ellcs o 
eom b:ül'ram. não. ;:(, p r llJ IrMo cnn~l itw·ionaL como l.arnhPm 

. pl'ln lnrlo dn. connmiencia aos in!Prrs;;l';; da producção ·nacio
'-.. naL · 
. Essa>; drrlaraciirs rnw agora · nu;;o fazer, Leem. pois. o 
fim. ·qnasi ·cxr.hJsívo clr pNn-ar QUI' a represent.::lção de São 
~anJo. C\n1 mntrria cll' t.rihntaçfio, q~m m::m !0nd n :'!;rmprl'. rlesrlr. 
n prnclamacfto dn R.P[)Ubiica. dr:<dr a. Yntal}ão rla ConstituiÇão, 

• a mr>õrna linha ck ronducta. immutavrl n ~erC>na_ (llfuüo bem: 
muito Twm. () · m·ndn~· ,: ·umifo t.'llll11l1'inu•ntadn . ) • 

O Sr. Veiga Miranda · (*) __;__ Sr _ . Presidl'~l.c, dl'ntrr as 
emendas aprescnt.arlas P.;;pontaneamenl.(' pelo' illustre t•elatm• 
da Rc.cf'it.a . . nma ha qu P mr drsprrt.on !>in<'P.ra ·estranheza: é 
a de n. 23. · 

Esl.a Pmenda in~lu_c na rereil.a o proj ecto r.ie lei n .. 44.8 . 
.qrH~ até 23 dn novnmhro passarln SP. ar.hava J:!m lransito p elos 
nosso;; t.rahalhos . 

o sn:-.Tj)AQUT~f ÜSORTO - Apoiado . Al.é ern"endndo. 
- o SR- YF.rr:A 1rhR.'\NOA - A 23 de novembro. em segunda 
discussfío. r rcrhcn cluas rml'ndas. un1a. do . orador qu C\ occu·pa 
a att.cnr.ão da Cama1'a . neste nwm<>nl o. 011 l,t•a do rr11m illustre 
rolleg-a,. Sr. :Toaqu im Osorio. 
. O Sn . .ToAQm:ú bsoRTo ~ E' verdarl:!. 

10 Sn. V ErGA MTR.\XTM. - O proj~cto J)r,ixnn ·á Commissão; 
·-Temo-no~ inl.e1·e~sado pela · sua marcha . . Já haYeria tempo 

. . - ... ~ 
(*) Não foi re·dslo pelo orador~ 
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d~ sobra para a· Corümis.são dn Finanças se ter pronunciado 
;;obre aquellas emendas,. à!Jlbas minuciosa e _lougamentc jus!.i
Jic.adas,. lanLo a minha. como a do men 1llus1r:e collega .. o 
:-:;t·. Joaquim Osm•io. emendas essas quf' f'xplicaC;<'lnl. ponto J)Ot·· 
ponto, os motivos por que p1•etendiamns emendar·· o projecto. 
Ha um. mez, pois, que a Commissão ~e Finanças calou sobl;'e 
o assumpto; vem, entretanto, agora, para surpreza nossa, a. 
rmenda n. 2.3,. a insinuar essas- providencias na receita o que 
rra prÔjecto n. 448, a que o'n()bre relator havia dado, por 
occasião da primeira manifesLação da Co!Tlmissão de Fi
nanças, ·parecer favoravel. 

Sr. l).re~iderrte. não me parece - perd{lc-mc V. Ex. a 
palavra - leal, essa maneira de asph)-xi3.r a iniciativa dos 
Deputados .. lá t.emos, por varias vezes, feito observações, da 
tribuna, -s()hre o . que se denominou a tyrania das Com
missões, principalmente a da Commissão de Finanças, -que ·a 
I'Xerec de maneira. implacavel. ' 

, O. SR .. Jo ... QUIM OsoRro - 'E essa emenda, apparece num 
tnrllo -em que não mais é licita a nos.sa collaboração. 

O SR.. ·VEIGA ~hRANDA .:.:._ Num turno, em que nó~ outros, 
que emendamos o projeeto n. 448 A, não mais podemo~ in
Lf,rvir, Seria, acaso, a emenda merecedora: de hostilidade, a 
tal ponto, que a Commissão, 9ara não se manifestar anteci
padamente e francamente sob1 e ella,' quizessc, dessa maneira, 
- perdüe-m~ a. palavra, - ~ubreplieiament-e esquivar-se de : 
expr~s.sar seu pensamento?,;· · , . . 

A minha emenda mandava conceder o favor que o pro
.iecto n. 4'f8 pretendia ·dar á Associação da Cruz Vermelha, a 
outra sociedade de philantropia, de altos, .e:evalios e beneme
ritos' int.uitos. Qu-ero referir-me ao Instituto rle Assi~tencia 
P. Protecção á. Infancia do Rio de .Janeiro. . · " 

Sr. Presidente, o pro,jccto mandava dar à Cruz Ver
melha· autoriza~.ão para extrac<;ão de· uma loteria. Essa au
torização, pedia cn fosse, nas mesmas condições, :ünpliada ··a 
~ste instituto .. 

Haverá, dentre os meus. dignos collegas, algum qne tgnol'e 
a Mção philantropica, buma~itaria, altissima ... , 

UM SR. DEPUTADO - E' cfficacis.simn. 
O SA.. VEIGA 1\IIR.-\!"IDA • , • ..,.... e P.fficacissima do Instituto 

rle Assist.eneia á Infan,.cia ? . 
Cànvido a nobre 'commi$ão de Fínancas u visitar o In

stituto 'MoneO~YO, ou ou t.ras àssociações ao . mesmo ~nero; 
para ver, nesf.es dias, que prenunciam o Natal, a verdadeira 
azafama que nellas reina, Senhoras. devotadi~sima;.. (mfer
lneiras ·de largo e genl'roso coração, esLão preoccupàda..~. em 
to~as ·as horas do f!ia, em dif;fribnir ao~ pobresinhos .des;;am
par-ados que alli se re(lolhem. pequeninos f:winqtiedos e dona
tivos, pára que o Natal não lhes passe, asilim, ttio mis-era-· 
velmente despercel;lido. · 
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O Sri.. :~:sTu..xw {;,üu..us - Ainda beni .que V. ~x. b cou-

·' · - Q· J:iH. ~IC.!u"fOl\ :.'11.\~Cil\lJ::N'ru - _Si cslou p-assando o ' t·t:.
-cibo! ..• 

O -.::;u ... \....,.ToQ~lO CAnLo::; - Ma:;, at.Lcndamo:; á collabora
r)io do nobre Depu Lado, <> ::5r. Paulo dol! Fronlin .•. S. Ex. de-
1 r:ndcu ua. tribuna. suas .sugg<:stões , r~o..t~tivas ao imp<Hito eru 

-c.ut·o .C .essas f.oram de duas ordens ; em urna S. Ex . . pt·opa
gna. para a rc<.:·e íta um titulo novo:~ differcn!;as de cambio; 
·P.m · out.r".I, 8. Ex. divcrg:c do rc;;imcn vigente pal'a a arrcca
tla.,~ãu i1o imposto aduaneir·o .em Qur.o c suse1l.a. um "novo -al·· 
vit'í·e. Eu disse · cumprid>arnente sobl'·e a~ dua:; · quesLões ~ll! 
tJ meu ·.par~vcr ·cscripto; e, a. ellc me rcf>orl:ando, .tenho ül! 

· wufe:;:;ar que, ua ae1iuali<ia<ic ao menos, ha uma diffen:nça 
enLr c o can:Wio vi"enlc pat·a· a::; an·ccadaçôl!s em ouro e o 
adop.lado para Q::; p~gamcnlo"> ne::i'::.--a i!speci-e .• ~J:iecadamo:; a 
rcitQ approximadamcdt-e c pagamos a. 1:1. Moas ~a -diffcren~;<' 
:;;e VL'l'Íficar:í. amanhã? ·auem podet•á . edificar ~ob1·c a siLuaçãu 
dos t·au1bios em 19~1.? · 

Ba::;Lar:í. que a inocda -norw-americana se· <lcsvatorize em 
ra·ce da nossa ou. que i ilig.Ieza ::;e valo.rizc, para que· a diffe
rw.,;a alludida diminua. •C, até, de:;a:ppat'e\ia. 

O. Sn. PAULO DE FM!S'l:L.• _,_ Isso não ·se ~·ará. 

O SrL A.~."'IToNlo C.:\RLos - Penso que .maiores pt·obab-in
oadc:; tecm de ac{)l'lar ~s que acrcQ.ilarem na Ue$valoriza\iflu 
~lo llullar -em o 0ambi-o com a .nossa 'lnocd11. Havendo este ca.
J:ü.Jo à 'taxas minimati a rcacçã.o, é. incvitavcJ.. · As impo·rta-· 
<;ões de origem nort.c..:americana vão· diminuir· 1le· mui.!.o !lU 
.me:;mu cessar. A ·Pt'<>cura .Uo dollat· diminui-rá; ~ua desvalo
riza~ão :;er á Ullt facLo . I) o e outro lado, cr-eio 11a · valotiazéão 
li() <l inheiro in:;lez. c\. Inglalerm -c:=W. pondo em pt·;itíca me
J.liidas de docfcsa de sua moeda e. é nessa espe'éic que se . effe
dua a mór parLe dos no-~os pagamentos. Assim, taes uiffr,_ 
ren1.~c1s de campio afi<,'Ul'a'ln-~c-mc muH:o pt•oblematicas; :h; 
modo qu~ seria ani.sc-ado com ella:; conta.r éomo fonte de n~
eeiLa c, ·:Por consequencia, conLra. -ella..s &áccar na. pl'eVilii.io e 
dotal,lão de despezas. . . . · _ 

. 0 Stt. PAULO ,DE .FR(}N'l'J.N - V. Ex. ·PCL'lllitLa.. A pr·i-. 
'~1e1ra pat•lc tias (;OllSI<lerat;ões V. Ex . responde quando baixa 

• <m · l::! pat·a ·1 O a. ·t.axa, Ua. ~:ou versão;; quanto á tiegunda pari.•} 
absoluLamcnte nossa·n1ocda nada tera com a que&t.ão. E'. um:1 
oue.slão entre doUar, libra e :franco. Juanlo á libra V. E:c 
L!!m um optimi:;mo quo uinguem ·tem. nem mc::;mo os propt•io!' 
britanniws. · · · . . 

.. o ·Sn. A.~TONlU ' CAnLOS ....:.... Eu' ciiúa que seod{)· os hosso.; 
pa;;amenl.os no ~strans-eiro, o::; do· EsLado, já se 'vê, em sa
~lles·_ contra L~nckes, na :sua. grand:e parl:e, e; oeste'· instante, 
J.l taxa apprmnmada drc 10... · 
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O Sa. ];'.\uLO VJ:: Fno:N•n::-; --;- Os t1u~~os pa·gamcnLo.:; e:;: 

muClla 'iliglc:.m ·no ort•amculo, ~tio t.:alcnl\.!,da~ em ouro; uatJa 
lCt.:Hl COUl O Cambio de '10 QU U0 12.· 

O ::iiÍ.. AxTo!'<lO UAII.LOS - Ha engano de V. Ex. Os nosso.;; 
i,;ágameuLu::;· nu. estrang-eiro; príncipalmenle os do :;en:íço .'la. 
i!1.1s:;a divida, .~::ão efif~etuados Lomandu-sc por ba'ô.e {) dmheu·u 
'.!:&li!z, ao qual couvet·.l,emo~. · pela tomada 'lle ca,J;nlliaes, o 
nosso mil réis papeL . . · ' 

o Slt. Nlt:.\XOlt l\',\SCl.:>IJ~I\TO - v; Ex. suslcnfou o cun
·!'Urio ua Cummissão de }'inanc.;as t:ontra o ·S!'. Gincinato 
braga. · 

O ::iH • .PAUL{) DE F!,io~·rl:N·- ~l..lli 11a cns-Jno de V. Ex. 
U m·•.:auknl.o da JJespe:sa era elll libras calculado em re-. 

la•Jtio ao camb-io par de 27 por mil réis ouro. o·1mmero ((·e 
lllil r.éi~. ouro, coJ•.re:Jl)ondeule a l'Ssa !Ja~e. e ,;c nós em logal." 
d~ pa;,rumws I ilJL'a .uur·o, pagal'lllOS -libt·a · papel, 'temos a tliJ
:ü·enc~.a da depr~dadlu da 1ibra papel e~n relação a li·br:l 
GUl'O. 

O Sn. ~\.~ToN!O- GAnLos - P1u·a que ·po~sa existir a diHe
:·:moa ele mimblo ·~.! indl:;pen:;avel que csreJ.a~os reeebeudo . a 
llDl Gambiu c pagaudo a OÜLro. 

9 Sn~ Jl,\ULO DE. Fno~'l'IN - E' o que se dú. 
O Sn. A·'-To~ru.C,\HLOS- Então o· que ha é um «mal en

lenc.lu» -entre nús. Y. Ex. está. de accõrdo cornmig-o. · 
EHcctuaiiws a cob.ranc.:a em mil réís ouro ·~ pagamos em 

I ibra papeL si na lng-,laLc-t'l'a, l\ em fra.nco papel, si na. Fnmt,:a. 
J::~hunu:;, as:;im, ~lc pleno accurdo. 

O Sn. PAULo DE FnoNTE\' '- A.; pr·cmissas ,;tio iguaes; na 
ciJllt:lu:;ãu. é ·que tião t•slamus -de accõrdo.. · '·· • 

O SI<. A~1;o.,..Iu CAIU.Os .:-- A cotwlusãu a. que cltc;;o é a 
Cl·~ que não ~cndo provavc.J rws:5a si~uat;iiu ·.ca111biai em fa.~é 
dus ·Esf.a\dos CniJo:-; pet:sisla lal · qlll\l é Hl'slc momento.' .• 

O Sn. l>AULU DE J:'no;:o.;.Tt~ - :'\alia .inf!u(.). 

() ~H. A-1'T0;\10 CALU"os - Curno nãL, inflUI! ·! V. Ex:. r:ae. 
!JH'miLLu. complelae as wnsidcr·a~,;.õc:; que estou r.tL~(iuzindo. 

Si art'P.c~damos nc:;~t.a lwra ·O - impustu out'o na razão do 
rJnll~t· a 7$. baixanclu o .. valut· Lll!stc• a ;J*, v inne:;avel que em 
papt:•l, fcil>lt _a .:onvl't'são. mcn·~,; at'I'Cl)ada~·crnos. 

O Sn. PAULO DE Fl\o);TJ::> - Hav-ct·á m~::not· quanl.idarJe 
•!e papel, mas a quantidade de mil ~·éis ouro s.Cl'á a m-:~sma. 
,\ y;mlag·pm não (• 1i<IL':t u Cio\·l·t·no· c1 pal'a o eousLlmidoL'. 

' . 
o ~li. ANTO~lO e:~HLU~ - y. Ex. cshi .<lizendo IlOl' ou

tras palavras o •lU I' acabo d1:! dizel'. D~sdc quCJ a nossa arrc-· 
eadac;ão é. fei la· c111 mil rói,; ouro. mais vale. nossa arreca:hl-· 
cão. ouro, cunverLida ao P<tl)cl, ·maior é. · . 
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O Sr.. P A.uLa nE .FRONTJ;s - O mil réis ouro vale sempre 
a mesma cousa. . . 
· o Sn. AN1'úN .IO CARLOS -· Ha evidentemente, meus senho
res, uma confusão da parte do ·nobre Deputado que me apar-
teia. · · ' 

O Sn. PAULO '9_E Fno:-;Tl;:-; - pu d~ V.' Ex. 
o Sn. 1\.NTONro C.\nLos _:_ Mas para o fim de . não me afas

tar da diree<)ão que me tracei ás primeiras palavras que pro
nunciei, ·direi qu-e, .embora confesse a differenca entre a t.a."\:a 
cambial. por que arrecadamos e a dos nossos · pagamentos, por
que estamo~ art·ecadando a oito e pagando a 10, não me an~mo 
a fazer· figurar es.sa difí'erença no computo da nossa receita .• 

0 St,, PAtiW DE !!'MN'l'L"< .:___ E' out:i·~ questão: . ._ _ . 
o Sn. A-"11'0NJO CARLOS·- Considero-a fragil e· sucepLivel 

de alterações a fé mesmo .. radicaes: -
, O SR. PAULO DE Fn~TIN -v. Ex. adaptou cumbío. de 10 
para a conversão. . · 

O Sn. ANTONIO CARLOS - E'is porque divc1·gi da · emenda 
. du . ·nobre Deputado pelo Districto Federal, apresentando, no 
parecer escripto,· os motivos da divergepeia. 

O Sll. P:\ULO DE Frr.')NTIN -Daqui a um anno nós ter~mos 
· occasião de ,,erificae quem tem razão . Si o cambio libra 
papel approximar-sr. da libra ouro V . Ex. térá razão, mas si 
::e mantiver á situaoã.o actual, a razão 'estará. do meu lado. 

, O Sn. ANTONIO CARLOS - IPQr isso mesmo que a sítua_!ião 
é · de incertezas, parece de boa · prudencia não contar com taes 
recu~30s, notoriamente f1•ageis. 

Çl._Su. P.\UI..O DE Fno;-iT.!~ - ~ão é mais i'ragil que· o da 
conversão ao typQ de 1 O; . . 

o l3rt. AN'l'ONIO GMU.OS - o nobre Deputado, a proposilo 
do imposto ·aa ·Liiffet·ença de cambio para ti tulo da receita, de 
otn·o, · dh·erge do regimcn vigente para a arrecadação desse 
imposto. . · 

A!i arrecadações dessa natureza, c o disse no parecer es
l't·ipto, são rcnlizadas em mil réis, ouro, sem referencia a moe
das estrangeiras, salvo par·a apurar o valor exacto do metal . 

O que ao GoYemo cumpre, e assim cllc tem feito, é tomar 
por base, ua cobr_ança do imposto, -a nossa . unidade monetaria 

. -o mil réis ouro~ c jamais tomar por base a libra esterlina ou 
o dollar. ' 

· O nosso mil réis ouro é suscepti\>el de representação· ma
terial, ·pois eol.'responde a uma quant idade de ou.ro igual á 
quartà parle-da .oitav.a de. 22· quilates ou a Ogrs,8965 do metal. 
;verificado qual é o valor ctcssa quantid~dc de ouro apurado 
eslú. o valol' do n1il ró1s quro. O Governo, eonsiderando que no 

• iXIOmento o mercado que dá a- · exa~ta cotação dp ouro é o de 



câ'nara dos DepLLados - Impresso em 2910612015 10:04 ~ Página 111 de 142 

I 

SESSÃO EM 21. DÊ DEÍEMMO DE. 1920 

Nova. York, porque o dollar se permuta franca e positiva
. mente p!llo seu representativo em o-uro, determinou que, para 
ealculo do · valor do mil réi~. se. tomasse por base a moe~a 
norte-americana, e não a libra ingleza, cuja representação ft-

. duciaria ·e~tá depreciada ·em .. face rio ouro. · 
Parece-me, senhores, que, em caso algum poderia o Go

verno. · sem lei do congre~o, adaptar, pa-ra crit'erio da co
branca . dosse impôsto, sinão o que resulta da verificae~o do 
valor na nossa unidade monetaria, . constituída por gr. 0,8965, 
apurado dP.ante da cotação. do metal,. ouro, nos mercados do 
mundo; não podêria o Governo,. por acto proprio, como tem 
sido insinuado; tomar por base .dessa arrecadação o dinheiro 
papel inglez, a•libr.a papel . . . 

O SR. P.'\U:üü DE FRL>NTL'{- Não foi o que propuz. 
o SR. ·ANTONIO C..uu.os .,.-·o certo é que tem sidÕ proposto-. 

A fibra, papel, é titulo inieiramente comparavel ao nosso 
papel circulante, e tornai-a para ponto de referencia, na co
branca· em ouro, implicitamente equivaleria a uma corrupção. 
Iamentavel do nosso systema monetario. (Apoiados.) 

O Sa. PAULO DE FRoNTIN - Seria a qúebra indirecta do 
padrão. · · . 

O SR. R:ENTO DE MIRANDA - Aliás, está quebrado ha cin
coenta ann0s, pois que. desde aquella épo~a nos achamos a.fas-: 
iados do cambio de 27 . · · 

0 Sn. NICA.NOR NAS.ciMÉNTO _;_ 'Seri~ uma declaração off..Í-
cial da quebra. · · · 

O · Sa. BE.."'TQ DE MIRANDA ·- Desde a iuel,'ra do Paraguay 
. não temos a taxa ao par . . 

. O SR. PAui.o · DE FRoNTIN - Tivemos até a de 23, nos 
uiLimos tempos. da monarcbia, . e foi preciso . que o Governo 
bab.:asse ·um aviso · para que a libra fosse recebida a 
8$889. -

O .Sa,' BENTo DE · MIRANDA .;..._ Que importa tenha havido 
essa taxa durante um anno, e depois de uma grande operacão 
de credito ? ! A ·verdade é que estamos-- afastaâos do cambio 
par, deSde a guerra do Paraguay. · 

O Sn, ANToNIO · CARLos - Em o correr <lo. debate, Sr . 
·Presidente, tomarei em ' apreco as considerações que, em 
apoio de emendas. adduziram outros illustres ' collegas, pa
recendo-me que mais opportuno será fazel-o no momento das 
''ot.açõe.s; passando, . por isso, ao ·exame da critica formulada 
ao trabalho orcamentario na parte relativa · á Receita é áJ3 . 
soluções propostas para o equilíbrio dos orçamentos. · 

O Sa . . JoAQUIM Osoaro _:_ Critica constructora, porque os 
que advertiram á Commissão de que se fundava em esLimaLi
v~~ com as quaes não poderia .contar, e propunha taxas po
sthvamente inconstitucionaes, esses ·estavam eoni'3truindo ·e 
não fazendo -demagogia. 

C._. VoL XV. · 2~ 
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o SR . .ANToNio O.ARI..os - 'Si, realmente, a ilonstrucc;ão 
se verifica, pór vezes, demolindo, não menos certo . é ~e, no 
easo vertente, est;a CJ'ittca descuidou-se de ~~tltmr, :r.or
novas cémstrilcções, àquellas que procurou destru1r · 

6 SR. JOAQUIM Osoruo ~ Nem era pÓssível, quando, no 
ultimo turno da discussão, eram{)s surl:>rehendidos por im-
postos com os quáes não contavamos. . 

O SR. ANToNIO CAru:.os- Seria ainda. ~o de perguntar 
porque o descuido nos turnos anteriores ? · 

o SR. Nrc:ÀNon NASCIMl.oNTo ...:.. P.orque o 'Governo decla
rou que seria tudo feito na. 3"' d~scussão •\ 

O Sk. JOAQUIM Osomo- E não vê na 2tt- discussão, pro-
pO!ita de imposto de transito. · 

O SR. MAURICio DE LAC~-\.- .Na. ultima phase da dis
clllisão, as Commissões trazem IJI'Oj e c tos totaes., novos. · 

O SR., .ÀNToNro CA.iu.os -E' um direito, creiq,.que nin
. guem contestará.. O íri:J.posto de viacão foi resolvido, ha perto 

de um m·ez, na reunião das Comi:nissões de Finn.nçae, em o 
Palaciú do Dattete. 

O SR. NICAN·OR NAsCIMENTo - E' -a suffocacão ·da ini
ciatíva dos Deputados. 

Ó Sa. 1\LuÚ~EI... VILLABÓIM -E' u~ direito· a crea.;ão dos 
impostos, sem passar pelos tres turnos ? 1 

Ú 'SR.. ÀNTONIO CARLOS - ..\_ quet>tâ.O -de ordern a levantar 
será, então, a da reforma. do R.egimentr. 

O SP.. Nicililloa NA.sciMÉNTo - b Reghnento náó póde 
prevalecer contra a Constituioão. 

·0. SR. VEIGA MlltA.J."XDÁ - Incluir·am-sê até nesse traba
lho, projectos e:ttranlios á Receita, e- que estavam em a;nda
mento na Camara. 

O Sa. Âti<"TO:Nl? CAro.os - Não -yejo qu·aes. . 
O Sit. VElGA MIRANDA - O 448, IJOr exemplo. 
O Sn.. AN'I'ÓNio CMu.os - ·Qual é esse ? Pediria, &m todo 

caso, aos nobres Dep-utados que me. deixaSc3em f aliar •.. 
. ' o Sa_ .. MANOEL VILuBOIM :- E' natural que se estabe
l~ca ag~ra iiehate sobre assumpto que não Jlóde ser discutido 
nos outros turnos. 

O Sa. :ANTONio CARLos - O nobre Deputado terá occa
sião de verificar que tomarei em consideràção o assumpto 
do seu recente (liscurso. . , · 

·. Senhores, delimitemos O' terreno do debate: estou me 
eJ!tp(mhando em uma discussão .sobre o oroapieuto para 192i; 
nao rpe _estou empenhando, nem me vou empenhar em de--
bat'e s·obre a sitüacão fíiúniceira do paii. ' · 
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. 0 SR. MÂURICIO DE LAcERDA. - CÓmo'? l V. Ex: .. quer 
mggerir· impostoe ex:torsívos, · sem. deéilrever, çom ver~ade ~e 
franqueza, á Camara para arrastar o seu veto, qual a sttuaçao 
financeira do pa.iz ? ! · 

. O SR. ÀNTONIO cillõs .:_, De.sde que_ eu descreva a si
tuação orcamentaria. para 1921, terei cumprido . o dever- de 
esclarecer á ·aamara pór fórma a que lhe .seja. possível votar 
conscientemente a Receita par·a esse exercício . . 

S!r . Presidente. Em !in.s de agosto expuz á .Camara,. coDJ. 
int.eira .firmeza, ao fundameri.t?:ç o proj ecto da Receita, como 
se esboçava a _sit.uacão orçamentaria para 1921 e qual .o :vumo 
·que,, a meu ·ver, cumpria .seguir • . •. ' 

O StL NICA..,.oR NASCIMEI'<-To ....::.. Depois disso, V. Ex. va-
riou muito .. . . · 

o Sa. ANTONIO CARLOS - Vejamos em cjue. Não recuei 
de nenhuma affirmacao nem inudéi de obj ectivo. . . . 

Q SR. NICANoR ' NASCIMENTO ---. Es~o aqui os C.ous pa-
receres. -

O SR. ANTONIO CARLos - Na exposição de agosto 'paten
teei que. a ~omparação das despesas .pr.oJ)ost"s. pelo Poder: 
Executivo com ·a renda provavel, mantidas as mesmas fontes 
de receita, indicava um deticit de 129.000 . contos dé réis; e, 
repetindo vulgaridades, eu di_sse qúe para o combate a essa. 
ilifferenÇa avultada (le?iifo ) : <deviam ser postos . em prática, 
os dous seguint.es proce!-.;os unioos normaes: . · 

1•, a reduccão ou · a supnres~iio de servi~.;os que fíguram 
nas tabellas, especialmente aquelles ainda não inciados ou. os 
que, cstàndo. em ex~cuç:io, pode1n ser adia•'!. o:>, sem preJuízo 
de vulto; . . 

2•, novas fontP.s de recsií.a t'ributaria ou augmento dos 
irr.postos existentes, observada::, quanto a 13ste processo, as 
cautelas que nunca r.e devem perder de v.ista. quando se Jan-
cam tributôs novos~. . ' 

Sr. Presidente, .v(1 V. Ex. que meu primeiro conselho vi
sou a reducCJãO do~ gastos, ·e ·1uht~rente, ténho sido inflexível 
na Commissão de Finanças contra a ex:pansão da despesa. · 

0 SR· NICAl'iOR NASCIMENTO - Viriam os credites ex
traordina.rlos, r.omo annunci~i o anno passado, e se verifiéou. 

O SR. ANToNJo CARLOS - Com acerto ou não (devo e,·i
tar neste instant.e descer a minucias). a Camata. no esl.t:d,O 
dos orçamentos da Des-peza, se orientou no sentido de am
pliar as dotações. crescendo notoriamente os gastos. já. por. 
si, j á por suggestões do Governo . Inelino-me á crêr que ~e 
justificam as majorações, mas, pM"S. o . rmr que wnho em 
vista; basta-me constatar o facto. Entre a primeira discussão 
da · R:eceita ê o inicio da segunda; os a.lgax:~os da · ~~ 
cresceram em 31.000 cpntos. papel.~ .. 
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Em nova exposição, de outubro," precedendo · o .parecer 
sobre as emendas em 2• discussão denunciei que essa. oriAnta
ção teria como final l sonre!larga. de impostos. 

<No rumo !íTUJado ·- dizia eu - de que não é possível 
baixar ainda mais a despesa orçamentaria, já revista entre a 
segunda e a terceira discussão qúanto a quasi todos os pro-
jectos, o de{icit só poderá ser coberto pelo concurso de mai~ 
.impostos.. E é forçoso que assim aconteça, .pois . o primeiro 
dever do legislador e do Govarno é assegurar o equilíbrio do 
orçamento do.s nações, ainda que tenha de pôr á. prova e em 
-eXecução aquella 4:Coragem fiscab de que muitas demonstra
cões foram e estão sendo capazes, durante a guerra e depois 
della, os estadistas de tantos· outros paizes, e ·que, nos máos 
dias, for~m a força decisiva para a Inglaterra e par" o.r~ Es
tados Unidos.:~~ 
. PoT esse tempo, e de accõrdo· com essas affirmações, pro
puz o imposto de 3 o/c sobre os lucros líquidos dó commercio 
e o de 1 % sobre o valor dos titulos transferidos em Bolsas. 
no que acceit~i as suggestões ào illustre Sr. llfinistro da Fa
zenda, expostas ao apresentar o ante-pro,iecto . dos orçamen
tos. A Camat·a concordou nesse esforco tribut.a~ri(), tanto mais 
preciso . quanto l)OUCO antes, na ultima lei de emissão, revu~ 
ga.ra, contra a minha opinião expressa., o regimen que affe
-ctava á · dospesa geral o SC1ldo entre. .a receita e despesa em 
ouro, mandando applical-o, aliás: com os melhores intui-tos, 

. de qué só divergi pela inoppor(unidade, aos fundos de garan-
tia e de n·esgate do meio circulante. · · 

Levado em aprer}O, Sr. Presidente, esse reforço tribut.a
rio, · os orçamentos, em 3• ainda accusavam o àe{icit de 
122.000 contos e eu dizia então, a esse proposito, na ex.posi-
l)ão- referida. . . 

~E' ·claro · que cumprirra rever de novl' os orçamentos da 
-despesa,· com o ·pro-posito fil'me de reduzir as consigna~õe~ 
fixadas, supprimiudo- .se serviços ou -diminuindo o vulto auíl 
lhes ·foi attribuido.. . . · 

De out.t·o modo, será nccessario IJedir ainda/ a im
postos, novôs recursos. O interesse do paiz, parece, está em 
que o equilíbrio rras suas finanças provenna de taes proces
sos, unicos normacs. E~p~rar, pa~ esse fim o au.""Cilio de Alll~ · 
prestimos, ou recorrer a emissões d~ papel-moeda, será ag
gravar o mal ao r.nvez de rcsolvel-o. Maiores serão as diffi-
culdades de amanhã.~. · 

. E' faci! pt·ovar ain-da · que o recurs·o a apolices ou :\ 
• ernpt'estimos externo:> não é apenas adiar o mal, mas é tam
hem, na actualidade, e para algum tempo ainda, in teiramente 
iuv:iavel. • 

O emprestimo por apolices, Sr, Presidente, de que sn 
tem abusado, esq~ecendo-se de que o capital particular in
vertido nesses títulos deixa de servir aos fins productivos da 
la.vo'lll'a, da índust.ría e · do commcrcio. para dP.sa.pparecer no 
:vortice de g-ast(ls infruct.~erolh .• 
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O SR.. BENTo DE MIRANDA - Empregadas em P~t.radas de 
ferro, por. exemplo. · 

. O SR. ANToNio . CARLos - • . . o .c.mprestimo em apolices, 
dizia, é fonte de recursos quasi esgotada, ·porque a quéda das 
cotações desses titulas mostra que estamos a. tocar a phase 
de saturação. O nosso mercado intet-no quasi não mai<; a!'l 
tolera, sinão por preços incompatíveis com a defesa do cre-
aito !pUblico. . . . . 

O emprestimo externo, viavel até bem pt•uco, é agora, e· 
por algum · tempo ainda, -solução irrealízavel- O aluguel do 
dinhe!ro em todos os ,mercados d o mundo está altíssimo. 
sendo. em Nova Yol'k,· para transaeções commerciaes, e a 

, prazo' curto, maior de 8 e 9 %. Como, em tal ambiente, espe- . 
rar cxito: para .uma gr:ande operação a prazo longo, tYPO e 
juros razoavcis ?. . · . 

O papel-moedà. ? Mas quem náo vê que esse recurso. · 
quando destinado a defici ts, é .a confissão mais clara da in-
capacidade administrativa. ? , . • 

O SR ... FRANcrsco VALL.<>.n.-uri!Js· - Si estivermos diante de· 
uma situação de facto, que ha a fazer? . 

O SR. ANToNro CARLOS· .:.._ O papel-moeda, :senhores, nã6 
tenhamos duvida, valê, na realidade, pelo mais pesado dos im
postos, além .de ser dentre e:stes, o un:ico perfido e co:rruptor; 
vicia governantes e governadoR e ·acaba por destruir todos os 
·estímulos, :Pelas grandes reacções · constructoras, na adminis
tração fin_ance~ra dos povos que elle · infelicita. 

O SR. PAULo DE. FRONTIN" - Não .apoiado nesta parte.,. 
Quanto a obras extraordinarias não procede o argumento. 

O Sa. ANTONIO CARLos - Sr. Presidente, ·continuando a 
exprir: Ao iniciar-se e1lta teréein discussão, quando li á Com
missão o meu parecer· sobre emendas. -denunciei ain4& despe.. 
sas crescent.es, verbas augmentadas .•• . 

0 SR . NICANOR NASCIMENTO- E niio figura· ainda a Saudé 
Publica com 12. 000 contos •• • 

O SR . ANTONIO CARLOS - •• ·.verbas augmentadas que 
não censuro ... 

O Sn. PAtJr.o DE FRONTJN - E' preferivel serem verda...; 
dciras do que cortadns no papel. . 

O Sn. ANTO'N 10 C.•.nLos - Assim é, . de facto, e quasi sou: 
um convencido de que é inteiramente vão o esforço pela re
duccão do gastos. 

O Sn . NICANOR NASCIMENTo - A União- allega ha. quasi 
lrinla annos, a mesma co;,iaa, e não se corrige. 

O SR. ANTONio CARLOS - Si a Commissão de Finanças 
tenta cortar .as verbas para obras novas ou ·para continuação 
de antigas,.. · · · 

. 0 .SR •. NICANOR NAS!CI~~c ~ ~ as ~~ccas .~ 
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O SR. :Amomo CARLo'S- E' serviço ente .corre por eredito 
especial e deve sêr custeado por operações' de ·credito .•. 

O SR. NICANOR ·NAscrMENTO - D.evem ser, mas não 'são 
V. Ex. ouviu, confessado pelo honrado leadeT, que as obr~ 

·-contra as seccas eralll: pagas pelo Banco do Brasil. · 
O SR. ANTONIO CAlfi:..os-- Eu não ouvi. 

· O SR. NlCA:."'i:OR NASCIMENTO - O nobre leader confessou 
que as apolices para esse fim não puderam ser colloéadas, pelo 
gue o Banco do Brasil te v é de pagar 5. 60Ó contos de obras 
contra as seccas. . ·. . . 

O SR. CARLos DE CAMPos- Porque a delegacia não tinha 
o numerario sufficiente. · 

O SR. A.'riTONro CARLos·- Mas, dizia, si tentamos suppri
mir ou reduzir verbas de obras, a impugnação é certa e trium
phante; si ·alludimos á reducção dos· serviços do Ministerio da 
Agricultura para -que os Estados os executem·, si fallamos na 
possibilidade de diminuir as despesas nos ministerios militaw 
res, como a do effectivo do Exercito. . . · 

O SR. 0CTAVIO RocHA- Aliás contra a opinião do Presi
d,ente da Republic&, : a mi'Ql declarada na reunião do Cattete. 

O Sn. ANTONIO CARLOS - ... a Camara se levanta contra 
taes iniciativas; no fünccionalismo publico, com as garantins 
yotadas pelo proprio ,Iloder Legislativ.o, os córtes não são pos-
siveis; . . . ' . 

O SR. PAULO pE :l!RONTJN- O que não resolveria. as diffiw 
· culdades da situação. · · 

I ·--, -< 

O SR. NrCANOR NAsCtMENTO- Q Governo podia não fazer 
nomnacõcs novas; entretanto as faz dia~iamente IJara as obrns 
do ·porto. Ahi está um accrescimento imusto de despesl!:s· 

O Sn. ANTONIO CARLO~- Assim, impossibilitaria a redu
peão da despesa :- e a Camara o confessa, e actos manif(',-tn~ 
do Congresso o revelam; afastado o recurso dos emprestimos, 
que, de resto, seriam o adiamento do mal, que solução adaptar 
para assegurar a vida dos poderes IJublicos e os meios de que 
este carece M desempenho da sua missão& 

o Sn. PAULO DE FRoNTIN- Impostos. 
O Sn. ANTONIO CARLos - Sim I Impostos dil-o e diz bem 

o noorc Deputado pelo Districto Federal: «<mpostoS> J ••• 
O Sn.~ PAULO DE FnoNTJN - Impostos que não venham 

perturbar. As-prg, como Relator da 'Receita, V. Ex. tem obri-
ga~:ão de defender, o plano do seu trabalho. · 

O Sn. ANTONIO CARLos - Ao iniciar-se esta terceira dis
cussão eu disse, uma ·vez ainda, isso mesi:no em nova exposição 
na qual· assignal~i que a:Pezar dos impostos já creados. edm 
segunda, o de(icit persistia, embora diminuido, mas· arn a 
avultado, quai o de 65 .~000 contos . · · 
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Nesse trabalho, Sr. Presidente, que é aqueUe em dis
cussão, propuz aúgmento' de estimativas, baseando-me, para 
isso, ern informações sobre a arrecadação no primeiro semestre 
ào anno, ·11í:io ~onhecida ainda quando organizei o :projeeto •.• 

O Sn. PAULO DE FRoNT!N - E. V. Ex. não foi exagge-
rado... · 

o sR.. 0CTA vro RoCHA - Que o Relator foi cauteloso nã"o 
resta duvida: · 

O' SR. .t\...."~1'CH::n!> CA1uAs - .Adoptei, · em summa., para o cal~ 
oulo das .. estimativas, o mesmo criterio que puz em pratica no 
anno passado; graças ao qual a receita para o corrente ann6 
tem sido; arrecadadà accusando ·excessos nos seus mais impor-
tantes· titiilas·. . . · · · 

· Revistas as. estimativas o que faltasse para cob~ir o de~ 
ficit tinha de provir, inevitavelmente, fatalmente, de ~pos
to~ novos, cabendo-me- o àever, a que não podia fugir, de os 
propo-r,·· c?m .firmeza .. e deSassombro. . ' •. . .. 

O SR. P.t1TJLO DE FadN-riN- Ahi Y. -Ex. fez maL Arreba
taram ·íS. 000 contos à o saldo ouro, ao que deveria ter-se Op-
posto. · · 

O Sn. ANTONro CARL'OS - Sr. Presidente, o a. parte. do no
bre Deputado me faz lerqhrar á C~mara o seu voto a própQ$itÇ! 
da le~i de . emissão. . 

A Camara entendeu que seria de boa politica. financeira 
e. -de parte a occasiã.o, talvez com acerto, que a. totalidade do 
saldo entre a receita e a despesa ouro se destinasse aos fudos 
à~ resga,tc ~ garantia do papel moeda em circ~acão. 
· · Pude · ~ntão, "Jbserv:w que essa· deliberação determinaria 

importante desfalq-ue ria ' organização dos orçamentos e· a ella. 
mo oppt.iZ. ' · · · · · · · · · 

O. Senado, de a,cMrd"o com a Camara na essencia, alteroUJ. 
a mectida aqui vencedora para r eservar aos mencionados fun-
dos apenas a metade do saldo. · 

O SR. })AuW D:F :fRCi.\-TIN - Os or-çamentos anteriores sup
prirriiram os próprios 5 %, ouro. Agora, além de mantel-os. · 
ainda s~ 'vota o saldo o_u-ro. · 

o SI\. ANTONI() ~'OS ;_ Mas, deante da lei votada não 
mo era licito contar com a importancia desse saldo para fins 
orçamen ta rio$. · . 

0 SR. NIC.~"OR NASCIMENTO - Outros 24.000:000$000. 
Q Sn. Ocr.wro RoCHA,.-- 30':000:000$ para as zonas fran-

cas. · 
O SR. ANTONio CARLos ~ •.• O centenario, o e:ffectivo a. 

maior do ~xercito, outras despesas especiaes autorizadas fóra 
das verbas do orçam,e:ç1to ..• 
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O 8)~. '.PAULO n:r; FRONTIN - Ainda querem cauda? D~ 
modo que .s6mente nós, :peputados, não podemos formar 
cauda orçamentaria. (Risos. ) 

0 SR. ANTONIO CARLOS - ••• Essa que se incluem na 
cauda or~amentaria, sobretudo, no orçamento da Viação, são 
despesas a que provavelmente o Governo ·não poderá fugir. 

O Sn.. PAuLO DE Foo~;nx - Ahi V. Ex. tem 2.1. mil con
tos que foram supprimidos pelo Senado para compensar este 
rngmento de despe~a. 

O Sn. A ... ''HONIO CARLOs - Por outro lado ha para consi
derar - e iss(l tem sido dito por varios collegas - que não 
se p6de esperar muito, no exerciéio futuro,. da renda de 
alguns impostos novos, como o dos lucros do commercio .••. 

O SR. P,woo DE FRONTIN ...:...... Principalmente, si o regula:., 
mento for e:-;:pedido a 31 de dezembro do anno que vem. 

O SP.. NIC.-\NOR NASCIMF!Ú1() - Conforme é ·:l norma. 
O Sn. AN'roNIO CAP.LOS - ••• cuja renda escapa, nesta 

hora. a previsões seguras. 0e modo que para o fim de evi
t.ar dificuldades que pos.sam decorrer da defi-cienc:ia de ren
das que dahi e de outros títulos .provenha, acertado será que 
essa metade do saldo ouro wmha a ser destinada não aos fun
dos de garantia e resgate,. mas ao supprimento de ~deficiencias 
que poi:'Ventura se verifiquem, no correr· do exercício, na ar-
recada:ção de novos impostos. · 

O SR. PAULO DE FR:Ot'NTIN - Então V. Ex. devia apre-
~entar emenda nesse sentido.· ' 

O 81<. ANTONIO CARDOS - Meus senhorps, retomo o fio 
das con:sideracões anteriores para, definindo os termos da· si
tuaçã!> que temos de enfrentar, dizer: O Brasil precisa des-
pender, em 1921... . 

0 SR. NICANOR. NASCIMEN'OO - Essa premissa é falsà; te!I11 
de dispender pelos ·exageros do Governo. 

O Sn. ANTONIO CARLOs - .•• em virtude do voto do Poder 
Legislativo . o para fips reputados nece!OSarios é ut~is, som
mas para as qua.es cumpre encontrar e adaptar· recursos a 
ellas corrP.sponrlentes .. E esses, já o vimos, por excl-usões não 
susoopUveif> de refutação, só. de impostos .podem provir. E' 
dever de patriotismo pôr em pratica essa soluêão unicil.. 

A ·camara decert.o me fal'"J. a justiça de suppor que nin
guem, mais que P-U, se contraria tendo, como o estou fazendo, 

. de propugnar impostos navoo, . desempenhando; com sacrifício, 
a al'dua func~;ão de Relator da Receita;- que não solicitei e 
}JOl' força della, em obediencia . ao meu patriotismo reola_: 
mando a votação de novos gravames. ' 

. o SR. PAULO DE :FRONTlN - Sendo necessario, muito 
bem, mas sendQ dispensaveis não se justificam.; 
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O SR. A."{TO:.NIO C~Los - A necessida<le desses impostos 
não· {!ecorre ·tanto das minhas paiavras como da critica aos 
orçamentDs nesta Camara, •critica na qual, de um lado, diz
~[; que as estimat.ivas .não se realizam, e, de outro, que os. 
imposto~ sobre lucros liquidas e outros não atti~ão _ás 
ava.liacões do Relator <la· Receita. Decorre das af.f1rmaçoes. 
Jos apartes, no correr dos proprios debates, paten,.t~ando que 
~ão muitas as despesas niio inscript.as nas verbas orçamen-
tarias. · 

O SR. I'.!\ur.o DE FRGNTIN - V. Ex:. não póde abs<>luta
mcnte, .conwn. todas as praxes .do Congresso em annos se
guidos, arrebatar, ·destruir metade do saldo ouro para ag
gravar· o eontribuinte ·com impostos. 

O SR. ANTONI-o C.'>RLOS - d arrebatamento foi feito pela 
Camara. 

' . O SR. PAuLo DE FnoNTU\ __.,... Foi feito pelo Governo • .A:. 
Camar•a votou o· que foi resolvido pelo Presidente da Repu
blica e pelos leacim·s em uma occasião em que todos demos 
m~ios d~ cor'l.fia!lça, para uma '}rise. 

O SR . .ANTONio CARLos - Então foi feita pelo· Legisla
tivo, de accôrdo eom o Executivo. 

O Sa. PAuLo DE FRONT!N - Agora, verifka-ee que (j . 
pérfeitamente dispensaveL 

O Sa .. A.:. .... 10NIO CARLOS - Em abo_no do ponto de vista 
do Governo e da Camara ... 

O SR. PAuLo DE FRONTIN - Si ninguem màis quer emisi-
tir, para que fundo de emis.são ? ' 

O SR. A...."TOKJO CARLOS - ... póde allegar-se que essa 
metade do saldo ouro será importante e necessario reforco 
para o equllibrio financeiro em 1921, caso vingasse {) alvitre 
de o destinar tambem a despesas ·geraes ... 

0 SR. PAULO DE FRONTIN- 'V. Ex.· -permitta um aparte: 
48 .mil contos foram arrebatados, 26 mil V. Ex. quer tirar 
do contribuinte. Si ha. um saldo de 23 mil, para. os erros 
de ·ca!culos na dotacão das verbas, não sei para que ... 

O 5R. ANTONio CARLos - Ha um equivoco do nobre· 
Dep~tado em eonsiderar arrebatados 25 mil eontos. 

0 SR. PAULO DE FRONTIN - Arrebatados foram OS 4.S 
mil contos, nog quaes os 25 mil, segundo V.. Ex. referiu, já 
:tCtram levados em conta na situação actual dos orcamento~ •. 

O Sn. A:NTONm CARr.os - No <lorrer do debate se apu
rou .que a despes-a constante ·de autorizações especiaes e de 
Yulto bastante para · justifie.ar o fortalecimento da receita. 
.~oh pena do ·Governo ficar privado .CJe meios. · 

O SR. PAuLo DE FRONTIN .:::.... V. Ex. diminuio 21 mil eon-
~os no orçamento da Viação... Está, no seu parece~., , 
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O SR. ANTONIO CARLOs - Deliberado, Sr. Presidente, qui! 
o imuostc erá· o recmrso· unteo e que nos cumpria applic.al-o 
eni ·l]:)em do •·Brasil, tínhamos de vencer as grandes difficul
dilde5 ·consistentes em apurar qual aq\,lelle em que se deveriam 
fiXar a!; nossas preferencias. Qual o' imposto isento de cri-
tica? · '· · · · · 

0 Sn.. l>Aur.o DE FRo~TIN - H~ .um, o de renda . . ' ' . . - . ,· , ' '• 

· 0 SR. NIC!u-..OR NASCIMENTO - Que _os capitalistM ac-
ce~ta.~· · 

0 SR. ANTONIO CARLOS - Será 
Deputados, não será a de outros, 
dos capitalistas. · 

essa a opinião dÔs nobres 
assim como não serã a 

I ' . 

. Ainda honte~ ~e 1~van~ava, na tribuna., cçmtra e5ee im-
posto, o Sr. Villaboim, que o considera inconstitucio~l. 

Q s~. MANOEL YILLABOIM - ~r~n;cipalmente incqnstitu
cional. 

O Sn.. ANToNio CARLos - Outros· o criticam p<lr ser in
qUisitorial, outros ainda. por iniqtio, por importar, ·em o caso 
]rasileiro, na superposição qe impostos ... 

O SR. PAtrLo DE FRONTci - Criticadb na escola classica, 
na escola m.o!i~rna, p,ã.o . 

O .· Sn.. ANTONio CARLOS - Observarei; entretanto, que 
t;:~mbe~ a esse recorri. · nQ ~nno pass~do e nq eorrente, tri
butando os luC'.ros Iiquidos da indqslria e <lo co~ercio ... 

O SR~ PAm:.o DE FRONTIN - Por isso mesmo V. Ex. r~-
cebe\t loúvores 'de seus pares. . . 

Q ~- Al'."t'o~Io CARLOS - •• • mas, não obstante a exten
são• que lhes dei, mais impostos se fizeram necessarios. : Deli
D1itada, como está, pela Constitttioão, a orbita tributaria fe
deral, restricto era e é. o eamPo qe pes@i~as e' de e:tplora
cão. No terreno Qos .i!l'lpostos sobre os rendimentos a tribu
.f4'éão já poucos exceptua . Recorrer ao impóstó ·wbre a renda , 
global, que a,pprehenderia tairtbeiri os reilqimentos ~ic.olas; 
é · cu) o l'ançamentó' ·e arre~aâaçã,o difficeis o inÇompabbilizam 
com um mom,ento ~m que' sé reclamam rendas promptas ? · 
.... o SR. PAULO DE -~ONTIN- EsSa será a solucão fin~. 

o -S~. A.wroNI~ CAR~os - Talv~z deSpertasse dentr~ do 
Co:qgres5~ esse ii;nposto ~J.aior· in:ipugriação do que os ·lembrá
aos·.- E' evidente ·que a minha situacão de alVo de criticas e 
àrremetidas seria a mesma ·si eu tivesse adoptado, como alvi-
t:Çe; ·o ·imposto·· sobre á renda global. Apoio; 'si hquvesse, seria 
apenas dà''hancada 'do 'Rio 'Gráíidé (lo SUL .. · (Pausa;) · :. .. :o . s~. 0~-T"\ ~~ Ro~~ - :Não: apoi~do. . .. . . 

O SR. ANTONIÔ CARLos - O silencio da Cama.ra - · é ex-
pressivo. · · 
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ap~~ fR· J~~~UIM: ~sq~r~ ~ V. Ex. dá licença ya~ lD.l\ 

O: Sn. A~TONIO CARLos - A opinião de V. Ex. jã sei 
q~~~ ~. . . miso. ) · · . · . 
~- · RG~.Pi:md4-ine a -Camara: Que outras formulas tríbutarias 
P?d~rT~. 'etj ''iilv~~a;' ~ (_l~~l a !JUe eseapariª; á critica? O ad.di-
~H?.-"!1~1 so,9rEl os q~,~a1s ~m.pos.tps '! · · · 

Q SR.. OCTAVIO ROCHA ' ...._ Menos sobre os generos de pri-
meira necessidade; ' ' ' · 

q SR • .AN~NIO CARLos - ' Percorramos uÍn por Úm dos 
títulos actuaes·: Justifiêar_.se-h·a a taxa addíeíoJial sobré o im
posto aduaneiro no momento em que se cogita. d~ refot'ma para 
Q fiW. Ç\~ ~~du~ir ~ t~ri!a ~ · · . · · · 

· O Sa. NrCA~oa NASCIMENTo -. Sobre objectos de luxo -
justifica-se.· · _ 

O Sn ." PAULo DE E_:RONTlN - St o Relator tinha· um Galdo 
suf:fictente pãr~ · ·nap· crea:r· ·novos impos'tos; si ·s~ · .E:i: t.inha 
23·:mu copws ~lém (:1os ' sêus riiH ~ontos que dão 24 mil contos, 

. I!ão' líavüJ:"i:•àzãor para ·pédir' mais 25 miL 
... , . <rsa. ~~~iio c..uir.~s· - Não .Posso· discutir contra o 
vencido. Ha 'lei em contrario·. E' facto 'consumado ..• · · ' ·. ·· . 
. · . 9·· ·SR.·.· p_AÚLo · I!E F;.o~~IN - ·A ·lei' i~óde · ser revogad~. 
Exactaiil~nte propuz I a ' r·évogâ~ãQ da medida que. foi tomac;la 
sem' cn~ónveniêntê "es·~udo t'antô' "qu'e ó~s volámos. em 3•' dis-

. cuss~o, por accôrdo, sem exame. · · · · ·-:.·. ' · ,. · 
• ; I . • • " !• • , ' • •. , • . . • . • ., ~ • ~ 

O SR. A..'I'{TON!o Ch.P.r:.os :.__ E~ claro que não se justifica o 
addiéional· sobre os impostos aduaneiros . . • . . 

O SR. PAm.o DE F.RoNTIN ~ :Ne~da a neceSl>idade,- não ha 
necessidàde. ·Não arl'aiique aquillo que é. re~eita, re~~ita que 
tem, 4S'mil contos qU.e V. Ex; deu de presente. · O que·deve é. 
faier voltar ·a receita ao .seu verdadeiro Iogar e .iJão oilÊirar o 
contribuinte com uma medi:àa que é . revoltante . pela . fóri:oa 
pela qual está estabelecitia de que· ilãó ha necessidade.·. · . ·. · 

· O SR, ANToNio CAru:os·· _:_ Es~~ mddo. de · ver . do nobre 
Deputado não põe termo· á questão/ nem me im_peâirá·'de pro~ 
segufr· rio discurso .' . (Ri$ o.) · . . . . -.. ' · · · · · · : 

:. ' .-Ô SR. PÀÚ~o DE. Fn~N'Í'rN - Nem. a. mim de ouviÍ-o com 
prazer. · · · · · . · · · · · · · · · · 

· O SR. ANTONIO ·CARLOS - Imposto addioional sobre os 
demàis ·titules? · · · · · · · · ' · · · ·· · 

Quem concorda com o addícional sobre os impostos de 
consumo, · de ta :tas· jâ bem augmentadas · o anno passado ? • ; • 

··o SR ~ O~TAVIO RocHA· - Concordei ~~m o ausmento do 
~P9_st~)~Qbre o alcooL · · · · · · · 

. O Sa. ANT6iixo CARLos.- Não tenba duvida ·v. Ex. que 
seria receita· pequena ·a que pdviria. desse addicional, pols. a 
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réspeito dfl bebida:> alcoolicas. talvez te~haroos de constatar. Ji 
quéda das arrecada.cões pela tributação exc!!ssiva. · 

O Sn. N!C.~OR NASCIMENTO- Nunca. 
O· ·sR.. ANTONio . CAro.os - Ha distinccão a se fazer: ou. 

com o · imposto se tem 'em vista extinguir as bebidas ·alcoolicas 
ou se pretende .apenas explorai-as como objecto tributavel. 

Neste caso a tributação e::t~essiva produz effeito contra
producente; no· outro, não se conta com receita. 

Quaes os outros numeres de consumo SU!':Ceptiveis do 
ãddkional '! 

O SR. Oar.-wm RoCHA .....:... Ha. os .tecidos finos, os calçados 
finos. · • . · . 

O Sa. N!CA.."'OR NASCI:viENTO - E todos os. objectos de 
ltuo. 

O SR. ANTONIO CARLOS - Ponco produziriam. 
O Sn. 0CTAVIo RocliA -V. Ex. é dogmatico. 

/ . ' 

. o SR. ~"'TONIO C.~os - Em os títulos da renda i"Q.dus-. 
trial poderíamos lançar o addicional ? Seria a elevação de fre
tes e creio que as iJapugnações seriam vigorosas. Augmentar 
os fretes nas estrada' federae.s~ .. 

O SR. MA .. 'I\fOEL V'LL~or:M ...:_ V. Ex. diz que o' imposto de 
viacão é um pequeno accr:esci.mo sobre os fretes e que -seria 
impossivel solicitar um au!lllento de fretes das estradas de 
fcr!'o federaes... · 

O SR. ANTONio CARLos·- Não ·disse que seria impossível. 
' . 

UM SR. DEPL'TADO -:- Mas, V. Ex. · augmentou os fretes em todas . as estradas de ferro do Brasil. . 
O SR . .ANT.oNro CARLOS - O que ia declarar é que seria 

tão difficil conseguir isso como alcançar as tributações que 
propugno. A<ldicionaes sobre o . sêllo e transporte ? As ta
xas respectivas, no anno passado, já foram ·Sensivelmente 
accrescidas. Sobre o iffillosto da renda? Pois si acabo de 
propôr, augmentando, as taxas respectivas ! . . . Sobre ·a renda 
de applicacão especial ? Percorram-se os títulos a ella re
fer-entes e apont.e-se onde lançar o addicional .. . O alvitre · não 
podia. pois, s~r acoeito; e, excluído elle. affastado o da renda 
global, restava aquelle que, com a Commissão de Financas, 
propuz .•• 

· O SR. NICANoR NASCIMEN'!'o - Pequena. maioria, · occa
sion!ll. . · . . . : 
· · O SR. Al'ITONio CARLos - ... e que é consistente na am
pliação, á circular,ão de mercadorias, da contribuição que já 
se· vae buscar em a circulação de outros tantos valores, sem 
distincçã,o possi-vel entre a proàucção de un~. e. ·outros Esta
dos .. mas de modo geral, em taxas diminutas, onerando a ri
queza .no momento em.. que ella. se distribue, por !órma que 
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se póde dizer recahe a taxa não sobre o productor, mas sobre 
o distribuidor, funcção lucrativa e que, no geral, sabe como 
dissiminar, pelas outras classes, em parcellas minimas, o 
onus da incidenCia dos impostos. E como o producto da nova 
contribuição vae destinar-se ·à. construc~ã.o e ao custeio de 
estradas de ferro e ao serviço <le cabotagem' e viação fluvial, . 
denominei-a, como está na emenda, de taxa da viação. 

A idéa não é nova, Sr. Presidente. Suggerida. em i 916, 
pelo presidente da Associação Commercial, .ella .foi acceita. 
nesse me~mo . anno, pela Cpmmissão de Fimm.;:.a.s da Camara .. 
por proposta do Deputado Carlos Peixoto Filho. notavel e 
jne:;;quecivel parlamentar, então- Relator da ReceHa, que lhe 
deu a fórma de 10 o/o sobre todos os fretes .. . 

O SR. NICANOR NASCIMENTo - E repellida. 
O SR· ANTONio cARLos - ... havendo_ sido amplamente 

'Gebatida no Congresso e na Commissão de Firumças. 
O SR. OCTAvro ROCHA- Só na Commil'l~ão de Financas? 

Veio a plenar.io ! · 
O SR. NrCA.:.~ot\ NÃsCIMENTO - O antecedente é contrario, 

porque foi repellida. · 
O SR. MAURICio DE LACERDA - Si foi-repellida é muito 

bôa. 
O SR.. ~-.;T'oNro CARLOS - Qu.ero dizer, com ·o exposto, 

que não se trata de i-déa nova, respondendo, assim, em parte, 
á, critica de ·haver surgido a proposta em a• discussão; ·além 
de que ha maiJ:? de um .mez o alvitre _foi annuncia(;lo ... . 

O SR. MJ\URrcro DE LACERDA- Não. o argumento não é 
e~se. A emenda é anti-r e_gimental. Devemos saber qual é· à 
excepção que Y. Ex~ abre e quaes são os. productos CTUe estão 
sujeitos aos 80 % de abatimento . 

. O SR •. ANTomo CARLOS - Quem tiver curiosidade que 
lei~ a emenda e os disposit ivos nell~. citados. · · 

O SR. !lh.tJRICIO DE L\CETU>A.- Vou levantar -uma questãf' 
de ordem. A emenda é anti-regimental. porquanto, ella tinh::t 
de dizer quaes são esses productos. · 

0 SR. NrCANOR NASCIMENTO - E' anti-regin:Mmtal por
que ella deve mencionar a materia expressa por lflalavras e 
não . por numeros. 

O SR- ANTONio CARÍ.os - Isso não tem grande itripor-
tancia. · -

O SR. l\fAuR1cro DE LACERL:\ - Tem sim senhor, porque 
a C::amara não póde deliberar sem conhecer quaes são os pro-
C.uctos. E" uina cousa muito gt•ave. · 

0 'SR. NtCANOR NASCIMENTO - E' o 'caso de uma sonet:a
i.)ão ao eonhecjmento da Camara. 
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" o Sn- ANToNio CARLos - Repito; não tem grande· im-
portancia. 

0 SR. MAURICIO DE LACERD:A - Não Sabemos sobre que 
estamos deliberanêlõ. · 

O SR. M.\.''<GEL VILt.ABo.IM - VV. EEx. estão fazendo 
questão do Regimento, quando, nem siquer; fazem caso da 
Constituição. · 

o Sn.· ANToNio CARi.os - A questão póde ter .. álguma 
linportan·cia . • . · · 

O SR. llimucro DE LACERDA - Alguma, não. Tem ca
pital impor.tancia . 

O SR. ANToNio CARI.os - . . ;regimental . 
O SR. 1\'lAutucro DE LACERDA - Regimental, não. Morai, 

].)orque a Camara não pôde acceitar mercadorias, cuja iinpor
tancia não co:D.hece. Não quéo di2:er coxn isso que o intuito 
de V. Ex. vise uma immoralidOO.e, mas 're5ulta uma immo
ralidade. V. Ex:. deve derimir .. ; 

o SR. A.N'i'omo Cmos - Não dirimo ..• 
0 sR. MAURICIO DE LACERDA - Como não tem derimido 

nadá .•• 
O SR. ANTONIO CAR:LOS - N~. opinião de V .. Ex.· . • 
O Sa. MAtJRICro .· OE LACERDA' - E a inconstitucionalidade 

dó imposto, Qu.é V. Ex. ainda não respondeu ? 
o SR. ANToNro Cmos .:...._ E' a'ssumpto de que não mo 

descu~~i. Vou. enfrentai-o . Mas, dizia eu, a taxa de viação 
é iiiéa que não data de agora... . · 

o SR. :M.<\URrcro DE LACERDA. ~uem til:ilia este ·syst.ema,
<'.qui na Casa, era o Sr. Ca,t'lo.s Peixo.to ; Era elle dizer e nó;; 
vc~os. · 

. O Sn. _.II.NToNro <::ARLbs - •.•• havendo sido um dos seus 
1-f~pugnadores just1l.mente o notavel DePt,ltadO, cujo noma 
ac<iba de ser :repetido. · A Commissã<> de Finanças, no referi.fio 
anno, nella oori:veio, .e si, por fim, -ella -não vingou issó oc
ilOrreu não por motivo de supposta inconstitueioiláiida<ie, 
mas porque foi possível encontrar outra fórma ,para se con

..seguir o equilíbrio orça.nientario. 
· o SR. MAutucro D:e LAcERi>~ .:.-- Que bello e gertoso socia-
·lismo ! . . . · . 

0 SR. ANTONIO CA'!\LOS - Este ann~ a tributaÇão, êmhôb 
~~m outra moda-Iida·d-e, consta de projecto ap1:esentado p e!o 
nobre Deputado, Sr. Sampaio Cettêa. c~m pare:c.er Javo-ravel 
da Com missão de· Finanl}as, e consta de outro, .form:ulit.do p<:l!O 
I2_nbr~ ~~utado por . M;ines. -~: Fxanpis~ . yallada:re~. São 
prec~d-entés qu_e excluem a. ane~a.eãó .de ~s.tr:a.va~~ •. COIXI. . a 
qual, a propas;to do aswmpto, se tem quer1dó formar um3 
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?a.lsa o.püiião, que, entretanto, nllo resi-stirá a estudo ca.lmu 
e desapaixonado_ 

Inoonstitucionaol.idade l. __ Ei,s, Sr. Presidente,· o prime:i:::-o 
e mais . grave defeito allegado oon·l.ra Q alyi~re _ E' imposto 
mconstitucional, dizem o,s adverl:Hll'ios do plano que d~fendo, 
epor contribuiç·ões novas quo reforcem a receita· . Mas, Sr. 
p"i·esidente, qual. o impo·sto que jú. escapou de.ossa aB.egaçoo '! 
A eiva de inconstitucionalirlad'fl t.cm sido argu-ida -conrt.ra ta.n
tc.s deUes, que a allesacüo nllo ma.is imprc·s~iona, sendo tóda. 
a gente inclinada, .a respeiLor desde ·logo ·essa ·indefectivel 
preliminar. Deante da. insisLcncin o da -repetição, .a todos •J-: 
propositos, desse grave <iol'oiLo, n. aiJt.i.tude ~rta estará . em 
aguardar, nos .casos inquina.dos, a palavra do Poder Ju<ldoi!l
ric;, ao qual ·cumpre inLcrprcLar, ·em definitiva, oo dispo.s~
tlv.as constitucionaes. 

n SR. M.-\.URICIO DE LACEI\DA - Neste easo não r-recisam-os 
-, 0tar proj ectos constitue10naes. 

Ó SR. ANTONIO CARLOs - Assim é que, Sr. Presidente, 
ás opiniões dos nobr·es Depu1t.ados Srs. Villo.boim, Joaquim 
Osorio . e Amólp-ho Azeved·o ou posso oppôr. opiniões tão va -
Iiosas c'omo as de SS.EEx. O thcma é objecto de notaria& eori.
trover-sias. ' 

O' SR . .TóAQUlM OSÓRIO - Eu invoco uma série d"e àccót>
dãos do Supremo Thibunal em f11vor das doutrinàs -que sm
tento .. O Tribunal tem decid!·do que não é licito· co.br:ar es:;e 
imposto; . qualque-r que .seja o <lisfo.rce ou .denominação es
veciosa d~ qu·e se revista. 

O SR.. NrcÁNon NASCIMJI:!IITO - Não é por .ser· dos Es~
c~ns, sinão por .ser inconsLI~ucional. E' <liicisão dio S'o.1pre'w.i.l 
TribunaL E~ indii"fercntc ser lancndo pela ·União oii Estad'J. 
O fundamento da inconstltuolonQ.lidade é por se tratar jo 
imp(Jsto de rf.ransi.to. 

O SR. ANT<!Nro CMLOB - Sr. -Presidente, .·contra -<iuanLos 
itppostos se tem lancado essa póoha -e quantos, âpezaJr· della, 
teem triumphado nas dec!sõo!l do poder compet:ente ? 

O S.R. NrcANoR NASCIMENTO -- Então vamos abolir ióio 
essa. C'ons'tituição. . :. 
, .0 .S~. Á~TONIO CMLOS - Vamos interpre"ta.l-a hem. ·João 
Barbâl_!lo ent,e~·eu que só é constituciona-l o imposto de e~
p~taçao q_uando re~ah() sobro as mercad-or~as que pr.ocur.mn 
o ·estrange1ro. Segundo esse parecer, o imposto qUe grav~. a 
exportação de um Estado para outro viola a lei f.undamen.tal. 
O imposto .sobre a renda, no juizo de muitos, só aom fla
grante vioLaçãp d-as disposições conSILitricionaes póde ser. 1an,... 
çado e cobrado pela Uniii.o. Ainda ha pouco. o iHustre Depu
t.:~do. Sr; Villab(}im, em discorRo neste mesmo debate 1n
s~~tiu na d"e!Jlo'nstra~~o de.~!lll these. E?tretánto, "9útr.ài ,opi ... 
x.aoes se affmnam em sentido contrarto e a Umãó está. a 
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lanoar e a cobrar varias taxas .sobre a. ·renda. Em face de 
taes· controversia-s minha direetriz, . que deve ser a da Cl. -
·mara... · · 

/ 
O SR. J<J.-\QUIM OsoRIO - ·Ninguem .conhece a opinião de 

-:}!. Ex. 
O SR • .A.-.ToNro CARLos ..,.... • • é a -de que, havendo tam

bem opiniões valio;as pe·la constitucionali-dade, cumpre·- nã9 
nos embaracemos deant.e da arguicão até que o Poder Jud·i
<~iario diga oobre o assump.to a ultima palavra. 

O SR. PAULO DE F.RONTIN - Arrisca-se ' assim. a. perder 
a estimativa da receita. 

O SR. MANoEL VILLABOIM - A r-egra é arrecadar, mesrrio 
e1·randó. 

O Sn. ANToNio CARLOS - Sr. Presidente reconheço o d~:>
:><Ílvr da minha autOíl'idade, mas não obstante ··vou enfrent~l' 
a úpinião daqueUes que ·dissertaram no sentido da ínconsti
tueionalitl!tde da meC.!1a proposta. 

O assento de&Sa opinião está: no ar.t. 11 da lei fun<ia
mental. E' na int.erpetração desse mesmo artigo que ~ncon
t-o os fundament<Js da opinião que propugno. 

_P{!ço que seJa fornec-ido um €~emplaJr da Consetituiçãó. 
O Sl\. NICANOR NASCIM.I!."'NTO - A falleeida. 
O Sa. MAURICIO DE LACERDA- E a medicina de urgencia; 

rnas asse arLigo já está sabido de c~r. 
O SR •. A .. l'ITONIO CARLos - Prefiro, em todo caso, Iêr. e 

citar o texto authentico. 
O art. 11 da Constituição, Sr.· Presidente. fôi inspirado 

;'pela necessidade C.e levantar entraves á. tributação tenden
ciosa -das antigas províncias que não vacmavam em tributar 
a entrada e o transito de mercadorias da producção da pro
vincia visinha, preparando situação de reciproca hostilidade, 
com prejuizo para a p.roducção ce cada uma e grave damno 
do interesse nacional, fac:il de sossobrar em meio de uma 
guerra tarifaria operando-se dentro -do proprio territorio da 
Nação. O imperio já estava empenhado em cohibir esse 
abuso. A Republica, a serviço dessa mesma orientação. de
liberou exti•rpal-o, condemnando~o, por fórma expressa· na 

· propria Constituição e vedando.. . • . 
Q SR.. 1\úNoEL VILLABOIM - Prohibindo de modo ex- ' 

• presso •.. 
o SR. ANTONW CARLOS - ••• a taxação de um Esta-do 

sobre as mer(}a<l.orias provenientes da produc-oão de outro 
·quer em transito, quer em imp~rtação... · . ' 

Os SRS. 'VILt.\BoiM, NmANOR E oUTRos DEPUTADOS - Um 
Estado ou a União. 
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O SR. ANToNio C,\ui.os -- Os motivos determinantes da· 
ci~posieão constitucional não . se verificaram, nem podem ve
dfic:H-<>t·, so lanr:.ada a :tributa,"ão pelo _poder central. A si
tuno:;ão de::: igual da produc(:ão deste ou. dac:ruclle Est.:ldo não 
t:t:corre, em tal caso. :Não procede o receio das hopLilidades 
tributarias que a tributar,:ão, partindo do ceút.ro, de modo 
uniforme c i~ual, não pôde alimentat•. 

A leLtra do dispositivo eonsLitucional Lraduz esse cspil'iLo, 
que su arbifral'iamenle se póde con.;;idcrilr ·.como querendo 
l·ondenmar tambem a tribular;:ão sobre a circulação de mer
ca{!'Orias ·· qua,n-cto exerci-da pela Uiüão ·incHiS-till.e.ta e ig-ual
mente em todo o territorio nacional, e a proposito da qual 
n;í(l podem observar-se os gl·avf)s inconvenientes, inclusive no 
pun tu de vi~ta da. tini<lad·e nacional, que seriam qc receiar-sc 
~;;;crcida pelos E.;tados essa t'ormulu. tributaria. ,Quizcsse, 
not·ém. a União -r>raticar o dcsazo de destacar. para os fins 
llo exposto, o ;tcniLor·io {]c dous ou tres Estados apenas e a 
l-'''í1liihi(;ãO é mailifesla porqti~ tal .siluacão não differeria da
fJ.Uclla quo o legislador constituinle visou anniquillm• com a 
ái-sposieão do art. 11. 

O Sn. NrcANOll. l\'ASL:I~mx.:ro Esses pontos cslão prc- ·. 
,-i~to:;, nü.o no art. H,. ma:: em outro dispositivo. 

o Sn. ANTONIO CARLos - Em .snmma. esse legislador 
mái~ nilo quiz do que impoS~;;ibililar a. luta entre os Estados, 
tolhenc.o que qualquer delles ;taxasse a produeção do Estado 
limitropbe, o que representaria o ·gcrrnen <le graves dessi
dios .•. 

10 SR·. 
O Sn. 

{]r:J'a(:ão. 

·:\IULO Fruxco - Intolilpatlvcl com a Fedcração.
A:>~TONIO C"\RLOS.- .•. e ineompativel com a Fe-

O Sn. Nrc~NOR ~j.scnm:'\TO - Y. Ex. pcrmílte um 
aparte ? . .:.- . 

b Sn. AK·ro~ro CARLOS - · E~tou de:Ocnvolvendo agora 
CGn~iderações que e~timaria não toosem interrompida8. 

O SR. ~tF..LLo J!'n.ANCo - V. Ex:. vae. de certo. reférir..:.se 
i;jmbcm á prohibir:ão quanto á União,. que é igualmente ex
pl ic.avel. 

O Sri. ANTO!'Io CAru.os ...,..... Vou fazel-o, para o que passo 
a deletrear o art. J 1 . . 

O SR. !\fA~of'I. VrLLABOIM - Vamos vêr o que diz o ar
tigo 1 L 

. ' / 

O SR. ANToNio CARLos -----:- Aqui está~ E' vedado aos Es-
lailos, como ~ União ... > . 

~ o Srt. NrcA..'\JoR N,\scr~mNTo - «-Como á Urliíiol>. · ' 
· O Sn. ANTONIO CARLOS - <> •• • Crear impostos de transito 
r.elo territovio ce um Estado, ou na pa~agern de um--para 
<!utro • • . :· 

C.-Yol. XV. 
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Não ~ -~:na pas:;asem pelo l.ert;itorio naciOl.lat, ma!:> ua 
de um pura· oul~·o Estado"~>. 

YMIIOS SM. DEPUT.\DOS - Oh ! Oh ! 
o StL ~IcAc-;o\1 NMClMENTo - ·E, um sophismiJ. bt·anco ..• 
o Sn. 1\l\TO::\Jt) C.\RLOS - Não :São de admirar os · "Oh !~, 

vartindo de· advet·sat'io.,, mas élles não dect1·ócm o facto. 
Si, acaso, o ·Intuito do legislador ~onsLituint.e. fosse. lam

bem pro,U-ibir que a União lançasse um tributo como o Jc 
que ora se cogita. leria dito «transito ou passagem pelo ter
l'itorio nacional e ·não pelo territorio <lu um Estado ou na 
PIMSU(JC'IIt ele !!m ll<ll'a o·utro, DOmo ~e lê no te~to. · 

O Si{. ~hvnz<:w os L\t:.t::r.DA ....,... E' umu pbt'aS~, !~fi turno 
ca Gcn~t.iluic.:ão; terdtorio nacional, quando .. muito, é o Acre.· 

·o ~R. l'\rcA~un :'i.\St.:IMJ::~1'o - Quanto ao t.crt•itorio, a 
União tem apenas u dQminio imminente, e a .. pl'opricdadn UL":l 
eal'os especificado:;; pela Constituição. na outra. 

O Sn. A~T'O:NlO C.'>tu.os - Pcrnlittam que insista: por
<tUa dcvt-da o lc~i::lauor constituinte prohibir o ·imposto 1an
•;ado pela l inião. sobre a cirt.·uiação. de merea<loria.s si a razão 
determinante da prchibic;ão. quanto aos Estados. no easo du 
de transito. fõi evitar a !:\lcrra tributaria de' Estado a E~-
tado·! • 

o SH. Jo.\QUIM o~o~Jú -- J>orque o lcgi~Iaàot' coustitu.iut!! 
attrib\\.iU aos Estados o imposto de exportação. . . . 

O Sn.· A:..:T~to C.:\Iu.o~ .:._ Da dect·ctação, pela União. de. 
um üupc::.to · dc::;sa nature--;.a, t1ue mal poderia advir contra o 
tratamento igual que dentro do territorio uaeional dev i! ler a 
produc.;.ão de todos o~ ··Est~dos'? · 

~enhum, absolutamcutl'.!: a taxa se refere ã todas as mer
cad~~ia~. ·circuianrlo sem distincção de procedencia. 

· O Sr. . .M,\l!HICFo DE ·LACEnD~ - Não: · ~ · um imposto que se 
, muliiplica. pois em cad(\ embarque a mercadoria torna a 
!J:l~r. -. 

O Sh. ANro...··no C.\1\Los '- •.• com int.uit.o meL·amentc fis
cal, "em . protecções. sem pruferencia~ . Seria absur<lo que o 
ler;i~lador constituinte houvesse prohibidQ essa formul'fl tri
butaria ..• · Nenhum motivo ju&tificaria a. prohibicão que, cu
tretanto,. cml.se tratando tlos Estados, encontra, como já o ·ex
puzemos. os mah; razoav.cis e cabacs fundamentos, alguns do:; 

· quaes altin~utes á propria cssencía e vida da Fet.f-erar.ão. 
. . ... Eis ·ah:i, Sr. )'residente, porqu~ digo ·que a alle~ão · ,Je 
lllcous(ilucwnal c, pelo menos, obJêCto de fundadas contt-o
vers!as. 

o Sn .. Jo,\QUIM Osomo - Então V. Ex. se art-isea a ver 
.fracassar a sua estimativa. 



C~ ara dos Oepltados · lm(l'"esso em 29.11l512015 10:04 . Página 129 de 142 

. sm;~.\0. E.o\1 :!1 DE DE:lE)·UmO DJ:: 19;!() 

o ::Í!L "\:\'1\)::'\10 c .. \lt~GS - Ern llll\U e~pkito, fJOl'{im, a e on
f.ryYet'?~a,, não cxbt1', pois op·i no · i'ranl'{Uncnlc [>ela consl itu
L'JU!la!J.u aw:. 

O Sn. i\L\\JLW.ao D~. L .\Cl-:HD.\ -- EnLão V. Es:. <.leye volat' 
;1 mc11. rcqucrimcnlo para _que seja ouviua a Commíssão de · 
J u:;Li(:a, ·destacando-se o dispositivo. 

O SB. JoSJ-"lO AH~"u.ro ~ Bastâ 'ser conlL·overtiua a mate
ria, iJar·a que o Tribunal não po.ssa . únnullar, porque e:;sa 
cvmpet!'!ncia cllc •só a tem quando é manifesto. o vi.cio. 

o SH. ].Lq;RJCIO OE LAGBI\0,\ - o orador acaba ·de dar o 
arg-umento favor·avcl ao meu requc1·imento. · 

O Sn. NieA~Urt N.\SCJ~.1.E>-'<'I'O - Tão controvct·Liua G a m:l
l,.ria. que nem obteve maioria na Commissão; eslava auseni.e 
o lt:ader, que ct·a conlrar io, e só assim foi que o disposftivo 
JHl:;,;o·u. · 

O Sn. .JOAQUiM O somo - E a Com missão súmcn~c j usLi
ficou o seu volo com a. ·allr.gal)ão das aperturas do momento., 
xa· liJl:ima. reunião,. isso foi dcclai'ado pelo illustre Relator e 
pelo St·. Josino Araujo. . 

o SI~ .• JostNo A.n,w;r u - ·Não ·ha duvida: 6 o caso do fe i..., 
.i;1o miudinlto: acceitci e~se ·por· não ter oulro melhor • .• 

. (lliso.) .. : 

O Sa. !\!~\NOEL VtLLABOI)l - ~\. Commissão fez taúla ''o.sa 
<la Consl.iLuição. ' ' 

O SH. JostNo AH.\UJO - !'ão apoiado; estou de a cí!ÕHio 
conJ o Relator, l!Uanto ú r.onsLiluciona!idade do im9o~to. 
A~:ror·a, pCindeto qu·~ o· simplflS 'facto de :w adm:ittiL· que hajn. 
conlroversia a· respeito é m fficiente p ara que não pos~a ser 

.· aunuUado. 

o Sn. A"TUNW C,\JU..os -- Em justificat.iva da minha af
fit·rna~ãó -de que ·em meio dL·; co~npctentcs as opiniões são di
vct·gen f r!:s na interpretação do ·texto • •• 

· O· Slt. ~L\UF.Icro· DE. L.\ CERDA - O dis-po si t:ivo é claro. 
o Slt ... ~.,nJNro CAtu.os - Sr. Presidenlc, V. Ex. vê que 

. lJào consig-o f aliar, tantos os apar tes . . . 
O SR. FR,\~crsco V.:\U.ADA~Es - Provam ·a interesse que 

tlo·spel'lam a,; palavras de V . Ex . (Apoiados.) . 
o Si~. A!'\TON IO CARLOS -·Em abono da minha affirma~,;ão. 

d ir.ia, d•~ que o assumpto divide opiniões valiosas, invoco o 
d,-.halt.' travado, ll<'sta Ca!>a e no Senado, quando se disculiiu 
:t !~i aque ha voucu se referiu o nobre De:putado pot· S . 1~aulo, 
:-:r·. AJ·nolpho Aznvedo, c . I'JUC objectivou pôr lermo ao~ im
J1fl~ln,; int.~~·-,..staduacs o que, infelizmente, IJào conseguiu, 
po is ainda ha }~~lados que os exploram, inc-lusive O· de tran~ 
silo. E~sa propria lei j:í tem sido eonsict·erada violadora da 
ConstiLuição. 
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o SR. JoAQUI:\:t OsoRw - Não apoiado; está. em inteil·o 
vigor. 

O Sn. ·..:L'ITONro CAru.os ._..,.· Eu, cuja f~lta de ·competencia 
no a.ssumpto sou o primeiro a pr~Iamar (não apoiados gc-
1·acs}, entendo, e .o digo com a devida venia, que o art. 1• dessa 
le:i vae além dos termos da Constituição; é visivelmente am
plia.tivo do texto constitucional, porque prohibe a tributação 
:;:obre o inLercurso de mercadorias no territorio nacional, 
quando, ao meu ver, a Constituição ·não a :PrOhibe, mas ape
nas prolübe nõ caso do transito no territorio de um Estado, ou 
na passagem de um Estado para outro. 
. .Acceita a taxa. que proponho, está revogado o art. i • da 
citada lei, em· vigor quanto aos demais, o que é da maior van-
tagem. - · 

. O Sn. JOAQUIM OsoRro ,..,- V . Ex.. não se esqueça de que a 
lei de 190-í é uma lei organica, votada para completar a exe
cução da Constituicão. . . . , 

o. SR . • h--roxro CARLos -A Constituição prescinde de leis 
Ol'gamca~. 

O Sn. JOAQUIM OsoRIO - Como. não? A Constituição, no 
art. 3!l, autoriza o Congresso ' a votar leis organica.s J)arâ com-
pletar a execução <la Constituição . · 

O SR . .fu.'ITONIO' CARLos - As le-is qÚe se presumem de 
organicas distanciam-se, por vezes, da Constituição. 

o SR. AFRA."'llO rm l\IEJ.LO FRA.:.'Ico· - A lei organica não é 
uma lei constitucional. ' 

o SR. NIC.-\...,.OR NASCIMENTO ._ Não póde ser alterada 
sinão em virtude das formalidades dos tres turnos das dis
cussões e votações. Não póde ser revogada por uma lei de 
orçamento. A não ser por meio de lei regular, não .póde. 

· O SR. Al><"TONIQ C.-\Ju.os - E' engano de · V. Ex. Repito, 
Sr. Presidente, que a propria !ei a qu~ . se referiu o nobre 
Deputado por S . Paulo o Sr. Arnoipho .1\.zevedo, apezar de 
haver sido votada com a preoccupação de interpretar a Consti
tuição não se esquiva de critica .quanto á constitucionalidade 
do art. 1" . Esse disposit.ivo com justos fundamentos póde ser 
considerado como ampliac;:.ão do texto constitucional . E' uma 

··lei commum, como as outras, accessivel á revogacão :Pelas dis
posicões de qua'esquer -outras leis. -

O Sn: NIC.\.~O·R NASCI~!ENTO - E" let de direito substan
tivo . 

O SR. A'ITONrÓ CAnr.os __:_ V. Ex., em lei.orcamerita.ria. tem 
proposto a derogal}ão de ' 'ar ias disposições legaes ... 

O Sr.. 1:\lCAJ.~on NASCDiENTO - ·Abusivamente, tanto que 
o·· Regimento actual da. Camara .Pr~hibe a intercalação de ca~
das .orramentarias, V. Ex:. esta. v1olando duplamente o ReS'l
mentc:e a Constituição. 
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.· · O 8'!_~ ~l'\NOEL YrLLABOI~'I - Entretanto, o anno passMo. 
~~ r~Jaçao a em~nda sobre .Juta apresentada ao or~_iamento da 
n.:.ce1ta, o ~onradp. Relator declarou que, em lei de orçamento 
nao se· •lev1a mod1f1car impostos aduaneiros. 

O Sn. A.-...TO~Io. CAru.o~. ~ V. Ex. me attribue opiniõ~s 
qu~ nunca enunc1~1. Eu dzsse que não convinha, pol'qTJe ~e 
~!o.not:a'' !l nru proJecto geral de tarifas e esse era o lugar 
propr10... : 

I.>ercebo. Sr: P;:esid'ente. que a questão ~onstitucional so~ 
bre a taxa de vtacão terá de ser resolvida pelol Supremo Tri
bunal ... 

. O Sn.. N!C.-\.NOR.. 'NASCI~NTO - Primeiro, aqui. 

O Sa. MAt.'mcro DE -L .... cERDA - Sim, arrecada-se o imposto · 
e espera-se que, alguns annos de];)ois, o SUpremo Tribunal re
!=olva... ' •i !-1. 

o Sn. A~~TONTO CARLOS - Na minha opinião; mesmo 
resoh·ida. no Congresso não está resolvida., porque eu contest.o· 
ao Congresso a attribuicão de dizer a ultima pa1a.vra snbre a 
ronstitucionalidade ou inconstitucjonalidade das leis. 

O SR. JoAQUJ~r Osoruo - Os tres poderes . interpretam a 
Constituição. · . . 

O SR. N'ICANOR NASC!l\1'F:NTO -'Até qualquer cidadão in-
terpreta a. Constituirão. . . · · . 
. O SR . . ÁNTO~Io CARLOl::l - • Talvez eu me e.'qlrimisse ·mal .. 
O que quet'O -dizer é que quE>.m fixa. em arestos a interpretação 
da Constituieão é o Poder .Judiciario, e, em decisão ultima, () 
Supremo Tribunal. .. · 

O SR. NICANOR NAscg:rENTO - Não apoiado. O Supremo 
Tribunal faz caso!i .iulgados nos casos especiaes, tanto que póde 
mudar de jurisprudencia. 

O SR. ANTONIO CAru;o~ - Assim, Sr. Presidente. em
quanto o Supremo Tribunal não se pronunciar pela allegada. 
inconstitucionalidade da taxa proposta não sei porque possa 
nu:illnr a Camara em vot.al-a. ReconhE>.co que ha, -nest.a. Casa, 
r.piniõe~ valiosas };)ela inconstituciona11dade. mas f.ambem ns 
hn üruahnP.nte valiosas. em ~~ntido opposto. Entre outras. a 
fln' mrm eminente amigo e colle;n; o Sr. Josino de Araujo, 
rf'put.ado jurisconsulto. 

O Sn .. JosrNo T>E ARAUJ"O - Sustento que. pelo rileD!JS, ha 
dHviria. P. si ha duvida, não se póde affirmar que SeJa in
l"omt i tu c ional. 

O Sn. ANTONIO CAnLos ....;_ Vamo~ aguardar, portanto, os 
mandarlns dr. manutenl'iio a que se referiu o nobre De1>utado 
pr'lo Uio Grande rlo !=;ÚL n!' quaes, entretanto. níio encontr~m .. 
npoio, mesmo na l~i dr. i904. a Que se :eferc S .. Ex .. O _Ieg~s
larlor. nessa lei. no proposito de e:xbrpar o 1mposto m~er
cstndual, dá exclusivamente taes mandados quanto aos 1m-
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pop!.or. lanc·a(!Os pelos E~tfidos· c pelo;:; n:iunicipios, não pela 
União •.. 

E' preciso desr-obrir outro rcmedio, não Mse de mnndadn~ 
prohihitorios da lei de 190L 

UM Sn. DF.PUTADO ·- Então, apezar de inconstitucional o 
imposto ha de ser cobrado ? 

O Sn. ANToNio CARLOS - Pois si venho de demonstrar (!"H<! 
r.llc não é inconstit.uc1onal ! .. • ' . . 

O SR. l\IAunrcro DE LACERDA - Y. Ex. sustenta, com o 
Sr. Josino de Araujo que elle dá lugar a cont-rovet"sías. 

O SR. ANTONIO CARLOS - Não. Para mim a incon.~tit.u-
cionaiidade não existe: · 

Para outros, a contro-..·ersia é manifesta e bem a. caraclc
riza este debate, no qual, de um lado está o professor de di
reito, o Sr. ViHaboim. e, de outro, o Sr . Josino de Arnu,io', 
que, apez.ar do. não ser professor official. de direito, é dist i.n
et!ssimo Jurisconsulto . . 

O SR. iTosrNo DE .AR!\.U.To - Obrigado, a V. Ex. Susl ent.-~ 
(,'lJC é materia <le controversia. 

·o SR. ANToNio CAIWos - Sint<>, porém, Sr. Prc.!;i.fle.n:t·::-. 
~Iue não. me será possivel continuar a. desenvolver considct'!l
çõP.s tendentes .á compr.ovacãq da minha th-csr.. 

O Sn. NrCAN<>R N.o\Sct.'l&..''no - Era o que cspe-rav·amo;;. 
o Sn. ANTONio CARLos - As ·in t.err-np~oos continulPI, pt·~

:,;udicando a ded\1Cção do meu discurso, não me l.e(lm pcr
·m1Wdo dissertar na altura da impo-I'lancia <lo as.sumplo . 

Os .apartes ()Ua-si me não <teix-am mais f:ülar Da cuinnt''\, 
D'or:,\vn.nt.e Jlrr.ferirei escrev·er. · 

O SR. ALVAftO BAPTISTA - Não apnia<lo. V. F.x. t! sr.nt -
:r·re ouv·ido com muito prazer. (,4.poiados ae1·aes,) 

O Sn. AN'f.oxro CARLos - Sr. Prc~idcnl.e. ouso consid-erJt• 
:'linda a nova Laxa~ão no aspecto dn. eron<1mia priV'ada ·c pt.l·· 
l:•lka. E' anLi-r.conomico, d.izcm un;;; é injusto c ini()uO, dt-

. z.em .fiU Lros. · 

O Srt. Prmno CosTA·.,..- E' sobrcearg-a insuppo-rtnvcl. 
0 Sn. ANTONIO C.o\RLOS __:_ 'Q-ue imposto nã.o SOil'fr•~ll 

:l.inda. a.rremettid:1s iguaes, I'{U:ll es~pou ain<la -d-essa qua.li· 
j'ic:u;fín forLo ? · 

O Sn:· .To,\QUI::o.r Osm1ro -· V. E:'{. nega o fact.o ? 
O Sn. A~TQ-Nlo CARLos - Depu~.ado ha algum ,tempo, Re ... 

·IMm· -da r-eceita ·lm dúUj: auno;;, nun.rn. rcssci d~ ouvi-r igua.~" . 
·cxdam::u~í31';; conlt·.a t.odo~ os impo~lO.<;. Anti:..cconom ico, p('r 
( !Ue ? Elle estiola ou .siquer pre,iudica a produccão " o con;
mr.l'Cio ? Elle anniqniln ou difficulla a cir·culacã.o 'da ri
queta. '! 
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O SR. ~~c.~--;on N.'\S(:E\LENTo - Prejudica e d~:fficuH.a. 
() Sn. A."iTONio CARLOS - i'\ão' ha um sú imposto que pr;:

'<Jdíquc, ._.si por pr·cjuizo s~ entPndcr a t:t>t.it'~da de uma <·erí-:1 
;p1antia do bolso do con'Lribuinte par a. o Tbesou'ro. 

O SR. NICA:-;on NASCtME:.~To - E" uma fórma vexatoría . 
O SR. ANTONro CAnLos - Q~al o que assim não tem si-lo 

cons-idero.do "! 
Não. ba. uma só· pro.ducçã.o que .pos::;a vir a ser sacrif.ica:la _ 

pela cobrança, quando s~us fruc.oos vão ú~cular, de taxa m:
nima d('l um real ·pm· kilogramma. · 

O Sn. M-'\tiRICto DE LACERDA - São todas. 
O Sn. ANTCtNro CARLos·, - P~.o a citação, -de uma só. 
O · SR. MAunrcw DE L.-\CERD.-\ - A manteiga. 
O Sn.. ,A;."{TONICl C!.nLOs - Insisto na ·interrogação : Se!':\ 

IJOSsivel que ~lguma merc.adoria, ainda as de menor IH'P.Co 
i:fja de ·leve -p)':'ejud·icada; ·no gyro do commcrcio, por tax:l 
tão diminuta ? · 

O SR. S.:U..1P.'\to C-oRI\t.o\ ·-r Incorre em quatro ou cinco in -
cidencias. · 

O SR. ANT.O·Nto CARLOS - 'Estou certo, Sr.. Pr{':;id~n ~-e. 
que, outra fosse a solução 1:ributari~ propo!lta e della dir-s~
hia que . é ineonstituei<mal. anLi.:.eeonGmiea, injusta. e iníqua . 
./\. tributação .sobr-e a. ·renda global. .. Lembremo-nos . que a 
Associação Commerci:J.l do Rio de Janeiil'et, de grande autor: .. 
aade, .considera atacavel o imposto lan!:.ado sobre lucro ~ h 
quidos do oommereio e ella n ão ~s;Ut só. 

O SR. JO.-\.Qtll~t OsoRIO - V. E x . ('Onhece algum tra~s::Jn 
de eoon<lmia que l'lon~ide-re o impo-~.() de renda anti-l!c& · 
r:omico ? · 

O SR. ANTONIO CARLOS - Conheço, como tambem. e pril!·· 
eipalmente, aquelle ~e á . a base do rl'!gimen tributa.rio do5 
Egtados, o -de ex-port.ru_:ãl), ~ aqtu~lle de importa~ãn , ba~ Ja 
receita federal ..•. · . 

O SR. J oAQUIM OBORJO ~ Mas sobre transito. ·V . E't. 
não ~onhece nenhum ! ., 

O SR. MAURICio DE LACERDA - SÔbre transil:os. qU:a nt.? : 
l'Onhece ? 

O Sn. A .. "{TONio CAnLos · - Nenhum im}lOst.o. Sr. P:res;. 
dente. ~ ant.i-ceonomico e t:()dos o pódem ~er-. Tudn nepP.n .. 
clerá. da. taxa ou ta.rifa ~m que o imp(lsto ~e fixar. Si alb .. 
rm de~propor~ão com a resístencia do ob.iecto tribut.ado. ú 
r.nti-economico. t a-:;o uon1xnrio. n:io .'.o TP~l por kilogram
ma. não preJudicará. prOduce.üo· ~lguma, nem diffic-ult!lrá. ou 
da.mnif.ie:ará, de lcvP. ~iquer, a li"-rP. circularão d3.5 mercad?·-. 
rjas. DifficH S<!ti a prova do N>ntrario. ~ 
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O SR. JoAQUIM üsoR.ro ,- Reduzam-se os fretes que sãe 
elevados, el-evação proposta· por V. Ex. o anno passad<l. 

o SR. Al'\'TQN[Q ÜARLO~ - No debate se .tem ditó -q~c· é 
/ a producção. quem paga o impo,sto. P.orque não o commer

do ? 
O Sn .. JoAQUIM Osomo .- V. Ex. acredita que o com

mercio paga algum ·imposto ? 
O SR. ANTONIO ·cARI...os - Em muitos casos elle respan•J~ 

pela incídencia immediata . . . No caso do novo impoMo. tt~ 
mercadorias d-espachadas pelo comme.rciante daqui para o do 
interior cotresponderá o pagamento da taxa res:Pectiva; a .qm1l 
terá de ser satisfeita por quem despacha. . 

0 SR. NICAl\.;OR NASCIMENTO - · Qual a r-cp.erc':ISSãO ? 
Querr,t paga-rá M commercio ? 

O SR. ANTONio CARLos - Eu j.á o disse, Sr. Presidente, 
~ue é causa mui dif.ficil pre~isa·r. ~efínir, com segurança. sr.
bre quem recal:!e, por fim. ·o onus de qualquer imposto. Tu<io 
~e subordina i lei -da off~?>rta e da procura. . 

Sr. Presidente. em justificativa da .taxação ·proposta 
lembraria ainda o fim a que se destina, Ella mais não será 
si não a . retrib-uição de despesas com a viação ferrea e servi
ços identicos; valendo, assim, por verdadeira taxa em paga
mento de taes ::<erviços realizados pelo Estado. 

~ .. 
TJM S~t. DEPUTAno .....:.. V. Ex. acha que é uma taxa pagn. 

. nela Estrada de Ferro e não um imposto sobre mercadorias ·? 
E quanto ás estradas particulares? 

O SR. CINCIN.~To BRAGA- E' uma .taxa para pàgar ser-
vicos; P., !'rendo asl!im, a d enominação está bem. : 

O SR. ANTONIO CARLos - Peç·o attencão para as avulta
das despesas que figuram no orcaménto futuro, ao seu appa
relhamento. ás ~arantias d~ juros, com o Lloyd, e com sub
vençõe~; a «"!mpreza.o; de nav~ga.ção. Qun mal h a em procm·ar
mos em determinadas regiões do BJ:Rsil que :;-oso.m desses be
neficios os meios de os assegürar. dcn1ro de algum tempo, n. 
outras regi•jes ? . · 

o sR.. CINCI:-<,\TO BR~\GA ....:... Não póde. Isso niio é taxa. 
V. Ex. nãCl póde sustentar essa no cão. 

· O SR. NrcA~oP. N,\SCI?>mNTo - Não pódc. Não é tnxn.. R' 
imposto. 

O SR. ANTONW CAnLbs - Que import~ i5:so ? 

O Sn. Clxcm . .s,To BtüG,\ - Importa, que a nocão ~sl<t er-
rada. · 

O Sn. · .oL"''l"O~lo CAnT-os ;_ Mesmo admiLtinclo que SI'.!:\ 
imposto ... 

O Sn. CtNCINATo BRAGA - A h ! Isso é outra c ousa .. 
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O SP.- Nrc,,•;(m N'Ascr.r.rr.~To - Em que fica ? Imposlo-ou 

taxa~ 

O SR. ANTONIO CARLos ..:.. Pouco impo.·ta. 
VARtos Sns. fiF.PtJTADos ......,. Como legisla.dores temos de 

ca'I'acterizar. · .. 
O SR. ANTONIO CARLOS - E' taxa de um real por kilo

~ramma ~e mercadorias tratúiportadas ~m via~ f~l·reas, ~a.llo
t,'lgem e fluviaes. E' má a fórmula? Ahi est,á para a snb-li.i
t.nir a . lembrada pelo nobre Deputado , Sampaio Corrêa, de 
5 % sobre · os fretes. • 

O SR. SAMPAIO ConRfh .- Peco a palavra. 
·O SR. ANTONIO C.-~oRLos - Vou concluir. Sr. Presidente, 

e, ao faz el-o. _ • - • · · 
O SR. M.'I..."<OEL VtLLABOJl\l - ·V. Ex. não poderá dar in-

formações do modo pcrque vae ser- arrec.adado o imposto so
bre o commercio ? . . . • 

O SR. ,A..,.'<TONJO CARLOS - ••. devo reconhecer. Sr. Preai
c!ente, que não estive na :tltura: ào' debate (muitos niio apoia.

. dos), tacs ·as interrupcões, desviando, frequentemente, a de
<luc!)ão do meu raciocínio e argumentação, o que me tornou 
summamente diffici1' o ,uso da p~tlavra. 

O Sa. MANoEr. Vrr.ÚBotM - Nós protestamos não dar 
mais um aparte e Y. Ex. sustentar-á a Mnst.itur~ionalidade da 
medida. · 

0 SR. MAURICIO DE LACERDA - Esse negocio .não convém ' 
no Relator. 

O SR. ANToNIO CARLos - O Pooer Executivo -respondo 
<!O apaFte ·anteri<lr do nobre Deputado - regulamentará a co-: 
bran~:a do · imposto sobre Iu~ro~ liqui.dós do commercio, como 
a. dos demais, ai:lopiando o processo mais eonveniente ao in-
teresse . Cio fisco, sem ·detrimento do do contribuinte. . 

UM SR. DEPUT • .tJ>o ..-;-. Ali-enando, aliás, fnneção priva.;; 
tiva do Legislath·o. 
. O SR. A."TONIO CARLos -Não . A funccã<J de regulamen-
tar· a arrecadação de imposto _ é do ~xecutivo. 

O SR • . BEN'l'O DE MtRANL'A - No imposto,de renda o 're- . 
gulamento é tudo. -' 

O SR. M.lNOEL VILL,\BOIM - Póde elevar a cobranca ao 
dobro Óu ao triplo. · 

O SR. A.NTc.Nro CA!'lT.oS - Sr. President.e, ~o-ncit.o n C:n
mara a .apprpvar a!' medidas propostas pela ·Commi.ssão de Fi
nnnoas. Fnoo um appello ao seu patriotismo. sentimento que 
ú o meu guia na ardna func<:ão quo estou desempenhando ..• · 

O SR. NtCA~oR ·NASCIMENTO -E' n ·vingança cío Sr. Epi-
f.ncio Pesst'\n .• • : · 
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O Sn. ANTONIO CARLos - •.. crm tra a minha vont.ade. 
mas com orgulho porqu~ cst.ou srN·vindo ao~ altos in!.Ares~r.~ 
elo Brasil ... _ 

O SR. NrC,\Non NAscr'l\n:NTo - Ao Bra~il, nfio. Ao Go
:Yerno. 

o SR. ANTONIO CAiiLOS' _,.· .As medidas que estou propu...: 
t;mando, meus ~e-nhores. vi-sam assegurar ao Brasil os meios 
de que elle precisa para proseguir . na realizacão dos sen• 
t;randiosos dcst.irws, e: .:iél quantos sacrifícios a Pak'ia póde P 
·tem o direito de exigir de seus filhos o ·menor é o imposto. 
Tenho concluído. ('Muito bem; ?Mtito bem. O o-rador é 'Vi1>n
'1lien.te cumprimentado pelos seu.s collegas.) 

O Sr. Sampaio Corrêa - · Sr. P:t;esident~. ·não fosse, n . 
circ.umsLa.ncia de ter sido nominalmente citado J:Hilo illusttc 

· :Í·i'l~lator da Receita •. t',erto não viria oce.upar a att.enção d:>s 
1nen~ honrados coUegas. até mesmo porque não desejava que 
do espirito dos Srs. Deputados viegse. desa,pparecer a a.gra
davE'l. impressão quo a todos nós ca~ou. a. extxaordinaria ha
bilit'!a:de do digno· Sr. Antor.io Ca.'I'l.os, cu.io· nome declino com 

' ;;, rm;.ior respeito. Mas, S. Ex.. apert-ado entre trincheiras . 
.com ·argumentos fortes dos corust.itucionalistas, aqui presentes. 
})rccurou. nm -desvio e, naturalmente, veio fazer com que :l. 
rli·scu~são houvesse de ·Ser travada . em .a.pa:rtes com um eng-P.
nheiro que não p6de disc'.ut.ir com S. Ex. em materin de di
reito ,constitucional. 

O Sa. NIC:\NOR NAscrMENTO - Não apoiado~ V. Ex. 
lem-se revelado um habil jurista . 

. o SR. SAMPAI-O Cúnlill.A - 'Aipe?.ar "disso. -não me poeso 
. {;onvencer da verdade ·da dout-rina t.ão habil ' e int.elligente

mente e:xpost.a pelo Relator da Receita. qua:l a de af!irm~r á 
üm.ara. Qtle póde !;er considerada questão controvert.idá ~~~ 
da União c os Estados poderem tributar o· trans ito de U:Ar
çarl0rias nos · respectivos territ.orios. Foi por conhecer <.'~sa 
•lisposição con~Litudonal. que S. Ex. citou. que, elaborando 
a s :bases do proje~to a que o nobre .Deputado a.lludiu. preferi 
o ::tcdkional ~obre I) frctP. e não cac na fórrna, indicada por 
S. Ex. ' . . . . 

:Pcrmitta-mc S. Ex. uma. explica~ão muito menos ~ubt.il. 
não de oeonstitucionalidnde, mn...c; de simples engenheeiro. 

Jlor ·isso mc~mci que conhecia a.· rlispos.ir;.ão constitucional. 
.pob que sabia prohibir impostos dP. t:ransito sobre mercado
r.ias, -é que não propuz no projcr.to se creasse uma tributar:fio 
com todo~ .os cara~teristieo!:i do imposto sobre mercadoria~ 
tran~portadas por viação ferrP.a, navl'lgaç::ão dCl ~abota~em ou 
em •1Ualquer embarr.af]ão fhrvial. Yc,jamos se me ass~<>lia 
l':'l7..fíO. . . . . 

. De facto, qnr.. é freto de est rada. de ferro senão nma tn:t:a. 
''ousa mui!.O divPrsa do \mpost.o? O frP.tP. em uma e~t.rada de 
fen·o é o pagamenl.o. ,~ a rotrihniç.fi.o rle um serviço pt•est.ado . 

. E é pol'· isso mesmo ctnc o frete não oseil!a, tã.o sómente em 
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fU"Cl'<;ão do ·Peso da mercadcria transportada; é por i~so mr.s
mo qu-e a fixação do frete atten:d'e a muHas outras .cir
rmmtancia.s: no voltmw das mr:rea:dorias, á ilooes.sidade. rlf' 

·r{fcctuar o t.runsporle ele determinadas morcàdorins dentro 
-de vc.gões fechados ou . de poder tra;nsportal-ars em vagües 
aberws; ás e()ndicõcs rl'e fr~gilida.de da mercadoria: . e de se- . 
guranoa do transporte; á circumstancia relativa á distancia do 
t·ansporte, elementos todos estes essencialmente va.riaveis. 
al•;m de outros que seria longo enumerar. Em qua:lquer caso. 
J ot·ém, p-ara u.ttender a taes elementos os fretP.s são fixados 
~e modo qu.e oscillem sempre entre dO'US limites;· urp supe
rio-r; outro inferior. O limite superior é representado belo 
~·alor Qu utili-dade que a opcraçã() do· transporLe empresta ao 
ob.iedo removido; o inferior é d1eterminado pelo custo médio · 
do transporte effectuado. 

Entre es~es dous limites, o inferior e o superior, atten
{l~ndo :í.s .cireumstano:::ias outras a · que a.lludi •hi:i. pouco. nó-s, 
mérM fa~zedores rle tarifas, <'ostumamos organizar as tabella·s 
<lc preços de transporte em estradas de fer.ro. · , . 

Assim, o frete repres-enta sempre o valor do serviço á 
mercadoria pelo facto. do tran::porte. E. !POis, um addicíonal 
~obre o frete, é sempre. eomo o fret.e, uma taxa e não um· 
imposto. 

O· (Jue eu propu!?. repito, foi taxa, não foi um impo3t.n: 
J'i[_a~. o illustre Relator da :R!eceit.a·, atPezar de, na exposicão qu~ 
nrí!ccdeu a apresentação da emenda,· ter ·dito propor uma 
taxa rcrligi'u a. emenda empregando a.:: palavras · «taxm· de 
Yi:Lçfi )l>. , S. Ex. está certo; como economista que é, que não 
i~'1lOra a distine.çãQ existente entrP. taxa e imposto, que a sua 
Jórma <le tributar corresponde ao lançamento de um imposw. 

O· nobre Deputado lan~ou um impGsto que é uma. iniqui
dade. ·que· é um absurdo; ferindo de frente uma disposição 
ton'-l.i!ucional. ·porque a. mim. que não conheço direito con
!;eiLuclonal, se-não {~omo simples·· legislador c ci<la.di"LO. a mim 
me parec~> que quando o le.gi~Iador 'Constitu.inte estabeleceu 
~rruclla sábia disposição, não teve. &6· o intuit() de impedir at . .., 
irito> entre as autorirlo:cl'es de dous Estados differentes. de 
1•1odo a evitar qu<' um Estado pudesse Iancar imposto sobr·n a 
mcrcG.doria dos outros-. 1'cve intu·Ho muito mais elevado. 
J1cntl11mos ju:s!iça aos constítuint.es da. Republica; elles quize
ram impedir que se viesse ferir- de morte e iniquamente a 
vroduccão ele todo o paiz. O imposto. na fórma proposta. ~ 
i11iq~lc, vaü }lrc.indicar determiuados Estados e favorecer n 
procll!cção de oul.ro~, co11ocando:...Os erri planos de nível. dif-
l'•'rf!ntes. · 

You demonstrar que a f6rma proposta .pelo illust:re R"_. 
:~ t.or à:i Receita teria esse ir.conveniente: prejudicaria. deter
minados Estados e favorecia outros r '()1.l.C a fór,rna por mim 
J'll'opoj>la. por isso que representa uma taxa e não um imposto. 
nfio <{e re~tml.(" rla mesma nocividade. São •duas t.heses a sus
li'i~lnr. portanto. qual o Est.a.do que dev{} escolher em primeit"O 
lng;n· 11:1ra I.Prmo r!e comparação? . . 

E.:~roJhamos, rara principiar. o grande Estado de Mina3 
Ot>raes. TJ•ci. depois. ao Rio GTande do Sul, a S. Paulo. e 
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mostrarei que S. Paulo. que me parec.e·está eont:ra..rio á tri
bulação solicitada pelo Governo, acha-se deante deste im
posto, em condicões muito mais favoraveis que o Rio Grande 
uo Sul e Minas Geraes. Haverá, porventura, Estado que, dadas 
a sua grande papulação, vasta ·extensão territorial e natureza 
de C'Uiiuras precise mais do sa.t do que o de Minas Gerae:s? 
Evidentemente, não. Pois bem. o sal transportado para Ube
raba, Sl.ijeito ao imposto de que .trata: a emenda n. 25. da 
Commissão de Financa:St, irá pagar por sacc;> de 60 kilos a 
formidavel somrna de S35a. provenha. de 1\fossoro. no Rio 
Grande do ·Norte, ou de Cabo Frio, no Estado do Rio de: Ja-
neiro. -

E' uma importancia formidavel para uma. mercadoria. que 
vale, no minimo, hoje em dia, 9$0()Q, 

:0 Sn. A."<Tosro CARÍ.os .:__ Mas o imposto refe-re-se a um 
de::lpa~ho. · · · . 

.) 8R. SAl\rPAlO CoRRlllA-:- Está V. Ex. enganado. Peln 
sua emenda, pagará. tantas vezes quantias for despachado. E 
.~e assim não for n!i.o é exacta a estimativa de V. Ex. · 

. S:~mmanoo a tonelagem transportada em todas as estrn-
·da~ d!2- ferro c linhas de -havE'gaçãcl. · · · 

O SR. · L-k~NIO CARLos - Sim, senhor . 
. O Sa. S.A~PAio CorutKIA -Logo. com ~elac.ão ao sat que 

vem do porto d() Rio Grande ~o Norte, ou ld'e Cabo Frio. com 
dest.ino a Uberaba, -passa.ndo dest'art.e por uma linha de nave
gação e ·por tres ou quatro linhas ferro-viarjas, V. Ex .. deve 
considerar a tonelagem ·transportada em cada. uma deseol' 
vias de communica.ção '. O sal pagará, pois, de . Mossor6 on 
dA' Gabo Frio até o porto- do Rio de Janeiro ou Sanfpls, 70 
·ré!s... · · :· .. 

. O SR. NICA~oit ·NASCIMENTo ,....:.. . Ainda terá de pagar no 
~aveiro · que o "transporta. E' outra embarcação em que e li e 
terá de ser remettido. 

O Sa. SAMPAIO CoRRÊA - . . . ria Central. 7o réis na In
:;rleza; 70 r6is na ·Paulista, 70 réis na Mogyana:. São ao todo 
350 réis. . · 

Chamo a . attencão dos nobres · De.putados do Estado do 
-Rio e de outras zonas sa.lineiras para este ponto:· o sal. pa
gará, no minimo, para Uberaba. ·centro de consumo, 350 réi~ 
por saceo .• emquanto n· seu valor. na praça do Rio de .Ja
neiro. não excede de 9$, approximadamente. . · 
• Emqua.nto isto, uma. sa~.ca <le caí€ transportada. desà fl 
uma -esta.cão da Paulista até Santos, do valor· ·igual a 40B, 

·$penas pagará '140 réis!! 
· O imposto do nobre ,Deputado é iniquo para os minei-
ro~; Lrata melhor o productor paul!ista. ., . ·. 

Mais ainda. Vejamós o que se dará em relação á man
teiga, que começa a Pa83r imposto anles de existir... · 

· Uma fabrica de manteiga, situada ~ margem . da. Oeste 
de Minas, por exemplo, para preparar um kilo d-esse produ-
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eLo, exige 25 kilos de leite; deverá pagar um real por kilo dq 
leite. e do envolucro, desde a fazenda dDJlde elle provém ate 
á fabrica.; mais um real por kilo sobre a ·lata destinada a re
ceber a manteiga; mais um real por kilo sobre o sal, etc . E 
s6 depois começará. o Estado a cobrar o imposto sobre a 
manteiga, uma, duas, tres, Quatro vezes, etc., até que el!a 
c-lregue ao consumidor propriamente· dito! · 

E' realmente de pasmar! 
Feitos os oalculos,_ para a hypothese de dous transpor

tes apenas, v:ê-se que a ma;D.teiga,. nesse caso. o de menor 
tributação, virá a pagar mais de 1 o/c do seu valor, ao passo 
que o café, para os mesmos dous transportes, será tributado 
em menos de quatro- decimos .por cento! Vale mais ser cul
tivador de café,, do .que fabricante di manteiga! . . ~ 

U~4 SR. DEPUTADO - E não é isso iníquo? 
O SR. SAMPAIO CoRR~A - Evidentemente iniquo. Veja

mos outras zonas do territorio nacional. Estou· arrependido 
de ter comparadG Minas a S. Paul(). Comparemos. S. Paulo 
ao Bio G~umde do Sul,_para que.se me :não attribua o espí
rito de intriga. O Estado do Rio Grande do Sul é essencial
mente .productor de cereaes. (Js cereaes são transportado,; 
em estradas de ferro até os portos rio-grandenses; ahi con
duiidos ·aos portos do Rio, de Santos, Bahia, Recife, etc.; em 
seguida, o cereal rio-grandense é distribuído pelo interior 
dos Estados, a cujas partes foi ter pelGs diversos navios da!> 
nossas emprezas de navegação .de· cabotagem~ · 

Ora; o sacc() de milho ·riograndense, por exemplo, mer
cadoria de baixo preço, está sujeito a uma ta.x:acio superior 
áquella com que se vae tributar o café, <ie muito mais alto 
valor. Agora~ se se tratasse de outra fórma que não resul
tasse em imposto, que fosse taxa, taes iiJjustiças não· seriam 
commet.tida.s. E por que? Porque na organização da tarifa 
de tra.n.sport.es, ha sempre cuidado de distribuir os preços 
de. transporte conforme as distancias, a natureza.. das merca
dorias, o valor da mercadoia, etc. Ninguem tr"a.nsport.a. uma. 
tonelada de ouro ou uma tonellada de soda, pelo mesmo pre
çO por que transporta uma tonelada de minerio de man.ganez, 
ou uma tonelada de milho ou de feijão. O imposto, na. fór
ma proposta importa ·em taxação igual~ e, portanto,,. iniquo 
para a tonelada de ouro, para a tonelada de soda, ~ara a. to
nelada. de morim, para a tonelada de milho, para a de fei
jão, .para a de farinha de trigo, necessaria á alimentação das 
classes pobres do interi&r. "Em se tratando da addicional so
bra frete, Sr. Presidente, o· facto é outro. Os nobres :Qepu
tados de -!\l·inas, os representantes de S. Paulo, os meus -pa
tricios do E~tado do· Rio . de Saneiro, não ignoram .que a. Es
trada de Ferro .Central, .por exemplo, tem as tarifas espn
ciaes para o transporte de cereaes, tarüas em que esse trans-

'porte é effectuado, ás vezes, abaixo d'O custo. · 

. · 0 _§R. ÜCTA:_VIO ROCHA - A'fi'. veze-s nem· dava p_ara P.-
P. yaryao.: - --· ··--· · · ·-'· · · · 
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O $n. SA'!\IP,\10 Com~ÊA - O imposlo, :pda .fLn~ma pot· Que 
foi suggerido, despeza, atira para o lado todas as consi.de1·a
r;Õ~ls, vac pro[eger a mercaüoria de m;liOl' Pl'OUUL:Cão do 1!-:s
i.ado :Je S. Paulo. deixa de proteger a mer.c:ídoria. de . maio!.' 
lH'odue.c;:üo do EsladQ do Rio Gra.nde do Sul, ·irá affecLar de 
mu;lo os producto-s·dn. .pequena lavom·a e 'da pequena pecuaría 
~!o Estado de :Minas. Get-aes, vae -a~ancar fundamente a mine
t.•ação do mesmo l%tado; vae ser um imposto iníquo em ro
hu;-ão aO:; Estados pi·oductore·:s do sal, c-omo será iníquo em ré
lação aos productores de alg-iOdão. :. 

o SR . CTNC!SATO BRAC.'>.- E de assucar. 
O :Sn. CAru.os DE CA~IPQS - Mas S . Paulo declina, P.O.rQw~ 

vao vof.ar: contra o imposto . • · 
O Sn. SA~u>,uo . Con~ÊA - Por isso mesino, ueantc tlu 

apal'le que l~Hl ·acaba de ser dado . pelo nobre laade1', é . qu(: 
tenho visto <'!>rn a!gum11 surpreza S. Paulo se levantar contra. 
o fmposto,· quau'do os demai;! EstadQs são mais feridos. . • · 

O. $n. NICA~Ol\ ~ASCJl\IEN'I'O - 'com muita nobreza. 
o sn: SAMPAIO COMÊA - Em~anlo isl:O, outros E~Lacios, 

ruai:; afiectados do que S . . Paulo, parece que estão na cor
t'cntl! da acceit.ação do imposto... · . 

l) Sa. CINCJNATO B'rH.GA - Peç.o lícent a para explicai~ <'1ue 
se . lr:üà. de um impQsto f.iobre a. tonelagem, e~cl. nossa produ
céãn é mui-to · grande nesse. sen tido, ·não sendo .o café que lhe 

- coru:;t.itue a maioria de kílos de transporte de. importa(:.ão ou 
l:Xp0rt.acão; de maneira que não t emós nobreza, t>I'úJn'iamcnlc, 
uu ~(·ntida: _que podia ser toma:da essa expressão. isto é. de 
abs0Iülo desinteresse, no que estamos pedindo. Pleiteamos a 
ou•'d(l desse imposto por attencão, ca~. primeiro logar, ·ao' 
ícderativ<>s, garantidos .pela. Constit;picão (muito bem, muito 
bem.:; c, em segundo logar, aos interesse;; ee.onomicos dt) 

. no;;so Estado, ligados á rejeiçã-o <lesse imposto. nocivo ao Bra-
~il inteiro, !))ais d~ que outro qualquer. (Muitos ap_oiados.); 

O SR. CAr.Los DE CAMPOS ......,.. Creio que o illustrc orador 
rstt\. fazendo ironia, com r-elaf)ãó á protec~ão dispensada à 
S. Paulo ... 

O SR. SA~TPAIO CoRRÊA - EstQu, .:;inc_erainente~ louvando 
a aUitu:de superior de S. ·Paulo, que deixa. .de lado as vanta
:e;cn·s que vae auferir em fa'Ce dos ·outros Estados, quando se 

. l!-al& da sua maior produccão, que é incontestavelmen~ o 
café. 

O Sn. 2\Lmntcio DE L.~CERDA ,_ Está, sem querer, fri....: 
sando que a. união entre S. Paulo c Minas é ;cada vez mais 

. r st.reila: nada os sepam ... 
O Sn. SA::.-IP • .i..lo Con:mh - De-outro lado. no -eonsidci-ar a: 

hypoLhese de um imposto addicionat sobre os fr,etes, não se 
pór.l~ deixar de levar em contá. a differenr~ação das t arifas ; 
um dos grandes problemas da f.oohnica de .orga,n:iza~ão da;; ta
rifal:l, é de collocar. em bmaldatle de condieões mercadorias 
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que técm tlc .. fa:ter percu,r::-os dit'fcl·culcs até os centros de con
;;umo. · 

· O .sn. oc·r.wto RocHA - Este argumento de V. Ex., B 
Lambem da maior imporl,aincia. · 

· · O .Sa. s..L\1PAIO CoRath - Dahi organizarmo" as tarifas 
diff~rencià.es, em que o preco do transporte da. unidade de 
i'crro á ·unidade de ·dist-ancia ·decresce á. medida que c:resce a 
tlis~aneia do transporte. Ora, o impost:ó não· tendo a- menor 
rcla(;ü.o com a dist.arL<:Jia. devendo ser cobrado ~m V3il'ias es
trada;; de feiTO, desvia-s.c de todos os princípios e vae collo
car em posicãQ e!:ltremamentc desfavot·avel... (e agora com
prehendo :porque O!; sen!hores pa1.1lista:s .são <:ontra o imp::~sto; 
i· que elle l',onLraria à orientação que conduziu os «bandeiran
t•·lf" na .::onquista de-novos territorios para a. civilizaÇão) vae 
eolloc;,.r em posição extremamente desravoravel repito as zo
'!laS 1onginquas, vae, por assim (!liz<er. impedir que a civilizaoão 
a~Lin.i:1 a essas zonas, para .chegar ás quaes ba ne~essidade de 
uUiza.r os . serviços de varias, empTezas .de transport.e. JJe
--larei· a V. Ex. que não preL~ndia rO'tlhiu.· tempo á Camara. 
f.ratando <leste assnmpto, at~ ' porque rec.onheço, e sou o pri-,
mciru a assignalar, a minba ab-soluta incompetenda.. (Nãn 
apoiados geraes.) 

Entrei no debate, não com- o intuito de discutir, mas tão 
~óm.mtc <le esclarceer o assumpto, deste ponto de vista em 
que estou, es~rando, convencido, que o ~bre Relator da Re
l'óta •. se bem renectir na repercussão f-ormida.vel dessa moda
:idade de tributação, sobre os destinos economicos do nosso 
naiz, se-rá o primeiro a vir decla:ra,.r que colloca. acima de to- . 
<los os. interesses, o interesse geral ao Biiasil. Esse acto eu r;J 
espero de ·S·. Ex. {.'luíto bem; muito bem,. O m•ador J muita 
~towprimentatlo.) • · 

Encerráda a :3• dü;cussão do projecto n. 2S:I.. a. de 1920, 
m·r,;ando a: Receita Geral da Republica, para o exereicio de 
1VZ1, e acHada a votação. · 

O Sr. Presidente - Communico aos Srs. Deputados que, 
amanhã, âs 15 c mc·ia horas, a Camara receberá a visita ·do 
Sr. Co~by, _ Secretario de Estado' Americano. 

E:S;;ol.ada a ·hora vou levantar a sessão desl·6'!1.andu paro 
amanhã a seguinte 

QlWE~l Do DIA 

Vota11ão do pt·ojccLl> n. :!51 G, de HltO, or~:.ando a Receita 
Geral oo Republica, para o ex~rcwru d-=:. 1921; com parecer 
da Conunii.isão 1'.le Financa~ ·~ob1·c as cmen~as apresentadas 
(3• discussão) ; 

2• discussão tlo · projcdo n. 640 A, áe 1\120, do Senado, 
ahriudo o cl'Ctlito de 40 :Gi 6$ paru. ;pagamento ã Confe-9era
cão BrasileiM rle Desportos, da quantia por ella adeantada 
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para as Olyrupiadas de Antucrpia; com parecer favóravcl da 
Dommissão do Finanças; _ 

2a discussão do projecto :n . 710, de i9W. i·eformando ;]. 
lei de pt·omoo5es no Exerci lo ; 

3• discussão do projecto n. 703·,· de 1920, Codi.go--dc Or-
gaüizaçúo Judiciaria e Processo Militat•; - . · · 

2• di8Cussii:o do projeclo n. · 709, de. 19-~, m~nda'ndo con
tar Lempo de ;eerviço, para o effeilo de melhoria .Qe refol'ma, 
ao 1~ tenente machinista reforiilQdo da Armada, Henrique 
Paulo Fernandes; com substitutivo da Comniissão ' de fll-
nanç,as; . . . 

2• discussão do pi·ojecto n-: 708, de 1920, · abrindo o cre
dito, de 4.803 :645$0<?2, para pagamento de encargos assumi
dos ;para"insta.UMão de.· febrica<;; de soda caustica; com votos 
em separ:ado õos Srs. Octavio Rocha. e. Josino de Arau-jo; 

Disc~ssão unica do· po.r~ce~ da Commissão 1de Financas, 
offerecida·na 3• discussão do proj~cto n. 449 'A, de 192Q, au
torizando a promocão ao posto de segun.dos tenentes dos tres 
sub-ajudantet' machi_nistas .que. não ·completaram o tempo 
ex~gido pela lei n; 3.634., de 1918; eom parecer das Commis-. 
sões de Marinha e Guerra e de Finanças qpinando l)A.l'a. que 
seja destacada a ·emenda apres~ntada (vide projecto n .. 4.49 B, 
de il920) ; · . · . · . 

· Díscussão unic~· do pàrepflr ~ Comniíssão de Finanças, 
oi'fereci<i~ na. 2• discussão_·:,:dQ projecto n. 671, .de 1920, 
abrindo o credito especial · dE(.50.:272$92i, ;para pagamento a 
Romualdo ·de Souz,a· Mello; c_o~1:. pârecer da· Commissão de Fi
·nancas, opioonqo por que seja. · destacada a emenda apresen-
tada (vide l}roje~to n . · 671 A, de 1920); 1 

. Discussão especial elo projecto n_ 705, de 1920 (redaccão 
da. emenda approvada e. destacada. do projecto n. 596, de 
1-920), abrindo o credito de 400':000$, para ~menio do pre-
dio _da Associação Commercial da Bahia; · 

- '1n discussão do projeelo n . 456 A, de ·1920, mandando 
revigorar o oredito aberLo pelo decreto n . 13 .<6.a, de ·1919; 
com :parecer fuvoravel <la Commissão de l"i'OO.llças; · 

1"' discussão do projecto n. iôí A; de 1920, ~levando o 
nu!Jlcro de medico·s da .Assistencia a Alienados;. eom parecer 
f<U~oravel das Cornroissões de Saude Publica e de Finanças; 

P discussão do projecto n. 273 A, de i92fr, oroo.ndo o ti
tulo de professor adjunto nos Institutos de Ensino Superior; 
com subs~itutivo da Commissão de lnstruo((ão Publica; 

· 3• discussão do pro.iecto · n. · GOS B, ide · 1920, concedendo 
isenção dos direitos de. importação a usiuas de fabricação de 
ferro, aço e çllumbo em territorio brasileiro;' · 

2• rliscussão do projeoto n. 689, de 1920, abrindo o cre
dito especial de 22 :000$, !)ara pagamento a. Vicente dos 
Santos Caneco & Comp. ·; .. -·-· _ 
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2~ discussão .'.lo -{Jrojet,;>{.v n. iH, de :19~0. alJt·hido o c;re
dil.u ~upptemen1.at' de 150 :000$, out'o, a verba H d do orça
meiJlo do l\Iinisterío ~ap Hdaçqcs Exteriores; · 

1" ili;cussão tlo projecto n. G7S A. de 1920, conce.tendo 
fl'a.uquias postal, LelegraJlhica e l.clep ilouíca, uas linhas ' offi
t·-iac:::, aos membros das Mesas dus duas Ca:>as du Cong1.·esso, 
l'l'esiidcnws de suas cespeclivas Commissões e direc:tores do 
suas .r espectivas Secretaría,s: com par-ecer favorave1 da Corn
mí~são de .Finanças c substitutivo da de Policia ; 

·JA discussão {]o pro.iecto n. ô60 A, de :1 9~0. máudando 
eon~~~·uir um edificio vara (i::: '!'elc;:t·aphos na capital <la 
B<J.)üa ; ·eõ m D·art-ccr e cmenda.s da. Commi-:;são- Jc Fiilanças;_ 

-Discussão unica do parecer n . . 57, :dn 192(}, rejeitando a 
Íll(lic:ar.:ão n. 7, de 1.920, com vot!o em -separado tio Sr . .Pru.., 
1.leníe de 1\ioracs, concluindo 'POr um. projecto ' {vic!·c. indicação 
n. 7, de ·f920); 

Dii'r.ussão Única da- r.m~ncta mantida Tldo f'c11aJo . ao pro_. 
. jP.:.to n. t.Hi. II'Jc i91!l. dn, Camara, f.i~ando a a!l;ada. do5 juir.es 
f~dP.-l'a,cs; com paret.-"Cl' da Commissão c!c Coru;tilui!.:áo e Jus- · 
l-ir;a contrario -á emenda rio Se~aclo, u . 25, que está Casa. .do 
C•JJl<,'l'esso mantf'VP. por dous t~rços clr. Yotos ; Vlllos c>m ;;epa- · 
rado dos f:jr:-; . .TM•~ Buni1.'aeio e ""-rlinuo l,coni ; e parecer da. 
Commi~são de Finan0a~ favoraj\'el Ú· mesmo. emenda n ... 25 
(ü:Jc pt·oj ccto n . ô9-í, de i9!!0~ 

. Levanta-se a ses~ão ús . -18 llonl5 c 5 minutos. 

AC'l \ \ , E:\1 '"' DE DEZK\1-BÜ.O DE :1 920 

:\',; l:; hotn;:; comt1nreccttl o ~ . ~i":;. Bneno ~ram1ão , An
,!,·;•.u•~ Bez.erra. Juvenal Lamar'lin(' . Ocladlio <lc.• Albuquerque, 
C~tsfa Rego; Dionysío Bentes. Bento 'Miranda. ·He1·culano Jlarga, 
Cunlta Machado, Luiz Domin~"l.les. Rodrig-ne~ !\:Tacha-do, Osorio 
li1! P'-.Liva. :\lberto Maranhão. Gunba. Lima, Oscat· Soares, Ger
>;1~io l"in.t•ava:nt~. Per·nira <lc Lyra. Pir-c:; d e !Cat·valho, José 
-:.Jal'ia, Rodrigues Lima, Eugenio Tourinho, ~lanoel Mon.iardim. 
hmlo <.le F r·ontin, Mauricio ~de Lacerda, Teixeira Brondão, José 
(;unt:ulVt'~, Augusto dr. Lima, Al-be['tino D.rummond, l\Iatta 'Ma
cilado. Francisco Vallarlares, En'lilio .Jar<lim. Francisco Br:es
~\tnP. Lamounier Godnfredo, Olegario Pinto, Severian (} Mar
onc~. Pereira .Leite e Eugenio Müller _ (37). _ 

n;~ixam de comparecer os Srs. Ar thur Co l-lares l\foreira, 
.relix Pacheco, Annibal Toledo, Ephygenio de Salles, Do't'V3l 
Porto, Mo.nteiro de So\!.za, .Antonio Nogueira, So112:a Castro, 

C.- Vol. :X.V 16 
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Abel Cb,~rmdnl, Cbc1·mont de ~lirauda, PI'ado Lopes. Ln a: 
Castro, Jolf~ Bal'l'eto, Ag-ripp~no" Aze~edo,. Pires Rebel!o, Joãu 
Cabl'al. :\rmnridó Burlamaqm, Hermtno Barro.so, M:avmho de 

· .\ndradP., Moreira ~la Rocha, 'rnomaz R.od~igues, V.ic~nte Sa
boYa, 'l'flomaz Acciolv. 1'homaz Cavalca.ntl, Ildefonso Albano, 
1-'r.ederico Borges. José' Augusto, Affonso Barata, Simeão Leal, 
:.To5o .P.b•s:io, Ballhaza!' Pereira; Gonzaga Maranhão, Antonio 
;'Vicente, Eduardo Tavares. Arnaldo Bastos, Correa de Britto, 
·Alexandrino da Rocha, Estacio Coin:rnbra, Austregesilo; Pedro 
Corr~a. Turiano Campello, Aristarebo Lopes, Julio de ·1\tellc:, 
Nat.aliciio Camooim. AlfrP-do de !\faya, Luiz Silveira, Miguel 
Palmeil'a. Mendonca Martins, João : Menezes. Rodrigue!5 Dor ia, 
Manoel Xohre. Deodato Maia. Pedro Lago, . Oetavio Manga
beira. Lauro Vi!las Bôás, Cast1;0 Rebello. Mario He~mP.e;, Leon
cio Galrã'o. lJbaldino de As~is, Pac'heco1 l\fendeE, ArlinC:o Fru
goso. João !\iangaheira. Alfredo Ruy, Seabra Filho, Arlindo 
Lcone. Raul Alves, · Torquato Moreira, Elpidio de Mesquita . . 
Leão 'Vrlloso. Ubaldo Ramalhete. Antonio Ag.uirre, Heitor de 
Souza, OetaYiu da .Rot.:ha Miranda, Azurém. "Rlrtado. Sampaio 
Corr~a, ~ir:a1wr ;\a&·.iml!nto, Salles :Filho, Aristides Caíre, 
i\I~.n.dc~ Ta\,are5, Vic~ntc Piragibe, Raul Barroso, Norival de 
J:"reilas, Lcmgrub(•r Filho, Jos6 Tolentino, Azevetdo Sodré, Ma
ceuo Soares, l\ianoel Hr:is, João Guimarães,-· Tllenlisti:>cle::; úo 
Almeida, Buarque de Nazat•etll, Rarniro Braga, José de '\\!QL'ae~. 
Vt.•t·is~hno . de Illt!llu, l'rancisco . .!\hnx·ondcs, Raul Fernantl•!~, 
Mat·iu de }'aula. Joi:lt; Alves, IIcrculano Ce..."llr, Ribeh·o Jun
qul}ira. ~ih·era. Brum. Antonio Carlos, .Toão Penido, Amct·ico 
Lop(.'~. Senna .Figueil•cdo, .José B.onifacio, Gomes Lima, Lan~ 
tlulvhu de :\Ia~lltãés. Odilon de Andra·le. Zoroastro '1\.1va
rcnga. Antero Botelho~ .Tosinu de Araujo, .Fausto Ferraz, Mo
J·r~il·a Bt·andào. Baul Sã, FranciSL'U .Paoliello; :Waldomiro ú 
!\lagalhãe~ . .1:\~·mn Gomei'. Alaor ·prata: Yaz de. Mello, .Houo
l'alo .\In~:-;. Camillo P.ratcs. Manoel .Fulgencio. Edgardo ria 
Cunha, l\hillo Franco, Raul Carlii'.ISO, · 8alh.'s · Junior, Carlos 
Gnt·~:ia .. Fcrreil'a Braga, Cincinate· Braga, JoH' Rob(.'l'to. Al
berto :Sarmento. Barros Penteado. Cesár Ye1;guoiro. 3Iarcoli•uJ 
Banclo, Prudente ~Jc .\loraes J~'i\ho, Eioy Chaves. Vojga 1\fi
muca, · Palmeira Jlipper, José Lobo .. João de Faria, Sampaio 
Vidal, noddgucs AlvP.s 1-'irho, l>eclro 1Costa Manoe·! VHla
boim, Carlos de Campo~. .\rnoloho Azevedo: Ramos Caiado, 
Ayrr.s da 8ilva. Tul!o .Jayme, Casta .1\larques. Oltoni Maciel. 
Lu i;,. XaYicr. ·Luiz Bat'tholomeu, João :Pcrnetta, Abâon Da
pti~l.:t. ~)ercü•a de Oliveira. Cel:;o Bayma, Alvaro- Bapti::;ta. 
Gmnct•r: mdo iH!Ja:;, E.va1·islo ·Amaral. .Jo:io Simplicio. Carlo5 
Penafi<•l. ::ÍL'l,'!:[iO llc Oliveira, Aug·u.sto · I>cstana. i\I'art;al do 
E::;eobu, Ah:.1uc:-; l\laya, Nabuco :1c Gouv~a. Flores tla Cunl•~. 
Qclavio Rocha. Domingos Mascarenhas. Barbosa. G'ou•·alvl's, 
Joaquim Osorio é Carlos Ma:rimiliano (173). ·" 

. O. Sr. Presid~nte - .:'\. lista de presença accusa O OOUF 
pal'e1:1mcnto de a·r Srs. Deputados . .. · 

~ão ha numero para· se abrir ~ ~essão. ' 
.. 
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S.ESSÃO _Ê:.i 22 DE. DJ::ZBl\lBRO DE 1920 

O Sr.- Juvenal Lamartine ~(2• Secr~ta1·io. ser_pi'f!ild âe /o)' 
despacha o seguinlc · ·· 

:I!:XPEDI~NTE ... 
Offieio:s: 
Dou:; do St• . 1 o SeN'elurio do Senado. de 2-1 do corrente, 

mn·iando as emendas daquella Casa ·ao "Congresso ·Nacional, 
a cada uma das seguintes. proposições desta Camara.: 

Abl'ill:"Jo u· crt!diw tle 938$7019, para "1)agamento a Leo
vii:rildo de Carvalho. ·- A' Commis:>ão de Fi-uanoas. 

·· Do · mesmo senhor e Uc igual da la·, ouvi ando a emenda {}o 
~Puado, á Dt'oposição dcs.la Camara, reconhecendo de utilidade 
11nblica •~ J~scola de San{u Thercza. - .. A' Con~istião ele Con
:;í.ituir:ão e Just.ica . 

. Do Ministerio da Viação c Obras :Publie-a9, de 21 .do cor..: 
1·cu~c, emiando as seguintes 

INFOR~L\ÇÕES 

Sr. i" secretario da Camara dos Deputados ~ Respon
dendo ao vo.sso officio n~ 404, de 14 de uutubro ultimo, re
metenào, para que este Ministerio emitta par ecer, o avulso do 
projecto que manda e~pedir titulos de nomeação aos prati
~:antes de conductor de tr-em, conferentes, te!egraphistas e 
bagageiros. da Estrada qe Ferro Central do Brasil, tenho a 
honra de passar ás vossás mãos cópia nas .info!'mações que me 
foram prestadas pela ·dircctoria da referida Estrada c com 
as.· qúaes estou de àccôr~o. . 

Saude e frate~·nida.d~. - l. P·ircs do Rio. · 
Cópia ~ E,;h~ada de Ferro Central do .Brasil - Rio de 

Janeiro, 13 de dezembro de. i 920 ~ Directoria - N. 2 . 494 -
Es:mo. S~·. Ministro de Estado dos Negocio.; do. Viação e Obras 
Publicas. - T-enho a hom·a. de r estiLu il· a V .. Ex. o officio 
n . 104. de 11 úc ouluht•o ultimo. da Secretat'ia da. Camar·a dos 
lh!putâdos, com o avulso- du projecto que manc.la exp~dit· ti
lutos de nc)meação aos praticant e>; dt' conductur cl11 tt·c~ul, de 
r·urcrcnl.-c~. de· t!:!legl·phi:>ta:; c de bagageiros d,1sta Esl•·aua .. -
Cumpl'C-tnt! infol'mar .a . Y . Ex. , que ~ a~lu dido pro.icclo 
Hcnbmna. vanlagem tl•.u ao .set·viço dc:>t:.t vi.a-fcrrca. : ·antes, 
cvnvurLido que seja. cn1 l~ i, \•irá tle C1)rLo modo, trazer diffi
culdades á adminish'tt\:ao. dada a naturc~a i.los diversos ser
viços commettido$ â.queiles .empregados que, apoiados pelas 
J·cgalias decot'l-cntes do proj ecto em questfl.o, se julgal'iam 
desde Ios·o a coberto do cumprimento de dei.el'minações, nãe> 
raro e~igida:; pela necessidade urgente dq serviço. P~ço ti
cen~a para lembrar a V . Ex. que no anno de 1918 a. Camara 
dos Deputados votou e approvou um proj~eto de lei, eollimando 
o mes~o fim, não sc,5. para aq~elles: empregados, mas tampem · 
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pa!'a· diversos outr~s jormileirós da ~slrada. _A esse prÓj~~lo 
o Exmo. Sr: Pres1dente da Repubhca cntao em exermc10, 
negou a sua simcção em 29 de ·dezembro do referido anno c 
as razões do seu veto foram publicadas. no 1)1.a~:io O!fic_iaL <.i c 
G de maio de HH9 - Saude e fratermdade. -'- Jaaqutrn de 
Assis Ribeiro, .director. __: Confere, · A. Pinhei1·o . .:....__ V: isto, 
J!.:ildebrando . de Caroallw, i • officia.l, pelo · directo~ da. secção. 

Em 18 de d ezembro de 1920 . 
• A quem fez a requisição. 
São successivamente lidos e :vão a imprimir os seguintes 

N. 58,_ 1920 

lndefàe o 1'UJ:ieri-mento em que Manoel Tamandaré. UcMu. 
pede concf:ssão de uma linha de 'navegação no_ rio P.ararw.- · 
panern.a. 

. • 

O Sr. Manoel Tamandaré Uchôa. brasileiro. advogado, re-
sidente e domiciliado em S . Paulo, dirigiu á Camara, em 11 d..: 
dezembro de 19i9, um requerimento em que pede «a conces-

. são necessaria para estabelecer uma linha de navegação no rio 
Paranapanema ... no treuho compreb~ndido entre a .cidade de 
tial!o Grande e a conflu'3ncia desse rio con1 o rJo l~aran;b. 
- Para do~tunentação ão seu pedido o re;:1.4erente apenas 
junta a .cópia de um trecho do relatorio apreS"entado pelo en:. 
genheiro Theodoro Sampaio, em i886, ao entiio presidente da 
Província de S. Paulo. Dr. Pedx·o Vicente de .<\..zevedo, rela
taria em que o referido ensenheiro, depois de .estudar minu
ciosamente as cinco sec~-ões em que -decompõe o curso do t·iu 
assim se exprime : · · 

cDo exposto se conclue que o Paranapanema, apesar d('l 
grande volume de suas aeruas, apezar da sua posição e orien
tacão que o fariam uma exceDente via natural de communica
ção par3. o interior do paiz, não é e não póde ser uma grande 
artcria para ae relacões do centro com o litt.oro.l, por lhe fal tar 
a principal e es~ent.:ial condição - a. continuidade. O seu leilo 
interronwido faz dcsapparecm· Lo<.lu vantagem que a posição 
natural lhe determina. As secc;õcs aproveitaveis, separada:> 
entre si por largos trautoii do impossivel accesso, fazem pen
sar que ellas deV(lffi servil' a. r cgiõe:s diversas e distinctas, sob 
o ponto de vista ceouom.h:o, (}Uando devet•iam ser identicas ou 
complementares dentro do mesmo valle.:.. 
. Não ohslUlllC, uccresenta ellc mais adian lc, que para u 
futuro uma n::.ve,;:ll;ão mixta, bem combinada poderá · estabc-
1ecer a liga cão entre ·as differeot~s regiões e roost.ra que a 
r,a seccão, comprehendida entre o 'l'ibagy e a foz no Paraná, n 
m_ais · importante pelas suas coodir;ões de -paxegaJülida.de c 
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orientac;ão, é v. que mais se presta a obras e melhorament0s 
destinados á remoção dos grandes obstaculos nue sn oppõem 
:i navegação nesse trecho do rio em questão. . 

O requerente :pede a concessão para o trecho acima refe
rido e o immediatamente superior, a:do-ptada a divis~o feita. 
pelo Dr . Theodoro Sampaio,, ister é,, desde Salto Grande até a 
confluencía do Paranapanema com o Paraná, na extensão Je 
368 kilometros; e solicita que, além da:concessão. 1b~ sejam 
tarnbem assegurados os seguintes direitos e favores: 

a) · faculdade de organizar uma . companhia an-on;Yma,· á 
(]u:tl poderá transferir seus direitos; 

· b) estabelecimento de estáções .e portos necessarios pa!'n 
o servie'O de navegação; · 

c) conru-uccão de linhas telegraphicas e telephonicas mar
. ginaes para o sen•i~Jo da empreza e para tttilidade -de parti

culaTes; 
til direito de desaJpropriação · dos térrenos precisos para 

n~ obras do canal; . . 
c) isenção de direitos aduaneiros para todo material des-

t.ínado ás obras do canal e da navega!}ão; . 
· f) concessão de uma · zona de 50 kilometro.s de cada lado 

tlo rio .. zona ()~sa dentro da qual não será. permittido o estabe
ler.im.én.tn de nenhuma 1ria de tnmsportes por t:Joacção inani
mada. !;:alvo accõrdo prévio com o requerente ou companhia. 
que orgánizar; 

g) privile-Aio rla navegação durante 90 annos, findos oil 
ouaes reverterão . para a União todos os matcriaes emprega
dos nas obras. · 

· .-\' \'istn. dn ·c-xpost.., . pensa o Relator que a . Commissão. 
altendendo a que o requerente não a-presentou nFmhuro~ 'Pl'Ova' 
rir• irlnnl'!iclntle I' <JIH' dejxou d·r. in~t.ruir o !'.'eu renuerim~nl.o 
com o orcamento c planta tias obras de grande vulto que <:p. 
propõe a executar; e que, além disto, exoi'bitou ru>~ pi>didos d~ 
dir~itos- e f:wores que por via de regra sãQ concedidos ~'m 
r:~.~.-,i; l<1f>.c;, rlcvr _opinar pelo indc.;f~r.imento dn rPrpreriment() . 

4 Sala rla. Oommissão de Obras Publica!~, 2 de Julho de 19~. 
-Alam: Prata. Pre.<;idente. - B(YIU)rato Alves. l\~ator . - Pt~ 
''r..~ R~?bell(l. - · L. Corr~a. de Brito : - Veiua ltfirànda. - J,la
,IO~l Reis;' - Po:rbosa Gonçalves .: 

I 

i\fan0r-l Tnmandarf! lTch~::.. cidadão hra.<:.ileiro, domiciliufi,, 
~m ~. Paulo. reqncr ao Congresso Nac.iooal a coneess!o para 
es~~lcc~r uma linba àe navegacão no rio Paranapaoema. no 
trl!cho eom-prehend:l.do ~mtre a cidade de Salto Grande e s. 
confluencj~ desse com o rio J>araná.: · 
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· A Commissão de Obras Publicas entende que o reqUerente 
não apresentou prova de idoneidàde ,e qUe deil:ou de instruir 
Q seu requerimento com o orçamento e planta das obras de 
grande vulto que se propõe e:tecutar e que, além disso, exor
bitou rios pedidos "de isencão de direitos e de favores que, por 
via . de regra, · são concedidos em casos taes. . . 

Examinando assim, com meticulosidade, o pedido, a Com
missão technica da Camara opina pelo indefer1mento da pre-
tenção. · 

A. Commissão de Finanças, de pleno acc6rdo eom a de 
Obras Publicas, fião põde aconselhar á Camara que conceda 
O!! fa,•cres pedidos, que são· os seguintes: 

Direito de apropriação de terrenos precisos para as obras; 
Coustruccão de linhas telegraphicas e telepbonicas mar- . 

ginaes, para a empreza e para particulares; · 
Isenção de direitos para todo o material; 
Privilegio por 90 annos. · 

Sala ria ·-commimssão de Finanças, 18 de dezembro de 
1920. -·Carlos de Campos, Presidente. - · Octavio Roclta, 
Relator; - PfJ.checo Mendes. -:- Cincinato ·Braga. - Carlos 
Marimiliano. - Sampaio Correa.· ....,...... Alberto Maranhão . -
Ramiro Braga. - Sou::a Castro . - Qacar Soares. - Celso 
Bnyma. · · 

·X. 59 - 19<20 

Jfm1da m•clât•m• o t•equeJ•imcnto ele AliJel'lo <la Ol:ivci1•a Jfnin 
· c outro, engenltei·ros, so1Jr·,1 a r1ue.\·liio dP cnnstJ·ncçtio 'de 

COSCIS lJal'atns .. . 

· O requerimento de Alberto de Oliveira i\laia e outros 
engenheiros trata da questao de construccão de casas baratas. 
Ao requerimento acompanha um longo memorial lembrando 
alvitres, aconselhando soluções. 

. O assumplo, motivo do · requedmenlo, está plenamente 
resolvido pelo decreto n. 4 .209. de H <lc dezembro de 1920~ 
que autoriza. o Poder E."tecutivo a construir casas p:lra ope
rarias e ,!)roletarios ' P. dá outras providencias. 

Por esse motivo ·a. Conimissão opina pelo arehivamP.plCI 
do re.querimento, assistindo aos ~eus signaLa1•ios n. liberdnrlt~ 
de se dirigirem Pll..O Podt>r E~ecutivo ora ll>PfHJ.rnlhndn pa!'a 
solver a questão . 

Sala das Commissõcs. 21 de dezembro de 1920. - Ca1•tos · 
O.e Campos, . Presidente. - Osca1• Soares, Relator. - Pacheco 
Mendes. - Cincinato Braga, - Carlos Ma.rimília.no. - Sam~ 
p(l.io Corrêa. - Rami1·o Braga. - Souza Castro. - Cels11 
Bavma. · -



C(rnara aos Depctaaos- lmiJ'esso em 2910612015 10:19- Página 7 ae43 

.São snccessivnmcn!l' liclos <' Yão n imprimir ~!': ~l'guinles 

PRO.TE:CTOS 

N. 26 - Hl?O 

Emendas do ·senado oo projecto 11. •2· B, dt! 1920, da Cama1·a, 
que auto·ri:o o Oot·errw (1. despenâer 250:000$ com a 
1•eedi[ico.çi'io da Al(ana'eaa de Al'Oca.:iú, e dá outro.~ pro
?:iderwia.s; com. pa!'ece·r dn. Commisstio de .Finan~~os f'avo-
1'GVf.'Z ás l'i!(eridas e1rte~1dos 

O projeeto -aut.oritando o Governo a reedificar a Altan
dcga de Aracajú, e a adquirir uma. lancha, movida a. gazo
l!nn, para o serviço da mesma alfandega, foi emendado pelo 
~enado, tornando taes medidas extensivas á Alfandega de 
Yictoria. e á. delegacia fiscal da referida cidade. 

O projecto é sob i'órma. autorizativa, cabendo ao Governo 
.inlgar tambem: da sua conveniencia e opportunidade e tendo 
f) Senado solicitado info:-macões sobre as emendas propostas, 
n Ministro da Fa~enda prestou-as, favoravelmente, deela
J'::mdo· serem as _providencias necessarias e imprescindiveis.l 

A Commissão de F1inancas é dé i)arecer que sejam ap .. 
p·ovadas. as emendas do Senado. . . 

Sala das Commissões, 21 de dezembro de 1920. - Catws 
rtt! Campos, Presidente. - Ramiro Braga, Relator. - Pa
t!.rco Memll?s. - Cinr.i-naf(l B1'li{Jfl. "- r.ar·lr..<: Ma:r.i il!'ilirutn •I 
-Sampaio Corréa . - Alberto Maranhão. - So-uza Cast-ro.: 
- Celso· Bayma. 

F.mer.drzs do Stmado á p1·oposir.ão 
da Camara do$ Dep-utado/f, au
luri;ando o Govemo a despende1· 
250: OOOS com a t•ce<lifweção da 
.~lfanfkga de Aracajú e com a 
acquisicão de uma lancha para 
11 ~ert•iço da mesma Alfandel?a. 

N. j. 
Accrefl:lnta-•o no anal do 

~rt . i .•.. . «e 300:000$ com a 
oonsh·u~ do odlflnio destinado 
i. Alf:mdegn. e :'l Uele!acla. Fiscal, 
tml \'ictoria., E~tado do f:sp:rito 
Santo. 

N. 2. 

Projecto 11. ~ R. à~: 19qD, da. Ca
ulara, emenclado pelo Se,acto. 
aut<wizando o Governo a despc1t~ 
der !!J!í(J:OOO$ com a reediflca
ção dft Al{andcga de Aracaju e 
ti á outras providel1cias. 

O Congreao Nacional deerota: 

Art. f. • Fica o Govorno :uúori
zaclo a despender a quantia de 
250;000$ eom a r.eediíicaQliO di 
Alfandega de Aracajú, inloao, ou 
em outro sitio que seja jul~:ldo 
mais conveniente . 

Accrescente·se 110 final do · Art. ~.° Fica igualmonte o Go ... 
at't. 2."-u e:W:OOOS para aequi- vel'nO :l.ntorizado a despendel' ' :1té 
~iça.o ci~ uma lancha para o ser- 2.0: 000S oom a :lcqnisír:ão de uma 
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viço aduaneiro do porto da Victo
ria., Estado do Espit·ito Santo. 

Senado Federal, 1!5 ele dezem
bro de i920. -Francisco A.l~aro 
Bueno de Paiva, Presidente. -
Pedro da Cunha Pedrosa, 1 • Se
cretario interino.-· Hermeneg·ildo 
Lopes de Moraes, 2• Scm·eta.rio in
terino. 

lancba, movida a ga.zolina, parn • 
o serviço externo e marítimo d;~ 
mesma altandega. c· · 

Art. 3. <> Revogam-se as dispo
sições em contrario. 

Sala das Commiswes. 14 de a.gos, 
to de !920.-DoTval Pnrto.-Ra1•
Sá.-Prado Lopes. 

Proviàencia solYre (/. ligw;1io dlls linhasf~..,'1'1!l/.s c lelearapl!icas do Bnt· 
.ç·il com o Paragwy e a Bolivia, com substit?ll.i'llo da Cammi~s~lo ri~ 
Obra:~ Puul·icas . e pm·ecer da de Fitum.ças, fm,omvcl ao suh~t.i
t?ai·IJO 

•E!Il coosequencia. .da deliberaç.ão una.aime adaptada na nossa 
ultima. reunião ordina.da,. v~uho submetter á ápreciação desta. Cotn· 
missã.o o substitutivo,. qne modifica em alguus pontos o disposto un 
projecto de lei n. :1.92, 1920, apresentado á conside1·a.ção da Camar:-. 
pelo Deputado por 1\fatto Grosso, Sr. Anniba.l B. Toledo. 

O brilhante par·ecet• anuexo, elaborado pelo illustt·e t•clator, De· 
puta.do'Elpidio de Mesquita, depois dJ! a~pla discussão no St.!io da 
Commissão de .Obras Publicas, foi tomado na devida cousidera.çil.o 0. 
a.pprovado, em pa.t'te, pois que esta Commissã.o concluiu seu estudo :L 
respeito, a.cceita.udo o projecto com as ligeiras modifica.çôes decorren· 
tcs do voto em separado, que tive a. honra do apresentar e qne roi, 
por unanimidade, approvado, no momento àe se realizar a votação, 

Essa justificação, que apresentei por esccipto, acba-se eXJlrrsto no;; 
seguintes termos: · . 

« Voto com restl"icções pela a.cceitação deste pl·ojecto e, not.tda.
mente contra o que dispõe a lettra d, art. 1.0 , fixa.ndo a. subvcnçlu 
de quatrocentos contos de réis a.nnuaes para a na>cgavão flul'i:~i dr• 
Matto Grosw, navcgaçao que não foi oQ.jecto de estudo tlCSt;J. conJ · 
mis.o;ào e sobre a qual nli.o se refe-rem as informações :mnex:u;, prc::-
t:Ldas peles Ministerios da Viação e do. Exterior. . 

,. Quanto aos OlltL'OS pontos, no concernente ús iig~u;õcs rCl·ro
viarias c telograpbicas como as l'Opubliea.s visinhas, assim como o 
a.ugmento de e!Iicienci:t. da estrada de feL·ro Noroeste do Brasil. 
penso que o pro,iecto poderá. set· appt·ova.•lo; pot" ~e ü·:t.t"-l.". rh~ 
uma simples aqtol"iza~.ão do Poder Executiv-o, que julgará d;~.~ 
opportunida.des. ~ 

O projecto primitivo, o p:trecet· . e o YOto em separatll• rr11, 
foram distribuídos para elaborar as modificac~i'íes convenientes. rl•' 
a.ccõrdo cem o críterio udoptaclo p~la commissão no corl'e~ dll-
discussio. . · 
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Tendo em vista. pois, ~s conchlSuC'.:; assentadas. -em t·elaç1i.l) a(l 
· objectivo deste pl'Ojecto. venha submetter á vossa n.ppro,·:H;.fio o 

seguinte substitutivo ao projecto n. 1\12..-i 920: 

Substitutivo: 

O Cong~so Nacion~l decre't.a: 

Arf. i"· Fica. o Podex·-Executivo :~.ut.ox·izado: 

a } t\ promover como julgar mais conveniente n. liga~.ão ti.1s li
.. nh:lS fel"reas e telegraphic~ do Brasil com a~ do Paragnay c Boli

vi:t,- bem como os melhoramentos de qne necessitam os-rios Para
;nn.y, S. Lourenço e Cuyabá. para !'acUidade de sna navegação; 

b ) A realizar os convanios internacionoes que forem nece.~~ .-i~ 
para essa obra de appro:<imação sul-americana: · 

c ) A adopt.ar em rclaçli.O á· Estrada do Ferro Noroeste do 
Brasil as providencias e o regimen que julgar mais acet•tados, a fim 
de dar a. essa via fert·ea a efficiencia de rtuc carecer não s6 comt) 
linha estratcgica, mas t.ambcm <.:omo linha. cconomica. dC'.<;tinada a 
e:u·rea.r parll. o porto de .Santos a, import;u:ã.o e cxport:t~~io dw 
Ma.tto Grosso Pa-ragua.y e P.olivia Orient~1.l. . · 

Art. 2°. As despczas respectivas serã(l CllSt.cad_as pol' meio d~>, 
oporaçues·de cr·edito realizadas rlirectamente pelo Gon~.rnn n o paiz 
011 no estrangeiro. 

Al't. 3° . . B.cvogam-sc as disposi~ües em contr~trio. 

Sala das Coromissões, i 5 de de?.embro ne 1920 .-Alao1· Prt'ltn, 
pt·esidente.- Bcn·bosa Gonçalt.•e.• . relator. -.-:vdorr. Mi·ra.nda.- Pe
reil'a llebello. -Jfanoel ' ll.ci~ . - Hont>l'n.lo .4..lve!l.'-F.lpidin. de Me.~
quUrt.~?.?rcij'/l de Lyl'a. ' 

PA!tECFll. 

O pl'Ojecto n. i92, de i920. providencia. sobre ·.'1. liga~.ii.o de li
nhas ferreas e telegrapliicas do Bra!;il com o Par;tgna_\' e a _nolivia e 
rlá outras providencias . · 

Sobre cllc foi otivido o Govemo qnc dcn as se~uint.cs inror
maç.õcs: 

A Inspectoria de · Estrarlas j ulga que o proiccto JiJCre(:e np
pl'Ovac;li.o. po1-que é nma auctorjsa<;~1o "' ser estudada. pelo go\'P.ruo. 

A Rcpart.it;ão Geral dos T-ciP.graphos p en!"a que as r c
lnçú~s polilkn () commercinr;; rx ig·em ha muit.IJ (]nr. ."r- PSt.'l
hclr~a meios rapidos de commnnicaçiio cnl.re ns dois paiz11:; , 
desc-endo a _de lalhc-s sobre a lin~'t toleg;raphir.a pro.ier l.arla, 
cujo custo não póde exceder d e 200 contos . 

O Mini.st.crio do Exterior. que tnmbem foi ouvido, reputa 
o pro.iPcto dig·no de apprm·ação pela Camara (' rtr r eal t lf.i 
lidarle. rm longa '(' fl1ndamcntadn. exposição .. 

Sobre o assumpto :t Commissão de Olwas Publicas jú de
libel'ou üm Jong·n discussão. ndoptando o substil.utivo do il
lustre e competente deputado rio-gr andense Sr . Barbosa Gon
_çalves. 
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A Commissão oe Finanças nada tem a ohjectar qUanto aõ 
snhst.ílutivo da commissão l-1?chnica, que j_tí e!ltudon o :1!1-
~nmpto. 

PropriamP.ntc lerá a commissão de da~· seu parecer sobl'e 
os meios fina-nceiros, consubstaneiados no art. 2-0 do projccto., 

Tr3llundo-s·, dé uma an~oriz:u}ão l' devcnd(l as despe1la,; 
st>r úustcadas por uma operação df! ct•cdito, a Commissão de 
F inança!; . acceita integvalmcnte o substitutivo, habilitand() 
assim o governo a realizar obras que ~·He· :i.'ep'lta convenientes 
f! deixando a ~stc a opportunid:l.de rla -e.~ecuçãQ quanto á parte 
financeira . · -' . . . 

Sala ·das Commissõcs de Finanças. :!.8 de dezembro de 1920. 
- Carlos de Ca-mJJos, Presidente. - Octo:vio Rocha, Relator. _. 
Pacheco Mendes. - Cincinato Braga. - CaTlos !Ja:~:ímiliano.: 
-Sampaio Con•eia. - Sott.za Casll'n. - Cd.~o Ro,ym.a.. - Al
he~·tn Mamnhiio. - Ram-h·o Br·aaa. 

PRO.JECTO N. 192 - Hl20, 

O Congre:::so Nacion:l-1 decreta: 
ArL 1." Fica o Podrr Exccut.ivo nuüwjzado: 
rr.) a promov('r, romo julgar mni~ conveniNü-es, a ligação 

rlas linhas ferreas e telegl:aphiea.c; do Brasil com as do Pa
raguay e Bo!ivia. bem como os melhoramentos do que neces
~itam os rios Paraguay. S. r~our~nço e Cuyab:i. pat>a facilido.de 
ele sua navegação; . · 

b) n -realizar os, eon•;enios internaeionae3 que forem ne. 
r.rssarios para. essa obra do approximação sul-:un~ricnna; 

v~ a :Hiopt.ar Pm rrlação í1 Estrada rle FC~rro Norocstr do 
Brasil :.s providencias e o regimen que juJ;ar mais acerfados,
afim de dar a essa via-fcrrea a effici~ncia de que :earece não 
só como linha estratcgica, mas tambem como linha economic~ 
dP.sl inada a !'arr~m· para r, por to de ~ant.os a importtu:üo r. rx
portaç.ão de :Mat.to-Grosso e Bolívia Orient:ll; 

ti.) a snl;vencion:u· com ltOt;):OOO~, por anno, a navegação 
hrasileira na linha fluvial cl~ MaLLo Grosso. desligando esse 
serYiço do Lloyd BrasilC'iro pnrn constt'llil' uma empreza ath 
l.onoma. 1 

·. Art.· 2.~ As despezns .respectivas serão custeadas por, 
meio lle operações de creàito realizadas dircctO.m€nte pelo Go
vC'rno, no paiz ou no estrangeiro, ou por me.io de accõrdos com 
e~tidades financeiras que :>c proponham a ::'wnccer os ca
plflles e executar· as obras., 

Art. 3.0 Revogam-se as disposiQões rm .r,·:mtrario. 

Sala das Sessõ('s. 29 dP JulhO di! 1920. - Annibal B . Tn-
-ledo. ... · 
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'SESSÃO é ·t 22 DE !>EZEMBRO o't· '1920 

N. 2·W- 1920 

Cr~o. 1nais um logm· de cru·tei?'O f!m. Auu.ruoca <> o~ttro em. Bae~ 
prmdy: com. parecr.1· crmtrario rln Com.m.iss1ío de Fi
nnnça.ç • 

. O projecto u. 249 crêa mais doi!> logare~ cl~ cartniro em 
duas localidades de Minas Geraes. 

O servico de correios está sendo Jeito, rc:1Imentc, de um 
modo insufficiente, mas não só_ om Minas Geraes, como em ' 
todo o Brasil. 

Os lagares propostos são ·neccssarios c a !lrovídcncia re
clamada pelos illustres signatarios elo projecto traduz uma 
rnédida de serviço publico . · · · 

Mas, o Senado está tomando providencias para reformar 
o serviço de correios de um modo geral, dando para isso um 
avultado credito. 

Si n C:lq1a.ra approvn.r essa excellentc mcliida terem0s brr.
vemcntc o serviço de correios melh·)rado c attcndida' a si
tuação das duas locn.lidades a que s·c refere o projecto. 
. A Commissão ~ de Finança~ opina pela re.leição do pro-

: Jecto, nos termos e pelo. motivo do parecer acima. 
Sala da Commis~ão de Finança!'!. 18 r1c dezembro de 1920.; 

- Carlos de Campc.s, Presidente. - Oc!avio Rocka, Relator 
- Pacheco Me-ndes • ......_ Cincinato Braga. - C" arCos Maximi-
liano. - Sampr,zio Corrêa. - Alberto Marmzhiio. - Rami-ro 
Braua. - Sou::a Costro. - _Oscar Soo:res. - S1Jl.~o B<ryma. 

PROJECTO' N. 2&9 - DE i 920 

O 'Congresso Nacional rcsoh:c: 
Art. 1.0 -Fica m·eado mais um Jogar dn c:trtP.iro em AYll

ruoca e outro' em Baependy, abrindo-se os neçessarios cre-
ditas. · 

Arf .. 2.0 Revogam-se a s disposições {'m contrari~.-

. Sala das Sessõt's. 3 rlc agosto de 1920. -Antero BotP.7.ho •. 
- Francisco PnoUello. - A1lleri'co Lope.~ ., 

N. 2s·~ A - 1920 

AtLtoriza a construc~o de casa~ pant. a~ a{lcncias do Con·eio do Estado 
do Rio àc Janeiro, tendo prtl'eCCl' da Commissão de Finanças con~ 
trm•io ao p1·ojecto 

O projecto n. 282, de i920, autoriza o Governo a mandar .con
!:tL'uir casas para as agencias do Co1·rcio do Estado do Rio de Janeiro, 
dispendendo para tal fim a.té a importancia. de 300:000SOOO. 

Não ó somente o Estado do Rio qu~ se achn privado das inst:l.lla.· 
çr~BS de que cogita o -projecto. · 
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A Commissã.o de Finanças senth·-se-ia. . satisfeita em 11cceitar n. 
providencia de que cogita o projecto, si folga~s !'ossem a.s condiçli~s 
financeiras do paiz que, no present.e momento, lncta com sérias tii1U
culdades para proseguir nas obras de ma.ioL' urgeocia .i á. iniciadas.. 

Esta circumstancia forC(a, pois, a Commissã.o do 11inanças a acon
selhar a rej eiçã.o do pr<~]ccto. 

Sala da.s Comrnissões. 18 de dezembro de i920.- Carlos de Cam
pos, Presidente.-Pachec·o Nunes, Relator.- Cincinato Bra!]a.- Al
berto 'lfaranltão.-'- Carlos llfaximiliano.- Sampaio (.!orrên.- SoJ1;rt 
Castro,-Itamiro Braga.-Gelso Dayma. 

PROIECTO l'i • 282 - DE ~-920 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1. o Fica o ·Governo au.tol'i:;o;ado a mandar constl'uit' C3.~S 

para as agencias do Correio do Est:tdo do Ri~ de Jancieo, dispendenclo 
pa1'a isso até a importancia. de 300:000SQQO. 

_ Art. 2. o Revogam..;~c a.s pi.<;posições em .contrario . 

. Sala das sesSões, 4 ele agosto de !4J20.-Norivn! Som·cs de .Frtita.h 

N. 23G A -.i 920 

Auto1•iz.a o prolongamento da linha telcg1•aphica, de Lavra~ a Carmo elo 
Il.io Cla1•o ; tendo J1a?'Cce1· da Com.missão de ()bra.~ Publica.~ e 
7.1arecer c emenda da de Finan~:as, {a-r;o1·avei.~ ao prqjecto 

A Conunissão de Obl'as Publicas tomando conhecimento do pt•o
jccto n. 236 A, de i920, aconselha a sua. approva.ção. Emittindo pa
recer sobre um projecto de igual natureza tivemos · opportuuidade de 
mostr:lr as vantagens da continunção de linhas telegl'aphica.s. 

Desnecessario repntamos nssiro adduzir novas consider:~çOOs jn~
tificatiVól!; trat~d()-S(} de projecto visando objectivos semelhuntes. 

Quando tivermos estabelecido sobre a superficie deste yasto paiz 
um;~ grande rêdc de communicaçõcs telegrapbi<;as teremos raciUta.d o 
a(ls nossos pa.tricios com um servic:,.o que é hoje nã.o uma. necessidade 
opeoas mas uma exigeocia da_ ;-id& moderna . 

No j:í citado parecel' mostra.mos eotn.o que o. Estado de 1\Iin;H 
Ger:re.s com um<l are:1. maior que o d<t. Bahia e com uma. populaç.ào 
tluas ve?.essupetim• que este, tinha menor encnsão oe lin'!las c àesen~ 
Yolvirnento de fios conductores. 

Jnsto pois ~o~ parecen concot'dll.t' com o projecto em esturlo. 

Saln dns Commissões, 16 de dezembro de 1920- Alaor Prata, 
presidente.-Pires Rebello; rela.tot• .-Vei:Ja 1Tiranda, -Barbosa Gon
r.alve.ç.-Pereira de /,yra.- Manoel Reis.--E. de Mesq?lila. 

PAl\ECY.R DA CO~IllllSSXO l>E PIIfANÇAS 

Os SL's. Deputados Zoroastr_o Alvarenll::t. c F. Paoliello ~uiJ
metteram ao julgamento da Camara o pl'ojocto n. 226, de :1920, 
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.f;ESS.~O ~:M: 22 DE DEZEMDRO DE 1920 

:wtoriiando o Governo a pt•o!ongar a linha -telephonica nacional <.le 
L~vras a Carmo do ruo ·Ciaro, passando por Vi!Ia. Nepomuccna, Dól'?-~ .. 
-da Boa. Esperança. G Tres Pontas, em Minas Geraes, podendo · nlmr 
os necessarios crcditos. 

A ComC!Jissáo de · Fiuaoçàs nada. tem a. oppôr ·á approvaç:to do 
Ilrojecto, cuja necessidado já foi unanimGmcnte l'cconhecida pela 
Commissao de Obras Publicas, ma.s . :\ccrc:;centa a. seguinte .c:nenda, 
q_u~ se relaciona com as possibilidades financeiras do futuro exer
ClClO: 

Onde se diz «podendo abrir os nece5~ar-ios m·editos», de\' C dizer
sc:-fica atttot·:za.do a. sa~isfazer os in~ltitos do projuct~ com os t·e
~ur.>os da verba que pa.ra fins analogos figura. no l.}rrt<Lmento da 
Via.ção pa1·a. o futuro exercício. · · 

EMENDA DA COAiliUSS..\0 

Onde se diz t<podendo abrir os neccssarios Cl'euitos,., diga.:.sc: · 
-com os recm·sos da verba que pa.ra. fins identi~,;os figll!'ot no Or~.a.-
mcnto da Viação para. o exet•cicio cie 19:!:1.. · 

Sala das Commissões, 18 de dezemb1·o de i\!20 .- Carlos de Cam· 
pos, [>residente.- Pacheco ;llendes, Relator.- Gin.cinato TLn.t[l •l.
.1.lbc1·to Maranhão . - Carlos Maximiliano.- .Sãmp aio Cor r é a.- So?tZf.?. 
Castro.- Ramiro Braga. -Celso Bayma • 

.PRO~ECTO ~. 236 - i 920 

O Congl'esso Nacional resolve: 
Artigo tl!lÍCO. Fica o Govemo. :~ntorizado a. proltmga.r a. liLlha. 

tclcgrapllica. u;tcional de Lavras a Cn.rmo do Rio Ctat·o , passando por 
Villa. Nepomuceno. Dôl'CS da Boa E,;pel':mça., c Tt·e;; PontM, em ?llina.s 
GtH'acs, podeudo abrir o necesario credito ; ra\·oga.d;ts as disposiç5cs 
em contrario. · 

Sala. das·sessõas, 3i de julho de i!J20.- Zoroastro ..llMrcwta . 
.... F. PaolieUo. ·, · · 

N. 484 A- :1.920 

;i[!tnda 'I'I!Oti"ICr !Í ac/.ioi.tladc os sffi.r;i.ar.s ttfl.ILÍStiaios r~la lei n. SIO. de . 
· ·JS/}5,· qw~ se demitti1·am clut·ant~ o perioclo t!c Jvus an;tOs ·.:sta/Je- . 

lc:ciclo$ como -,·cstt·icção pelo § i • d!t mesma lt:i c cla1tdo outras 
prouidcncias com p t1'CC~ I· fat•o,·a•;cl d<ts Corami.çsões rle Marinln 
c Guerra c de. Finanças · _ ., 

(Do Senado) 

A' Commi.:;.:;iio de :\la.dnha. e Guerra foi pt•csent~ o projccto ·D.ppt·o·-·
vado pelo Swa.do ms.oda.udo l"C\'Crtct· á. ;wtivi<:lade rnilitat· os officiaes 
armístiu.do.; pela lei u. 3Hi, du -1895, qne se demittira ·u do sc:wvir.o du-· 
rautc o periolo <.lo;; dous an nos c.-;t .. 1.bclecid ') como rastricçã.o do § i • 
dessa. lei fica.odo-llies estes extensivos os despositivos da lei u. 3.!78, 
de 30 de outubro de i9i6, para. o fim de occuparém no quadro Q F. ' 
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por olla. m·eado, o" po:>tGque lb.e competh• como se l10uvessem pernHl.· 
necido no se1·viço, sem direito entretanto , a qualquer vantagem 
p6cuniari.a correspondente ao pol."iodo decorrido da data do exoneraçao 
até a. de reversão. ' · 

A Comwissào 6 d(} ()al"Ocor qLtC o projocto póde ser acceito pelCt 
Cama:ra. ·' 

' 
Sala das Comtn.i.ssOes 30 de novembro de 1.920. - Si-meão Leal, 

Presidente, vencido.- Saíles l'iffw, Relator-- Osol'io de Paiva.. -
Joaquim Oso1•io, vencido.-Jfçwio Hermcs.-Seueriano .• IIarqm!s. 

l>Al\ECEII. OA CO~IMISSA'O ,DE FINANÇAS . 

11' Commis~ão de Finanças foi su!JUH;}tLido o ·pl'Ojccto t.lo Sana.do 
mandando I'àverter á. actividade militar o,; olliciacs a.mnistia.dos pela 
leí n. 31.0, de 1.895, que sa demittira.m dnra.noc o pcriodo dos dou~ 
annos, estabelecido como restricç.ão na citada lei, pa.ra. o fim de 
occuparem no quadro Q. F. o posto que lbes competir como s.e hou~ 
vessem permanecido em serviço. 

O projecto é concebido nos segui o te:> termos: 
Art. !•-Revertem á aetivida.de militaL: os officiaes amnistiados 

pela. lei 3i0, de !895, que se demittiram <lo serviço durante o 
poriodo dos dous &UI).OS estabelecido como r0stricç!i.o co § i 0 da'l53. 
lei, fica.ndo-llles e1."tensivos os disl,}ositivos da lei n. S.i-;8, 'de 30 de 
outubro de i!Hu, para o fim de o~cuparem no quadro Q. F. por elle 
cre&do, o p03to que lhes competi!· como se houYessem perma.uecidf) 
ur:l serviço, sem direito, entt·cta.uto, a qualquer vantagem pe
cuniaria. correspondente c.o periodo da. data da cx:onm·açã.o até a d:t 
rovcrsa.o. 

Art. 2."-Revogam-se u.:; disposições om contrario.,. 

O projocto L'eferirlo foi apresentado 5. considcl'ação do S~nado pelo 
illwtt·e.Seoador Ir·lceu Machado. 

Cogita. da. ravér.sã.o ao. serviço activo· dos o!Iiciaes que tomat·am 
parta na. Revolta da. Armada de 6 da setcmtH·o de :1.893 depoiS 
atnuistia.d~ palo Dee1·eto Lcgislati<;o n. 3:1.0, de iS95. 

O citado decr-eto u1o I)eL·mittia aos officiaas L'avolt)~O~ reg1·essar 
a.o serviço activo seu-lo após dous a.nnos da. data etn que se apre;;en~ 
tas.~m á autoridade competente, e, depois desse prazo, se o Po.lcr 
E~ecuti.vo assim o julgasse conve1üente (art. ! 0 § i • da citada. lei). 

São estas o:;; termos te:ttuaes da lei ·: 
§ u· Os otliciaes do Exercito e da. Armada, a.tnnist.iadQ:S por e~ta 

lei, uão pr>dcrão vo!trzr ao sert.'iço aclivo antes de daus annos, con
tados da. data em que se apresen~a.rem á. ;autoridade competente, o 
-ainda ãepois desse pra;;o, se: o po::ler executivo julg:zr conveniente. 

§ 2. D Esses officia.3s, emquanto nã.o re~-erterem a actividade, 
apenas 'Vencerão o soldo de suas patentes. · 

C()mmentando esta disposiçd.o lega.l, o ctnillente Sr. conselheiro 
Ruy BarbJsl, no seu livro A.mnisti" Inversa-:~.cceatuava. que a me· 
djda votada pelo Poder Legislativo degeneL·a.va para os· officiaes 
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a.mnistiados, llm uma triplicc pena, em que eram promiscuamente 
envolvidos todos os militares da Revolta de 6 de setembro. . 

Esses officiaes, dizia o eminente jurisconsulto, 'P''imeiro, ficarià.m, · 
pelo prazo nunca inferior a d011S annos, e:ccluidos da. actividadc mi
lit.·u· ; segundo, só ,-cuceciam, durante esse período, o soldo c:le sua.3 
pntentes; istO é, seriam prh'aáos pelo tempo que ao Governo 
aprouver, das out.J.·as vantagens pecuniams assegnradas pelas leis do 
Exercito de mar e terra aos ofiiciaes ainda quando não se achem no 
cxercicio de commiSsôes ; terceiro, não contariam esse tempo de 
inactividade senao pa.ra a retorma : o que quer que dizer que dei-
xariam de ~ontal-o para as promoções. . 

Protestando contra. a. violencia do Poder LegislatiYo acentuava 
ainda o maior dos nossos jurisconsultos : 

«Sobre os proscl'ipios do estado de sitio de 1892 reivindiCQtt 
cl'pt·e:ssameote o Pllder Executivo o a.rbitrio de prouunciar penas, c 
penas ~•m limite de tempo. Agora o Podet· Legislativo, assumindo o 
de julgar os rcvoluciorw.rjos de :1893, crêa. para. elles um castigo, 
cujo termo deixa a escolha do chefe do Estado. , 

Estâ. nas mãos destes prorogar indefinidamcutc o prazo de 
inactividadc ímpost(l pelo decreto do a.nno passado aos officiacs. 

Quanto JDais durar ess:r. privação, mais (1•oua:a será a ill6istcn~a. 
dos in!cressados em I!ÔI'C"I)ial-a.. As victimas h·llo desanimando~ Os 
t.riumphos succossivos da. prcpotencía. ir-so-hã.o t:onsolidaudo c.m 
r~cto tlcfinitivo. Um após outro os esbulhados kJo ab1iuào mão oo 
um direito inuti1. E, quando chegue o termo da penitcn~~a~ tal'it:z 
bem poucos apro\-eitem a ser o d~ concessão da ·for•;a. 

Se o Cougt•es;o dá ao Presidente da. Republica o direito de «longctr 
a. seu talante a inha.bilitaçã.o de servil', que impoz aos officiaes, o Con
gresso dá·lhe a faculdade evidente de perpertual-a.••· 

· Destítuidos e . suspensos das funcções de officiaes do Exercito e da 
Armad<t, -reduzidos na. sua. antiguidade c nos seus :vencimentos. os 
amnistiados da. revolta de 6 de setembro, punidos pela. legi.~latura. or
dinaria, ficaram assim a. mercê do Poder Exe:;utivo, do cujas gt-a~s 
dependia. ainda, após dous longos a.noos de restric<;,ões, a volta oi. cílc
ctivida.dc dos :seus postos militares • 

. Se houve oíficia~ quo solicitaram domis:>ão do· ~rviço nesse iu
lct·ragno, mat·cado pelo L~la.tivo, para. se uiio submt.:tterom á humi· 
lhar;.ã.o de uma amnistia. coatral'ia a. t odos os antecedentes bistoricos, 
1110 se poc.lcria. dizer que a. demissão solicitada lb$e o producto• de 
uma vontade cxpontaue<t das épocas norma.es, mas a conseq1leacia. da. 
coaç.ão de um Podet• contra. o qual o amn~-tiado tomara. armas e a 
(]uem t.eril~ de solicita1·, llmnilba.do, osfavot·cs do regresso á a.ctividade. 

· O rn-opdo Cóngrcsso, em 18'J9, reconsiderou em pa.t·te o acto de 
1895, mandando contar tempo de deserç:!.o o da. reserv.-:t dos officiaes 
Je.fót•ma. a aproveitarem todo o tempo "decorrido, desde a d~ta. d& 
conclusl!.o da. vida escq1a.r, como se não tivesse bavido a menor in~ 
tert·upção. {Lei n. ã33, d<S 3 de dezembro de :tsgs, e decreto riu~ 
met·o 3.3ô2, de 2:i de agosto de !899) . 

Os que, porém, d(.-saniroaram no xneio da jornada, desesperando 
tie qualquer medida reparad~~- para as restl'iCÇÕe:$ da a.mnistia ele 
!89S, nã.o aproveitaram as leis posteriores. 
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· Suppondo fixos c definitivos os actos legislativos de 1895, o orficial 
que abandonou voluntariamente o ser-viço militar, looge estava. de es
l)era.r que, em HH6, se a.bolissem complcta.mente todas as rest.ricçõú,; 
impostas e se desse remedio a dezenas de preterições. 

E' natural c é justo que desa.ppat·ecida a lei de 2i de outubro de 
i8~5, desappa.reçam, como conse.quencia, todos os à.ctos della. . ot'igi-
narios e decorrentes. · · 

O projeeto qo Senado, Üos termos ei:n que se a.cha formula.do, é 
pois, <cum complemento neccssario e logicoda lei o. 3.i78, de outubt·o 
de i9i6, que aboliu asrestricçOes postas ás a.mnístias de 1895 e i898, 
salvo quanto ás refeeentes a 'l'en cimentos e v:~.ilta.gcns pecnnia.rias, 
uma vez que as demissões oceorridas dentro do período da' restl'ic~í.\\ 
estabelecida na. lei de 1895, se originaram dessa mesma restricçil.o 
como declara o 1\finisterio da l\fadnlla na sua.- iufol'maçã.o a.o Senado. 

O voto claro e incisivo do illustro Senador Francisco de Sá pl·ofe
l'ido n:1 Coromissão. de Finanças em i'li7 tem os seguintes fondamentos 
comiu~;entes: _ . 

· · O projecto n. 23, de i9iô, do Senado, pt·evu a indus;.1.o tlo ·qua.
d!'O Q. F., creado pela lei n. 3. i 78, de 30 de outub1·o da.quellc anno, 
dos officiaes amnistiados pela· lei n. aiO, de 1895, «que demissionar;Lm 
dnrante o periodo de dons annos, estabelecido como restt·ic~ão veio 
§ :1.• dessa mesma lei>), 

Sobt•c c!le: emittiu parecer fa.vora.vel a. Commiss~o de !'r[al'inha. c 
Guerra,._ Antes de formulat· o seu, entendeu nece$a.rio a Corumisslí.o 
de Finanças pedir escla1~ecimeutos ao Governo. ' 

Respondendo a essa. solicitaçã,o, declarou· o Sr. ministro da. Gurm·a. 
qna_nenhum Qfficia.l do l::~erl!.ito amnistiado :pediu de~issã.o durante. o 
penado de dous an11os a que se refere .o . pi'OJ ecto, ficando este, PfllS, 
em parte, sem objecto. · · ' . 

Affirmou o Sr . .Ministt·o d<L l\ia.l'inha reput;w o projecto «Um com
plemento logico do decreto n . 3.i78, de 30 de outubro de 1911), que 
e.xtioguiu .as ultimas restricçõeS pastas á.s amnistias de :1898, por isso 
que taes demissões se origina.r~m dessas mesmas restri~.õe::. 

• . _Dessas infot•mações, das que lhe · troux2-ram os interressados do 
outras indagações a. que.so proc9deu, conclue a ·Commissão que á me
dida proposta. obedece ao m~:mlo genel'oso pensamento ·que inspirou 
ao -legisladot· de i:li6. Si foi o intuito deste apagar todos os vestigios 
de luctas que a amoistia incompleta deixava. sobreviYos, necessario 6 
..:orri.gir, quanto da lei.depender, as situações -pessoaes CJ'ea.das por 
aquellas)utas. , · 

M!ls pa.t·a. que esse fim seja. attiogicr'o de modv completo, justo é 
d_esappareça. mesmo a res.tricção que ainda o pt·ojecto deixaria subsis
ur 53 que o beneficio da lei se extenda <LOS dornittidos em consequcnciu. 
de revolta, Jôra do periodo alli 1ixado •· · 

Quasi nullo.e· o alcance do pt•ojccto, de ponto de vista. orça.mcnta.tio, 
sendo diminutíssimo o: numero de otnclaes a quem ello <~proveit.anl.." 

A Commissã.o de Finanças da. Camnraraz suas as co·,'flusõc# do pa.
recet· da douta Commissa.o de Finaoç:1s do Senado, dCJ qua.l fo i relatO!' 
o illustre Senador Felippc Schmidt: · · 

«Entende a Commiss&o. que sendo o intuito do !egista;doL" ~e :l9iô 
a.pagar todos os vostigio~ de desegnaldade creada .entre membr-os etJe-
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SESSIO Elll 22 DE llEZE~IBRO. DE 1020 

etivos da classe rnilita.r pelas arnnistias restrictas de 1895 e :1.898, me
nos liberal e magaanimb nol.o deve ser o legislat!or actual; com os que, 
membros que eram Lle."Sa classe, deixaram a elfectividad(• e o serviço 
tangidos pela. ·situação de inferiorUade em que se encontravam enue 
os :;cus pares por elfeito da.quella.:> rcstricções .. 

EstenJer até estes bcuefici s da lei n. 3.178, de :i896, não signi
fica. favor pe:;soal q<~e se enynadt·e cutre os que o Congresso Nacional, 
em sua liberalida :e gene1·osa, te!U com.:ed1do nas t·eversões que ba vo
t;;do 11esta. e em outras out1·as legrSlatiir"-"' e, sim, acto ae equidado 
para bat·monizar e cot·rigtr s1tuuG(:Ies· pessoaes que as lutas políticas 
crearam, was que a lei, quando pJs.:;ivel, Lleve extinguir:» 

De a.ccô:·.do com estas conclu~ões, a. Gommissào de Finanças é de 
parecer que seja. submett.do á. approvaça..o e vç>l? da Cama1'a o pro:.
jecto do 8enado, oos tet·mo~ em que :;e acna red1g1do.' 

Sala. dll. Commis,;ão, 2t de dezembro de i920.-Carlos de Campos, 
presideme.- Cet .. o Bayma, relatO['. - Pachec!l Mend~s. - Cincinato 
Braga.- Carlos Maximiliano, peia conclusau e por alguns dos fwtda
meutos do 1-'ar·ecer.- Alberto M .. ranfléí<J • .,- Sampaio Curréa.- B.a
miro Braga.-S01!Za CabraL-Oscar Soares. -Oetavio Rocha, vencido. 

PltOJEC'rO ~. 484 - i 920 
(Do ·senado) 

O Congresso Nacional decreta; 
Art. 1. o Revertem á a.ctívidade militar os otficiaes amtlistia.dos 

pela lei n. 3i0, de 1895,· quo se tiemi.tiram do serviço durante o 
periodo dos dous anuo~ est~belecido~ ~orno res~ricção no § i 0 des~a 
lei, ficando-lhes extenstm:; o;; d1spos1Ltvos da le\ n. 3.J78, de 30 de 
outubro de i9i6, para o fim de o..:t:mparem no quadro Q F, por ella 
cJ·eado, o posto que !hes cornpetir co1uo si houves::~em pa:mauecído 
no servíco, sem •lirei~o, entreta<~to, a qualquer vantagem p(:!cuniaria. 
correspondente ac pedGdo da data. de exoueL·a.ç<Lo até a ua. reversa.o. 

Art. 2. o Re~oga.w-se as t:ii::;pll:sições em contrario. 
Senado Federal, 8 de outubro de 1920.- Antonio Franc~co 

de .4zeredo, Vice-Presi.1ente.-., anael de Alencar Guimarãi:s, · i• Se
creta.rio.- Pedro da Cunha Pe lro8a, 2• :5ecretario. 

N. 5·78 B- Hl20 
~-l.im: o r.:l'edito extNw1·dina1·io de 32:000$, pa1•a 1•etribuição de 

servir.os extraordina'l'ios, p1•estados (óra da hm•a do expe
dieni'e, a [u.ncr:iona:rws da SecJ"eturia da Cama:ra; tendo 
pai•ece1· dn. Com,m.is.sãc.• de Fino.nça.s contrar.io aYJ vrojecto 
e acceitando o « véto :o 01}posto pelo Sr·. Presidentf1 da 
Repuõlica 

De accõrdo com as razões ex"Qendidas pelo Exmo. Sr. 
Presidente da Republiea, a Commissão de Finanças é· de pa
recer que seja approvado o vétt? á resolucão legislativa, ~nf..E?
rizando a abertura de um cre,do1to a.té 32:000$, para. retribm-

C.- tol- XY-
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oão de serviços extraordinarios, prestados pelos funccionarios 
da Secre-taria da Camara dos Deputados na apuracão de actos 
e verificação de podere-s da s· legislalura-

Sala das Commissões. 21 de dezembro de 192(l. - Ca;-l!J., 
de Co-nt'POS, Presidente . .....:... Ramiro Braga, Relator. - Pacheco 
Jierl-les. - Cincinato Br(7.Ua. - Carlcs Ma.:cimiliano, vencir!o. 
- Alberto Maranhão. -Souza Castro. - Celso Bayma . 

O Congres~o Nacional decreta : 
Art. i .° Fica o Presidente da Republica autorizado a 

abrir, pelo Ministerio da Justiça e Negocias Interiores, o cre
dito c.xtraordinario, até a quantia de. 32:000$, para retribui
ção, P<lr parte do respectivo dir&etor ao criterio da Mesa. de 
serviç?S extraordinarios preslad~s pelos funccionarios da Se
cretarla .da Camara dos Deputado", que a tenham merecido na 
apux·ação de llctas e verificação de pod,eres dos Deputadoi> . 

Art. 2.0 R~vo~am:-se as disposições em _contrario. ~ 
Sala das Commissões. 12 de novembro de 1920. - P1·'aáo 

Lopes. ,...- los# Alves. - Vaz de Mello. 

RAZÕES DO «VÉl'O:!> 

O proje~to autoriza .o · Poder Executivo a abrir um ·cre
dito, nã.o P.:li:cedenLe dP. 32 : 000$, para retribuir serviços P.:r.· 
lrau?•dinarios prestados pelos funcciona:rios da Secretaria da 
Cam~ra dos Deputados na _ apur~ão de actas e :verificação de 
poderes dos Deputados da 8' legislatura (1912) . 

N' ego-lhe sanc~ão, pelos motivos que passo a expôr. 
· Ka Secretaria da Camara dos Deputados não ha propria. 

mente um período limitado die expediente. Segundo o seu 
Jt"egirilento Interno, o servico termina «depois de encerrada a 
sessã.c e executado o expediente ordenado pelo director). Si 
ba sessão -nocLurna, « () director designa os empregados que 
'devem comparecer ao serviço». Chega.da á hora da iiahida, 
4-ncu.hum empregalào se retirará ou deixara o trabalho, <:.em 
que o ·rurector da Secretaria declare terminado ;: serviev~. 

E ' sem duvida devidb a essa situação especial, de um tra
balho que não tem horas fixas, que deve ser executado de 
tiia· como de noite, em seis horas, que - o expediente maximo 
das outras repartições, ou em muito mais, como acontece nas 
ultimas sessões do anno. é devido certamente a este facto 
qUe os funcr.ionarios ·da Camara são os mais largamente pagos 
da Hepublica . Além de remuneracões muito superiores ás 
de . quae~quer outros empregados, gosam elles de regalias que 
estP.::< não tc~m. E' assim que. mo intervallo das sessões, o 
c:prviço findará ás 3 horas da tarde~, e «o director, si assim· 
o p<;!rmittir o serviço a executar, póderá dividir em duas 
turmas .os empreg-ados, que alternadamente e por quinrena 
farão todo o trabalho da• Secretària~. disposições estas que 
~tsse~-uram aos diios funccionarios dous mezes de curto expe· 
di ente e .Jous mezes de inteiro repou~o. 
. Ora, l"m · f.aes eondieões, não ·ha. na. realidade serviços e:c-
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t.·aordin<P•Íf.'/l [l.OS trabalhos proprios da Secretaria ua Ca
mara. Desde que nenhum outro olimite tem o expediente que 
não seja o da e:~ecuç.ão do trabalho ordenado pelo director, é 
l'iaro que n.enhum serviço da competen.cia da Secretaria póde 
ter aquell~ caracter. Quando mesmo assim nãe> fo.sse, o que 
se não póde contestar é que a apuracão de actas. eleitoraes él 
tudo quanto póde havet' de mais ordúw.:ri o na funcção ~~ 
emprega'Ciós do Congresso. EBes . e só elles podem e:x:ecu!.ar 
e.1'-Se trabalho. Si a sua execução eJ:ige- não quatro mas oito 
horas, .não. ha motivos para surpreza QU reclamações, pois " 
funr-cionario ao disputar o logar e ao sei' nomeado, já sabe 
que está obrigado ao serviço de apuracão de actas e que o 
~empo destinado a ·este se-rviço póde ser amp.liado a arbitrio 
do dil'ector ela· Secretaria. 

O pro,iecto é. ·pois, acto ,de injU.!tificavel liberalidade. 
Estabelece além disto ·uma exeepçã.o odiosa a bem dos em
pr'P.gados dà Secretaria da Gama.ra "m · confrontó.· eom os da:s 

' outras repa.rtições publicas, muito menos ·remunerados, aos 
quae-s, esses sim, os regulamentos fixam as ·horas do e:xpe
:iientc e que, 'entretanto, nenhum esti·pendio recebem pelas 
prorogações. Cria finalmente · um perigoso preceden~. de 
que oútroso funC'.eionarios ·se poderão valer e. a. que os poderes 
publicos, por coheren~ia e equd.dade, ficarão obrigados. 

~ão posso, pois, <lar-llw o meu assentimento e, conside
rando-o nocivo a()s ·interesses 'Üacionaes, devolvo-o, de a.c
côrdo -com o art. 37, § ia da Constituição, á Camar-a que o 
inici-ou .. . 

. Rio de Janeiro, 24 de no:vembro de i 920. - Epitacio 
Pessria. 

X. 6'25 .\. - 19~0 

G!mt:ede 2Jenst'Jv ris innüs solteirus d•J sa,·u,~utv .toiiu JÚ:it<?:;r! !>' 
de lrlello; com po1·ecer r,•onlrm·ü: -rl.a (;ommi.\'S<Í.tJ de Fi 
ncmças 

O projecto n. G25, -de· 1920; ·manda ronceJ~r :l,; ' irm5s 
sclteiras do sargento João 1\·Je'nezcs do Mello, mortO nu ~in 29 
de setembro <lo corrente an.no em accidente de aviação, a pen
~ão de 300$ me.llsaes. 

O caso vertente enquadra-s~ precísamente oo. a.d . "" do' 
decreto n. 4.t06, de 9 de t..le:tenibr~ de i920, que tl iz: 

Art. LQ Si o accldénte produzir a morte ou si ·a. morte 
Mr consequencia posterior do accidenl.e, a família receberá. 
uma pensão mensa.l correspondente ao soli!o do posLo ou clas
se immediatamepte superior .ao da v ietima tlté tl'es pe~o.as 
de ramilia, e m~is 50$, 3{}$ ou 20$ mensac.;;, até lres pessoas 
de família accre~cida até o limile de seis, eeuiormt! :"e trata 
à<> ofricial. sub-of1'icíal · ou inferior ou praça. . 

O accidente que ·victimou o sat'getJ to ~let!nies, roi s.nte:.-íor 
ao decr eto n . -~. 206-, porém, .oste . em ·sna sabedoria diz no m. ,.: . 
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A::\NAES DA CA::\:IARA 

Art. 7 .• Esla. lei relroag.i.rá ao pessoal ou ás .pessoas de 
sua 1amtlia, áe 4ue tratam o~ arls. 1·, il" e 4• e :>I!U !,lara
gravho, e, que t:!Staudo na:. t:unt.Hções uo art. 2•, teullau.~ ~ulo 
~ictlmas de accidentes em servl\io ue avtat;.âo milltal" em 
qüalquel' tempo. . 

.Pela e.xvo.,;u.;ão da lei eviucncia-sc o d1reito quo. assisw 
·nos J)arentes. d.o sargento 1\lenezes ao auxilo do .r~stauo l!Ue, 
com o decreto cllado, veiu resolver uma quest:io u~ paipltan
c.-ia como a que se refere a qumta arma CUJa gl'alllle ULlllaad~ 
~- ultuna guerra !iiorwsamellLLl cuutJagrou. · 

Assim pens::..udo a. (.;omnnssã.o tle .Fino.n~;as aconselha a 
Camara, a reJtHÇào do proJ~Cto 11. f.i~5. 

Commissâo de l•'inan.;as, ~1 de dezembro de · i!J2U -· 
Cc.1'los de t:amJJOs, !•residente. - Uscar :soares, l~elator. -
Pacheco Mendes. - C-tltcinato Braga. - Carlos Alaxirmltano. · 
- Sampaio Corréa. - ALberlo Maranhão. -- Jtauuro BrayQ • . 
- Sou.;a Castro. - Uctavlu ltochu.. · 

PROJECTO N. 625, DE :1920 

O Congres~o Nacional resolve: 
Artigo unil::c. E' concedida ás irmãs solte h-as do sar

gento João Menezes de l\Iello, morto _no dia 29 de setembro 
oeste anno, em consequencia de um desarranjo do motor do 
~eu aeroplano. quando fazia evoluções no Gampo dos Ai'fon
sos, a pensão f.c 30D6 mensr..cs.: <·evogando-se as disDo~ir;ões 
em contrario. 

Sala das ~essõe~, 26 .de noYembt·o ele 1920. - ·ll! l'cnctl 
Lamm·tine. - Jose .4. ugusto. 

~. 695 A. - 19.20 

P'l'ovidencia soúí·e o m.odo ele pa(lamento das consignações dvs 
fu.nccionarios 1J~blicos; çom ·. en:-enda da CommissrJo de 
Finanças 

O illustre Deputado, Sr. Paulo de Frontin, apresentou a 
<;onsideração da Camara um projeoto p:·ovidenciando sobre o 
modo de pagamento das con.signações dos funccionarios pu· 
blioos. · 

A Commis:o;ão de Financa:> estudando detidamente o pro
.iecto, é de parecer que clle seja submettic:io á a:prccia~il(l ~ 
voto da Camara, com a seguL.nte modificação: 

Em vez dD - accrescida do jmo legal de 6 % - •li<'a· 
se - accreseida úos juros couttactuaes. 

Sala das Commissões. 21 de dezembro de :1920. - Cor/M 
de Campos, Pr,sijente . .:__ Sampaio cor1•ê,~, Relaror. -cerso 

· Rayrrw.. - R.amiro Braua. - Albe1·to Mm·nnh iio. - 0.1·r1:r 
Soa.res. - Carlos Ma:cimiliG-no, vencido. 
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SESS.~O E"I 22 DE DEZE::'vlBRO DE 1f}.20 

PR.oncro N. 6'3'5, m: 1920 

O Congresso <Nacional decreta: 

., 

Artigo unico. A partir de 1 de jan~iro de 192!, as con
:;ignações feitas para pagamento das dividas cóntrahidas até 
31 de dezembro corrente, pelos funcciopario's publicos civis· e 
militares e pelos diaristas da Cnião, e bem assim pelos 
funccionarios e diaristas da Prefeitura do Districto Federal, 
·~m estabelecimentos bancarias, associações de classe ou 
·outras e tambem com particulares, serão deduzidas das folhas 
mcnsaes, metade nas datas constantes· das mesmas consigna
r;ões e a outra metãde, accrescida do juro legal de 6 %, nos 
nrazos de um anno a contar das referidas d"'.tas; revogadas as 
;jisposições em contrario . · 

Rio · de Janeiro, U. de dezembro de 1920. - Paulo àe 
Prontin. 

N: 751 - 1920 

Concede á viuva e filhos menores de Rayrmmdo de FaTias 
Brito a pensiic de 300$ mensaes; com sub.~titutit'O fia, 
Com-missão de Finanças . 

(Vide projeeto n. 525, de l9l9) 

O projecto n. 525, de i!H.9, concede a ·viu'YI'l e filhos 
menores de Raymundo Farias de Britto uma pensão mensal 
de 300$000. 

A liberalidade do Congresso em conceder pensões ereou 
um ambiente de hostilidade a medidas dessa espeeie, na 
maioria de casos pleitoo.da ,p.ela amizade pessoal ou serviços 
de natureza politica. 

Para se oppOr uma barreira a tamanha genérosidade 
foi tomadA. a medida radical de não se conceder pensôes que 
aggravavam o peso morto dos orcamentos. 

No caso vertente essa medida não se poderá applicar, 
pois, reflec.te a falt>'l. de coragem em guerrear, nos projectos 
;;emelhantcs, qqueUes que são justos e dignos de anaJyse e 
nploi'o\·aoiio. l'ma l)~:>nsão aos filhos nwnores e á viuva de Fa
ms de Britto aftigura-se-nos um dever do Estado de am
parar, salvando oo miseria os herdeiros de um nome que ae 
constituiu um patrimonio intellectual do P'aiz como foi o do 
:;rande pensador da Finalidade do Mundo, expoente maximo 
da nossa cultura no dominio da philosophi8. - · 

Inutil é recordar, nas linhas de um parecer, a obra de 
l&o eminente espírito que, em alguns lustros de uma vida 
~r>m ambições, foi um obreiro da nossa civilizaçlo, dJstri
huindo, ~ mancheias, em obras, conferencias e palestra, et• 
melhores fruclos do seu talento e do seu saber. 

M::alor homenagem o paiz não poderá prestar a memoria 
rle Farias Britto que amparando os seus tilhos e a sua v~uva, 
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com ~ma pensão modestJJ.. · suffíciente para manter as tra
mcões de lalJor e boni:"a, unit:.a herança deixaúa .por •qu~m 
P-nriquecendo o nome do Brasil motl'eu honradamente. 

Apezar dessa opinião pessoal do Relator a Commissão 
de Fin3hças, deliberou que, em Jogar o1.e pensão, atlend1•n.Jn 
aos g-ratides sr.rviços prestados ao Brasiil, resolve conceder um 
premio aos herdeiros de .Farias de Britto e nesse sentido 

. apresenta ao· projecto n. 5g;) o seguinte substitutivo: 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.• Fiea concedido a viuva e fÜhos menores de 

Raymundo de Farias de Britto um premio de 50 apolices da 
divida publica <le 1 :000~, cada uma, vencendo 5 o/o de juros 
annuaes. 

Art. 2.• Essas apol:ices serão inalielll.l.veis nos termos da 
legisláção em vigor. . · 

Art. a.• Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das s~ssões, 21 de dezembro de 1920. - Carlos de 

Campos, Presidente. - Osca:r Soares, Relator. - Cincinato 
Braga. - Ramiro Braga. -Pacheco Merui.es. -Souza Cas. 
tr6. - Carlos Ma:cimiliano. ·-Alberto .lllaranhã.o. - Sam. 
paio Ci:rr'Í"é'a. 

PROJECTO )<, 525, DE :1.919 

Art. L 0 E' concedida á viuva e filhos menores de Ray~ 
.r-mndo de Farias Britto a pensão de 3'().0$ men~aes. 

Art. 2.0 Revogam-se ru~ disposiçõe~ em Mntrario. 
Sala das sessões, 7 de novembro de 1~19. - Andrade Be· 

zerra. - José AU{Justo. - F. PaolieUo. - ·llde{onso Albano. 
-- Sottza Castro. · · 

X. ;;;,?. - 1920 

llel~t!O. Jey·onymo Josd da Sil·va da I'ÚlJOI}Sabilidade pelos li''llos 
?'OlllJados da. Collr!ctorüi. de Cu.rvello 

Jcronymo José ~ia Silva. collector federal em Curvello 
Estado de .Minas. p~de que lhe seja relevada a respon:::abilí
dade que lhe eabe pelo facto de haverem desappare~ido. em 
s~u porlet·. 20: 1)62$970., à c sellos recebidos da DeiGgacia :Fi$cal 
daquP.ll"! E~t.Jido, allegahdo, e aliás, ;demonstrando, que foi 
vict.ima de roubo~ prati~ado por larapios que, em a noite ce 
30 para 31 ri e julho de 1910. arrombaram a· sala' onde func
ciona a coll~ot.llria· feder~l, furtando úS sellos e não st'ndo, ao 
d~po3s, encontrados, apezar das providencias tomaJdas neste 
Sent.irio. . : 

A Commissão de :Flnanças, em vista, pi:"incipalmente, das 
Informações auto'rizadas. que affirmam todas pela honesti~ 
dadc ~ a ronducta do funccionario em questão, que continua 
.at'é hoie no excrcieio do cargo, 1>pina pelo deferimento do 
f)~.àiodtl cGm o ~ntê ~o~~cto: · · 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/00/2015 10: 19 + Pág ina 23 de 43 

Art. i.• ,"Fic8. rel~Yaúa a r-e.-.;pousabilidade que ponGntura 
tenha o collector iederal de Curvcllo. Estado de Minas Ge
l'aes, Jeronymo .Jusú C.a SiiYa. pela imporlancia de 21 :Gii2$970, 
de sellos federaes, que lhe foram roubados. 

-<\rt. 2.· H.evogam-sc as disposir)5cs em contrario. 

Sala das Commissôes, 21 de dezembro (i e 1920. - Carlos 
de Campos, Presidente. - Octavio Mangabeira, RelatQr. -
Pacheco Mendes. - Cincinato Braga. - Octavio Rocha. -
Carlos .~!aximíliar~o. -Alberto MaTanhão. - Ramiro Rraaa. 
- Souza Castr·o . · 

.N- 753 - 1920 

AJJJl?'Ol.'a o. Convenção Sanitaria lnt~?Ynacional; com pareceJ· 
favm·at•el da Commissão· de Finanças 

O pro.iecto n. 85, de .1917, approva a Convenção Sani
taria Internacional, assignada em Paris, em 17 de janeiro à.e 
1912, pelo nosso representante Sr. Dr. Figueiredo ele Vas
concellos. 

De accõrdo com o parecer da douta Commissão de Diplo
mancia e Tratados, a Commissão de Fiílancas opina pela ap-
provação ·do projecto. · . · · · 

Sala rlas Commissões, 21 de dezembro de f920. - C()J;"los 
de Campos, Pt·Asidente. - Ramiro BTaga, Relator. - Pache
co Mendes. - Cincinato Braga. - Ca1·los Maximil-larto. 
Sampaio Corrêa. - Alberto Ma1'Mhão. - Os~ar Soares. 

PROJECTO N. 85, DE 1917 

Em i 7 c e janeiro de i!H2. foi assignado em Paris. pelo 
nos~ f' eept't'.smlt.aóLc, s.-. Dl·. Figueiredo de Vasconcellos a 
Conv<>ncão ganitaria Internacional, modificação necesc;aria cl~. 
de 1903, julgada incompleta pela sciencia e pela P.xperencia · 
-orophylatiCla, sobretudo no tocante á febre amarella, contri
buindo muito para isso a autoridade do nosso represfmtante 
substituto de Oswaldo Cruz, qne havia conseguido extinguir 
em-nossa Capital o terrivel morbus, a maipr ronte rle di~
credito do nosso paiz no mundo civilizado. 

O compromisso assumido pelo Brasil, sobretudo eorn os 
IJaizes da America e Europa na referida Convenção para com
bater a peste, a febre amarella e õ cholera morbus, imposta 
na execu~;ão das seguintes rnepidas administrativas, que julga
mos indi~p~msaveis e a que moralmente já estamos obrigo
dos desde 1912: 

a) no porto do Rio til e Janeiro apparelhamento e funccio
namr.nto t;]') Ho~pital Paula Candiclo e do da Ilha Grande, n~ 
cmeada do mr.gmo nome: 

~: dota~·í'io dos princíp3 ~s portos do littoral de material 
~ pessoal neclil!lSario, rle .sorte. a poderem recej:}er qm il~vlo. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/00/2015 10: 19+ Pág ina 24 de 43 

c]ualquer que sej:1 seu estrudo sanitario, de modo que, á sua 
chegada possam taes navios, ser objeoto das medicas sanita
rias de que car~cP.m, !'.em que para isso, tenham de ser man
dados a outros pertos. conforme se tem feito, coro grave pre
juízo do e-ommercio e da navegação e menoscabo dos inter€:3-
ses dos passageiros; 

c) acquisicão de navios Iazaretos para os portos da Re
publica, que não possam dispor ~je hospitaes maritimos. 

Estas medidas sãO exigidas pela Convenção de 1912, sub
scripta pelo representante do Brasil, e julgadas urgentes pelo 
actua'l director da Saude Publica em informacão que 11restou 
ao Ministerio da' Justiça c Negocias Interiores em data de 11 
de agosto de 1913 _ · 

Nestas condições a Commissão de Diplomacia e Tratados, 
é de -par~er, ser de conveniencia a adopção da citada Con
venção Sanitaria Internacional, ~u.ieitando a approvação do 
Congresso· Nacional' ·o seguinte pro,lecto ele lei: 

Art. 1.° Fica· approvada a Convenção Sanitaria Interna
eicnal, assignacb ~m Paris. aos 17 dias de janeiro de 1912, 
peto delegado brasileiro. 

Art. 2." Fica o Governo autorizado a abrir, !)ara ex
eeue.ão l'la presente lei, os necessarios creditas. 

Sala 'das Cõmmissões, 25 ae junho de :1917. -Alberto 
Sarmento, PrHidt>nte. - Vabuco de Go11:vea, Relator .-Souza 
e Silv~. - .4.·.gusto de Lima. -José Ma,'ia. -,-Mauricio de 
La.ceTda. 

MENSAGEM A QUE SE REFERE O PARECER • 

Srs. membros do Congresso Nacional -De conformidace 
com o preceito constitucional, submetto á vossa CQDsíoeracão, 
na inclu~a cópia authentica .. acompanhada de um ofricio do 
Ministerio das Relac<ies Exteriores e de ()Utros doc1.1mentos. 
a Convenrão Sanitaria Internacional al'isignada em Paris, erri 
:t 7 de .ianr::,1ro de i 912. pelo delegado brasileiro Sr. Dr. Fi-
gueiredn de Vasconcellos. . 

'Rio de .Taneiro,-21 de outubro de Hli.i: -Hermes R. :lo 
Fo'Tise,:n. .. - A' Commissão de Diplom~cia. I" Tratados. 

e..'éPOSrÇ.~O DE MOTIVOS 

Mjnisterio elas Relações Exteriores - Rio de JaFmiro, 20 
~c outubro de 1q14. 

Sr. Presidente da Republiea - Em 17 de .ianeiro r.!e 1912 
foi assignada. pelo Sr. Dr. Figueiredo de VasconoelJos, no 
caraeter de delegado do Brasil a Conferencia Sanitaria Inter
nacional realizada em Paris, uma· Convenoão Sanitari!\ Geral, 

. que, na inclusa cópia authentica, acompanhada de um a.vis() 
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SESS.~O E:\I 22 DE DEZEMBRO DE 1920 

informação prestada pelo director geral de Saude Publica, 
tenho a lwnra de apresentar a V. Ex .. 

Rogo a V. Ex. se digne de a submetter ao exame e voto 
do Congresso Nacional, por se nchar esta em condições de ser 
approvada pelo Poder Legislativo, C:e accôrdo com os tdo
cumentos annexos. 

Aprovf)ito esta -opportunidade para ter a honra ãe re
novar a V. Ex. os protestos do meu mais profundo respeito .. 
- Lauro Mii.lh'~·, 

Abrr o cr·r·d.ito especial de 3:-'236$557, para paqamento de t•en
r:iml]ntos ao Dr•. Grr.rlos Affonso Gh.a(Jas 

Em mensagem de 16 do corrente, solicita o Sr. Presi
dente da Ht>pubtica a tV~tP.ssaria autorização para a abertura. 
rio credito especial de 2:236$557. para pagamento de venci
mf'nto~. de ·8 <i·~ ouiut•ro proximo findo a 31 ée~tP. mez, ao 
VL'. Cario5 Afmt~o Chaf!a~, auditor de guerra interino da 3• 
regiã.o militar. r 

I~' da parecei· a Corcn.n~~:::ãr; de Finanças seja. concedido o 
rcferir:lr:· credito r•or uão con~ignar a vigente lei orcamentaria 
da Guerra dotação para at ~ewier. a despeza de que se trata, 
a qual se acha <l~'YiC:amcnte tl~monstrada pela Directoria Ge
ral de Contabilidade da Gur.Pra. seJ!'undo os documentos an-
nexos á mr.n!õ.>agem. · · 

Assnn, ~ul.Jmeíte ao vol0 da Camara o seguinte projecto 
de lei: 

O Congresso Nacional {!ecreta: 
Art. l.- '!'·:· o .r:·oder E~\!:'CutJ,·o. autorizado a abri"L", pelo 

!\{misteric, da (;·uerra .. u crr·d.ito especial de 3:236$557, para 
pagamento éln wnc·mwnto:o d,• s de outubro ultimo a 3i d() 
I!Ort-en~e, ao Dr. Carlo~ Affonso Ct•Rgas, auc!ttor de gtierra in
terino da 3• região militar. 

Art. 2. • Revogam-se as c)isposições em ccntrario. 
~ala das Commis~1ies, 21 de c!r·;,~~·r.},ro de 1920. - Ca·rlos 

à·: Cn;, .. ~Joll. Pre!:'i:ient.~. - ,<.;cu.~'' Co.,uo. He!ator. - Pach~tco 
MnuiJ?s .. - Ci11cin•!to JiTag,.c.- farlos Maximiliano. - Sam
pai'.J Crm·én. - Alberto .~::r."r.7ÚI.Ü.•J. -·- (J,.,r:r.r Soares. - Ra
rrHro Braga. -Celso Bayma. 

~ENS.~GEU 4. QUE~E REFERE O PARECER 

Srs. Membros do Congresso Nacional - Transmittindo
vos a inelusa exposi(:~ que me foi apresentada p~lo Ministro 
·ie E.stad0 da Gw~rra sobre a necessidade .::~ abrir-se o cre
dito esp('cial de 3 :236$557. para paga.l.ento de vencimentos 
de 8 de outubro ultiPJQ a 31 do corrente, -1\0 Dr. Garloe 
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.Aíio:.tso Cil.agas, auditor de guerra interino da 3• região mi
htar, rogo vos dí~nei:> !Jabilitar o Governo com cssu credito. 

''!tio de Janeiro. 16 àe dezembro de 1920, ·gg• da lndep_en
dent:Ja e 3.2• da Republica. - Epitatio Pessóa. 

E:D?OS!Ç:ÃO 

·Sr. Presi(!ente <la Rep·ubllca - Havendo necessidade de 
~e abrir a este ministerio o credit.o especial de 3:236$557, 
rara pagamento de vencimentos de 8 de outubro ultimo a 31 
rlo correntE;l, ao Dr . . Carlos Affo1;1so Chagas, que está. seryindo 
interinamente como auditor de guerra da a• região militar, 
I'OS'O vos digneis solicH.ar do Congresso Nacional a abertura 
tiessc credito, tendo-se em vista a demonstracão organizada 
riu Delegacia Fiscal !!o Thooouro Nacional no Rio Grande do 
~ul. annexa aos inclusos papeis. 

'í\io de Janeiro, i6 de dezembro de .1920. - Calogeras . 

N. 755 - 1920 

Emc·n.do.s do Seno do ao p,·ojecto ' da C amara n . 'H O C, d e I !).f 9, 
· que rem•(Janiza o quadro ·de {unccionarios civis do Ar

se-na~ de M•lrinha; c01a paref!er favorm;eL da Com.missão 
tle Finanças ás referidas emend-lls 

(vice Drojecto n. Hn. rir· HH9) 

A' Commissão de Finanças volta do Senado o· projecto 
n.· 110, de 19i9, que reorganiza o quadro dos funccionarios 
publicos e.ivis go Arsenal de Marinha do Rio d e Jap.eiro. · 
.. 'Volta com quatro emendas. 
. . ·A primeíra .manda fixar em 300$ os vencimentos dos por-
; r.iroo,; (art. i •) . . . 

A segunda diminue os vencimentos dos desenhista-s, c.las
~Ificnnc:!o-os em duas categorias {art. t•). 

· A terceira m~.nda incluir entre as palavras postos e se,·ão 
~ palavras - nos Estadas (art. 3°) . · 

A quart a manda accresc.entar depois <la palav-ra autoriza
c)(~ as seguintes: «a nomear s-ecretarias ci·ds para as capita-
nili ~ da União rart. /!D) • · 

A Commi~; são de Finan~as é ·de parecer que sejam ac
ceita~ :\s _quatro emendas offerec.idas pelo · Senadq. · 

Sala das ·f..:ommissões, 21 dll der.embro de i920. - Carlos 
ele Carn.pos, Pr P-siêente. _.:.. Cel$o Bauma, Rclat.or. -- Pacheco 
JJent!es . - Cincinato Brat}a. - Carlo~ Ma:r:imiliano ·. - Al
'{;er.t!- lllaranhlf.o . - Souza. Ca.~tro . - Ramiro Braaa. - o.~ca1· 

. ~~qres. 
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SESS.~'() Eii 22 DE Dl>ZEMBRO DE 1920 

Êmenàas rio Senado â proposição 
da Camara à.Js Deputados que 
reurgan za o qua:iru dos fu,nc
cionarios civi! do Arsenal de 
Marinha do Rio de Janeiro 

N.L 

Pto}ecto n. 110 C, rle 1919, d.! 
Gamara dos Deputados, que r~:· 
or[JlUZiza o qua•tro do.~ funç
eionarios P'~bLicos c vis dr; ,1r
senal de Marinha do Rio de Ja
neiro 

O Congresso Nacional resolve ; 

Ao art. J •0 Depois das pa.J.a.vrli.S: Art. i: o Os actuaes esrrev(,Jntes 
Ficam fambem fixados-diga-se: do Arsenal de Marinha elo Rio de 
em 300$ em vez úe 4005000. , Janeiro, em num~ro 4e nove, pas· 

N. 2. 

Árt. ! . o Em vet de : Os dese
nbistas perceberão ·vencimentos 
de 450S m ensaes - Çiga-se : Os 
desenhista~, eru numero de seis, 
serão Clá~ificados, segundo o 8eu 
merecimvnto, em primeir~ e se
gundos der.enhistas, sendo trés em 
cada categoria, e perceberão men
salmente 3503 os primeiros e 300S 
os segoudos. 

N •. 3 •. 

Art.. 3. o Entre as pa.tBwas por
to! e serão interponham-se as pa
!\e:vr,.s: ?igs &ta4ot. 

sarào a denominar-se terceiros 
officiaes, corn os vencimentos de 
300S po1· mez; os amannenses, em 
nnmero de seis, segundos offieiaes
com 4005 ; e os offidaes, em nu
mero de dous, primeiros officíaes, 
com 4i10SOOO. Os desenbist;1s pe,·
ceberão vencimentos de 450SOOO 
n1tmsaes. 
F~eám tam bem fixados: em 400$ 

por mez, os vencimentos dos por
teiros, em numero de dous ; em 
2505 e 200.), respectivamente, os 
do primeiro e do segundo con-
tJnua& ; e em 5$ a diaria dos ser
,·eotes, em numero de cinco. 

Art •. 2.0 As vagas que se abrirem 
nã. clasSe dos terceiros offioiaes se
rão preenchidas por . concurso ; e 
as que se abrirem nas de segundos 
e primeiros offieiaes serão preen
chida!i por accesso. dl)as por anti
guidade e uma por merecimento, 
a COlnc~ar, para cada classe pela~ 
d~ Ml'-igqi.:lade. H:1.vera .támbem 
acc~o, de prim~i:·o · offichl a se
cret;trio, mas por livre escolha do 
Govern.o, bep:~ como, sempre que 
for [)9•sivel, pe primeirO· continuo 
a .port~iro, 4.e segundo a pdmeiro 
continuo, e de servente a segundo 
~ontinuo. 

Art. 3." Os vencimaotos.dos se
cretarias d!!-S ea pita. oi as .de po1·to 

. serãQ de 2.>0~ por mcy:, .os dos 
ama.nncnsos. de 2:·os • .e de 4S a 
dmri~ @,<! !'l!leal'rega·ios de deli
genc~--~~r 
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N. 4. 
Emendas do Senado á TJ1'oposiçiú> 

àa Cama;on dos Deputa!tos que 
reor.,ani:a o qu_adro dos func
eionarios chlis do A.rsenal de 
Marinha do lHo de Janeiro 

Art. •o. Dtlpois da palavra.
:lo~riza.,Jo - aceresccnt(!-,;e- a 
nomear secreta.rios clv1s para as 
eapit:u1ias da Unilo e (o mais como 
está no artigo). 

Senario Federa.!. i6 de dezcmhro 
de i920.-Franci..rco Alvaro Bueno 
de Paiva. Presidente.-Pedro da 
Cunln Pe1rosa, :1° Sec:·etario in
terino. -.Hàmcnt::,ildo Lopes de 
Moraes, 2" Secretario 1nte~·ino. 

Pro§eeto n. UO O, de 1919, dt: 
Ca•nara do~ D·,-p•,tcdos que re
org mi;:a o qua tr() dos fune
cionnr 011 plcblicos civis do A,._ 
senal de Marinha do Rio de Ja
neiro 

Art. 4. 0 Fica o Governo auto 
Pitado a abrir o credito neces'i:l.
rio para a execuça.o da presente 
lei. 

Art. 5. o Revogam-se as dispo
siÇÕeS em contrar~o-

Sala das Commissõe.<;. il de se· 
tP.mbt·o dG !9!9. -Monteiro àc 
So11Za.-Ftores da Gunka.- Vaz 
de Mello. · 

N. 756-1920 

Abre o c-1"Pdito de 36:993$28.6., para pagamento de despezru 
com a constrw:ção do quartel do 8° regimento de in{an
tari~l. 

Em mensagem de 16 do corrente solicita . o Sr. Presidente 
da Republica autorização para a abertura do credito especjal 
de 36 :993fl284. destinado ao pagamento de contas d~ material 
adquirido, no anno findo. para a construçção do quartel do 
3° regimento de infantaria. · 

Informa o Sr. Min istro da Guerra, em sua exposição de 
motivos, que tal deS'fleza, autorizada pelo disposto no art. 42, 
n. 1, da lei n. 3. 089, de 8 de janeiro de 1916, foi attendida 
com o produeto da venda ã Prefeitura do Districto Federal 
dos terrPnos do antigo · Arsenal de Guerra desta Capital • 

. Desfeito, porém, o acc~rdo com a mesma Prefeitura, a 
importancia recPbida e recolhida ao The(ouro Nacional, sob o 
titulo de -Rendas dos proprios nacionaes- teve de ser. resti
tuida áquelle departamento. . . 

Ante o ·exposto, é de parecer a. Commissão de Finanças 
sejja concedido o credito solicitado, afim de ser regularisada. 
a referida despe1a e indemnizado o Thesouro Nacional da im-· 
portancia correspondente, 
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SESSÃO EM 22 DE DEZE~lBR.O DE '1!;1.20 

A8slm ;;ubmdle á deliberaçãl) da Camax·a. o seguinte pro
jacto de lei: 

O ·congresso i\ aciona! decreta: 
Art. 1.0 E' . o Poder Executivo autorizado a abrir, pe!G 

MinistBrio -da Güerra o credito especial de 36 :993$2.8'-1 des
pendido pela Directoria Geral de Contabilidade dâ Guer~a, na 
conformidade do art 42. n. 1, da lei n. 3.0S'9\ de S de janeiro 
de 1916, coin o pagamento de contas de material adquirido, no 
anuo fin<ió, para a construeçãQ do quartel do 3o regimento de 
infantaria. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Commissões, 21 de dezembro de 1920. - Carlos 

de Campos, I~residente. ~ Souza Cast1·o, Relator. - Pacheco 
Mendes. - Cincinato Braga. - Cm·lo.~ Maximiliano. - Sam
paio Co7"1'êa. - Alberto Naranhão. - Ramiro Bra.ga. - Os
t:ar Soares. 

MENSAG~! ,~ CUE SE REFERE O PAMCER 

. Srs. membros do Congresso Na(lional- Transmittindo
vos a inclusa exposição que me foi apresentada pelo ministro 
de Estado da Guer:ra sobre a nec-essidade da abertura aiJ re
spectivo ministerk1 do credito de 35 :99·3$284, despendido 
pela Directoria Geral de Contabilidade da Guerra. na confor
midade do art. 112, n. 1/ da. lei n. 3.089, de 8 de janeiro de 
1916, com o pagamento de contas de material adquirido no 
anno findo, pa·ra constru(lção do quartel do 3~ regimento de 
infantaria, venho pedir-vos habiliteis o Governo· a abrir o 
mencionado credito, destinado á indemnização ao Thesouro 
Nacional da. mesma quantia. 

Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 1920~ 991' da Indepen
dencia e 32° de ·Republica. - Epitacio PessOa. 

Ex-posição 

Sr. President~ d<t Republíca - A .Directoria Geral de 
Contabilidade da Guerra despendeu, no anno findo, de aecôrdo 
com a autorização contida' no art. '!2, n. f. da lei n. 3.089, 
de 8 de janeiro de 1916, a qnantia de 36:993$284, com o pa
gamento de contas de material adquirido para a construccão 
de um quartel ae~tinado ao 3° re~imelllcJ de infantaria, d~s
peza essa feit.a pelo producto da venda a PT'cfe1tura do Dis
tricto Federal dos terrenos do antigo Arsenal de Guerra desta: 
Capital. 

Desfeito o acc0rcln com a me!':ma Prefeitura. a impor
tnncia recebida. c rrcolhif!a ao Theilouro Nacional sob o' ti-
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tulo de «Renda dos prOIJrios nacionaes~, teve de ser restituída 
áquclle · departamento. E, para regularisar aquella despeza, 
torna-se preciso solicitar dQ Congresso Nacional a abertura 
ao Minísterio da Guerra do credito da mencionada impor
tancia, destinadõ á indemnização ao Thesouro Nacional da 
mesma quantia . 

.Assim, fSubmetto o a:::sumpto á vossa attenção, pedindo 
vos digneis resolver sobre ess~ solicitação. 

Rio de .Jan~it·o. i6 de dezerHbt•o qe 1920. - Caloge'ras. 

N. 557 - 192'9 

~bre o creclUo cspec'i.al de 27: (]53$188, pam pagamento a Ra
m'iro Teixeira da Roc!W. 

Em me-nsag-em de H :Jo corrente mez o Sr. ;Presidente 
d.a Republ-ica solicita auto:J:'i.zação do Congresso Nacional para 
abrir u credito esp~iai de 27:653$138, destinado ao paga
wento que, em virtude de sent~ça .iudíciaria, é devido a Ra
miro Teix~ira da n,och:a, escrivão da CoUectoria Federal no 
município de Pomh1;1., Estado de Minas Geraes. 

Estando revestida de toda-s as formalidades Iega-es a pre
catoria expedida pelo juiz :feder.al da Segunda Yara do Dis
t:I icto FederaL como infol'mam a :P:r.jocuradoria Geral e a Di
rectoda da Despeza, cumpre ao Poder Executivo acatar-a de
cisão dos kibunaes. 

Para esse fim, a -coinmissão de Finanças submette á de
liberação do Congresso Nácional o seguin~ projecto de lei; 

· O €ongre · so Nacional I'eSOlve : 
ArL -1." Fica o Presid.ep.te da Republica autorizado a 

abrir o c-redito de 27:553$138, · pàra satisfazer ao pagamento 
que. em virtude de sentença judiciaria, é devido a Ramiro 
Teixeira da Rocha. escrivão da Collectoria Federal do munici
pi~- de ·P-cimba, no Estado de Mina.s Geraes. 

Art. '·2.6 Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala das Commissões, 18 de dezembro de i920. - Carlos _ 
de 'Campos, PresiOente. - L. Corréa de Brito, Relator. -
Ceho Bü:yma. - Pácheco Mendes. - Cincinato Braga. -
.Carlos Maximilia'}O. - Sampaio Corrêa. - Alberto Mar:a
nkão. - -Ramiro Braga.- Souztt Castro·. - Oscar Soa:,.es. -

, Octa:!iio Wocl&. ' 
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MENSAGEM A QUE SE REFERE O PARECER 

Srs. membros do Congresc;o Nacional - Remet_tendo-vO!! 
a inclusa exposicão do Ministro da Fazenda sobre a necess·l
dade de um credito ~spf'<:ial de 27 :653Sj38, para occorret· ao 
pagamento do que ó devido a Ramiro Teixeira da. Rocha, em 
virtude de sentença judiciaria, tenho a honra de vos solicitar 
a competente autorização para a abertura do alludido cre
dito. 

Rio de Janeiro, 1 t de· dezembro de 1920, 99" da Indepen-: 
dencia e 32• da Republica. - Epitacio Pessôa. 

Enno. Sr. Presidente da Republica - Ramiro Teixeira 
da Ror.lm intr.ntou a.ccão contra a Fazenda. parà o fim de 
annullar C' acto do Governo que o dispensou, sem_ declaração 
de motivo. do logar de es~rivão da Collectoria Federal no 
municip1o ·da ·Porriba, Estado de Mirias Geraes, bem como plira. 
lhe serem asseguradas todas as vantagens ao exercício des~a~ 
iunccões. 

A acção foi julgada -procedente em primeira· instanda, 
tendo Bido a sentença confirmada, em gráo de appellação, 
pelo Supremo Tribunal Fed"lral. . · 

. O representante da Fazenda procurou, por todos os 
meios. !ivra!:..a da condemnação; 

Não obstante-, na liquidação, 1f-icou apurado ser · deo 
27:653$138 a impori.ancia que a União tem de pagar ao exe
quente, sc!ldo nesse !õentido a carta· pr~catoria de 25 de 
agost.o findo do juiz feder~! da 2• Vara dos Districto Federal. 

O e.umprimento da carta preca:!oria depende, porém, de 
;.;bertura de um credito esreciàl, por isso que o orçamento 
n~o consigna verba por onde possam correr des-pezas oriunda!! 
c! c sentenças judíciarias. 

E ~ssa ah~rtura só poderá ser :feita mediante préVia au -
torização legislativa. · 

Assim, P!>iS, peço a V. Ex. providencias no sentido de 
ser concedida a a11udida au'torização. . . 

Rio de Janeiro, H. do ·dezembro de 1920. - Bom.erfJ 
Baptista. 

N. 758 - 1920 . • 

A ut01-i::a n nom.eação de um reprt!sentante do Bras-iJ. na Conte
rru·ia Parlamentar Tnter'TI.(Jr:1:onal do Commercio. reunidfl 
~m .Pfl.ris · 

O Exmo. Sr. Ministro das Relações Exteriores enviot.t á 
Camara dos Deputa.dos, em 30 de setembro deste annb, o of
ficio junto -de n. 19, acompanhado de uma carta dirigida á 
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nossa embaixada em Paris, pelo secretario da Conferencia 
ParlamFJntar Internacional, convidando o Congresso Nacional 
a participar de seus trabalhos. 

O convite, diz o Sr. Ministro das Relações .Exteriores, G 
•uma corircrencia de natureza officiosa, não elaborando !!'a
tados, nem tendo caracter dipilomalico, mas visando s6n1~nt.e 
o estreitamento ·de· relacões commerciaes pela influencta re~ 
ciproca das respecUvas legislações, na qual os Parlamentos ~ 
Congresso~ legislativos devem . ter os · ·seus representantes 
membros ou não dessas intitu·icões politicaS> . 

Entendo que tudo quanto for para estreitar ainda mais 
os laços de ::~misa.de e de confiança entre os povos não se póde 

.-- e nem se deve recusa1·, maximé em se tratando de um dos mais 
poriernsos elementos de prosperidade e de civilizacão das 
nações, como é inquestionav.elmente o commercio ; offerecu fi 
consideração da <.:ommlsSão o seguinte · projecto de lei: 

Art. Fie~ o Presidente autorizado a nomear um repre-
sentante do. Brasil na Conferencia Parlamentar Internacional 
do Commereio reunida em Paris . 

• -\rt. No caso de ser remunerada a representar;ão fica o 
Governo autorizado a abrir os necessarios crediLos. 

· Art. · ltevogan;!.-se as disposições em contr~io . 

Sala das Commissiies, de novembro de 1920. - Au-
gt~.sto de J.ima, .Pri!SJdent.e interino. - José Maria, Relator. 

Vaz de MeUo. - Americo Lopes. - Mauricio cte Lacerda. 

Ministerio . das Relações 'Exteriores - N. · i9 - Rio de 
J~eiro, 30 de ·setembro de 1920. 

Sr. i 0 Secretario da Camara dos Deputados - Tenh'l n 
honra de passar _às mãos de V. Ex., para os devidos fins, a 
111clusa cópia de uma carta dirigida . á nossa embaixada P.m 
Parlb pelo secretar1o geral da Conferencia Parlamentar In
ter nacional do Comrilercio. convidando o Congresso Nacional 
;, participar de seus trabalhos. 

Remetto igualmente a. V. Ex. ~s regulamentos dos co-
mités b.elga e francez. · . 

Trata-se de uma Conferencia de natureza officiosa, não 
elaborando tratados nem tendo carcter diplomatico, mas vi
sando sóm('Lte o estreitamecto de relações commerciaes pela 
influt>ncia reciproca das respectivas legislações e a qual os 
Parlamentos é Congressos legislativos devem ter os seus re
presentantes membros ou não dessas instituições po.liticas. 

· Aproveito o enseje> parà renov.ar n V. Ex. os protesto!' da 
minha alta estima e mui distincta . consideração. - Azevedo 
Marques. 
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:'1. '759- 1U20 
A \Ire o t:l"~?rlilo especial da ·f :UOO$, ])(Ira JlH!JCl1!1.enlo !W sal'(lt?llto 

ojndank rcfurm arl.o (!() }'..~ ;u.:J'r:ilu JiJ!7u B (T.pt'is ta hwioJ' 

Em !III~Ibar.;cm de H> uo t:UlTenl.c solicita· u Sr. J:>1·e:;ident.c 
da H•mublica auturizaoãu par a a abet·Lura. elo credito c:;pccial 
t.l r. 1 :OOOc, que compclt5 a•J :,;<10q;cnto ajudante r efOl'mal1o do 
]:;:xcn:il.u João Ba.pLiS1Lu. Junior, coo10 ren.unctMcição, de que 
trata n <.ll"L. 10 da lei n . ~ . 556, de 2ô d e set.embt·o ue 187·í, 
pP.((l~ ~ervi•;o~ pres!.~do~ no me:>mo Exe~rcilo, duran.LI! 20 
annos. . 

A d t~~ye:.m a aLtcodet· é autorizada por lei t•m vtgor: r: 
t.:•Jilltl o or~~arricTllo dcsLe a.nno não con::;i~na dot.J.ção cor·ro:;
pondenlt\ é de parecer a Commissão d1~ Flnan,: a:s se.ia t.:oncc
didu o r: t'edit.o espec ial ~olicítado. medianl.c o seguinte projc
do tle lei, que submetle à dcolibeTação da Camara: 

O Congres!'O Nacional decreta: 
_\rt . Lo J~' .. o Poder .E~ecutivo <~ulol'i:r.ado t~ abL'ir, pciu 

;'llinislcrio da Gucn·a, o credito especial de 1 : 000$, que com
pd0 ao !iargento ajudante rcfO'l'mado do E~crcito .roão Ba
plhüa .hlllior, i!Orr.:o remunf\ração de que t rata o arl. -10 da 
IP.i Il. 2.556, de Z6 de se<tembro de 1.87-í, pelos serviço·s presta
dos no mesmo Exercito. durante 20 a.nnos. 

Art. 2.• Revogam-:< • ~ as disposições em con(n·ario. 
Sala das Commi&sõcs. 2.i de -dezembro de 1~20. - Cnrlus 

de Cautpos, Presidente . ....:_ sou:;a Co.stro, Relator. - Pacheco 
Jf cndes. - Cincinato Rl'O(Ia. - Carlos MllximiLimw. - Sarn
JWio for .r· iJa. - Alberto Marmlhão. - Oscar Soares. - Ramil'O 
Br(I!Jf.!. - Celso Ba1J7na. 

MBNSAGEM A QUE SE REPEtm O PARECER 

Sr,; . .1\Iembros do Cong r'es·so Nacional - Transmi1l..lo-vos 
a t\xpo~ição que me foi apresentada pelo · Minislro de Estado 
da Gul'rr a sobrn a Mcr.ssidade de Re abriL· ao rl'spcctivo J\ti
ni~t<>rin o credil.o ~special de 1 :000$ que compete ao sargento 
aJudante reíorn:.:a-do do Exercito João Ba.pti·st.a Junior, como. 
remun eração de que tr:1.L1. o al'L. 10, lei n : 2 . 556, ÕeJ selem
hl'n de I 87 4, pelos se~'Viços prC!!';tados no · m~smo Exercito du
l'anlc 20 annos c per;o habiliteis o Governo a. abrir ao refc
t·i tlo miuiSil:el'io o ncccssario Cl'edito. 

Rio de ,Tanciro, 1.6 de dezembr o d e 1920. 99" da Indepcn
dencia e 3:?.• da Rcpublica·. - Epita.cio Pess6a. 

N. I GO - 1020 
;t}IJII'IH.'fl 1.1 r' ulllpJ'OW.illSO IHtbSci'i.ptO )Jr:lf) 1'!:])1'CSC1l fante llfJ 

B1·asil mn Haya, 1>0ndo em exccU.fJâo mctlidns C'JercitÚJ(t~ 
iJ IUll'l.t!) fiO COIIUI!C1'CÍO do 01JtU C $CIM dcri'IJados e da t:O
caiJ!(( e seus tJrod·uctos. 

O E:xmo. Sr. 'Presidente da Republica, em me'nsagem. de 
19 de asosto desle anno, dirigida. ao Congresso Naciona!, so-

e. - Vol. ~v. 28 
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Iicila ,providencias quanto a medidas coercitivas rMerenles ao 
commercio do opio e de seus derivados .e da cocaína e de ~eus 
preparados, de accôrdo com as clausulas ado.vtadas na C<m
ven.ç.ão Internacional do Opio, reunida em Haya no dia 1 do 
dezembro de 19ii, e das que se contém no Protocollo da. 
referida Conferencia, assignada em 23 de janeiro de 1912 pelo 
nosso representante. 

O Sr. Ministro da. Justi{#a e Negocias Interiore~. na ex
posição de motivos que dirigiu ao Sr. ·Presidente -da Repu
blica e nos quaes fundou-se à. mensagem, explana o assumpto 
ora sujeito a este parecer e ,para o. qual tram:ladamos algumas 
das consideracões !llella contidas. 

Reunido em Haya, em 1. de ago.sto de i91i e 23 de ja
neiro de 19:1.2, a Conferencia Internacional do Opio, o Brasil, 
por seu representante, assignou, em 16 de outubro de 19!2, 
o Protocollo supplementar .pelo qual as Potencias que nullr 
não se fizeram representar, mas que, assígnando-o, obrig<J.
vam-se a todas as resoluções tomadas. 

Neste sentido o nosso Governo expediu· o iÍ''<:reto nu
mero 1.148, de 10 de fevereiro de 1915, promulgando a o.i
ludida Convenção, e, posteriormente, pelo decreto de 8 de 
julho do mesmo anno, ap.provou as medidas tendentes a im
pedir o uso crescente do opio, da morphina e do..; seus de
rivados. 

A Convenção comminou a pena de ficarem «pl'lV'ados de 
taes substanc.ias, cuja exportação deixaria de ser feita, nesse 
caso, pelos paizes productores, ainda que para fins therapeu
tiC9SJ>, a. tod·os os Estados que nella não se representaram ou 
a ella não adheriram. 1 

' Os paizes que tomaram parte na Conferencia, Ot! que as
signaram o Protocollo supplementar, «i:.ompromeUeram-se a. 
estabelecer as leis e os regulamentos necessarios o capaze:; de 
tornar effectivas as disposições contidas naquelle dooumen
to:~>, sendo a respeito ouvidos pelo Sr. Ministro da Justio:t e 
Negocias Interiores, a Directoria Geral de Saude Publica e a 
Academia. Nacional de Medicina. .· 

Como medida complementar são pedidas diversas provl
dencis de competencia do Congresso Nacio.nal. 

Sobre o opio e seus derivados; cacas e seu" derivados:; 
Alcaloides do opio e dos cacas: mor.phina, beroir.a, codeina, 
cocaína e estovarinas e etheres muito tem dito n .illustre 
elasse medica brasileira e tão brilhantes teem sicfíl suas li
ções a respeito, demonstran& até li saciedade os gravissirr.{l~ 
inconvenientes da facilida<le do comme1·cio de ta.es producto~ 
cbimicos -- rou:baroos a vida a. milhares de pessoas n inUtili
zando a o-utras tantas, que impõe-se aos cuidados dos poderes 
puhlicos uma medida urgente c energica, nos moldes das re
solut;ões da Conferencia, que venha pôr cobro a t.ão crimi
nosos abusos, aliás já. .previstos e classificados nao leis pe-
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nacs, roas cujos autores Leem cseaparlu, infelizmcníf', á a(jr~~o 
(ia jusl.i(:a, pell) commet·cio clandestino que cxerucm. 

O illnstre Sr. Ministro da. Justiça e Ncgocios Intcriorc~. 
inspirado 1:0 bem publico, lembra as medidas constantes üa 
exposição de motivos com que foi instruida a m·~nsagern e, 
portanto, conside1·ando que dentre ellas a. unica de Julgarmos 
ser da competencia desta Commissã.o de Diplomacia e Tratados 
é a que se acha expressa no n. I, propomos o seguinte Pro· 
jecto de lei: 

O Congresso Nadonal decreta: 
Ar~. f.• Fica approvado o compromisso subscri,pl,o pelo 

rcpresentant.e d() Bra>Sil em Haya, em 16 de outubro de 191.1:. 
pondo em execucão medidas coercitivas qua.nt.o ao commer
r:io do opio c de seus ·derivados e da cocaína c de seus prc
rara.dos.. 

Art. 2." R(!vog:am-se as di:;posiçõe::; em contrario. 
Sala das GommissUes, 21 <:ie ffezembro de 1920. - A.u.·· 

f/U-~to de Limo., Presid·ent.e intel'ino. - José Maria, Rela~or. 
Voz de Meltu. -1\:tanricio de Locerda. 

MENSAGE:t>r A QUE SE REFERE O PARECER 

S1~s. membros do Congresso Nacional - A' vi~>ta da ex
J)(I.Sição jun~a. que me dirige o Ministro <ia Justiça, c Nego
cios Interiores, r~la.tiva á execução de medidas coercitrva:;, 
;:Juanto ao commercio do opio e seus df~rivado;, e da cooaina 
e de seus preparados, de accôrdo com as clausulas estabele
cidas, não s6 na Convenção Internacional do Opio. que se 
reuniu· em Haya, em i de dezembro de HlH, como t,ambem no 
Protocollo da respectiva Conforcnoia, a.:;,,;ignaclo, pelo repl't.::
~rntante do Brasil, aos 23 de janeiro de 1912, venho soliciia1· 
dn Congresso Nacional as p1·ovidencias indicadas na. aHudlda 
rxposição e quaesquer ouLt·w;; que se tornem necessarias, at"im 
de cohibit• o abuso do consumo dos men.cíona.dos product..os, 
c re.gular a sua entrada ou sabida no paíz. 

Rio de Janeiro, i9 àe agosto de 1920. - Epii.(,CiQ Pcs
~6a. 

E:r:posiçrí.o de mvtivo.t 

Exmo. Sr. l'residenfe da nc.puLlica - Em communica
•:ão dirig-ida ao MinístC'rio das nela\iÚCS Extcrioro~. c de lj11/.'. 
i.ransmít..to 1~úpia, trata a Embaixada .BriLannica, nesta t..:arr-· 
lai, de nm ar~cOrdo sugg-critio pelo govm•no ingloz, relativo :L 
10cdidas a :-:orem executadas ent vír·Ludc drt :pror11ulgaçii.p da 
Convenção lnterna.cional do Opio. 

O Brasil subscreveu a. i6 de outubro de 191.:!, em l:l<!ya. 
o Protocollo supplementar de assignat,uras das diversa~ pn
l.eudas 11ão representadas na Conferencia lnlemacional •Jn 
Opio, que funccinou de 1 •Jc '!gosto de 19H a 3 de jane1ro 
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de 1912. T(lrnou-se, por esse motivo, parto contra.ctante dos 
c.dos conduidos naquella. ' Con-ferencia, datadas de 22 de ,i il 
neiro <le 19i2, a saber: Conferencia Inlernacional do Opi'J 
e ProLocollo de encerramento dessa C<lnvencão. 

Pelo decreto n. 2. 864, de 8 de julho de 1915, foram ap~ 
provadas as medidas tendentes n. impedir o uso crescente (I~ 
opio, da morphina c de seus derivados, bem assim da ~oca:ina, 
e, pelo decreto n. LHS, de iO de fevereiro de 1915, ro: 
promulgada. a alludida C<.Jnvenção Internacional do Opio. 

Nos termos da. Convencão assignada. em Haya; os paizc5 
que não a. acceitassem ficariam privados de taes substancia.~. 
eÍlja e"'"Porlação deixaria de ser feita, nesse caso, pelos paiz·~:: 
productores, ainda que para fins ther.apeut;icos. 

Assignado o respectivo protocollo, as poiencias se com
IJt ometteram a estabelecer as leis e os r.egulamentos necessa.. 
r ios e capazes de tornar effectivas as disposições contidas nn~ 
quelle documento. . 

Sob esse importante assumpto foram. com tempo, consul
tados por este Ministerio, á Directoria Geral de Saude Pu
blica e a Academia Nacional de 1\ledicina, cujos parecere; 
acompanharam o aYiso dirigido em 15 de maio de 1.915 ao Sr. 
1° Secretario da ·Camara dos Deputados. 

A' vista do que occorre, af1sura-se-me urgente obter a~ 
seguintes providencias, todas da alçada do Poder Legisla~ 
tivo; 

I. Ratificat· o compromisso subscripLo pelo rcpresenLan!e 
co Brasil em Haya, em 15 de ouLubL'o de 1912, pondo cro 
í·xecução medidas coercitivas quanto ao commercio do npio t: 
t.l~ seus tleriYados e da cocaiua c de ::;eus p reparados. 

II. Estabelecer, nas leis aduaneiras, de accôrdo com a:; 
clausulas da Convenção ; 

a) a prohibição da importação dos productos aqui !IIC!l
cionados, salvo para os estabelec.imeutos ou institutos legal
mente habilitados, e, ainda assim, sómente par a os fins thc
r apcuf..icos; 

b) que a l'cspectint. iuLroducc;ão nu paiz só pos:~a :;ct' 
feita pelas alfand%-n~ ou posto~ aduauciL·o5 a estas equip:t-
I"ados; · 

c) lfUC o Lt·ansporie J)elo Concio, como encommcnd<t. ou 
(j:eoli~». fiqU•! sujcilo aos mesm os onus de fiscalização c 
rcsLt·icc.ão iuuicados natJ alineas a c b; 

1l) que nüu ~~ja pcmliLtida a cxpo1·La.ção do~ alludi•lo' 
produdos; 

1!) que os ~<:colis~ couLcodn cocaiua. opio, prepar:wü::" 
npia.:m•~. mornhina, hcroiDa, e le., ou seus derivados, lcnlltllll 
t•ssir;nalndu. cxlernamcu~c. a tlct:lara•;.ão, impre.ssa ou ma· 
hUScripta, do seu conteúdo, pal'a assim ftwWL:u• a nsral1 · 
zação; . 

f) l!UC a. re-cxportac;ão de Lacs ~ub~tancit:.'!', no c.a~o liC 
r:ão terc.m sido satisfeitas as c.ondições da ent:ommcnda, s6 
iJOSSa ser feita á firma r.emettente, e não a outra; 
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y ) que sejam consider:uloE como contrabando e sujeita:> 
ás respectivas penalidades. salvo nos casos previstos e per
mittidos, a r.ntrada e. sahida, no pa.iz. das drogas do que se 
o· ata. 

Das medidas. de. ordem ~dministrativa. destinadas :1 r c
l•''es;;ão do abuso· do consumo n da venda de arLigo;; anesttle
sico~- e harcoLicos, que constitue·m grave perigo social. já co
gitou n Governo, inr:luindo-a;; no r~gulamenl.n do De·pal'ta
Dlf!lllo Nacional de Saudc Publica. 

SubmeLlcntlo estas coosidera~;.ões ;í. elevada n.preciação cte 
V_ Ex .. Rnja-m('. pP:rmi't.lido aecent.uar', c•omo j;~ o fez a Aca
rl·~mia Xacioual de Medicina. os serios embaraços que acarre
taria ú nossa pharmacologia a restricção imposLa pelos paize,;; 
productores á exportação de medicamentos indispcn~aveis de 
n.rias enfermidades. 

Rio de Janeiro. Hl de agost.o de 1920. Alfredo Pinte> 
Vieirn de Jlello. · 

O Sr. Presidente - Convoco uma sessão oxtraordinaria 
para· ás 15 hora;;, f'Specialmcnte para re cebe r o Exrno. Sr. 
Hrainbt'idgc Colby, nherc da embaixada americana. 

Convido, pois, os Sr$. De-putados a. comparecerem ás 15 
boras. 

!71" SESS,\.0, E!\l ~2 DE DF...ZE·:\IBRO DE 192!1 

. r>m;sJORNr.:.IA DO SR. BUENO BnhNO.~O, PRE~IDBNTP. 

(E:xtraordinaria) 

A's -15 horas comparecem os Srs. Bueno Brandão. Arthur 
Cnllnr~s Moreir:-t. Felix Pat•bP.co, Andr:1dr'! .Be~:crrn. · J:uv~nal 
Lamarlin''· Or.lni-ílio df' .. ·\lhUtJUN'([tll'. Co;;fa Rr;ro. Anl nnio 
J';o;:mr·irn. Rnuzn Ga5f l'n. Diony;;io n~>n!.•''-· Rr.nln Mir:mdn. Jlr a 
flr) f.:lflt'=". Lym r.a~Jro. lll'rcnlano Pa l'~;a. Cnnhu Marharlo, Luiz 
IO.nmintnH'!>. Mn•iJipíno .\zl'vr:> rto, Rnrtri~ne" l\!ar:hado. P ires 
11flllf'l!o, .Toãn r.ahral. Arnmnrlo Bnrlnmaqni. HCl'mino Brtrroso. 
~lhomaz 11odl'i!!U1'~, Vír~nf r! Saboya, O;;orio d~ Paivn, Ft•Nle
:-ir.o Borg-1'.', Jnt:f· Augusto, Albrrln Maranhão. Cunha Lima, 
(J;>(-at• ~o:wns .. Tniío Ely;;in, Gcrva;;ío Fioravante. Alf'xandrino 
r!a Rocha. PPrr>ira df' J~yt•n. ,\u;;(rp,gesiln. Aristorcho. LopN~. 
!'eorla t.o "!\laia. Pit·es de Canralho. l\fnrio Hl'rmr.;:, Ubaldino ele 
A!>;:is, Pnrhr>ro 1\'lr•ndei' . .Tnãn Man::,ra.boirn, AJrrPdo Ruy, Sr.ahm 
J.)lho. At•lincJn J.r.nni. ,Tn~P. Maria. nau! Alvrs, Elpi<lio df' l\Ie~
f!llit.a.Rnrl t'if..'1lfl!" Lima. Eu:::cnio Tourinho. LNio Vel!C*Io, 11a
iHtr>l !vfnn.i:u·dim. P.nmpaio Corrêa. Nien.nor Nascimento. Paulo 
:-lo• l~1·nnl i n. i\l'i' l idP::: Caíre. !\f Pnd~>;; TaYa.r P!", Vic~>n!P. .Pira
g·ibr.. n:-.nl Bn.r·r·n>;,), LPI1f!"rllhcr· :r.'ilhn. A:wvedo Sodr<l, ~f.tlnP.do 
Sn:wcs •. Manoel Rni"". Dunt' IJtlC de :\'tt)';3.l'P.th, namiro Braga . .José 
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de Mnraes; .José õe Mornril. Y<'rí~simo de Mello, Mario ílí' 
rnllb, Teixeira Bra'ndiio, .JOSI~ Alves. Jo.:;é GOnf!.alves, Augusto 
de Lima. Alberlino Drummond. MaLta Machado. Ribeiro Jun
queh•a. Y'rancisco Valladare8, Anlonio Carlos, Emilio Jardim, 
João Penido, Americo Lopel:l, Senna Figueiredo, José Boni
;acio, Gomes Lima, Zoroastro Alvarenga, Antero Botelho . 
.Francisco Bressanc, Lamounier Godofl'OOo, Josino de Araujo, 
F.austo Ferraz, Moreira Brandiio, Raul Sá, Valdomiro de Ma
ga1hacs. Jayme Gomes. Alaor Prata, Vaz de Mello. HonoraLo 
.A!ves, Camillo Prafes. Edgardo da Cunha, Carlos Garcia, Fer
rr~ira Braga, Ctncinato Braga, .Tni'6 Roberto, Alberto Sarmento. 
Darros Pr.nl.eac!n. r,r,~n· Yr•:-g<1r>iro, !lfar<'Diino BaiTet.o, Pl'H
~r.nte de ·JitnrnrA Filho. Eloy C:hn.vPs. Veig-n. Mirando. .. To~.~ 
J,obo, .Toão dP. Fnria, Rorlrigues .'\lvC's Filho. Pr>()r·o Costa, !\Ia
noel 'Villnboim . .'\!'nolp h o Azevr>do. OleF:,-ario Pinta,. Reveriunü 
Marqtl~R. Prr·eim LE'itl", Lniz Bartholomm..I. .ToHo PemP-lta. 
J~ugenio i\HW~>r. Cel~o Raymn, Alvaro Baptista. Gomerci.ndc> 
T!ibA.~. .Toiio Simplicin. Gat'lo~ PPnnfii'L :Sergio ri~ Oliveirrt. 
Marr,:Jl rlr Esr.ohar. Or.tavio P.rwl1a. Dr:>mingos Maseat•e-nha!<, 
Barbosll Gon~·nlvr~ .. Tr'l::~quim O~orin ·~ r.arlos !vtax.imiliant• 
ns3). 

Df~ix:am dr comparccet• os Srs. Annibal ele Tolr.do, Epbl
genio Salles, Dorval Por·lo. Monteiro <lr. ~~ol!Z..'l•. Al>el Cher
mor.t Chermont df' Miranda . .Tos.6 Bn.rmto. !\tarinhn dfl ~\•n
dra:d'!'. Moreira da nooha. 'rhomaz Ar.nioly, Thomnz Caval
canti. TldP.fonso Albano. A!ffon,~o Barata, Simeão Leal, Baitha
zar Pereira. Gon%aga Maranhão. Ant.ouio Viceot.e.' Edu,ardn 
Tavares. Arnaldo n'a>lto~. C:orrPia. de Britto, Estado Coimbr:1. 
Pech·•) Corr?,a~ Turiano Campello . .TuJio de l\Tello. Na.l.alir\io 
Camboim, Alfrr.clo ele- l\fayn. Luiz SílvE>ira. Mig-uel Palmei1'n. 
Menõonra Mad.ins . .Toão Mrner.P.s. RodriguPs Daria. Manot•l 
Nolm.>. Pc:dr? Lago. Oel.avio Mangabeil':t, Lauro Villa3 Boa~. 
Ca~!ro Rf'hrllo. T~roMio Gall'fro .. Arlind(} F1·a4WSO. Torqualn 
Morfúa, Ul1aldo RamalhPL(':, 1An!.onio Ag-uirre, Heitor (]'r Sou:~.:1. 
Octavio da n.och:l Miran:d'n. AZl.U'érn Furtado. SaUe~; Filho, No
rival de Freitas, .Tost! Tolcntino . .Toão Guiroar[e,~. 'I'hemj.o;l.o
cl i!!' ar. Almeida., Francisco Marcondés. :R-aul FernandeR, 1\Iau
ricill de Lacerda. Herculano Cc!'!ar. Silveira Rrum. La.ndulpho 
de 1H?.galhãPs, Odilon de Andrade. Francíwo Paoliello . .Manorl 
Fulgenr.io. Mello f'raneo, Raul Catidoso, ·Ralle~ .Junior. P:ll
meíra. RippP.r, Sampaio Vida!, Carlo;:; ·de C:n.mpo~. Ilamn.• 
Caíad:o, Ayres da Silva. Tullo .Taymr-.. Cnsf.a. l\farm1r~. · Olton i 
1\facit>l. Luiz XaviPt'. Abdon Ba,pa.isi.a. Pt·r4'il·a. ~lP Oliw·iL":J.. 
Evaristo Amaral .. ·\u:zu!"fo Pt'sl,:wa., 1:\'kidr.i: Muyu. N:~Jn1(~P <lc· 
l3k:luvêa r! Florrfl dn Cunha (77). 

O Sr. Presidente -· A· Tis la de presenca aecusa u com
parre.inH>nln fle 13:-l· Rl'~. D"Ptlt.aflu.~. 

A lwe-sr. a ~e~:~üo. 
O Sr. Juvenal Lamartine (2" Secretario) u_rocede ::í. lei

tura da.~ arlas d':J. sessão de 2i e do dia. 22 'tlo oorrente, fi.,; 
quaes são, ·sem ohseryações, successivamente 3.P:Provadas. 
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O Sr. Andrade Bezerra ( 1° Sec1·etw·io) declara que não 
ba expediente. 

O Sr. Augusto de Lima - Sr. !Presidente, a commJssao 
nomeada por V. Ex. para receber no cáes desta cidade o 
S1'. ·Secretario de Estado da Republica dos E~Lli.di)3 Uniuus da 
America .do :Norte cumpriu o seu dc\'CI". 

Tendo sido convocada a presente ses.~ão •>Pcüialmente 
para re.eeber S. Ex. na visita coro que honra e;;ta Casa do 
Congresso Nacional, requeiro a V. Ex. a nomeação de uma 
commissão de onze membros, afim de receber o ~cretar'io 
de Estado Sr. Colby e introduzil-o neste recinto. •'MtGil.o bem.) 

O Sr. Presidente -0 .Sr. Deputado Augusto ;1,~ Lima re
quer a nomeação ,de uma commissão para receber o :::!1·. Secre
tario de Estado dos Estados unidos da Amedca do );orLe 11a 
visita que vae fazer-· a •e:; ta Casa dG :Congresso. · 

· Os Srs. que appr.ovam queil·am se levantar'. (Pmum., 
Foi approvado. 
Para fazer parte dessa commi5são. nOHJcio os pl'e5ictentes 

das com:missõe.s pei"manentes da Garoara: Sr:>.. Aur;mto de 
Lima, J_uiz Bartholomeu, Cunha Machado, Antonin Xogueira, 
Carlos d-e Campos, Anthero Botel1ho ·Alam·' Prata. Lamouniel' 
Godofredo, 'J'eixeira Brandão, José Lobo e Prado LL)pes. 

Vou suspender a sessão até a chegada -do uosso illusLre 
hospede. 

!Suspende a sesúlo á~· .f5 horas e /.:; rninut?s.) 

(A's J .J horas e .10 minutos, o Sr. Bueno BramHiu, presi
dentf', ?'ea~·s.ume a eadeira da trre~;idencin:.': 

O Sr. Presidente -Reabre-se ,a se;:;são. 
Convido os Sr;:;. membros da commiE"são a desem)wn!Jarem 

o "'cu dever. 
(E' inii·orln';ido no 1·er:into S. E:r:. o S1·. Brainln-id!Je Colby, 

~:hefe da Emba.i:x:ada No?·tP. Amel'icana, ar:om]lanhado da respe
ctiva commis.wlo, e toma assento á direita do Sr. P1·csidente da. 
Camaro.. Palmas no recinto e nas aaleri(ls.) 

O Sr. Presidente -·A Camara do~ DCJ)Utado:; recebe com 
a maxima salisfaccão a visita de .S. Ex. o Secretario d!>. Estauo 
~r. Br:tinbridgc Colby. 

Tem a palavra o Sr. Deputado Brnlo de }Iirand:l. 

O Sr. Bento de Miranda- Honourablc Bainhridg-c Col.by: 
ncfnre eomm~ncing my short speech, I would crove your 
indulgcnce. and apologise for my w1~a:kness in speaking the 
cnglish language. ·· 

1 should ·have Jiked to employ genuine img1i!õll pln·aseo
logy in or'der to e:-..--plain my idcas on thc intercourse bct\veen 
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the- United States of Amt~rica and Brasil, or more strictly 
spcaking, betw~en Uh e {;nil·ed .St,ates and South America. 

You, Honourable Sir, are quite right when you emphasise 
the part \Yhick t·hís continent has to play the maintenauce 
of ·peace amongst nations. after the great struggle from 
which t•hle Q!d european civilisation 1has so recent emerged, and 
inh~lpin; those who are broken do,vn by the !(mg and tcrrific 
war, to rebuild and recover from the devastation. . 

The history of your country is full of great deeds ·whick 
a nation should be proud of. Struggles without truce in the 
~ouse of material progress, and the triumphant victory of 
american ideais. · ·. 

To my mind there are two culminating points, for the 
·well-being o f America and the reconstruction of Europe . . . 

First when President Monroe :proclaimed bis celberated 
doctrine. raising a: barricr agoinsl the pretentious appet,ites 
Of the ·Holy Alliance. and second. when President Wilson. a 
century !ater lounched on the wings of the four winds his 
hi-storie 14 opoint:s, on which he would see based a new world 
peace. clearly showing t.o thc european peoples. so lons
consume·tl wifh odious rivaliies, what. shoul.d .be taken, hen
ceforth. to he the américan ideas for t.heir guidanca. 

Brasil 'has beeh always on your side, and has contributed 
to the small e:x:tent wit'hin her powt>r, towarcls t:hc consum
mation of these ideal!3-, and is preparcd to support you all alone 
the line. · 

· 'With your wealth. ~-our po\'\-:er and your ideals, your 
country is {!estined to be the world's peace arbiter. 

· On our part w.e possess on enormous tract of countr~· 
and it is our sacr.ed duty, whHe maintaining intact our naUoua
lit:--• .. to populate it. civilise it and dornesticate it. 'rhis great 
work has been ·successfully a·nd brillianLy carried out by 
:rou in your immense country. You have lhe experience. thc 
~cnius, and the wealth. 

Our problems ar.e. Cln th<.' wholt' more aTdU{)US and difficuil 
· to resolve tJhan yours. and nrc of a nature to defy tlle State>--
man who would solve them . · 

'Ve must l.ake as our- test the words of Br-yce, when hr 
say;;: « ... t.o drow log-etller ou r sca.ttered centre~ o f populat.ion. 
to ext.cnd nnr means of communication. to sustain our publie 
credit. t.o husbnnct :md apply scrupulously t.o useful purposes 
our revenues. tmd to educate and civili.:::e our ma<;s of the h in
~enius. and the wealth. 

You can he1p Ui" to aclüeve this desired end. albeit t:hr 
problem :q)pcars ovE'rwllclming. · -

We al'e a va;:t depository of raw material of ali Kind;;. 
You are a great centre which requires these and ·has ali 

fs.cilit.ie!; f0r ma.nipulat ing t.hem. 
We · have coffee. rubber. timber'. iron. manganese. etc, 

and vast. anc'l interminable cattle raisinglands. 
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You '!lave lhe cal)ilal, the professional workers and the 
specialist and experienced iniciative. 

Our two countries may be said to 'form each the com
plement of thc oth~r, both ·rrom the economic as ''teU as the 
idealistic standpoinl, withoul 'vritten clause.s. without special 
treatíe.s, but 1homogenously cemented together ~Y our mutual 
interests anc.l. our american democratic id·eas, the ripe fruit of 
the vast~st experiment ever reali.sed in the government of a 
people. in the words of Theodor Roosevelt. 

Above ali never must we loose sight of the lessom; of 
patriotism and devotion given by ;.~our gr'and patriarch 
George \Vashíngton, he who wa.s firs~ in peace, fir:::t in war 
a.nd first in the 'heart of his countrymen. 

This Camara congratulate itself upon lh ehonour whic 
Your presenc.e corifers upon it and extends to You a heady 
welcome to Brasil. 

(Applausos p~·.)longados (u:olhe)·am as z;rtlavras do 
Sr. Dep~ttado Bento de Mü·anda.) 

Mr. llainhridge Colby usou da palavra. ag:raclecendCi a 
saudação que acabava de lhe ser dirigida e exprimindo o 
fundo sentimento de amizade exi!õ'tente entre sua .patria e o 
Brasil. 

(.4.s pala'L'ras tÚJ Sec;·etar'io de Estado americano {01·mn 
viva,mente applaudidas.) 

(Em seguida, S. Ea:. o S1·. Bainb?'idge Co~b'!l, chefe da. 
Embaixada 1\'orte-Americana, ?'et'Íra-se do recinto com Ct$ 

mesmas formalidades co1n qw~ fôr:a introduzido.) 

O Sr. Presidente- Vou levantar·' a .sessão, designando 
para amanhã a seg~inte 

ORDE:i'v[ 00 DI.\ 

Votação do projecto n. 251 rc; de 1920, orçando a Receita 
Geral da· Republi.ca para o exercicio de 1921: com parecer 
da Commissão de Finanças sobre as emendas apt'esentada:S 
{3' ·discussão); 

Votação do projecto n. 589 1C, de 1-920, ·estapelecen~o as 
condições a que s-e devem submette.r os estrange1ros resul:en
tes no Brasil para o fim de obterem titulo de naturalização; 
com parecer da Commíssão ,de . Comtituição e Justiça so~re 
as emendas apresentadas e sub-emendas da mesma Comnus
são (3' discussão); 

· Discussão unica das emendas do Senado ao projecto nu
mero 105 C, <le !92<0, da Camara, fixando a. despesa do iMinis
terio das Relações Exteriores para t 920: co,m. parecer da 
Commissuo de Finanças. ~obre a~ emendas 1\'nde proJecto 
n. 105 D, de 1920); 
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z· diSCU$SâO do pr'ojecto n. 6-í.O A, de iü:ZG, do Senado, 
abrindo o credito de -íO :616$, para pagamento á Confedera
ção Brasileira de Desportos, da quantia po1· ella a.deantada 
para as Olympiadas de Antuerpia; com parecer favoravcl da 
Commis:;;ão de Finanças; · · 

2" discussão do projecto n . 710, de 1920, reformando a 
lei de pl"omo<;ões no Exercito; 

;:;• discussão do proj ecto n . 700, ·de 1920, Codigo de Orga-
nizacão Judiciaria e Proc.csso ~lilitar; · . 

.z• discussão do projecto no 709, de. i920, mandando contat 
tempo de servico, para o effE~ito de melhoria d e reforma, ao 
:1• tenente macohinista reformado da Armada, Henriqu e Paulo 
:EeÍ:'nande5; com .substitutivo da.·Comrnissão de Finanças; 

z• discussão do proj-ecto n . 70S, de 1920, abrindo o cre
dito de -i.S03:6!,5$062, para pagamento de encargos assumi
d'os para iu stallação de fabricas de ~óda caustiea; eom votos 
em separado do::; Srso Octavio Rocha e Josino de A:r:aujo; 

· Discussão uuica do parecer. da -Cornmissão de \Finanças, 
offerecida. na .3' discussão do projeâo no HO A, de 1920, au
torizando a promocão ao posto de segundos tenentes dos tr'es 
sub-ajudantes machinistas que não completaram o tempo 
exigido pela lei no S. u34. de . 1918; com .parecer ~as Com mis
sões de 2\Iarinha e Guerra e de Finanças opinando para que 
sej a destacada a emenda .apresenLada (vide projecto no H9 B, 
de 19'20); . 

Discussão unioa do J)arecer da Corúmissão de Finanças, 
offerecida na z• discus!>ão do projecto no ô'H, de 1920, abrindo 
o cr'editci especial de 50 :2728927, para pagamento a IRomualdo 
de Souza ~lello; com parece1' da •Gommissão de Finanças, opi
nando po1· que se.ia destal~ada a emenda apresentada. (vide 
projeclo no 6i1 A, de 192~) ; 

Discussão especial do projecto n. /05, de :19.20· (redacção 
da emenda .apprvvada e d(;!staca(}a do proj ecto n. 596, de 
1920), abrindo o credito de 400:000$. para pagamento do 
predio da Ass<lciacão Commercial da Bahia: 

t• discussão do projecto no 456 A, de 19200 mandandn 
rcvigoi'ar o credito aberto pelo <lecreto n . 13oôH, de 1919; 
com pa!'eCer favoravel da 'Commissão de Finanças; 

!" discussão do proj~cto n o 167 A, de 19~0. elevando o 
n-umero de medicos da Assistencia a Ali-enados; com parecer 
favoravel das -Commissões d.e ·Saude Publica e de Finan~as; 

l" discus:::ão do project.o n. ,?i3 A, de i!l20, crrutndo o ti
tulo de prof-essor adjunto · nos In,;titutos de Ensino Superior; 
com substitutivo da Commissão de Jnstrut·c;ão Publica; 

s• discussão do pr'ojecto n. 608 B, de Hl20, concedendo 
isenção dos direitos de importação a usin~s. cic fabricacão de 
ferro, aco e chumbo em territorio brasileiro; 

2• discussão do projecto n . 689, de 19~0. abrindo o cre
dito ·especial de 22 :900$, para pagamento a :v·iccntc dos 
Santos Caneco & Comp.; 
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2" discussão do projecto n. 714, de i920, abrindo o cr•~
dito supplementa.r de 150:000$, ouro, á. verna i1 a do or'}a
menLo do M.in.isterio das Relações Exteriores; . 

· i" discussão do -projecto n. 678 -~ de 1~20, concedendo 
franquias postal, telegraphic-a e telephonica, nas linhas offi
~iaes, aos membros das Mesas das \iuas Casas do Congresso. 
Presidentes de suas respectivas Commissões e directores de 
éllas respectivas Secretarias; com parecer favoravel da Com
.p:!issão de Finanças e .subs·títutivo da de . Policia; 

1" discussão do ~ojecto n. 660 A, de 1920, mandanan 
construir um edificio para os Telegra-phos na .capital cta 
Bahi-a.; com p::t.recer e emendas da Commissão de Finança~; 

2" discussão do projecto n. 713, de 1920, abrindo os 
creditos .supplementares de 13 :289$890 e de 6 :235$820 a 
t\onsigna~ões do Hospital S . Sebas~ião; 

z· discussão do llt'C)jecto n . 7t/7, de 1.920. abríndo (I cre
dito de 90:000$, supplementar :1 evrba. 23" do orçamento vi
gente do Ministerio da Fazenda; 

3" discussão do projecto n. 683. de 1920. abrindo o cre
mo de 114:655$228, supplemeniar á verba f6• do orc.a.mento 
vigente do Minisf.erio d{l Guerra; 

3" discussão do projecto n. 575 C. 7Ie 1920, abrindo o 
tre{lito de. 41:800$. par~ construccão de uma li.nha telegt"ü
phica entre Pi·edade e Sorocaba e de outra entre ''illa t1c 
Affonso Claudio c n villa de Santa Thereza; 

i" discussiio do projecLo n. G't-9 A, de 192<l, deciarandCI 
rle utilidade publica a Associa~,~o Commercial do Rio de .la
nr:iro; com parecer favól'a:vel dn. Commissão de Conslit.nlr:.:tn 
l! .T ustir;a; 

Discussão un ica do parecer n . ·m. de t920. rn.ieHnn,.1(1 n 
indica<;:.iio n. 7. de i920. ·com voto t:!lll sepa.rado do Sr. Pt·u
(]cni.e de Moraes, concluinrlo pot um p!'Ojel'.to (vidf\ inclir.al)ãn 
n. 7, de 1920) ; 

DisClu~são unica da emenda mantida pelo Senado M PI"l
.lr.,~lo n . 611 , de Hl19. da Cama.ra. fixando a alçada do~ iuize!'< 
federacs : com pnrecct• da Commissão de Constítnicão ~ .rus-
1 :.;a cont rnrio :"L rmendn· do Semulo, n. ~!í. que esta r.a~a :-J :) 

c,,ng-t·r.sgo mnntA'!vro pot· dous l!!l"l,iOS 1lc voto~: vol.os em :wptl
T':Ir1o dos Bl'); . .los1~ Bonir:win f' Arlindú Lroni; !! pa!'l'l'•'r· da 
4 :Ummis<~ãu dt~ F.inanc:a~ f:wo1·av~l ú mE<SJOa cTnt'll(b n . :!:i , 
1 \'i1l1• fJ l'fJ.ied11 n. IH!"'· dr- 1920). 

J.cvanLa-se a :O:t!SSiio ás 15 hornx ~~ !:iO minu{I)S. 

I' · 
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I'H F:Slll lõN(:!.\ r;:";~ i'll~R.' m;EXO niiSN0.\0, J>l1F.S!I>EXTE, E .\XOn .. \fl1~ 
HI'ZF:fln.\, ·J" ~J;;I !RE'l':\H/0 

A's ·l :> lwJ·as Pomp:u·rr~e-m ·n ;: ~1·s. Dnl'nn TWnntlfio. A:•
fhul' Collar·rs 1\Iol·eiP:l. Anàrade BaelTa, Juvenal Lamart.ini!, 
Annibal 'l'nl"fiO, Ocl.acilio de AlbuqUI'l'C(UC, eosla Rego, An~ 
f onio · :"it)gu~'ira . Dionysio B ent.(ls. Prarlo Lopes, . Lyra Ca::;fro, 
1Jl'c'0Uiano Par·~a, f:unhn 1\-fach~do, Luiz DnminguP.='<. Aggri
pino A?.I'\'C{!o. Al'mando Burlamuqui. Osorió dr. Paiva, Cunha 
Lima, O:':eat· Soarr.5. João Elysi'o, GP.t'Va;;io Fiorn:vnnte, Cor
r eia d.; B1·iW1. Alcxandt·ino da Rocha. Jl~>l'~>ira d~ Lyra, E~ln
t•io 'Coimbra, Austr-cgesilo; Aris-tarcho Lopes. Ubaldino 
<le Assis. · JGão Mangabeira, Seabra Filho, Jos~ Mal' ia. 
Elpidili de Mf!squita. E ugenio Tout'inl10. Leão V<>llo!';o, 1\-Ja
llMl Monjardim, Heit.ot· de ~.ouza. Sampaio Corr~a. Nieanm· 
Nascimrmlo. Panlo dP Frontín. Sa!Jrs .Filho. l\{ende:; Ttw:Wr.!>. 
Raul Barros0. lJI'ngrubrr Filho. iliar.N'Io Sdarf'-s, F"anci ~.:u 
l\IarcOildf"!:;, Teix•~ira Brandão. .Tosr; Gonr.alws, Albel'l.inn 
Drummond, Malta Mnr.llado. Ernilio .Tardim, Amrriro Lopes, 
Senna Figueiredo; 7-oronst.ro Alva.reng-n, Francisco Bress:me. 
Fansto Frr1·az, Moreira Bl'andãn. Raul Sá, Waldomiro de ;).Ia_;_ 
gal hães, .Jayme Gomes. Alaor Prata, Honorato Alves, Edg-ard·J 
da Cunh~. Mello Franco. Carlos Garcia. Ferreira Braga, A!
berlo Sarmento, Cesar Verguciro. Marcolino Barreto. .To5é 
Lobo, João ãe Faria. Carlos de Campos. Olegario Pinto. Se
vc-riano Marques, .Toão Pernetla , Eugenio Müller, Alvaro na. 
plisl.a, Gumrrcindo Ribas, .João Sirnplicio. Carlos Pcnafiei, 
Sl:'rgio dP- Oliveira, l\farcal de E !';c.ohar, Octavio Roclta, Do
mingos Mascarl.'tlhas, B:rrho~a Gonçalves, .Tnarrnim O~orio e 
Carlos Maximiliano (81). 

O Sr. Presidente - A lis ln de presr-nr_:a arc-u:,:a o o::om
p!ll'f'!'inwr:l n i\1' RI ~r~ . J)('pnt no1c~. 

~\ tw.:-~,, a sessiio . 

O Sr. Juvenal La.mortine ~ 2" Secl·etal'io) pt·C',:C'rl~> ú ll'i
lm·n ria ar·l.a <l:• seE.~ iin · ~xt.raordin::~ri::l . anter'nr!<!niP a qu~ l é, 
s· ~m ob::.,rvaçík~. appt v\'!ldn. · · · ' , 

O Sr. Presidente- Pa~;;a-s~ ~ leit.ur~ elo f'X['C'(Iir:>nfl'. 

O Sr. Andrade l!ezerrs. ('/" Secretm•io) nroc~·lc~ :í leitura 
ílo seguinte 

F. X PF.DTE\'TE 
Offie i n ~: 

no Sr. i• ~net·~tal'io co Sf!m!flo. dl.' 2:1 do (•.or!'cnte. rn
·,riando emenda daquella Casa do Congrcss Nac-ional, dispondo 
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sobre a diü:são da:-: ~~~1:1;i:í~·,; ~·lcil.<JL'aC:; uo Di.".lril:l.o F cdcrnl c 
>:Oobre a di:;tribuil.;ãu úu;:; re:spet:Li',·u~ ckitul'c~. -- ;\' C<JLUlllLS
::ão de Constiluit.:ão e Ju:;f..ic,:a. 

Do mesmo ;;enhor, Jn i;;ual data. comiuunieawJu que o 
"~nado uãu pou-do dar a;;sNLtimento á al~uma da:s ~mcuaas 
·lesla C:1mara, td'f•~l·•:dua:-: ao l'l"t•j cdo do ::>c.uudu sobre :•,. 
tôondb.:lie~ un qur• o ddadãl) a.Ji~tu.d<J r~lci lur poder;i ~ er cx:
duido Llo re;:(l\!l;t h·o al i:stallH.:ll-to. - A' l:t•llm1i:><:;iio tlc Cuu
sliLuic,:ão c Ju,;l i~:a. 

Do Mini.;to:L'iu da Guett·a., de :!2 clu cort·cnte, enviauco as 
~~-QUiJ:lte~ 

lNFOL\MAÇÜES 

~~· . i" ~l!el'dariu ua (.;amara dus j)r•pu laÚtiS - Re~li
tuiudo-vos: ·r, iuclu,.;o requerimculu em que Fcrnaru.l r' LrJrPtti 
'Vcl'l.li.'Ck 1• nn l ·r~::. inspedot·cs do alumtto!:i Lk IH'Ímeil'a d-assu 
tia E:;1:ula ~lililar. JWllem a ab("dUnJ. do r.t·edil.o uqtcs~al'io ao 
pagamento da t.lifferen~~a de ,;1~Uti V ~·rwimcnlo::;. rcquc t·inl l!nto 
que envia:;(e:> a c:sv~ mizri~tel'io para cmil.t.ir rJat·ecer. confor
me l'l~qui:;ilou <I Comrt~is::ão de .Fiuan~,;a,; <l•~s.·;a Camara, lrau
timilfo-vu::;, vot· ciÍpía, a:; iudn:;l\~ íni'orHmçõe:; pt·f>~tadas so
bn c,;sc pcdit.lo peJa Dil'cdol'ht Ge·ral lle Contabilidade. 

Sauclc e rra-lerniuadc. - Caloy..:ra~-. 

Dil·cdut•ia t..;er·al d'e Cunla·bilitlaol1• ót (;uc:t·ra- P!'itueira 
i:iub~Dit·r_TI.ol'i:t - ~umcro Ires lllil Jresentos e set.enla !\ um. 

A Calllat'<t rk•s Dcpul.a-do:; JWdt· o p;n·eeer <leste miuisl.erio 
~obre n r·cqucr·iruenfo em que J'.,rnaurfq T ... oretti \Verneck e 
tluf..t·us, iH:>pecLot·e,.; d~ pt·imrira. classe da Escola .Mili t.at'. so
lici Iam abr·t·Ltu•a d~· crr••l iln pu r a. p.a!;amenfo a. que .s~? .iula-am · 
t'úlll tlin•ilu, r.hL diJ'fl'l.'r'IH;tt rniT1: <.1~ ''I.'U<.'itUL'lJ [II:; a1Jlt u ar:8 de 
lt·••s c·ontu'" du r·,:i.,-, q11" n~cetwrant. r• tl>; •J..:: tn~s contos e 
-~l'Í:'ii:Cu lo:; mil t••'+;, qw! •!r•vi:un l.1~r · ro•o_··•·IJid•J. li•.' ]!el 'iudo d·e 
YÜlf.l'\ A oilo de• .iaHP.it·o dl' mil llU\'1}<:-enLoo; l' okwif.o a l t·inta 
uc abril dr~ mi I llt.I\'L't';•!ll.oJ:' 1• deZI~tlll\' 1!. 

Os rrqu<'t'en I. o•,..; !•t·iull «;,;-uarúa~» da E.-;co[a r\lítífa1' quando 
:l lei ul'~;am••ui ·HJ'ia rl1~ einL'o d1• jan uil·~· 1lr• mil nov ,~ecnLo~ c 
quinz•~ a :;,.,,. " lllUtWr·o d••,.;:;ps fu tu~donurio:-;, dctcr.miu.ando 
aiulla, em :;PU ar·t i~o "l~:;eu t a •: dl;u:;, rtue pa:::;al'iam cllcs a 
lr~r n <h·nomirHII;ãn ut•. ~in~Jl<'dcJL'I! :S 1.lc alunntOS». . 

Gum arJtwlla 1'1:dnc:r.ii'o fkaram o>; ~upplicatüe.:; na situa
~:;io ~.k :uJtJitlo$, com a d-cnomina~:iin auli,;-a d1• «;;u.ardaS». posta 
1111 {ll'c;allt"lli.IJ. ui•:• que ·Nlbr·r!vciu a. lni lHlllH~l'r.l kl'{i mil .qua-

. lrcu:eulus I! noventa 1\ (JUatro, J(o• lJUaiorr.e úc janl'i t·o dn mil 
I HIYL~l·••nlnl': l' dl'xoilo. qus'. au1:fnWlllando os vrncimentos do:. 
t'unCCÍOllal·io;; dvis das PSCOiaS ll!ililm·es. alt.l'Íblliu aos in
!>pCCf.Ol'r:~ ···de pdmeim class~ n,.; wncimenfos .annuacs .Co tr<! S> 
eontos I' St'iscento::; mil réis. De fúrma quo c.onlt'<t ellc.;, que 
ainda fi'guravam no or~am~nlo curou :;uaruas, embora jâ ti-: 
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vesse lSiuo por alJ'oS~illa t'l.!ellltfl,•t:idu a SJJ;.~. ealegoria d t·! in
speclores, .::omo era. de jusr.i1;a, :;c nl<HJifcawu o Teibunal d~ 
Conla~ quando cou:surtado ·'"IJI''' a l, ·;;aliJade da aiJm·I~J l'a tlu 
acdi1.o para vac;muctllo da di l'l',·t·,·ul;a de ve.ndmentos 1!Cls 
Junccional'Íos bene!i ch«.l r.1~ ]wln ''il:tda lei numero \.t·~,; mi l 
quatrocentos c novctsta ,. quult·,,, .\,;~im, f oi abor to o n ece<;
sa.rio .credito por decreto nunv•t•o lrnzc mil ctuzenLos c no
venta c trcs, de vinLc de uowsuiH'•' 1.IP mil noveeún tos e dezoi
to, ·com a reducção. por•!m, d1L qu;tnlia (!c dous contos ~c lt~
centos e noventa. mil lt·l~ l'l'llf.ns ~~ \iut.e réi·s, nos vencimentos 
dos cinco io.spectorol) <!o ulun11w~ tLJdic.Io.s, que ficaram ~um 
YOOcimentos inferiores ao~ tli ! lltut~ J'um:cionarios da mf.lôm~ ca
tegoria. 

Reconhec~n.do. pt•t·r'!tll, " tuiniR[f't'i') a in,iu~1.it<J. d es::;a t'•}
solu!;ão, insistiu ,iunlo an Tt•íhunul de Coutas, nluddando-o 
sobre as razõe<:; dct~t·minanLe!i .~n eXI:!ueã.o dos ~upplicantc:;, 
llt) sen.tido ele ·SCI' uhrwto 11111 1;t· .. rliL11 e~r~ooial para pagamenlo 
da differmica dP vcm•.iull'lltn~ 1:m qtH•:;tão, r.en.Co, por ull.inw, 
~m~ct•rado· o dc~ba.tr. aqtw.ll1\ in~t.it.ulu •:om ·<~ cteda.t·ac;ão de q 1.l'! , 
vor :it! ll'at.a1· 'I e u.r.l.o rnft•t'c \l t " ~ ·a t'XN'c;it:io jü en<;C"t't'a-do. s~·· 
mediante nova au'l.ot•izar:fio do CuH;;t•e::::>o ·:;e poderi a abrir o 
credi-to a que se t•e.fcriu a conf'lull.:t cmtão feita.. 

Esta razão po1· quP .'4(\ tlir·i~it·am os interessados ao Po
der J ... ~gislativo, a quem, Plll t't!~l'l':-~l.a aos officio5 juntos, nu
mero quinhentcx; o de7.t'S'~·''. dt• d l'l.C~cl~ de novcmbt'o prn
ximo passado. ~c pod('t':1n •·•~ntr·~l· ~ l' tJS esclar•~cimenlos aqui 
.summariumento. r"Cia.tuí.lt)li, al'll!11J)Unhados . d e. uma nova de
monstração da. imp(lt'la twin I'JIW ~·· fal mistér, visto se !!fi
tender até trinta ele aln·il tlt• util ttnve~;cntos ~ dezenove fin
do, o peri<ldo em (\UI'. Psf ivl't'nm ns l;Ujpplicant-es no desem
bolso dos vencimetti.O"- qur Ih~> ''ram r.lcwi<!os. Para isto con
v ém prel imínarmm~ l .e t·•·nwl l i•r· 1't :o:egunda sub-dil'ec!.oría. us 
present-es opa.pr.i·S. It:n1 (>f'Íill"it'" 11,. rh!r.•·mbl'O d e mil novecen
tos (', vinte . - Alt·m•o llrll.~il . . ~l'~llndo official. D Fl aecórr:l•_., 
dando-se vii'>l.a. :.i. ~~g l tn,1n ~-o11h ,lj,·r•ti<H·i? .. - J.... Tt·inas, Cnn
form~. - Valcl'imw Uw11, dir·•···t.rn·. Confel'o.: - Smnud 
Cab~·al, 1'' officia l, 11 11 t lliJ•c•dilll•'ltl~• do chef e da. ~coec.:ão. 

Informai;âO llUUit'I'IC tuil lfll:li.I'Occulos c coze - Segunda 
sub-directoria - nclul.l\'lllllt'llln :to t o.pico final da informa
ção supl"'d., t.em esta l:\tt!J-nir•,.r~l.ot·iu. a. dizer que, precedidos 
os devidos oealt:ulns. t~sl ítuoll ~>llt lr,~s r,oatos seiscentos c se
tenla e sete mil oil.ocollllll'l 11 vinlt~ l't~i~, <1 credito a ser abet•Lo 
pelo Cougxe~n Nrwinllul, :ll'itn 1h• al.l.~ndc>t· at• ;p.agamenfo f!a 
Uirtex·en~,;a· Úl! V••u\!intl!lth•!< 'lllt• t'~>lll{>~~~~ aOs ittSpe<",tOI.-~S Ç o; 
primeira ela,-;Sf' da I•: e;,., I a 'I tl1 r.:u· Fc~J'llillldo Loret.l.i \V~t·n e•: 1\. 
Antonio Gonçalvr~.; , ,,. :\wlrufl,. ,. :O:: i lva, Franci~o Cat>doso tk 
Souza, l\lar,cello rla Cm;l.a AL'IIII.i" c! !!:louterio Antonio dos S<m
.tos. ·sendo os qualt••) pr·imcit·o~ dm·anLe o pcriod() de vinlt.' r: 
.sete de ,ianeiro de mil novrn\ont.o,; ~ <le:toito a trinta de abril 
de mil novecentos c dczcnu\·e ,. " u!Limo de vinte c se t.e de 
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.i~wiro de .mi'l noveceutos ~ úczoilo a vinte e um de feve
reiro d e nul novccenlos ü dezenove, por· ter· sido nomado in
::;pcclot• de '{JL'imoirtt ~la.s~e do Colicgio Milila1· do Ceará, em 
ouinze o tomado po::se <!o t:urgo a vinte e dous, tudo de fe
ycreiro uo anno proxilllo fintlo. Bm se~~ de .(lez;embro de mil 
uovccentu::; c vinte. - Joaquim Coutinlto, wrceiro ~fficial. 
ne accõrdo. ·- Petra, sub-dü·et:tol· . Conforme. - Valeriano 
Lima, directo1·. Confere. - Samue~ CabmL, primeiro offtcial, 
no impedimento do chefe. 

Do Mínistet·io dos Negocios da Fazenda, de 23 do cor
t•ente, enviando a seguinte 

Srs. 1\IcwiJros du CougTcSSIJ l\'ucional - H.r;meU.endo-vos 
a exposição do l'llinh:;t.ro da Fazenda sol.Jre u. nr.ce~;sidadc d e um 
eredito espccit'l.l de lt7 :8'10~-1!17, para paoamcnl.o do que é de
vido a Laurind~ Felisbe!"to de Assi:s. em vir tude ctc :;entenva 
jndiciat'ia, t.enho a hotwa. dn vo.~ solicitar a competente aul..o
rizar;ão para a abertura do alludido credito. 

Rio de Janeito, ~2 clt~ dezembro de. ·19.20. - Epitacio 
l'cssôa:. - A' Commü;são de Finanças. 

Do Minislcl'io da Viação c Obras Pul.Jlicas, uc 22 do cor-
1'\!ule 

lN FOllM AÇÕES 

Sr. I" 8cr.:··(,larin lirt Calllara rloii Depu f,:,•.Jos - - Ern soJu-· 
1;ã.o a0 vos:-;n offi(•.in n. xr,, ''m qnr~ mH tr ao.3mH.U:::te5. e•.m vir·
turle d(\ t'lltrtlis!r:fic, da Cnniruis::ã u d,. Finam;as drJ,;sa •Gamara, 
n .a\'u'lse) uo pl'~l.iP.do . qnc <J bl'(' r.r,..rli I os 1leces::;at·io:; para paga.
mnnf.o d e servir:os ext.r:aordinar-ios, pmstadQS nos rJomin:;os c 
fr.riados pelos guardas da l:.Ocomoção da Estrada de Ferro 
Central do Brasil, no período ele ,iandro de 1911 a marr.o de 
i9i9, tenho a honra de passar ús vossas mãos os esclareci
mentos cons tantes do officio, junto por c6,9~a, da Dírectoria 
daquella Estrada, sobre ·o assumpto de que ~:c trll1.a. 

Snude c frater:lidade . - J. Pires do Rio. 

Estrada de Fet'l'O Central flo Brasil -'- lb·C~Cloria 
N. 2. :>59 - Rio de Janeiro. 17 de drzcmbro d<1 t ')20 . 

· Exmo. 8r. 1\finistr:o d0 E s lalh.l dos NPg~cios da Vinr:ã~ • t: 
Obra~ P ubJi ,;as -:- 'fpnlw a l10Dt'a dr re~ f.i tuir· a V·' Ex . , o in
dU$0 avu l:;o <.lo pl'o.iedo n. -í. de HHD. da (.amaL·a dos Dep~
tndo!!. abl'indo l'redit.ns IHll'a pa;;'dll lf'·!ILo de :;~:~rvil;u<: cxl.raordr
nat·ios. pr1·~: 1 ac:o~ no::; d<llll ing-os (\ l'eriado::;, veios gtmrdas da 
[.,or.onwção desta. r-strada. no prwiodo d r. .ianeil'() de 1:9'11. a 
març.o de :1.919, o qual me foi transmittido com o officio· nu-
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mero ::ar:.;. d•· l!i de .iunho nllimo. da t• Sret,;iio da Dirr.ctc.r ia 
Geral de Coutut,ilidadc ;:h•ssa ~r.crclat·ia de Eslatlu. Pr~~ tand ,J 
informes sohrc a alludiua .propos i•~ão. d<~\·u dizer a V. 1~x . 
que o~ r·efel'idos gual'ya.;, no m•.•ucionado lH!riudo, uã•J g-o::;araur 
fnlf;aS l'elativa" ao~ t.lomin;;u:; r.• ft~l·iados. pot·que, na~ vel"LJ<h 
Yotada;; pdQ Cougr·c~so :.'\aciona! para pa:;a.mento clu pe~~(•a l 
~Jest.a :t::;lr•acla. no L'ilado período. não foi lucluiü::t ·a úuta•~ã, 
1;ara u pagamento das l;ubstiluic;ücs que· decorreriam úc tã!~s 
i 0Ig-a,o. c que-. f~ar·a ellcs. :;ó a partir de a!Jril de 1!J'HJ, foi, rttt 
J~~f.rada. c,;!.abc!ecido u rcsim<'n de qua:·enta c oito l11!L'a::: d•: 
trabalho .fJOl" ser.lana. T orn ando ki IJ referido pro.ie.,;Lo, . a dt~~
J•e7.a com O pagam~uto. tlas l'i!Spcdiva:; lliarias . S('l":Í ue r<!is 
;',!): 661~, sendo oppo.rtuno 1\Sclari\Ccr fJ ut~ , .~m co mlit;õc,; :úm
logas, ha na E.,;lrada ;;t·antlc numero tlc enqll'l~gados jornall'i
I cs, os quae;;, o.~rtamente, quererão gosar das Yant.ag-en:; •~üa
J.Jelecidas no P!'ojcclo, pal'a os guat·<la~ · tla Locomoção, seuLiu 
que, :;tí na :!' Dh·isão-, •í qual cst.ão arrccto::: o:,; ~c~·"it:os uo 1.!~•
rcgo, essa t.lcspcza asullarú sobrt~mauch·a, dr.viüo ao cl •!v::t•I'J 
t:umcro de emr:·egados j ornal••iros. não lendo sido a iw.Ja fi 
xado o respectiv o importe. E's t r:'s o~ iufonnco;; que se me o r!e 
'!:et:em prestar a V. Ex. sobre o referido projccto. 

Saudc c fl•a.tcrnidadc. - Joaquim Assis Ribei1·o. direclot'. 

:\Iinistcrio c a Viacão. 1" Sc>c~,;iio de CouLabilidudc. Coufe
rr:. ~O de dezcmbro de '1!)20. - Jiu.cio Vaz.-Vi~L0, P.rn"
r,i.sco Calaza, ct;rectot· de scccão - A' quem fe:r. a requi~ição . 

Da "\ ssodm;i\.o t.:nnuncrrial tio Hil• de .Janeiro. de ~1 tliJ 
eorr•~nt.r. l'•.·m•~ll;!núo cópia d!• memorial do Cenlt·o de )lavc;;a
ção· Transatlant1ca, rcfer~ntc ás reg-alias de !JUe gc:sa. o ~a_t·vii<.> 
é c pcdt•a importado para uso exclusivo lia:; compaulua~ de 
vapores. - A' ICbmmissão de Finanf}a~ . 

Teleg:ramma : 

Jub: de Fóra. :::3 dezcmbm - Prcsidel1 ie Camara Depn
l.ado~ - Rio - As:':cciação Commcrcial Juiz Fúra ;,rrat~llc :;':~
são cxtraordim~-ria ho.ic :·~!ali z:üla pede vcnir1 ·lll'Otcstat· vel~c
!llcnk contra l)!'Oj('c.to irnposl.o ~obre r~udas mercad(Jrta; 
tt'ansito. vi~ to ~i1 ua~mo augu!i~iofóôa commel·t'.io uiiu :;upporlar 
D0\'0:0 impostos . - constu:nl'Ítll) Sow:.n, Prcsidcul<J ·- )\.' Com
missão de Fin::mças. 

Requ'erimcnt.o : 
De .João Antonio Jo:-;é :::oarc~. · 1• :;ar;euLo reformnu!l, 

pedindo a nomeação para o cargo de iulendeute do E xereíto. 
- A' Commissãu de J\la.rinh a c Guerra. 

Sãu succcssivan1cnl.c lidos ·~ ficam ::;obre a me&! até ul
~erior -deliberaçilo dous Pl'Oj colos elos S1·s. Francisco Valia· 
dares e •Mendes Taval'es. . 

~ Sr. Presidente ,_ ~sLã ~iouu. a leiLUt l du expedit>nlc.: 
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O Sr .. Oa1 .. los de Oam'pos {mot:imc11to [Je1·al de aete1i.~ 
çi!oj-Sr. Presidente. o Jornal do Commcrcio que se publica nesw. ci
d;•.de, estampou hontem. uma primeir11 "\'at·ia.» , cru que faz- pejoi·n.ti
vas 1·erercltCia;; a. attitudcs de S. Paulo. tendo ::s considerações feitas 
IICSSC sentido despertado uma. replica do Correio Paulistano que é o 
011;~0 do Partido Rep1:blicano daquellé Est:Jdo, c no qnal tilmbem se 
rctlccte a. orientação da. política paulista .. 

Como essa. replica. é compieta. e fundada, pas~o a. lel-a. para que 
const~ ·dos Annaes, uma 'lez que o assurnpt.o ~e reporta á materia· de-
h:ttida no seio da. Gu.mara dos Deputados. · 

A uota do Co''''<!ÍO Paulistano é da scguiate tllcor: 

O Correio PaulV;tano publica. hoje , 23, a. seguinte nota: O .ToJ·nat 
do Commcrcio, do Rio de Janeiro. na sua. edição, hontcm, occupalJdo· 

· se da pl'ojecto do orçamento da Receita, pai-a. o \).nno de i'.l2f, em 
uma e xtensa «varia,. prevaleceu-se do · assuznpto, paru. tecer \Jma. 
série de commentarios, profundamente injustos, contL'a alguns do~ 
gl·aodes Esti!dos da Federaçào, dentre os quaes salienta p~t·
ticularmente S. Pat1lo e Rio Grande do Sul. Revestido de 
l)L'aves ares dogmaticos, o nosso rollega. cat•ioca. descobriu no. 
assumpto um pretexto infeliz, p1mt estabelecer uma situação de 
antagonismo deploravel, entre a União e ess:ls gt·a.ndes uniqades 
federativas. Tã.o injustos, porém, s11.o os ataques, que o .Tornal do 
Commercio>> assaca contra S. Paulo c Rio Graude do Sul, qu,e .ilão p~ 
demo~ deixar de rcba.tel-os, e rebatel-os com ene1·gia, uma vez que . 
além do mais, com elles pt•etende o c!>nfl'adc atit·ar-nos um"' lição de 
patriotismo, de que não necessit::mos. e para a quallbe contestamos 
autoridade. Effectivv.mcntc, depois de se t•efet'il' ás necessidades eco
l)omicas do paiz, o <<Jornal do Commet·cion diz f)llC O> didgen tes ria. poli
tica situacionista dos Estados de S. Paulo e Rio Gt·ande do Sul estão 
l:iumpre ·solicitando favor·cs rla União, sob 'todos os pt•etextos, funda~ 
meu tos, fol.'mas o disfarce~; mn.s, quando o Go;emo Federal ncce:>S.ita. 
como ne.;te motllento, são os p1·irueh·os a c1·eat' dil11culdil.des•>. . 

Antes de roais nada. oào é verdadeira a affinnati\'a-naquillo 
que toca. a S. Paulo, podemos dachll'ar que este Estado não vive a 
S!llicita.r favores da União, sob qualquct• pt·etexto. fundamento, fot·ma. 
ou disfat•ce, na. defesa de inten~ssos, não regionaes, mas germina
-mente [tacionaes. Du;,s unicas vezes S. Paulo buscou, a.!iás, com os 
appla.usos do nos<;;O desmemoi•i<tdo c •llcg:t, o apoio da União, pal'a con· 

jut'&l' a sítuaçao affiictiva. em que se debati;t a pl·oducç.ã.o do café. . · 
A pl'imeil'a, e m 1901), riul·ante o governo do S1·. Dl'. Jm·ge Tihi· 

!'içá:. A se2:nnda, em i9i8, d ln·ante o go,•erno do S•·· D1·. Altino At•a.n
tco. Nem ora possivcl entio outro procedimento , uma. vez que s.c t t·a· 
t<wa do café, c11ja expot•ta.rjio re !nuda. na impol'tac;.ão do outl·o c , por 
consoquencia, em saldo da balan~a commcl'cial do pa.iz. Da <'.Qnductt~ 
de S. J-'aulo em qualquer dess:~.s duas oppot•tnnidades dizem melhot• os 
fac tos le -as p:tlMras. Tendo rcnli~do, em 1906, com o endosso do Go
verno Fc:ieral, avultado cmprestimo, exclusivamente destinado ao a m
pa.ro· do uosso princip:'l.l prodocto agrícola, São Paulo jamais deixou de 
·cumprit·, com ~l:>soluta e:<.atidio, que a sua. dignidade e o eoti
mento . da sua t·e3poos:\bilidade lhe impunham, os elevados e com
promissos qrie coutt-abir. Tal . tem sido mesmo o ·seu rigor e es-

c.-Vol. xv. 29 
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erupulo na. solução dos euca.rgo provenientes dessas ope~a.ções, que 
da.hi jamais nasceu para o Governo Federal o menor mcommedo, 
o que serilt no caso absolutam...,nte injustificado, dea.nte das 
garantias com que buscamos tranquiliza.r os receios e- as apprc~ 
heilsões da Unia.o, garantias essas aue se fundavam em impostos 
p:~.ra. esse fim especiulmente crendos e bypothecados. Gomo em 
iCJ06, em i9i8, a União nada. peedeu com São Paulo, tendo 
adeantado, pal'<t a defesa do café, a importancia de HO mil contos, 
o Governo .federal l'ecebcu-a. integralmente e qnizera.m ainda. as 
eircumstancias que, além do p~a.mento do principal, recebesse, 
com os lucros produzidos pela operação. mais os beneficios reacs 
e directos da sua attitude, amparando, na. nossa lavoura ca
feeira, todo o edifficio economico e financeiro do paiz, amea
çado de ruina_ uma vez. que o . no~so principal producto con~ 
tinua8!!e desvalorizado, em co~quencia. da paralysaçllo da nave. 
gação maritima., devido n.os submarinos allemães. Fóra. desses 
doíli casos, temos o duro devm· de affirmar jáma.is Sã.o Pa.ulo 
invocou auxilio da União; e con::,tragido a fazel-o nos qee dci
:..:a.mos citados, este estado assim pro~edendeu principalmente no 
interesse uacional, intimamente ligado á sorte do nosso café, qre 
se constituiu, pela ~;ua. larga e..xpot'tação, a base da nossa riqueZ<L pu
blica~ sem o que nã.o se comprehenderia a intervenção federal. M:~s 
nll.o ~ta dizet•-se que S. Paulo na.o tem prev<~.lecido, nem ~busado 
dos favores da União. Torna·~ nccessarlo, agoL"a., accentuar que Sii.o 
Paulo tem sabido inva.riavelmento comportar-se deante dos problemas 
nacionaes com elevado patl'iotismo, com abnegado desinteresse e so
bretudo com a. nítida percep~o do vinculo de :;olida.rieda.de que devs 
reinar, não só enl.rc todos os Estados, como ~ntre este~ e a 
União. Poderíamos illustrar essa assercão com uma larga 
messe de exemplos. Mas aquillo que importa no reconhecr~ 
mento desse elementar dever de ordem civica, não significa 
supressão de direito de pensar e manifestar esse p/3nsamento, 
como pretende o Jornal do Commercio, quando declara que as 
idéas da União devem ser por todos adaptadas. Estabelecendo 
.varias cit·eum.:.;cripcjes tcrritoriaes. com os seus limites in~ 
confundivelmenLe traçados, dentro dos quaes se encontram em 
climas ..c terras diversas os mais variados productos, que as
sim se transformam em nncleos distinctos de.cultura, industria 
e commercio, e nosso pacto fundamental assegurou-lhes cor~ 
respondentemente o direito de uma repr~sentacão propria 
para que conhecedora das necessidades locaes pudesse, no 
centro commum, bem interpretar as suas aspiracões c defen
der os seus interesses. 0;-9., sendo esse principio irrecusavel, 
"irrecusavel é tamboem o direito que aos representantes das 
unidades federativas ass-jste de se manifestarem livremenle n& 
tutela dos interesses, cuja salvaguarda lhes é confiada. :En· 
tx.etanto, são essas norma.<> basicas da nos·sa organiza~o l'c· 
derativa que o Jornal do Commercio desconhece ou finge dcs~ 
conhecer em face da grave situação qne o pair. atravess~. 
S. Paulo' entende que os interesses da nossa lavoura, industrJa 
e commercio não comportam encargos maiores dos que os 
que ~bre el.le já pes.am.. E~sa tem si.d() a .. ~ua ~tti!ude e J.e.~ 
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gitima, como é, não comporta, em absoluto,. as apreciacões 
que, infundada e injustaménte, contra ~lia fez o nosso collega. 
carioca". 
· Passando agora a outro assumpto, Sr. Presidente, para.· 

aproveitar o ensejo de me achar na tribuna, direi que a. 
bancada do meu Estado, como, aliás já fiz sentir em aparte. 
por occasião de um dos discursos aqui proferídos ácerca do 
orçamento da Receita, e, de accõrdo, mesmo, com a exposieão 
constante do artigo do Co1"?'eio Paulistano, que acaba de ser 
lido, tem de dar o seu voto contrario aos ·novos impost{)s 
que o projecto do alludido orçam~nto da. Receita consigna.; 

E. para .que tambem fique constando dos Annaes a de
claração que fazemos a esse respeito, a bem de que sobre 
seus termos. seu objectivo c o seu alcance, não possa pairar: 
qualquet·. duv ida, procedo á respectiva leitura. · 

Eis a declaração : 
" Declaramos votar contra. os novos impostos incluídos 

no project.o do orç.amento ·da Receita, para 1921, além de 
out,ros motivos especiaes - avulta entre elles o da inoonsti
tucionalidade - que já determinaram a recusa de alguns de 
t.aes impostos nesta Camara, em razão da evidente inoppor
f.unidade dessas· medidas, em tão grave e angustiosa crise, 
como a que ora atravessam todas as classes activas do paiz, a 
que, sem mais poderem supportar qual~·e:r augmento de tri
butos antes reclamam defesa e amparo. -Por isso, são de prefe
rir a bem do equilíbrio orqamentario, a applicação da t.od() o 
saldo ouro, aocusado no projecto, . ás despezas- ordinarias, a 
economia nessas despezas, mesmo com suspensão de servicos, 
c a ob-tenção de r ecursos extraordinarios de outras proce
dencias - emissão, eri11)restimo, etc. - pelo menos, para 
os casos urr;entes e ínadiaveis. 

Sala das sessões. dezembro de 1920.-Carlos de Campos.--
Carlos Garcia. - El01.1 Chaves. - Raul Cardoso. -- SampaiFJ 
"Vidal. - Albel'to S armento . ....:... Manoel Villaboim. - Ferreira 
'Braga. - João de Faria. - Manhães Barl'et o. - José Roberto. 
- Ban•os Penteado. - Rodrigues Atves Filh.o. - Veiga Mi
l'«nda. - José Lobo.-Cinciflato Braga.- Arnolfo A:evet:W.-. 
Pedro Costa.-- Prudente de M01·aes. - Palmeira Ripper., -
Cesa1· de .V ergueiro •. · 

Essa declaração está. assignada por todos os membro::: . 
pre~en tes da bancada paulista c o Sr. Deputado SaBes Junior, 
que se acha ausente, e"m razão de enfermidade, por tele
gramma se manifestou solidario com a attitude assumida pela 
bancada de q'<.J.e faz parte . 
. !Como V. Ex. vê, Sr. Presidente, e. não esc.apará tam)?em 
a attencão da Camara, profunda é a d1vergenc1a do hum1lde 
orador,. que teve nesta Casa a honrosa investidura de leaàer, 
da maioria, em relação a medidas, notoriamente sabidas de 
suggestão governamental, quaes as consubstanciadas nos novos 
iropostos a serem incluidos no prpjecta de orçamento da Re-
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ceita, e que, já rião h& mais duvida· alguma em. nossos esp1-
rHos, são acceitas pela maioria da Garoara. 

Ora, b.so deternüna uma situação de grave incompatibi
·Edade, senão mesmo de absoluta impossibilidade para as fuu-
cções de tal investidura. · 

· O cargo de leader da maioria da Camara dos Deputados 
assenta na confiança da maioria e do Governo; e o lelider que 
nega apoio seu e de sua bancada, a medidas governament.ae~. 
acceitas préviamente como se sabe, por aquella maioria, fica 
positivameuLe inhabilitado para a sua miss·ão direetora.. 

E~sa incompatibilidade se impõe, é irrecusavel, tenho de 
a eHa me submetter resu.Itante ; como é, de circumsta:o.cias 
ponderosas e não da minha vontade. · 

Por isso, desde este momento renuncio á.s funcções de 
leadcr da Camara, agradecendo, penhoradissimo, as attencões, 
a confiança. tudo quanto, por parte dos meus. collegas, da 
Mesa, do Governo, recebi, como ·elementos, para a minh:\ 
accão e para, cada vez, consolidar a minha sympathia pessoal 
por S. lEx. o Sr. Preside:o.te da Republica, pelos membros de 
seu governo. pela Mesa da :c.1.mara e por todos os meu~ 
c.ollegas. (lrtuit·o be~1, muito bem.. O 01·adot· 6 vit:a7lLrntc 
cttm.p1·irne.ntado. ) 

O Sr. Nioa.nor Nasoilllento (")-Sr. Presidente, 
V. Ex. poderia. porventura, como sub-titulo da a.cta. da sessão de 
~oje, la.nçar estas poucas pa.la.vl'as, largamente significativas: ".Uea 
Jacta est I>• •• • 

De um lado, do Rubicon, ficará. a Nação; do outro, ficará o 
St·. Epitacio Pessôa .. 

De ha. muito, desta. tribuna, venho claramente propbetisa.ndo a 
hora a.ctual: não a.creditava que ell;). cbega.s.se tão rapido, flUe o 
dissentimento profundo, o \'a.llo traçado entre o Governo da Repu~ 
blica e a Nação, tivesso de se nepa.rar, c.om es.o;a evidencia c e:;s.'\ 
notoriedade, áinda no anno prestes a findar; mas a situação CStl'a· 
nha, anormal, pa.thologica, do espírito do Sr. Presidente da Repu· 
blica, leva-o a · precipitar todos os a.contocimento~, a. extrernal' <LS 
a.ttitndes de todas as clas..as do Brasil, que neste momento s6 pódem 
ter. s6 têm, inco.n~'ta.velmente, uma aspiração: a de ver terminar 
esse prazo de rui na, de insensatez, de démencia, por que pa.:;;;a. o 
p:tiz. 

O que veri6ca.mos boje, om toda.s as fórma;; de rnanifestaçi\o d11 
opinião publica, é, pot' exemplo, que se r eunem as ·classe; conserva.· 
doras de Per11ambuco, no theatro Sa.nta Isabel, a os oradores que 
pretendem so exprimir em fa\'or do Sr. Pre1idente da. Republica., 5ào 
impedidos de !a.llar. · 

Aqui, ainda. hont.ero, a. bnprensa. unanime, rela.ta.va. o que se 
pa.ssou ria longa reuoiio da Liga. do Commercio. 

Todos os commerciantos. que representavam qualquer somma 
do intel'esseil, qualquer valor, ergueram solidariamente sua vóz uaa.o 
oime pára comba.ter a inacçll.o do Governo; e os l'arissimos ora.dorca 

( •) Este di,scurso não foi ~evis.to pelo orador. 
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SÉSSÃO EM: 23 DE DEZEMBRO DE 1920 

~ce ensaiaram remotas e duvidosas pbrases de defesa do Sr. Presi
dente da Republica. foram impedidos de falar. A imprensa unanime 
manifestou o mesmo dissídio. A incompatibilidade entre o Presidente 
da Repnblica e todas as expressões de força r eal, de energia c de 
valor . nacional torno.c-se definitiva . Essa incompatioilida.de tem. 
~nhores, uma explicação scientifica.. O estado mental do Sr. Presidente 
da Repullica cara.cteriza-se clinicamente. S. Es.. como já. tive occa-

. sill.o de de~larar ·aqui, é um espírito enfermiço. E' deloroso ter de 
fazer este diagnostico, ter de descrever a R-ctual sitiJação de uma 
intelligencia brilhante, que, de decadencia em deca.dencia, chegou a. 
umá. impulsividade morbirla de tal ordem que a sua incompatibilidade 
com os homens normaes se tornou radical. 

O professor Re;is, conhecido dos medidos desta Casa, diz que ba 
homens íntelligeotes. mateudo a. apparencia de su~ integridarle 
mental, roas que, por iafelicidade de hera.uças anccstra.es ou de 
accidentes pa.thologicos intercorrentes no decurso da vida, ganham o 
que se chama em sciencia - a mentu.lida.de epileptica.. 

Caracte;-isa-se essa mcntalirla.oe por um estado typico de sub
consciencia, a que me referi ba poucos dias aqui, de sub-sensibilidade... 
para os phenomenos ambientes normaP.S, de excita.hilidade excessiv;l, 
de irritabilidade mot•bida., de modo que os mesmos pheoornenos am
bientes, que irritam not·malmente os homens normaes e determinam 
a reacQão commum, provocam nos 'espíritos assim alterados reacc~õe~ 
morbidas, ex:a~;eradas e despl'Opo1·cionadas. 

Que assistimos nos ultimas ml)mentos do infeliz Governo do 
Sr. Epll:acio PessOa ? Todas as classes sociaes al armadas com os phc
nomenos economlcos de depL•ecía.çJ.o da. fortuna na.ciona-1, que se 
manifesta em todos os ramos da. actividade brasileira, os orgãos de 
opini:Lo, quotidianos, as revistas technicas, associações de cksse, 
todos reclamam a uecessaria., a inevitavel intet•venção do Govewo, ·· 
para o etreito de se obter · o equilíbrio orçamenta.rio, nào J>Clo 
augmeoto de receita, mas pela diminuição da. despeza, com o adia-
mento de. todas as obras adiaveis. · t 
. Esse é o brado qne parte de todas associações que r epreseoa.m o 
:;entJmento e o pensamento nacional. De todos os pontos da menta
lidade e de intet•esses brasileiros parte o mesmo grito angu~tloso. 
Entretanto. a. sitoa({ilo pa.tbologica. do Sr. Presidente da. Repnblica 
Cl'eando-lbe a obliteragão da consciencia, a consciencia crepuscula.t• 
dos epilepticos que, chegados a certo ponto do desenvolver de sua 
molestia, se tornam cada. vez menos sensiveis ás tcções ambientes. 
Toda. essa grita, todo esse alanna chega ao espirito do Sr. Pr·esidentc 
da Republica, num~ visão e numa sensibilidade qt:asi CL'epusculat• 
que lbe n:l.o determina a emoção nem a actividade. 

Diante dos desastres nacionaes. do. desastre do assucar. do de0 
sastre do café, do á.niquillamento da nossa expol'taçã.o, do . augmcnt0 
da nossa importação, da detlacç!l.o espantosa do cambio, do :1ssalt 
que todos os importadores levam á. bolsa nncion;~l :u·t·uinando a Na<;.ão · 
de modo que os gritos pat·tem de todas as classes oxpoliadas e l'Ull
badas, desde os peoletarios e productorcs até os intet•roedial'ios mai!Õ 
opulentos; todo esse alat•ma, toda. essa grita cbega. ao esPirito do 
Sr. Presidente da ReDublica como ' ·aga onda. remota de um mat· di~
tallte, que ua.o emocíona. S, Ex~ conserva-se 'impassível, com imp:ur 
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sibilidade caracteristica. do e.pileptoide, marcada claramente peloil' 
tratadistas contemporaneos, na impassibilidade de homem superior, 
divino, a.o qual os acontecimentos uão attingero. Na sua impassibili- · 
dade lliera.tica. e extL·aordinaria. de doente, os protestos da sociedade 
convulsa não lhe chegam. A questlto social, a quest~o commeL·cial, u 
'situdção internacional nli.o é:xis~em para S. E:-: . ; a detlacc;.ão do cambio 
ta.mbem não existe. Tudo isso chega. ao espírito de S. Ex. em uma 
penumbra, em que os delineamentos, os contornos nll.o são percebidos, 
em que a. commoção normal não se faz sentir. Para S. Ex., meio e 
a.mbiencia não existem, porque S. Ex., na. sua molestia, no seu de
lirio, se isolou completamente de todos os seus contemporaneos, de 
~da a Nação. Que esse é o caso clinico, nã.o ha. duvida.. Os medicos 
que me ouvem e os que estudaram, porventura, es.->a ma.teria, sabem 
que o que caracteriza. e destaca· o epileptoide ou o epileptico do 
homem uormal é a impulsi\ida.de desproporcionada, é a irritabilidade 
excessiv;:., que nao permitte ao sujet supportar contradicções, nos 
attritos que nã.o determinem immediata deflagt•aça.o proporcionada. 
Ao que assistimos no Brasil todas as suggestoes, todas ~s paiavras 
livres, tudo quanto chega ao Sr. Presid~ute da Republica como con
trariedade, produz no seu espirito morbido uma irritação doentia. 
A cada pal:l.vra dos homens livres que criticam a sjtnação, cori'es
ponde uma injuria brutal, uma. reacçilo despropositada. 

Assistimos á resposta dada pelo Sr. Presidente da Republica a 
simples sentença do Sr. ministro Pedro Lessa, e qual é essa 
reac~ão? 

E' porventura a. resposta doutrinataria que demonstra, que·con~ 
vence, que documenta ? ? 

Não; é a injuria. pelos jorna.es do Governo e pelos escriptos do 
proprio Sr. Presidente da Republica., que dec!nra ser preciso dar 
p~uladas , no toutiço do ministro do Sunremo Tribuual. . E qne mi
niStro? 

A' mentalidade mais alta., mais brilhante, á organização juri
dica, talvez maior, mais coocretn. do pai%. E' a esse homem, repre
sentante do mais alto Tribunal da Republica., venerado por todos os 
aspectos, que os amigos iconoclastas do Sr. Presidente da. Republic:1, 
suggestionados pela colera. de S. Ex., dizem em lioguagem plébea o 
arvorada, que é preciso dar pancadas no toutiço ••• 

Qu:mdo se trata de um homem da. estatura do Sr. ,Soares dos 
Santos, representandQ o espírito respeitavel e venerando do St·. Dt•. 
Borges Medeiros, a acç!lo do Sr. Presidente da. Republica, respon· 
dendo á simples observações tecbnicas, da tecbnica orçamentaria., do 
Sr. Soares aos Santos, caractet'iza-se ainda. pelo desproporcionado, 
pelo extraordinario de uma a.ggressão, cuja brutalidade provoca, da. 
parta daquelle Senador, a reacç~o honesta e forte que so tradnziu 
pela. c<morbida vaidade, que hoje corre o paiz inteiro. E agor:t, 
quando dous Estados da Republica, echoando a. opinl1lo nacional, 

. de que é indispensavel e essencial alterar fundamenta.lmonta 
o systema. de tributaÇá.o da Republica: quando essa é tambem 
a orientação dos gt'a.ndes Estados da Federação ; quando, 
das serranias de Minas ouvimos a. palavra do Sr. Arthur Bct•nardcs, 
declarando que a salval'~o do paiz está na renovação das tributações, 
excluindo aquellas que venbam onerar a producçilo e apenas man-
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tendo as que ~rmittem o surto vasto da producção nacional; qunndG 
vemos o Sr. JMo Luiz Alves declarando, com a sua eonsciencia plena 

,de cspirito iilumin~do, do grande erudito e do cultor das sciencias 
ceonomicas, que os impostos devera 'iiot' o territorial e o da renda e 
nlto outros que venham entorpecer a pl'odueçã.o e a círcula~llo da l'i
queza, é então que o Sr. Presidente da Republ.i~, inseusivel n. todo <' 
apparelho d:J. evolução nacional, sem receber eru sua coosciencia o 
o eootra.-choque d:ls opinioes, entende, pela vez de seu leador finan
ceiro, coisa que annunciava aqui, ha dous rueies: Vem apresentar 
justamente os impostos que foram já eondemnados, por todo o mundo • 

. pot> todas ~s mentalidades da Repu'blica, repellidos pelu C.1mara c 
pala. propria Commissão de Finanças. 

O Sn. l\buruCJo DE LACE:IIDA- Todos os nossos gestos agora são gi)S
tos de thcatl'a.l.idado. A C:t.rnar<J. devo noga,r esse imposto, que é vergo
nhoso. Ou o Sr. Presidente ilil. Republica exige esse imposto iuiquo e 
cneroso o :l S bancad:Js o negam: ou então as bancadas dã.o esse im
posto,· tornam e.;;;;:t attitudc. 2 essa attitude é~ um acto do theatt'ali· 
dade .• 

O SR. NrcANOB· NASC!MEN'l'O - Isso vamos ver. Estou · fall:mdo dos 
olementos do p1·ese.nte, pat'õl. tit•at• deduções p::ra o futut•o. 

A situaç:J.o é esta: de um lado . cstr~ a Naçli.o, que exige uma ol'i
enta.ção nova. ••• 

O SB. MAuRrcro t>E LACERIM-Não :.1a orientação nova. A questão é 
esta: 
de um lado está a. opinião que nos OllVe e .do outro está. o autorita
rismo presidencial que nos opprime. úu a Camnr:l. toma. uma attítude 
deftnitiva, resolutoria e efficiento, ou tod3s as uttitudcs não sl!.o mais 
do que gestos de theatt•alid:~do. Ou se nega o ot~ruento'tcom esse 
imposto ou se dá. o orçamento com esse imposto. Fóra disso, 530 p:t-:
iavras. 

Eu, por mim, assumo a. t•esponsabilidad~ de crcJ.r todas as dimcul
d:ldes a. todos os orçamentos deante deste imposto, sejam quaes forem 
a:; consequencias politicas. Sósinho resistirei. prescindindo âo auxilio 
das grandes bancadas. A.cbo que é vergonhoso. é indecente, mesmo, 
qualquer aecõrdo nesse sentido. E' uma questão essa ~m queestllo....; 
om jogo grandes intet•csscs da producç:Lo}nacional. As coocilaçôe, 
nllo podem subsistit• quando cllns operam contl'il os principias e os iu
l'csse~ ger;tcs. 

O SR. NrCAl(OR N.tscurelf'l'o - Não acredito que as bancadas de 
S. Paulo c do Rio Grande do· Sul, tivessem tomado o;;sa attitudc, de 
.P.utrar em conciliações vergonhosas. · . 

Eu, de minha parte, declaro que com eua.s::ou sem ellas.~:L minha 
pal:wra, o meu gesto, á minh& acça.o il'll.O até á. obstruç~lo a mais 
completa. Acho até que Nac;.ão pa.l'a. resistiL' a esse imposto, a es&'t 
insania, a es:>a. dcmemcia, tem o dh·cito de ir até á revolução, porque 
a revolur,.ão nesta hora é a. deresa. da vida, da liberdade, da autono
mia c da. indepeudeucia.. 

O Sa. ~(AUlUClO DE L ... csaoA- Nem mais isto é possivel neste paiz. 
V. Ex. acredita que ,;eja isso possível? 
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,tNNAE$ DA CA:r.fARA 

O Su. NICANOR NASCI:.tE:.-m>- Não disse que acredito, declarei que 
é esse o dever da Naçl!.O, que é esse o seu dir()ito. · 

O SR. MAURICIO DE LACERDA- Só da1•ia logar para ruettercm o 
chaofalho. •• · 

O SR. NICANOR NAsGmENTo- E eu que nesta Casa represento a. 
Na((lio e hei de continuar a rep1·e;:;ental-a, ainda -mesmo contra a votl· 
tade do Sr. Epitacio Pessôa, a quem repito o meu de.>afio, hei de, 
desta. tribuna, empregar todos os meios para impedir a pa.<>SagC\tu 
desta taxa monstrúosa. 

O Sn. MA.URICIO DE LA.<:ERÕA. - Peço a. palana .. 
O SR. NICANO'R NAScn~To ..:... A maioria, se entender no seu con

servatccismo ••• 
O Sn. ~IA.uRICIO DE LACERDA - i'festa Casa nã.o ha mais maioria~. 

O Sa. NICA.l'l:·on NASGDmNTo- ••• acompanlla.r a epilepsia.,· a. 
dcmencia, a loucara. do Sr. Epitacio Pessoa,· sacrificando a. · Na.<;..ã.o, 
que o faça, tomando a responsabilitbde plena. do~ actos que praticai', 
e se nós, os da minoria tivennos de ser esmagados pela brutalidade 
·do numet·o e da força:, si a.s bancadas dissidentes não tiverem a 
energia da. rcsi5teocia., os que ~otarem tal medida que a~umam a 
responsabilidade perante a. naQi'i.O, por essa cumpficidade crimioos<~ do 
silencio e do apoio regimental das votaçõe~. · 

Votarão,. Sr. PL'esidente, os Deputados dos Estados sacrific~do>, 
dos Estados opprimidos, roubados. ás suas cit'Cllrnscrip~es. . 

E' possível que ne3ta hora, coriSígam as orgrmiz-aGões oligarchicas 
vencer e domar todos os intere•scs nacionaes, sc~uir a mesma rota. 
dos desastres, da miseria. pnblica, da desorg:~.nização dos serl'iços c da 
immoralidade dos cont!'actos, das obras adiaveis e desnecessarias, qne 
são pagas com· o suor arr~ncados pelos novo:; impostos ao povo. 

Podem razel-o ; mas ficarií.O com a ~esponsabilidade perantll a. 
naçtí.o de tcdos'esses desast.res, e essas responsabilidadr.s sel'ãO pa
tentes, porqlle desta tripuna hei de escalpellal', nestes sete dia.~. ca~ 
por· caso, facto por facto~ dé modo a demonstrar a nação como clla. 
está sendo roubada., esjiesioha.da, inutilizada no seu presente e 
desarmada no seu futuro. 

A ineonsciencia do Sr. Presidente da Republiea, diante de nma 
situaç;to revotncionaria dos espiritos, porque até as classes mais con
set·vadoras da Naçl!.o estão revoltidts cont.1'a n Gove1·do, póde impoe 
pela t'o~:ça. e falt;J. ele resisteocb. ma.tel'ia.l da Naçã.o, ess:t~ lois, esses 

. costume<~, esses d~t·espeitos deslavados, que nos , leva.r•ão a banc::t· 
rota e á. miseria.. M3.s o julgamento terá. que ser completo, pot•que o 
libello será documeta.do desta tribuna., qu:l.lquot• que seja o esfoL·~ 
em contrario. Esses or~a.mentos qve vcem do. Senàdo pt·enhes de 
autori~, impudicamente emprenllado:> dn a.utDl'iza~Des aos Go· 

· ver.ao a. at•rebentirem os ventres po1· essa. fecundidade torpissima, 
. hao de encontrar nessa tribuna, dia por dia., hora por ht}l'a, mi1mto 
_r.or minuto, a t>osistencia tcmaz, comi}leta, absoluta. d,entt·o OLt f6t·~ 
ao Regimento. . . 

O Sa. CosTA REGO- E' o que faltava, 
· O SR. NtCA::fOR NAscnn::xro _....; E' o _que fa.l.tava o que? 
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O Sn. Cosu REGO- Que V. Ex. pudesse õlgil·, assim, fót•a do 
· Regimento: · 

O Sn. Nx~ANOR :'f,\scnm:-.'To - SC!'á V. Ex. que m'o [h'Ohibi r·{L? 
Xilo ~et·<i a Mesa ? 

O Sn. CosTA RECO - Sol'á. a C:rs:t. Vá. gl'ital' nJ. ru:J.. 
O Sn. l\f.mBIC!O DF. LACEan ,\ -Peço;;. p::bn·~ uova.mentc. 

O SR. l\'1CA:<oa XAscmF.~'J'O -- N_1o acr<Hiito que es.;;:ts dcc,·ct::c:> 
ro cnmpt·am: coutirnmt·ci a r:tll:n· :r qui, pot•quc miuh:t situação llest;~ 
P.a.o.;..'l nilo úcpendo3 de nenhum r::vut· dos Govct•nos. não denendc de 
mJnbum f:n•<Jt· pr>~~:tl, ni o dctl~nde de nenbum Guvc~uo. écpenda d :~ 
popubc:.ão de mirtba cid::dc c ue•.sa teobo cvufiança plena, t enho 
cer tc:at ab;;olut:t. · 

Tenho eatt•ndo para. aqui, livt·cmcnte, sem o concul'sO · dos Go
YCt'nos. Aq ne me tenHo· m::ntido 11~ me,; ma. ::.ttiturlc de !ibet•d:~.de c 

. de ct·itic.l , e :.ct•edito' que uuuca clla. foi tii.o nccesaria. quanto agoea; 
nnuc:t •• i·csbtcnci:J. foi tão indi~peo;;avcl á fclicid:ule e á. snlva~!lo ;m-
blic:t, como ncst::. bol'a i.rcmcud:t pOl'q ue pn:-.~a a N::.çt1.a. • 

A» rc,;ponsahilid::dcs, boje . ::qui, fic;~rão dofi11idas. E ;:quC!lie~ 
<1uc dcscutit·cm pub!icant .!ntc, e pnblicamcntc !>C despit·em da~ po:-i
~r,e~. nat.nrnl. e nece;;.,mri~mcmtc vão ficai· com. a Naç;1o cont:·:t o nn
\'CMlo: n:ao P•tr;:. a de3Cn·dcm, que não é a deso:·dem o quo bu~clmu~. n~u 
Jll: t·•~ •~ dc~Ol'l!:':lflbação do p~iz. mas para rco~:lni;o;a.Qito de>t<L 1mtl'ia, 

· onde a de~ordcm mor<!}, a dc~ordem ecvnomic;r, :1 desordem pulitica 
· silo C;>ruplet::s. . 

St·. Presitleute, todos o~ pL'opo~itos do amendontL'il.t' e mnc.:~ç;u·, 
qnc .neste momentoso Ol'gaJJiz.~m contra a. Nnçilo. se1•ão impotentes : 
o~ t1·a.hidos de hoje uão se dh·el"!'ifica.m dos tr·ahid-?s de ;:manhã. 
Aqncllcs que. pot· urna set·ic de ini<:iativas d > governo, as.o;umi!·cm 
po~içii.o dechiva, ~rno de ser seguidos por outt·os; os e.~píritus ge t:e
rosos c decisivos. que re;olvc t·ant a ca.udid:~tu1':~ do Sr. Presidente ch 
P.cpublic.1, em tonnos dccidinos. como o St·. SeaiJI':.t s:w diari.J.mcntc 
apuuh::l:1dos pelas costas, pelo govet·uo. 

O Sn. Sr:.uniA FiLno- Na.O :Lpoiado. 

O Sn . MAuRICio DE LACERDA- Pelas costas. 
O Sa. NICANOR NASCiliEi\"TO- Ainda ha di11.s, n :t nomenr,t1o de di t'e

r.tore> p~ .• ·a a Caixa Economica. de SAo Sal v~ dor, os ca.nd.id;ttos do gn 
venmdot• foram repe!!idos: dos tres dit·cctores nomeados dois foram d;~ 

· oppo,;l<;.ào e nm du go,·erno. · 
O SR. P1RES nr. CARVALUO -Com o conhedmcuto que ten bo do 

filiO ~c (U~s:t u:t. m.i:Jha. te!'ra. p::Jsso infot•mal' quo a.s nome::.çucs pa t ·•~ 
'\irectot·es d:J. C:~i:!m 'Economic:~. tHí.o obcdecoL'llm a i11jnncçne;; politic~s, 
<i iiCI' d.t oppo~ição, que!' do govet·no. · 

O pt·c~U(lntc do r.ousclho uomen.do ~ um ::dvogado notavcl. du 
l!r<tude.>nome::d:t uo p:1.iz, o D1· . Thomaz Guet'L'eiro de Cast1·o, c uãu 
pel'ten<·.e :t ncr1hnm p:~rtido, uem jam:tis militou em f<1cçues 011 pat·
tidos politicos da. Bahill'. Poderia. ter havido pedidos pe;;so:tc.s de3 De
putados situaeionist.;s ou d.i:iliidentes do governo da Ba.hil, o que t: 
legitimo, po1·quo toda :t bancada lJabiana, sem discrepilllcia, tem dado 
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, ·seu a.p6io fiesinte,·essa.do e lea.l ao govE~rno federat, em todas as emer-
geneias. · · 

O Sa. !'iiC.\NOR .NASCIME?iTO- A questão esl;á desviada. Foi o6-
meaco o Sr. Gnerreil'O de Castro, da eonfiança. do Sr. Presidente da 
Republica e ple do sub-secretario do Palacio do Ca.ttete; esta é iL 

verdade. Não foi indicado pelo Governo. pertence, ~penas, á. ca.sn do 
Sr. Presidente da Republica, como pa.e do seu sub-seeretario. 

O SR. PmEs DE CARvALBo - Foi indicado pela colleethidade ba
hianu. (Apoiados). 

O SR. MAURICIO DE LACERDA- Qual o candidato do Governo qua 
deixon d3 ser nomeado? (Apartes). · 

O Sn. NtCA:'iOB. NAsCJME;ITO- Sr. Presidente, foi preciso dae uma 
batalha campal, para que o Sr. Seabra não fosse apeado do governo 
para ser posto l~ um amigo .do preSidente. V. Ex. nao poderá dizer 
que não 6 verc.1.de, pol'que de mim pl'Oprío foram solicitados ()S 
artigos que escrevi qm defesa. do SI". Sea.bra. 

O SR. SEURA FILHO- Nenhum presidente da Republica teria. 
coragem de depor o go,,e,·na.do:- d~ Flahia. Elle saberia resistír. 

O Sn. NICA!(Or. !üscnu:NTO- Falem assim: uenllum governo tel'ia 
coragem de depor o governadot· da Bahia. Fallando assim, reconhet:;o 
em V. Ex. o sangue heroico do Sr. Seabra. 

Sr. Presidente, S. Paulo e Rio Grande do Sul, foram agora. apu. 
uhn.la.dos pelas costas. Eu annuuciei desta. tribuna que 1> leader d() 
Governo, em materia. financeira 1 desde agosto, era o Sr. Antonio 
Carlos; e isto foi contestado pela lealdade ingenua do nobre leader de 
S. Paulo, que todos os dias era enganado e illndido pelo Sr. Presi-
dente da Republica. . · 

O Sn. iHAuarcro DE LACERDA- Quem fica melhor nesta questão 6 o 
Sr. A <thurt Bernardes, contra quem foi candidato o sr: Antonio 
Cartosr 

O.SR. NlC!NOa N~scmt"'To-E agora o que prepat·a o Presidente. 
da Republica '? 

O SR. l\IA~atc1o DE LACER.DA-Pl'epara o Sr. Antonio Carlos contra 
o Sr-. Bernardes. 

O Sa. Nic~oR NASCIME:sro-Prepa.1·a o SI.'. Antonio Carlos contra. 
o Sr. llernardes. 

Espera a oceasid.o. O punhal que rêtn.lhou as costas de S. Paulo 
não perdeu o gumê, e lbe estão pl'eparando novo golpe pat•a retalhar 
a. carne mineira . 

. O Sa • .t.w.oR PBATA.-Nào atira is.~o para. cá quo não p~a. 
u~, SR. DEPUTADo-A carne miuoira. é frigorificada., 
O SR. NICANOR N ASCUIEi'iTO-Esperem c verllo como, gradativa· 

mente, feita a dicotomia em Estados, feita. a divisi'!.o, o Presidente da 
Rcpubilica, depois de terexaminado a questã.o e verificado que é ne
cessaro dividir para·gov erna.r, quando tiver isolado Minas de seus 
melhoi·e~ amigos, escolherá a hora. opportuna para apunbalal-o pela~ 
costas. 
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O Sn. MAU!ucro DE LI.CERDA-E o programma de dividir para fazer 
o succcssor. 

0 SR. NICANOR :.'Ü.SCI:ItEN'!O-S. EX. quer que O SUOCCSSOl' lho saia 
tlas mã.os, seja indicado por elle, e, para i';SO, é preciso que as cor
rentes validas, l'Caes d:~. opinião do pau e~tcja.m divididas, as paixões 
po!iLicas de apoio ou não apoio em epilcpsa. · 

Esta. é a situa~.ão que eu aviso a todas a.s bancadas que teem re
presentação real e ilJflnenta no Congresso. O que se faz hoje é a. di
'Ji5ij.o, para reinar ; diüdir para. dominar, para enfraquecer e enfra.
c1uecendo vence1·. Reunidas as fortes unidades representativas da. 
Federação, a liberdade da Na<(ãO seria menos relativa., mas, divididos 
os Estados por e,'ta, fórma c:: atirados cuidadosamente uma. contra o:; 
outros- o Sr. Presidente da Republica imporá sna vontade a ~linas, 
como imporá S. Paulo, como imporá. ao norte do Rio de Janeiro. 

Aviso a Nação que a denuncia estende os tentaculos para dominar 
paiz intei•·o. Nllo é uma denuncia em que a iotelligeneia. esteja com
pletamente perdida. Este não é o caso •Jo epiletico, c lembro aos le
trados da Casa a figura descriptas no ~<Idiota» de Dostoiewskeiv : o 
priocipe cpileptico guardando a sua intelligencia. cl<1ra e lucid:t "p:n·a 
01 acção externa, a .impulsibilidade de que era cat·aeteristica. nos mo-
mentos d<L aura epilcptica. · 

Esse é o estado actual do mal sag1'ado do chefe do Governo, que 
contraria a marcha do pai.z no sentido de sua. prosperidade economica. 

Mas, dentro do epileptoide está. o politicidc ,· dividindo os Es
tadO$, fazendo que uns combatem os outros pa1·a que elles se man
tenham isolados entre a. desordem geral como um despota domina. 
uma multidã.o de fracos • 

.U-uito bem ; m-uito bem. 

O Sr. Fausto Ferraz faz elogiosa critica á carta pastoral 
cscripta po1· D. Octavio, illusLrl?' prelado de Pouso Alegre, 
sobre o saneamento rural, dirigida ao Cabido, ao clero e ao 
povo de sua diqcese. 

Esplanando em considerações a respeito do notavel -eo sa
lutar concurso -da acção apostolica, eminentemente chirstã, 
do joven bispo brasileiro, cujas vir tudes ~ saber exalta, re
sume em synthese aquclle nota.vel documento. digno -de figurar 
no annaes da. Nação, como exemplo a ser seguido por tantos 
quantos tenham responsab ilidade pela :>aude e vigor physico 
dos brasileiros. 

Disse que a pastoral de D. Octavio Chagas .--Jc l\Iir;mda, 
escrip-ta em linguagem simples, mas de vernacul(} casLICO e 
vivamente expressivo, está." -dividida em pequenos capitulas, 
separados por suggestivo texto ou epigraphe. . 

No O Alarnur !.rata o illustrc prelado dos trabalhos d~ 
Carlos Chagas no IV Congresso Medico de Bello Horizo-nte. 
em 19-12; refer"c-se á brilhante cal!lpanha de Bilac, fazendo 
vibrar o paiz inteiro na prcoccup:>.çao _de nossa f~aqueza. ~o
ral e physica, apontando para salvaçao da patrm o s~rv1co 
militar· ao notabílissimo discurso do saudoso e emmente 
medico' Dr . Miguel Pereira, affirmnndo ser '? Brasil _ um 
grande hospi tal ; :i cruzada benemerila de que sao paladmos, 
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entre· outros, Belísario Penna, Monteiro Loba to, Arthur Neiva 
e Samuel Libanio. · 

O orador pediu venia p-ara apreciar a obra dest.e ultimo 
no Estado de Minas,. onde, como director da Saúde Publica, 
vem merecendo francos e merecidos applausos pelo seu es

·- forço e competencia. 
Na A tr-iste. realidade. D. Oclavio occupa-se da propa

ganda, cujos resultados s5o demonstrados pela sciencia ex
perimenlal. prophetizando a sua victoria no benefico campo 
da hyglene publica e privada. Passa em rcYista a. onilar:.fll) 
ou ankylostomiase e uncinariose, que eea. confundida com a 
inercia brasileira, grave in.im;'tica aos nossos miseros ra
tricios da roça. 

Cuida àos males do [mpalttd-is·nw, cham:.l.'cto mal de La
,·eran. descobridor do maligno plasmodium, proveniente drt 
picada do anophelino. habitante dos brejos c alagadiços. :\s 
suao:; Yictima;; no Brasil aitíngem, segundo Monteiro Lobato, 
a 10 mill1fic~! Faz o notav~>l bispo um be:n cuidado r>esumo 
da moleslia de Chafla.~, oriundo do barbeiro Trypanosomn 
Cruzi, insupporiavel habitante tela cho~:a rural, cuja dr.,;
c:ripção de }lonteiro LolJato imluiu em sua magistral carta de 
1 O ele outubro destP anno. , 

Depois. S. J:!:x. concita á defesa f' lrat.a da ac<'ão dos gn
vornDs, especialmente do decreto n. 5.010. de 18 de junho 
de 1918, do beaemPrito governo do saudo~o estarlL;ta Dr. 
I1elfim }foreira, QUe c:reou em Minas n m·nph~·laxia rural. 
Occnpou-sr. ain<la da acção do St·. \Ve-Mc:;!áo Braz, que n.\ 
-presid<mc1n. da R epublíea adoptou nú~{l ida;; acer-tadas •lt• 
combate ao grande mal quo aniquílla as nossas pormlaçõr~.> 
sertanejas. 

Fr:r. rAfPrAncias á rr;forma do contracto entre a União e 
o Estaco d~ :\1 i na;:;. do tem r) o de DPHim l\forcira no · governn 
da nepublira, com o actual go~'ern-J de Minas, cuja ori~nla
ção nrsta mat,>rür P dipna dP todüs os elogios. Critic-a ror
temente a crPacâo de iinpostos s•·trc o jogq para a appE
caeão nos .mlllcs physico<:, ahr"Üldo a t)Orla aos vícios morues 
da pntria.. 

Cioso da grandeza t>ivilizador~• da Igreü demonstra do
cumentadamente a sua enl}p•>.raicão com o Estado nessa ob1":J. 
de humanidadr., citando a ~b!·a;..;: rle Christo perantr. a mul
tldão: tdfüereor ~'IIJ>"!r ftu·bam -Tenho cnmpaxão d·o povr.». 

Termina a sua. çotavel car'la pastoral com t.res manda
;nentos aos dignos vígarios da sua feliz diocese, para. que 
au:tiliem aos r.ncarrBg-adas do serviço de próphyla~ia rural, 
e eneerrr.. as suas palavras fi naes r.itando Bclisario Pmwa, 
quando diz: a ~a(lde e a g~.-atriz do trabalho util n fecundo, 
ela alegria. da riqueza e da 1)rospl'ridadf); é o factor primor
dial do Yigo!.' phy:lir.o. da moral sã. da int.ellig<mcin lucirla () 
do HPL~ro da raca; (\ o incentivo do desejo d:'. ius-trU<'-<.:ão, d<\ 

aper'fe1çoamento a do :Pr'Ogresso . 
niz. em summa, aos seus ·pa.roehos, que imitem a Chrisio, 

que pa!;!sou pela Yida fazendo o bem e curando a todos -
Bene[acie?Ui.o et sanando omnea. 
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.'))epo"'Í":; desta clogio,:;a crilica. o orador .pede que a nota-
. vcl carta pa-storal de D. Octavio Jig11ras~c nos anua e.~ como 
documentação de seu uiscurso e percnnc prova da coopera
';ão deste. lllusLrc c jovcn l)I'clado, que tão palrLot-icamer\lcl 

· :;abc conclliar a sua ai:ção de sacerdote e ele cidadão em bem 
da pati·ia e da llu.r..lanidade. (Jluito úem_: ·nmilo bem.) 

Documento a que se referiu o orador 
C.\HTA PA~'fOI'L\l. SOBRE O SAXEAl\H;NTO UUR,-\.L 

~). Or.!<~vio Chagas de Miranda. por merce de Deus e da Smü~ 
::!é .A;postolica, bispo de Pouso Alegn 

Ao Illmo. Cabido. ao Rcvdo. ClcrG e aos 
fieis ·da dioce~e de Po'uso AlC6'TC, saud:aç;ão, 1"az 
paz e benção no Senhor. 

Carissirno::; irmãos e filho:; - Ha muito que dcse.iav!:.mos 
"'OOperar, c'om os noss<)s Il1ocl!est.os conselhos. para o lhlm exito 
(ia campanila patriotic~ em prol .da saude do nosso povo, pre
.'nlkHua seriamente pcn· va-rias n1olesl!ias c:uraveis ou evi
! c:Y·ci~. 

A proxima inauguração do Hospilal Regional de Ponso 
.\legre c o apostolado cdificante que vae desenvolvendo o 
illustre 11nns••-alegrf.':me c.ollocado á testa do servíco de pro
phylaxia no Estado de Minas-o Sr. Dr. Sam11el Libanio, offe
r·cccm-nos opporf.\midade para estas linhas, ditadas pelos mes
lllOs senLimrmtos que animam os nobres paladinos do sanea
mcn t.o do nost:o paiz e pelo nosso dever de pensar tambem na 
melhoria das cnndiçõe." materiars rJns nossos diocesano~. 

:E cnmn ist..o nã0 fammos mai;: do q11e segui!' os cnsina
rnenlos d'Aquelle qnc 11m dia, diante ela multidão qne n 
ncompanhava sequiosa de verdade. pronunc.íou estas ternas 
e:\.-prcssões: Misc ,·cor supcl' turbam, - Tenlw compai.xrío d.o 
p<ri;O) • 

O Af..\R:\<1.-\ 

De fae~n. inspira colwf)aixáo o r.;;;fado la~t.imavel da:'. nos
~as 11npular:õc:: rurac~. pelas molr.st.ias que lhes enfraquecPm 
n m·ganismn. pcl:!. falta de hygicne e pelas priva~.õe'> diversa;; 
em qnr vi\'em. 

E~;;a f.r•is1 e n •r·dade foi nol.ada r pn~La em fúco ha bem 
P•lucn Lempn. "\1ivi':lmo;;: 1 ranqnilln~. IWf:'uHw,sos d.o.. nossf:l. 

grandeza lrl'!'il.orial. da~ helle1.as das no~sas mal.tas, das rH 
(]llC7.aS dn nol'>'O solo, das glorias do nosso passado. Não ou
viramos o sabio ing'lez, Buele, dizer que, no meio de esplendm~ 
da nossa natw·eza, não ha logar para o homem, reduzido á insi .... 

' ' 
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gn,ific_mu:ia p~la ?TUJ.{Jestade que o ce1·ca; não nos havlam ím
prcsstonado as .phrases ~olorosas de Coelho Netto: « Paiz rl() 
absurdo: fundado em mmas opulentas. é pobre; cmmnlduratlt1 
em ouro e prata, ~ocn os dias de ra~ioso sol, e as noites de 
~rge~teo luar, é tr1sle; cortado <I e rJOs caudalosos, estala rJu 
,Me, çoberto de florestas densas. pede o lenho de ~elvas ~>s
f.l·angearas; as suas terras ferazes não produzem para li seu 
sustento». 

~~ exagget:ad~ visão das nossas g'randezas levava tudu ã 
conta de pes!'nnu~mo, e os nossos habilos de irreflexão 11ão 
çnxer~vam !le:::sas voze.; sinceras um f undo de verdade ainda 
ltnpPewm, amua nebulosa, mas ·bastante grave para es
timulat· os nossos b1·ios patrioticos. 

Carlos ·Chagas, no VII Congresso Medico de BeUo Hn!'i
:mnl.e, ~m 1912, havia Ievant.ado o vt.!u das nossas misr.rias 
P~}_'sicas, apontando (lS ;;r~ndes i!agellos que enfraquecem e 
d1ztmam llS nossas populacoes ruraes. :l-Ias não foi bastanLe a 
voz autorizada do sabin discípulo de Os\valdo Cruz, para quP. o 
-pr.oblcma merecesse desde logo a attcn~ão dos poderes .pu
bllcos. 

Em I !115, Olavo lJilnc, 11a sua notavel «Oração aos mo1;n~:&. 
pronunciada na Faculdade de Direito de S. Paulo. conseguir'<t 
fazer -vibrar: o paiz inteiro. na preoccupação da nóss.a fraque
íla moral c do rcmedio que ellc apontava para a salvaçã11 da. 
nossa 'Palria - o serviç.o militar .. 

E foi , guando perduravam ainda os écos rla pala-vra in...: 
flammada do poeta que outra voz, ·não menos patriot.ica nem 
menos opportnna, pronunciou ~sta phrasc ponderada: «E' hrm 
que se organizem milioias. que se armem legiões, uuc s;: 
cerrem f ileiras em torno da bandeira, mas melhor seria que 
se não e::;quecesse nesse paroxismo do enthusiasmo que, fôra 
do Rio ou de S. Paulo. capitaes mais ou menos saneadas. e de 
algumas uut.ras cíodadcs em que a Providencia superintende a 
llygienc. o B1·as'il é ainda u.m immenso hospital.» 

A phra.'ic fOi feliz. O discurso de M:guel Pereira, sau
dando o professor Aloysio de Castro, em seu regressf.l de Buc
nns Air·es. tl iscurso chein de ousadias r. de verdades. resumo 
das preoocupacõcs de urna ple\adc brilhante ·de .medicos nola
veis. foi inconLestavclmcnte a bandeira de combate levantada. 
contra os inimign!" infernos da nossa raca. o inicio da cam
panha h\lmanitaria pelo sancurmmto rural, cujos re;;ultados 
sorão de incalculavel vantagem .para a no~sa paLria. 

E como a.~ grandes id'éas conquistam sempre apaixonados 
apostolos, vimos logo em campo valentes soldados rla nova 
cruzada. em uma propaganda inte>nsa c impl'essionante. diante 
da qual forçosamente deviam ruir as muralhas da nossa in-
different;;a. · 

Bclisario Penna e ~lonteir<J· I~nbaio, de::;tentido~ c vchP
mentes, Artlnu· Neiva e Samucl Libanio, mais moderado::. mas 
não menos enthusiastas, foram, entre outros, os nomes que 
se impuzeram á nossa admiracão, pela maneira edificante e 
abnegada -com que sé empenharam na luta . 
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,\ '1'1\ISTE REALIDADE 

A propaganda cuja ncce;;sida.de c cHjos ro:;unados ,.;ão de· 
rnonslra·do:;; pel?. seiencia e:\:pcrimcnlal, é sempre uma pro
paganda Ycucedora. ~ão h a incrcia de governo que lhe re-
·sis~. não ha .preconceitos que lhe impeçam a marcha vi
clonosa. 

O mici'Osr.opio fal'la a mais eloquentc das 1inguageus e 
esl.atislica e o ~c-o mais prolongado da verdade: e o micros
copio e a ~slal.i.stica dizem da saude do nosso IJOVO coisa.:; t.;io 
tristes c t.ãn grave::, que não podem deixar de impressionar 
profundamente os bons brasileiros, principalmente aquelles 
que podem concorTer para remediar tamanhos males:. . 

Para não fallal' em outras· molestias de porcentagem mai:)
rcduzida. consideremos apenas os t.res grandes flagellos do 
noss-o paiz: a opila.ção, o impaludismo e a molestia de Chagas. 

A opilação, ou amareiião, (tambem chamada ancylt:isto
rniasse c unc.inariose) ·é produzida por um minusculo verme, 
cujos embryões, Cliiados na terra conlamina<:la de fézes, pene
tram nn corpo al-ravcz dos póros -da pelle, indo ter aos intes
tinos, onde -se lrwnam adultos, -c vivem, c proliferam. cau-· 
sando anemia, alfcrando o sangue, cnfra,quecondo, inchando, 
inhabilitando para o trabalho e ch egando a pr-oduzir a morte ., 
. E qual a extensão dos estragos que produz essa molcstia 
no Brasil? 

·1\íonlciro Lobato. baseando-se em calcu1os do lnstilulo 
'Oswaldo Cruz, dá para todo o paiz i7 milhões de opilados! 
E~;;c algarismo parece exaggerado, mas vac sendo confirmado 
pelos trabalhos das comnüssões de prophylaxia, que encon-
tram 60 a 70 por cento de opilados . · 

Em seguida á opila<:ãn, na escala das vi0Limas que faz. 
vem o impaludfirno, a malaria ou febre intcrmittentc. :tsla. 
molestia é causada por um parasito - ·pJasmodium de La
wran, - que atac:t dircctamente o sangue, destruindo os 
:;lobulos vermellw~. e se aloja ai-nda no ha<:n, nr) fígado, no 
cncephalo. produzindo incha~õcc;, tremores c outros _pheno~ 
menos conhecidos. 

{) lransmissor do parasi to da malaria é a :;uophelina. 
mosq!Jit.o como. c' nosso pernilongo. caseiro, n~as rajad·:>. -que 
l'e crm nos breJOS e vargens alagadiças, ou arnda uas folhas 
de certas arvores . 

Si a anophcl ina picou uma pessoa atacada de impa.lu...: 
di~mo. es tá preparada para transmittir a outros o germen àa 
molestia. 

:E o nnmer·o lias victimas, por todo o Brasil, é enorme.: 
Monteiro Lobato. ain<la. ba~Sead-o en~ infor m.:tções de Man
guinhos, calcula ·em 10 milhões. 

Em terceiro logar vem a -m.olestia de CltO<Jas {)U doença 
do barbeiro (~rypanosomiase americana), descoberta pelo 
.illustre mine~ro, Pr ._ Oarlo,s Cbasas •. 
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\Esta tcnivel molesLia é produzi{}a por llm prol.ozoaJ·iú _ 
Tt·'y.panosoma. Crnzi, que o insecto . chamado «barbeiro~ ,,a 
«chupanca~ inocula no sangue humano. · 

·· Esse insecto, especic de baratinha repellenle, que YÍ\'6 
nas !restas das casas de barros, costuma picat· durante a 11oi lt ~ 
os habitantes da casa, principalmente as crianças. Com suas 
picadas passa para o .sang-ue o germen da -doença, que, deDoi;; 
f.le produzir febre, no período agudo. vae J.ocalizar-sc nt\ti 
.fibms musculares do coracão, na substancia nervosa, na glan
dula thyroide, etc., produzindo respectivamente perlurba~ões 
cardíecas, para1ysia. idiotismo, bocio e outros symptomas. 
todos incuraveis. E orçam por tres milhõçs, segundo l\Ion
teiro J"obato. as pobreS Creaturas inutilizadaS pelo tcrrÍYI!( 
i~secto. · n. · 

Ahi eslão·, em rapidas linhas, os tres grandes flagellos do 
nosso povo. (2) · 

Junte-se a isso a verminose em geral. que ataca mais ti•J 
oiLenta por cento da nossa gente: a morph!éa, que vae el·cs<:cn
do assustadoramente; febres typhyc.as e outras molestias que 
dizimam tantas vidas. e veremos . ,iustificadas a -phra5c de 
Miguel Pereira e essa nobilíssima campanha, em prol do sa
neamento do Brasil . 

DEFENDAMO- NOS 

Todns ~s,:;es maies sãn curaveis, ou pelo menos cvitavci.;: . 
A . . ~r,iencia já se pronunciou, já tracou as modidas prophyla
t.icas a seguir. E essas medidas são simp!e:; e relalivamcntc 
1'atcí~. 

A opilação cura-se com chenopodium, tymol e ouLJ'03 
mcclicamentos que devem ser applieados pelo medico. A npi
lacão evita-se, com. as installacões sanitarias ou fossas pro!.c
gida~. cnm o ttS<l de agua não contaminada. com o asseio da.:; 

· mão~ anteR de tomar alimento e out.l'as p r·aticas hyg-ieniea~. 
O impaludismo cura-sP- com q11inino.. ministrado pcln 

medico. e evita-se pela defesa cont:ra as picadas da anophr
liua, isto é: construindo as habitações em Jogare• alt.os, lon;;r~ 
'das agua!': paradas e · das matlas, nu limpando os corre:;o~ r. 

·· açudes, roçando n matto pro:dmo á casa, etc. Si o logar rí 
· sujeito a impaludismo e não ha recurso para fazer o servíco 

<lc !"aneamcnto, melhor seria. transferir-se para uma rcg iãn 
mais salubre. 

· A moles!.ia rle Chagas é incuravel. mas evitavcl. Sall~n
do-sc que o insecto transmissor, o <barbeiro~, mora nas frin-

(2) ~a diocc!'~ - dn .Pouso Alegre a ·opilaçã.o c as verminn-
5_cs em· geral .encontram-se pnr toda a parte em grande po1·

. ccntagem ;· QuanLo ao impaludismo e ã molestia de C!lag:1s, os 
casos são mais raros. · · 
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~ha:o Jus ca~as_ de pau_ a iJÍquc e enli·e u ~apé, (J lllcio úe evi
tar a,; ::;uas r)!(:auas. ·u ter ~;a::;a::; rebucaúas, caiada,;, cobertas 
•.lc Ldha c tJOm luz dlret;la em todo~ os commudo:; .• \. r.:onstru
~:1,;ào de <.:a:;;as nc:;:;.a'3 ~;omli ~:ücs uão :;úmculc livru da terrivet 
Joenru~ was a inda l:Olllríbuc muili o;~iml) para cvüal' ouLL'a.':i 

- molcsl1as. · 
•Como ::!e ve, nüo ~ muilo diHh;íl o lH'Olllema. J, sua su

Jw.~1iu re;:;umc-~e na cu.sa ltY!JiÇni.r:(t. 
o~ nos:;os l.Jrasilcil·u:; quando não putlcm tee uma habi

tao,;ã.o luxuosa, esquecem-se de L el-a ao menos hy""ienica ~ 
buslante alta, bRslantc i!luminada e arl'jadu. rebueacla'"' clara e 
a:;~ciada, com installacãu ou rossa; quintal s~c~.:o c limpo agua: 
puta, c!1iqueil'O bem longe... ' 

A ca;sa. assim fi(;l'á. ntais eara. ma;; em compensação nella 
havcní. mais ;;auue, mab uísposír;ão paea o trabalho, mais 
alec;ria, mu.is vida, mai~ i'eliddade. 

_\ ea~a llygicnir::a - ci::; o fJb.icdi'l:o qLte predsa.mo,; aL
íin~il'; cb a grande (!l'IJl)ilYlaxia ele toda:; as doenças. 

. 11. -'>cc:.\.o uol:l vo\·Jm:->os 
Diffcrcnlt•Jilentc do que c.usluma a~onlet:Cl' com a::; ini

dulivas particula!'Ct:, n ardoJ"oso appcllo dos paladiuos do 
~aueamenlo do Brasil fui bem ac.olhido pelo Governo da Uuião 
t.: do vat·io.s .E:;;taclo~, Nuo se podia desejar maior succcsso para. 
uma idéa. principulnwulu cunsidcr·anda-sc a sua [IOvidade e 
u ~eu a~pecLo poueo lisougciro para a nossa l)resump~ão de 
:;randc povo. 

Ses,;e ,_•mp~>nl1n "" ueudir il no\·a nece:>si<la.dc publica, 
~alienlou-:>1! o grweruo mi neirr.>- que,. na admini5traç.ão <l!> 
~auuoso Dr. Delfim :\[rJl'cira, Cl'l:tJU o ;;ervieo de prophy
lu:.:ia l'Ul'al, pelt_, Decreto n. 1J.010, de JS de junho de HH8.: 

.Por e~i:'e tempo o Gov,:J·no da Uniãtt. na pre:;;i_dene i a ·d~~ 
:-;1·. Dr. \Vcm:cslüo Bra;:, lambem decretava med1da:=s rela
Jiya~ á propbylnxia (1° de maio, ü de junho c 1G de agosto 
1lc HliS\ l'Cl'ot·m~mdu· c:;~e ;o;crvi~,;o mai:; Larde, pelo decreto 
d': n dc"abc·il de 10l9, a;;-;igoadn pelo Dr. Delfim Moreira, 
,·ice-prr.~idcnt c ·da Il(!lJUbl ica em cxl!rcicill. .Foi em virtude 
r.le,:sa J'efúl'ma que ~c vc!"ifh:tm o enntracto entre o Governo 
Feúel'al I! (I g•n·<'.f'[lU mincirn, Jtlinl. ~e oq.:;aniza1· nc~Lt~ l~stado 
n ~ancamr~nl o r·u I'Hl dt.: aeeunht eutH a:; iu~lt'l.tecõe,; baixadas 
pelo ministro l;l'l.mno Santo:;, \'ll1 !O de maio óu !~1i"1' (3). 

18 o ~ervi<'o foi or·ganiY.ado t' eonfiarlü ú >'upcrintendcncia. 
(},_, illu>"trc fi!ÍJO dt~ Pouso Alcgr'lJ. Dr. Samucl Libanio, di
l'edtil' de Hygicnc dn Estado. 

V a do~ posto;;; de p1·opbylaxía ro t·am crco.do;; c í~ume~a:
J·am a pl'ocluzil' magniJieo"' l'esullud~~· graças ~ c.:o~npetanci'a 
e OP\H'osidadc do'5 seus chefe:; c auxtltares. Assim c que, se-

(:3) E,;tava no 1wêlt) {\5La pasl.ot·al. quandl~-se vcriíi.~~u a 
J·dnnna do contraclo entre o Govcnw ~a Untao c do E~tado 
de ?llinas, para o s~rviço de prophyla:na. 31 de out.ubro de 
1'920. 

3Q 
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é:tl!!dO se verifica pdo ·relator i o apresentado ao SI'. secrt!
tarlo rln Intcrwr, at~ fins de .Wn1, tinham sido examinada:; 
"112 . .!5í w':;,oa~ ·~ mcdtcatlas 1113.()2~. ;;cnr· c~r•nta.r outno~ ~··r
vicos e p1·incipaltnenle a. iu,;ta1!a~.:ã0 df' iuuumcras fos~a.; ·;a_ 
llitaJ'ia:; I:IJl YaJ'Ía:-; !otl'alidadc,; l' a t:On !:'(J'I!Ct;ão de uni:; !UJ ;.
pitac:; r e<;ionac!", um f~m Vi•;u:;a ~~ outro Cl ll l'on~o c<\le;;n•. 

Podem""· poi:>, rlizcr que '"' .~rrvi\t)$ vãu :-;cnuo fe ito:: 
('fi'!J1 snc:ecs~u l! }Jl'Oinettew ol:amle~ be!Wficios para o E~latltl 
de i\I ínas. 

): o ;;•Y>crn•:> d•) Sr. D1·. J-:pil.acio Pl):-so;a, a i'aucle tmblio:a 
pa;;:-:ou a .-,cc upal' nm ln;:;u mai:-; ~aliN1fC nas Jlr eoccupac•jr•,.; 
rla. T.iu iil•.'· 0::; ~nn·i~:o~ fnJ·aJH ampliad•J;; 1\ subnnlimvJns a 11111 
deparlamt•HU• r~:spl:l:Íal, ·dr\ mnrl•l a eori·e::;(.llllll.krcm, na ,.:u:t 
~'X f rn.~ão e cJ'l'icicuciu, ás mulli p la~ ncec~:-!idatlc,; d•.1 u(•S.~•l 
pai1.. · 

Dr.' ll)a.is, n GtWCI'llfl soube ucsi;;n:n·-l!tl' \!\!1 dn• l'c Cllja 
ca.}J::tcirJadc c ardnr· nal-1·inl i cu serão a melhr.ll· g-aranl ia tl u~ 
rc;.;uHau11~ que o .131'a.~il cspct·a elo D~pa.r·tamcnto tla :::;amlo 
!l>Liblica. 

ll.a. pm·•;m, nn nova Mgani7.ac.1'í.o ~a11ilaria. mn tldeil" 
üe gra\·cs collscqucncia;;, uu1 appcndicc lamcntavcl, q ue nãu 
putlcmo~ úeixar de ~alú~11l:u·. F.' a parte qnr se rcfc1·n :'t 
l'~(:(ulamenlar;ão dn. jogo nas ci:lar;ücs balncaria,; c climaf•:
J·ico . ., n. t.roco de uma porcentagem l)UJ;a cu:;tcar o:> scJ·,·i~~~~ 
san il ados! 

rOra. i~lry 1! nll.amenlc r·cpn~anl~ á -digni•lndc que dt~\·c 
prcgidir a ( oun,.:. os acf.oc; ela allminisl ra<;.ão publica. 

O ',io;;o não •é i.tm vicio, uma ca.lamida<l~ rceonhcc itln. qnl} 
o I->1ndo cl~vin combntcr cncrgicnmcnt.c C·Oll10 ngora ('nfrC'n1a 
n mnlaria. a opila~:ão e oulr·as I'Jlf;·,·mirlaucs que inl'elieil am •J 
D1·asil? . 

<O jogo. nc dizer· de nny narbfl,:.(l. ~~ I) g:l·andl' illll l'<'f:l!' lllt' , 
DinfiJr;;o canci"o,.:a dns ratas ancmiznr!a,.: p1•ht scnsnal icJ:\111' 1: 
pela pn•guif.a. ~llP l'n\nrpcrl', ca!kja I! d•~s,· i l'iliza os· ptwn.~, na• 
fihras de enjo organis11lO ín!:'inuou " scn g~t·mrn ]lrnJif,• J·nnll! 
C ÍOI!XlÍl'j)aYI'l. » 

E i~lo nãiJ l; tll'aluria. uppo;;icioubla. K a GXI!I't'~.~ii· • da 
\'CI'dad1~. 

To\.11) n nmnrlo pód~ \'CI' ifiC'ar fli' ~;;l1·ag,,:-: d•l jn:;n 11~"'''~ 
Jlli'Sllll'ls ln: . .mrc~ nnrlt' o Govei·no o t.•m tolc1·ar!n c· agn ra o at•
J.II'OY:t. pará curar a eamle rio cvrro ('l"llll a ruína da alllla. 

;>ifiu 1105 \'l~llh:J.m uizcr qnc PJ'a lltnU llOCl'~:'õidadl'. Cf lll~ ·'•'111 
i~,:.n não haveria meios pa1·a cu~lcal' n;:; SCl'\'it:<ls :::an!t:u·iu . .;, 
Xão •' accPitavcl :t explic:u:ão. Ante;; um in1po~ln de !'attd•·· 
nm 11nYo cmpl'f'.~l.imo, flll mr>smo o adinmcnto <lo ~er,·irn. dn 
C}nc mnn. transa.ct;r\C'l lfw hlmlilllüntc com a taYolag-cm t ' ,; 
pr·ofi:<ú<maes do ,· irio. . 

?\üo se pretcn'<.la defemlcr a id~a co111 n exemplo ctr. al
guma~ na\;ões. Po.is outras na.;:õcs h a que não toleram o .i•Jgo, 
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e ncsE~s é que tlcvíam~Js aprender !icõe~ de bons c-os1umes 
nublirns. . 
· Nã() ~c diga. fína!menL~. que o jog') já exj:;lia nesses Io
garef'. c sem nenhm,, prnYeJfo,_ passando agora a compensar a 
~na tolcrancia eom bcn~fitios a todo o paiz. 'O jogo já existia, 
ri.'-'flnndcmos, mas ~em as honnls a que ar.aba de ser elevado 
pelo Estacln. Existia como Yicio c cômo Yicio era considPrado 
fl"'' tod":' e detestado por muitos. A;;ora é um passat.?mpa 
t~ga!, pode im·adiJ' lndt). púde conspuscar, p6de arruinar, 
rl•de infclieilar. pórle degradar, põde produzir todos os males. 
Tt.•m licenç:a para tudn. E~lá dentro da lei. 

E' :facíl prever u incremento"-. extranrdinario que vae ter a 
.i"~" n~s::es ln~,;ares c na~ ~nas circ-mnvisinhancas. 

O roxcmplo ~e irradiará, por znnas itÜ13lra~ • .sem que a 
P"h,, ia pos.~a oppl>r uma l'Csí~tcneia efficaz, porque o jogo 
J't'rnllamentado dcsmor·aliza as autoridade,; e abre a porta a 
(nf!r •S n8 abu~(l';. 

A~ nos~a;; lamentações, ::;abemo,:, !3ão tardias, e nem nos 
lr·mbr·ariamos de as f•wmular, si não Jossemos forl,iado a abor
clnr '' a::;!"LJtnlll-o. 

YiqnC!1r • clla:-_ no emtanto, n:-stas linhas \nspiradas peio 
arnnr elo nnsso paiz e do nos~o povo. como lembranca para 
:na r.' uma rAforma da Saudc Publica: a eliminação do jogo 
tlcl!"rrb.mcntado, nPdna infeHz da actual legislacão sanitaria, 
raldn de cuitura para ') peior dos ver.mes - o ~erme do ca
racter!>. 

A ""''l'era<.:ãn da Egl'eja na prop~g1a.nda sanHaria, não 6 
llHii~ d11 rprP. ::1 omlinHac:fio dos serviços que clla tem presta
'l'' :"t lnrnranitladP, vr·nrtu·ando alliviar-lhe todas as dôrcs, 
dr•,tJ.• rt,.: ,··prrr:a::; )nai:; rrmolas c al.ra"\'(~s de todos os tempos. 

d) Cnneilicr d1• :Xi0l'a. nn anno 3:~3. o pl'imciro Concilio 
!],, Vai~nn. l'lll 1U. '' Cont:ilio do Chalccdonia, em lt5i, anima.
J·a tn :1. 1\mrlaçftn ti C lH):;pi1aPs. Nn :mno ;,~(l, Saulo Agostinh.~. 
a,, rnci'rnn telilPI' qnr- ;;:r• ocr.uj1ava ria.~ cr·rauças pobreJ. faz1a 
,.,,n~lt·Hir· r:m Hipprrna ulll ho:-pital pnra csf.rangeiro!'-1, e çomn 
,, :!iHhPir·n nilo ha,.:la:<~f' para. manl.cr· os pobras, elle vsu-sc 
nbr·i~atlo ::r V!'lldf'r' os l.l1C:>Olll'Of; dr. sua Egrf}ja.l> (.1) 

A ar.çri.n tia Er;!'e.in c~nnl innon sempre Liio carinhosa e l5re
Y!dr·nle 1111 f.l'!l-1 anwnlo do,.; r.nfrrmnR, nu c o Dr. Ed. Imh0au~. 
Jit'rfa<·innd" n 1 iv1·n do Dr·. \Vrycl - llistoirc de l'H11gú'me S(l
eil'!l', 11o1tdr• <'>'1'.!'<'\'r.t· r,:!.as ~inhus: «OS :s:cn0dochio~, os ?on
\·rnln~ n ns nr·,\f'il:"- ho~prl.alel!·as. as h•prrl~a:mR e os laza1eL~s 
~~~o a orig<:>m dn;.: l!ospilacs moderno.~, c st esses estabcleCl-

( 't) Dlsclil'i'O cto Dr. Olympio da Foll~ccá. na Academia 
i\acional de !Vlcdic.ina (Jornal do Commcrcw de 2 :de agos~o 
ôe 1912). 
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mentos i.legcneraram desde a t!pocu da n.enascença. é porque 
precisamente as necessidades iam crescendo e a influencia da 

.... ~ligião e da caridade ia-se en1"raquecendOl>. (5) 
· Entt·c os Papas, a sympathia e protecção ás sciencias Hll!

dicas não :õe encontram apenas em .roão XXI, que era medko 
c,.antes de mbir ao po_ntificadQ escreveu o Tltesaw·v.s paupu
?·um,, manual de. m~dtcma populal·. ·•o Dr. James· \Valsll, deão 
e professor de ffi~toria da l\{edic1na em Nova York, public•JlJ. 
em 1908. inlere:;:;anti~simo livro com o titulo «Thc Pope!; and 
Sciencc», onde á luz de docnmcnLo.:o aYeriguadissimos, explana 
o f01•tc apoio que nos tempos de outr' ora. tiYoum nos Papas 
as seiencias medicas.:& (6) 

(Por isso. nã oé de admirar que, já em nos;;os d1as. :.Viom •. 
'l'ouclwt prégas!'e em sua Cathedral em favor da «Liga contra. 
a 'l'ui?e_rculose:~>. Mons. Turinaz ensinasse preceitos de l1yg·iene 
em VJ:>Jtas pa~toracs, e D. Duarte Deopoldo, il!ustre Arcebispo 
de S. Paulo, tão carinhosamente se dedicasse á cruusa dos Je
pt·osos. A seiva do Cln·istianismo, ou digamos melhor, do Cu~ 
tholicismo, é a rr.esma em todo·s os tempos: é a caridade. 

Mas pela hygiene, que tem feito a Igreja? 
Si a duvida houvera partido apenas de impenitentes mo

Jado-r·es das cousas ecclesiasticás, em qu.alquert conferencia 
sobre o sabão, não seria necessario que ·salientassemos, neste 
l)articulat·. a influencia do Catholicisrr,o. 

Mas a accusação apparece em Afranio Peixoto, o notavcl 
!5cienUsla, em rcferencias pouco lisongeira:s ao influxo da 
Igreja. principalmente na idade média. 

«Com o advento do Christianismo desprendido dos bens n 
dos IJrazet•es da terra, que procurava as privações da penuria 
e as vergonhas da Jmrr.ilhação. cessaram muita vez essas pra
ticas de as·seio: os banhos publicas desappareceram ... Tal foi 
o eslado úe esplr'ito na idade média: Lodas as epidemias. toda~ 
as peste.s, desaçaimadas, tremendas, encontra-ram pasto :.tbun
dmüe nessa humanidade ·suja, que se desl)rendia para o 
céo .» (7l -

O illustre medico e escriptor foi injuslo para com o Ca
tholicismo. Si tivesse examinado ma i~ profundamente a que~
tão, não teria escriplo ,aquellas palavras, inspiradas. ~n,: velho.~ 
:inimig-os da Igreja e da idade média, já ·sobejament~ refula~o,. 

Essa in verdade foi di La em S. Paulo. por Ennco Fcn·1, r. 
cnconlrou contradita formal na palavra vibranlc do nolanl 
sacL'l'doLe brasileiro. padre Dr. .João Gualbcrto. baseado ,.m 
longo C'studo publieado pelo sabiu professor Huchard, no 
«J.ournal des Praliciens.,, de 8 d.e ago~to de 1008. {8) 

(5) «Dn pawl dn medico na :-:ocieJaJcl), i lllfl'Wla~Ll~ l IH~~c 
do Dt· . .-\.ug·usto Eugenio dn Amaral. a.pprovada c_nm dtslmctao. 

(G) Dl'. Au:;u.sto Eugenio do Amar.aL op. c1t. 
(i) Prof. AfraniG Peixoto- H?Jutew:, pago. 4;'í2. 
(8) Padre João Guaberto - Re{utaç.ão a Feno~. 2• conre-

rencia., pag. 18 e seguinte·s. ' 
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Mais r?cl'nlrlLt;n ~(', o Dr'. LnC'io do;: ;::an!o~. em erndi ta 
dcrl'~fl ~a 1dadr ~Nht _(!!), .drslr·~j·u, I'On1 IJS trabalhos d~ G. 

Enlarl '<:llonllel d Arc/u•olort~•'). I<rt>~~iuget· (El')'eurs socillles 
et. m.alnrlws mMnb's) , Kurl.h e .T. Giraud, as affirmações de 
MwllclrL e Ot1lro;,, sobre o d('eanta.do dcsasseio daouellcs 
tcn.pos. 

Como f)urr f)UC ·seja. a Igr;:>ja nfLo pódr ser n~sponsabili
zada :;:,) pelo facto dr 1 r!' rrconhecído a santidade~ de homem 
r~a!mentt'\ vir·tuosos fJUil lr.l'iam acompanhado os eostml.'p.s do 
tempo .. ou ~eríam e~adarr•en~e procurado, por moto proprio, 
a llllmrlhac:;ao e os mcomrtJw.tu,; t·e:;uultantes da falt-a ele lly
gienc. 

Para se ver .claramente que o atrazo hygienico da idade 
média. com ou sem os factos grotc~ro·s que lhe attribuem, 
nada~ Lern que YCr com a creuea catholica, basta dizer <tU'l 
ainda hoje e~se atrar.o ~c rncont.ra em muitos povos. mesrr:o 
en!re nós, e ninguern ainda ~e lembrou de accusar a, Igi'C.i:> 
por ~r mel h ante n,otivo. 

De um nlatorio do di~tincto medico Dr. Abel Tavares dl' 
Lacrrda, chefe do di·stricto sanitario de Santa Rita do Sapu
cally, apr·esenlado ~:m 1!HS. sobre os trabalhos clffectuados 
no município cte Theophilo Ottoni, destaco estas palavras: 
I!:A cr~?nc:;a de que o cabello aparado e os banhos predispc)crr; á::: 
i.>bres, r.ria groleiros. fel1pudos, immundos e de as-pecto sel
'·l.lgem. » E' cla·ro qne semelhante c.rendicc nã.o aprenderam 
~1les no calcchismo ou na egreja. 

A Egreja· não podia precipitar a evolueão- do. hygiene, 
:;dcncia ainda nova. ainda mal c(}n'hccida. mal appli~ada· ne;;
tes aurcos tempos ela radiogJ'::tl('•hia r do aeroplano. Deus não 
cteu ú. sua Egreja .(1 rJodr.r de cn~ina:r a perfeicão nas cou!'as 
l.~1n.teriaes. 

Entretanto, pelo valor dos espíritos {',()!locados á. t'r?te 
~o rebanho chrisl.ão e. sobrpluclo. pela a.tJmiravcl intuicão da 
n::~ridafle, ~ncouLramos n.'uita~ vezes·, mesmo na historia da 
hyg-icne, a. .oricnlar;ão rr-clrsiast.ica •rrrcl'dcndo a sciAncia fll'~ 
fana. As.~im por exemplo. nns ho~pil.acs fundados por S. Joao 
dr.• D~us. rnr.onLramns um !rito 11ara cada doente. no passo 
qur. no flotel-Dieu, de Pari~ !<N:ulo" mais tarde, ninda se viam 
sei::; e quaiJ'O d"OPnfr>s em cada !'Ullli1. (10). . . . 

::'\o ;;cculo X\'I. as ordem; r<'ligiosas ,p.rcsqrc,;ram a. mcl
ncraeür.' dns vrstes P de turln r]lH' focava os t.uhcrt',uloso.;. 
•érldo pt•ohibido o nso fle~sas. vc~.tcs. h~m como a e.ompra c 
Yencta das rne<>mas .. conforme se verifica ~m doc,umentos rlc 
1r.!1R. 1590 " 177~. rlos nrr.hivo~ (la. Or<lt>m Tr.rce~:ra' d~ ~. 
J~mnciseo. <11' Mnrh·id. Entrr.lnnlo. sobre o Hr.•tal--Dieu, em re
•alori:J nprr.srnfnrlo por 'l'r>non rrn tiS~. lô-!0{' n seguinte: d.c;>. 

----
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contagieux n~ son~ pas separés des autre:: mniadcs, á rr.~~e
pWm des va.rioleux.~ (H) 

A caridade christ~. orientada pela Egreja., lem subido 
:vrever e antecipar muita covsa: P-m mat.eria de hygiene; ma-, 
tt-m Babído . principalmente executar os prerJ)itos da "cicnd a 
•'m beneficio õa humanidad·e so:ffredorw. BasLa ci tAnnc;; a 
~··rawa de 11-Iaristella, que salvou a população ribeirinha do 
.Para.hyba.. em :I'rcmembé, fazenrl:O ~da.s carc.~iSSas op.i!ada~ 
OJnde rnorrinhava a indolencia$, homen::. resistenLe.s, acLivos e 
con-stantes no trabalho. ( 12) 

E' seguindo a trilha luminosa ~os filhos da; Egr~Ja. de 
totlos os tempo8-, que d~sejamos, cpm -o nosso clero, roliabo
.rar na obra numanitaria e patrioiica do :~aneamento rural, da 
cura; da nossa gente, que te.m optinUJ.s qual-iilades de resiste7l
cia. e ~pta;;ão, que e boa, meiga e docil, mas !p['eci.sa ser !í
bertaoa das terrivei.s ende.mias qt<e lhe d-.epauperam o san::nte, 
cachetiG1im o corpo e a~rophiam o espirito. (i3) 

Trabalhemos pela .saud~ do nosso ;povo, á imitaoão dA
r.;uelie c1ue pit...'Sou pela. vida. fazendo o bem e curando a. Ludos 
- Benefaciendo et sa:>1arzdo omnes. (14) 

~A saude, disse Belisar-io llenna, é. a gera:f..riz do trab~iln 
util e f~cun.<lc. da alep.ria, da riQueza; e da prosperidade; f- 'J 
1!\ctúL' ~rimordiàl d'o vigor ph:,·sico, do mora! são. da intr·:Ií 
genci~ tU~ida c do rop.uro da r:u;a.; é o incentivo· do dr.se.i<' da 
ir.-tdruc.ção, do aperfeíçoamenLo e do progresso. 

:i-ovo . .;ad!o_, povo alegre, cullo e progressista. 
llcvo -loente, povo tr-iste, ignorante e attazado~. 
~·~iven :o;, o nosso povo, .salv<i-mos a ·nossa raça, sn.lvorr.os 

o Bra:>il. 
MANDAMENTOS 

Pa~a que as nossas paianas !produzam algum bennfic:o e 
sirvam de cfficaz auxilio aos cnca1'regaod(IS do servi\:O oe r'ro
;hvlr..xia. !a7.emos as -~eguinles determinaç.ões aos nossos 
nevdos . . Yigarios: . 

1 ·, csl.a nossrr pasto-ral, que -não prcr.isa ser lida intc~~:ll
mentc so povo, deve consl.iluir o assumpto db muitos avtbOS 
nn'i uu~.t.rir;cs f! r.a:p<:'llas. em palcsLras c reuniões: 

2 ·• cs.c;;n propng:~.nda. deve vis~ -princi-palmontc a. IM! h o
ria dai habitar;i1~s. do\·~nd<l. os Rcvdos. V1ga.rios fornecrr ao 
povo todas nl! infOI·ma.çõcs ncccssarias para a> r,onstru~r;ão da 
causa .h'!JIIilmir.a, de ncc•)rdo com os da'(}o!; mw fo.rncr.fmo.~ ~'m 
op,pcr:.dloo Cl com n pub!ic~ii.o inl.if.ulnda Propkula:na R11rul 
~:nviad.1 <'.om m>La pnstot·al a todas as paroohi~·s. . · 

:f. nos lo~ro.rcs em quo fõr inst.adlaiio o s~rvu;o de: J1l'n
plwln:tio., o-'! novdos. Vigarios prestem nos Sr~. mcd1cn~ n 

{H ) Hist<>i:rc de l' li·ugit'm~ socialc, pag_ 717, cit. ninrla. 
pelo Dr. AugusLo E. do Amaral. 

( 12) Monteiro Lo bato - P1•ohlcma V·ital, pag. 60. 
(i3 ) Idem. op. cit. 
(U) Act. X. 38. 
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SESSÃO B:!\f :!3 DE Dl":ZE~JI:r.o DE 1 !lzO 4i! 

nuxil! o\~'(13 todo apoio. ,;1-0S~iv<'l. nara qno' o 11ovo aprovo'itr. n::: 
)H:I!•_d H' lOS dç<-se S<'l'YlC::O. obNlP(;a ;\:;; !ris ~::mit.arias e pronm~ 
IUnd i ln·ar os SP113 llahilns. n bem rla hy;:;-ir>nf' " d:11 s:mdc. 

L·]li"l,':ln(Jo qur r si r·s nossos r•rrnsl'lhos 81'.iam fi('lmrnl !' 
1 r·an,>mll t 1dos aos nos;;o;; diorl'san()S. lcrminamos ~::mdo a to
tio:< :t uos.sa 1)ent;ão pa:olcn·aL f'm nonw rJn Padre e do Filho ~' 
dr. Epcrí1o S~nto. . ' 

.!::~'a de,·~ ser rrg-i;;Jradn. D() liYrll (]o Tombo ela Mnt.rir.. 
c-f\mn dr~ I'03tume. 

Dada e pas:sadn üO~ Hl de nuf:uhro rle l!l~O. - OC(at'io. 
Dispo .f1iner~ann. (L. ~. j · 

~·Ionlciro Lobato d:~srrrw•u assim a r·a:::rr rural, a cltota 
p:lll!l?rl'ima ondf' múra o noss•J caboclo: 

~oualro c~Uüos, paL·s<.le~ rípadas de taquara com cntre
, ·::.os atuchados tle ban·:); Lr.do .de ,;a,pé; chãr) de terra, esbu
r·arado, dcsni \'f'•llado; portas, :ís Yrzes - ,;r;, nele numero s,~ 
·freh~tm cnm achas de f'mbaí1ba; jan<•lla~. ;'!:> Yeze.s. 

E. Si.Í .»' . 
Mais cloqul'n Le, mais fiel. é a lin;ua:~<:m d!l [lhoto;ra

phia. que e;;tampamo,;; (•m oul1·a pag·ina. J-:;.;sc flagt'ant.<~ ela 
mi~rria das nossas po.pulacüe5 rul'aes, I'X[ :·al'jmos de um tra
llil!llo do D1·. Carl0~ Chagas, pnb lícado na. <i.l'.~~vista do Brasil~. 
de a.~osto de HH 8. · 

\'inguem rlcixarú. dr. olhar com l.ristcY.i\ nara esse casebJ·r. 
c !):n·a os s~s pobr~'" habitantes, todos atar:ados da moles(ia 
rh ClJa:g-a~ 
·''- ~Ias ~1·ão nos ·~;<qucç:c.mo;; ll~· qw~ habitac.;ues CO!l10 e~sa 
enconlt·amos por loda a parte, á beira das cslra.das, nos bair
ros lnnginguo:;. c afé nos aiTedorcs das gl'andes cidades. 

E' uma vergonha para o Brasil ! 
Trab:\Ilt<'.mos nara qut· bPm dcpn~s'"a de~·apparr.cam essas 

r·alhcças, onde nüo r11.Jd(~ haYPt' saude, c paru. t1Ue Lodos ,o~ 
b1 asilciros, at~"' os ma ís r:ubt·c~, lJ(•5::oam te:· a sua easa hy
~k·nir:a. 

COO\TO Ç(l)IST!\l'll1 A C.\SA ~.\LünJlE (Hi) 

{ - _·\ casa fles" >;r·r eon;;lt•uidn em ~·);;31' nllo, :'-i'CC•l, 

I i.npo f' bem but id1) P~' ln sol. 

(J:í\ Do folhrlo A 1:ili(l. l 'lll'fl/, rlish•ibnidc• pdo Gnv~1·n:. 
rlr ~. Paulo. - A Dirccl.oria dr~ Hyp;irnf:\ 110 E;;lad:> di' Mm:•.,; 
pn]J]irrnt um int~:"rrssmtt~ lrrtlmlh·., inLil•1lac·;n Pl'n,,J, ula:~:w. 
Rto·c,r., no f\Uill ~" •'Hront I'U m nlnntns 11 tflda~ :1:<; int'o~·m!l•:íie~ 
nN·r~;;arias p::u••1 l·onr;tt'l.lrc~i'ill de t'lh(IS !Jy;~lt 'll!Ca;; ·~ fl}~~:b 
:;a nittl ri as, 
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2 - O chão dn. r.n<;::~ d1~Y~ ~~~· p2lo menn~ atijolado, para 
poder ser varrido e lavado fJ•equentem€mt.e. Todas a~. pa1·edc:s 
.~evem ser caiadas; a cal ma.ta os bichos CILW vivem nas fres
tas dos muros. 

'3 - Todos os comrr:.odos devem ter junr,llns {w.ra en
trada do ar e da luz. A casa então sf.'rá ~;aclia. · 

·1 - A cozinha deve ter fogão com chaminé, para a sahi~ 
:ia da .fumaça. As Uf!\Ul.l'i sujas não deYem i'Pr atiradas JWrlo 
da Cozinha. mns cnnalizadns para longe a par·rt onde ,Jcsappn-
re(;aD!. . 

5 - Os terreiros devem s~>r varridos ~ limpos; o li:\o 
deve ser (mlerrado, para c;ue n[o sir.va de viveiro de mo~ca~. 
As mosoas se criam no lixo c no csl.rumc. 

6 - Todas n.s rasas dewm l.c::- latrinas cobertas. parn 
que nellas não se crir>m mo.;;ca,. r tnosqt'.'tos. As l:l1.rinnq 
dr.vcm ser feitas longe das cnMts e 1ongc P. :~baixo dos po~;o::-. 

7 - Quando nílo s~ obtiYer as-ua co::-re~t€· boa. podC'l'
!'c-ha rl'correr a pof?OS; ma.s est.e;; devem scl' cobertos c ficaJ· 
longe das lnl.rina<;. porqiJC hn pr-t·ir;'o de ~'mu.nunicat;ão rntrl' 
um c outra. A aguu t.I•tmsmilf.c muitas mole~t.ias. 

8 - As f.~hrirns r cbíqneiJ•os clcvrm ~H feito<; lon.8'r> 
d::~s ,.asas e afastados rlos l'orrrgos, pois os hnbit,::~ntcé' dos lo
pares mais bai..·wR podem prrri.:::lr de :1gun. :! elln. rntão llw~ 
fará. mal. 

9 - Quando se tiv~r t<St.rumei·ra, esta Jrvcrú s:er hrm 
ferhada, do contrario ~(lrvir(~ para. criaeã~ de mo:>r,as. 1111~ 
trlnsmittem molnst.ins r !'~[.ra~am as frutns, pondo nelln~ "5 
bidws crun são larva.~ dfl moscas, 

10 - Pert.o d:!::; casns não dcvr. b:tvcr ~í!1ú\!'l rnrarla~. 
11r~.~as ~c criam mosrynif.os pcr·ni!ongos. qu~ fnz.é~m mn.leííns r
O'J.lr:cs mol:-.::Lins. Por is;:;o o;; nç;udm:. os r.)r;-rg-os P r.>'l Y~llrs 
devt>m >;er limpos. para (!lH' n~ a::ma~ poss1m ronrr; ~s :'1-t!ll:lS 
carrC'ntC'~ não g-t:>ram pernilong-o~. 

H _..: AP. cor1H'Írns, rstahulos. rltiqnciro,_ n gnlJi.nlwir(l; 
flevrm ficar nrto muito )1l'OXllTlf} rJn::; hnbii:1r'ÓC'!', l'm )C•f:.:ll' 
~!'<'l'O ar~:>jn.dn r ha.t.idn pr.-lo 5\t)], Os nnímn!'~ "omo o~ llnnwn~. 
JJrNdsam df' nr o ele Ju1.. J)Ul'n :;mmre>m. s~w·.lr·. 

1 ~ - Tambcm o cll~o nc;;scs [t)g:ll'l'~ d•'W sr.r ·prr.pal':ldo 
para que Ui'> n::runs s~ r.sroem rom fnrilidn<"!!L 

13 - Drvf'-!H'! limnar r lavar tndos f\,; clins ns ·~nchPil'n~. 
<';~ rhiqueírOS f' OS gn!Jinhf'iN>S pn.ra int[iNJir LllH' l'll·ll'P n; 
animal':; -se prnpn~;tnom molN;[in>: conr.n~io<;a,~. r.nmo ., mnJ·mo. 
!;Urro filho. c>arhun('nlo. hmilm!'. ríolhn:=:. ('~(;. 

1·~- O.o.; r.ndav:-rf'." :]{1~ anim::"'" d~Yem ~,.r l'nf.crr::tdM n1r 
•fllr•imaclo.~. nunca :ütt•ado,; l\()~ t•nrnpns. n:;•lt· r~r!al!lnm n mn
lf'~l.b aos nul.r·o,. :l.tlimne:::. 

15- O Nlrnmc dC\'1' srr rrm(l\'idn !•tdos os dia~ P. <>niPr
rado pal'n cur·Ur, pois rio ~t)lürnrin ~rt·,·iria rtnt•:t rt•it~trin tl" 
'l'IO-"rn~. qn<' nlli a.chnm o mrlhor Jogar pal'a n po~hn·:t flos m·,,~. 

16 - Só <lr.vr SP.l' m:ado 1>.~t.rnmc C' UI'! ilin nus hmtn,:, 
Jnr•dins ~ pomares p:ml 11~0 ~l'rYil' (~f' yl\·l'it·n c1t> mo::;c~f;, 
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SESS . .\6 F.M 2.3 PF. DF.ZF.).tBnO DE 1 020 

Votação elo Projectn n. 2:íl C. de HHO, or(::mflo a fa·
ceila. 

O Sr .. Presidente - Estú finfla a hora d~~Üna-da ao ex
pediente . 

O Sr. Mauricio de Lacerda - Sr, Presirlenlc·, com o pro
te.sLo -de opporl~lname~tc: just.ifical-a, quero reme~tcr 1i !\leRn. 
a p_resentc mocao. redtgHla n r.-::: l.es termos (fê) . (Jhtilo llcm; 
?11111 to bem.) 

Fir.a sobre a mesa at.r: ull r.rior dnlihrrncfío n seguinte 

R t.QFEI\L\riF.:~!TO 

A Camarn dos Depu! ados, lamcnl.an-dn a .renuncia elo seu 
ll:ndc1• congl'alula-i'o com n mesmo nclo tino, l ealdadr. r.· honra. 
com qu~ ~c houv~ no C:Wl'Oic io rln. delegação que lhe- f ez, 
TI('sln se~sao. mamfcslando-lhc o seu nPDiO c solida ricrl:vle. 

S:tla das scs~ücs;, :!3 ele dnzrmhrn rlc 19:?0. - M!lm·ir ir, 
dre l.accr·da. 

O Sr. Presidente 
(Pausa.) ·-

Van-;;r) ·pn:ssnr :'t orrlr.m dn rlia . 

r::omoarec8m mui~ Oi'> .?.rs _ Souza Castro, Bento r! c Mi
randn. Rodriguc~ J\la-(!hado. P it·rs Rcbcll o . .Toun C::tbrnL Het·
mino · Barroso. Vicc-nt.c S::-thoya_ Frerlm'icn l3{)r~c<-, Jo!:o:· Au
~usto. Alberto :\Iarnnhão. "\.ffunso Barata. Alexandrino fln. 
!Ro~hn. Pe-reira rir L:rrn. · DeO'dal o ?lia ia. Pires rir:' Cnl'Ynlho. 
:\fnrin · ll<>rme~. - Pacheco l\Ir.nclr.;;_ Alfredo· Ruy . .Arlindo J . .c'n'Oo'. 
naul :\1\·e;:. Aristides Caíre-. Vicrntr Pil·~gíbe. ?\nrinl de 
F•·"ilns. Azc\·rdo S0drr-. ?II:morl Rei~. Bunrque de Xn:-:nrrth. 
nnm ir o B1•nga . . To:-~~. (!Cl :'lfrorac;;. Vdissimo dr ?.Ir.lln. ~fnrio de 
Pau!n. Mauricio dr I.arerdn .. TMé Ah·t>s. Rihei rn .Tunquctra. 
F r·anei;;ro ;\"alladrnr.s. :'\ntnnio1 C:rtJ'IM . .Tnão Pt'nidn, .TMt! Bo
nifat:in. Onmr!'i T.imn .. Ani.Pt·n Bnti'J.l1ol. L:mtonnirr f\ndnfrr.n • 
. Tnsinr. cl~ Arau;io. Ynz fll' )fclln. Cá.millo Prtll<'S. CinC'innln 
nt·n~;n, Bnrro:; P<'n!I'U<ln. Pntclrnk dr :\for::.0~ Filh0. F.l f)y 
Chaw!". Yri:;a. :\1i rnnnn. R()(lrignr::. Ah-~;:. F ilh o. Pcdrn r.f)~ln: 
!\Janf)el Villnboim. J\rnolpho J\zrvNin_ fl erl'irn T.ritro_ Ln iz 
B:~rlhnlom c-ll ro Cnl~o Bayma r:;:i). 

Drixam dr ·compnt'N'rr n:'\ P.r". Ff'lix Pacllr.co. Ephi::renio 
flt• .::;a lk·>'. Dol'\·rtl Pn t•l(l. ~[<l nfc• !r•l cl<' ~nnza . :\hl'l Chl'rmont. 
f:llnm ont. de• :\lir ntHla .. T""'; Htl.t't•c• fn. ~lari n.h" do :\ nrlt•n.rlr. 
:\Tn!'I' Ít·n. da ll•wha. Tl1nm:w. !1 1111t·i';!Cl lf'~. Th0mn·r. Acr·iol)· 1'hn
mar. Cnvnlr:anf i. Tltll'fnn~o Alh:lllol. Simrfín l.Ntl. Rnll>hn~tlr Pi'-· 
l'o'i r::t. < iom.n::;n :\la;·nnhfín. :\n l rn1in Vit ·t·nl "· :F..f111nrdo Tnv:u·r>·.~
:\rnrtlrlo·o Ba!'I.O:<. C• ·n·r ia tlr Rt·itln. F.!=lar: in f.oimlwn. :\uslr<'
~r;;iln. PPd r·o CnJ'I'i•n . Ttli'Íllilt1 r.mnprlln, .Tlll io r)p :\li'IIO, ='rt
tnl kin Cn m}loim . :\lfrrrln dé :\iayn. T.u i?. .Sih·r it'n. :\lif!nrl Pnl
meirn. i\Tcncl-niQ(,\tl ·:H~rtiif1>' , .Toão :\lrn'C7.'C:;,1 lfl.orl'·i:;u~,- · Dor'ia'. 
:llaU{)('! .Xobre, Pedro Lago, Ocf nYio Mnngabeirn, Lauro Yillns 
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Bna~, C::u:;h•o llrbf.\'llo, Leonci•1 GalPão. Arlindô FmgNw, 'fnl'
qua!o ::\lnrcirn, Rodrigues- Lima. Ubaldo H..amalhrlc, Anlnnln 
_<\~tlir't'f>, Orlavin da Ho-cha. :\Iit·ando.. Ar.urém Fur·tudo, .ln;;,; 
'l'ole.nfino. Jnfío GuimarfL('~. Thc-míslndcf> dn Almcítla. J\aul 
FC't·n:tndef;, Herculano Crsar. Angn~to rlf' Lima. SllH~ira Rr•ntn. 
Landulpho rJc :!\lagalhãrs. Odilon ri n Andr:Hlf', Fra,ncisco Pao~ 
liello, i\lanoel Fulgcncio. Raul Canloso. Salle;.; ·.Tu11inr· .. Jns1• rt"
lwrln. Palmeira Rippi"J', Sampaio Vida!. Ramo"' Caiaclo. A;.·r(\~ 
r1a SilnL Tullo .Jaynw, Costa :\lm'flU<'". Oltoni ;\la-ciP.I. Luiz 
X:t\'i<'r. Abdon Baptista. ·Pere-ira de Oliveira. Evai'isln Ama
x·al, Au~usto Pestana. Alr.iclrs ?lfa~·a • .Nabuco de Gnu\'êa e Fln
rr.::: rl[l Cunha (7 4) • 

ORDE:\'I DO iDIA 

O Sr. Presidente - A Jisla de nrr:sc-nca arru;:a n ·rompn
pUl'e-cimento de 1'36 Srs. Deputado~_ 

!Vac se 'I)r·oc.cdet· ú5 vota.~,;ões das ínalerias Qn~ se :u·hnm 
sobre a mesa c da,. rnnst:mtes rla orclern do clin. 

PC(lo aos nobt'es Deputados que occupom a~ suas cude-i-
rns. (J)m1so.) ,• 

Yão srr cons id c-rafl .;:=; Ctl>.i c c Lo rir delibrl'rt~iín dois prQjr-
ct.os .. 

E' lic1o (' r.onsiclrraúl nbjecl.o J]C deli[ieração o seguinle 

PnO,TEC'l'O 

j N. i62- 1920 

Co11siâ.cm d rntiriclade ?mblicfl. n Instituto Pn.strw· .• d•' ltti::; r/1' 
Fóm, em Ninas Ge1'ru~s . 

O Congresso ~acionai rr·;:oh'c: 
At•l. L 0 F,' considrrnclo dr uU!ida.cle pllhlica o Jnslilnl•l 

J'>!lstelll'. de .Tni7. dC' F(.I!'U. em ?.linas -Ger·aes. 
:\t'i, ::'.~ fic,·ogn.m-Re a;: disp05i~Gr.s ~111 con(.ro.rio. 
Saln da::; ·sl1ssõe5. rm 22 dr. d-C7.Cmbro ·d-r. 1 nzn. - Ft'nll-

ei.~ro V alladm;es. · 

O Sr. Mauricio de !.acerda (]lela ordem) requor a Vl'ri
fieaçiio da. voln~;1lo. 

,Proc~ilndo~sc á vr;rificaçiio (}f! votacfwo, r~donhrcr-~·~ 
~,,rfJm votado a favor 108 Srs. Drputac.lo:: e contra !'.ei~; tnlnJ: 
1H. 

O Sr. Presidente - O projccto foi considerado obje(·tn 
de deliberação c vae á Commissflo de Constituirão e Juswa. 
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E' liuo e eon>;fderndo ohjrr.l() f1e ·dclibcrn~ito c cnvi nclo tl 
Cnmmi~~fío llr' FinarH~as. o sc;;n in i. c 

pno.n:c.To 

~- 7Gt - 102ü 

C!'rJa o Zqum·lle :;!JladoJ• do .lfusru da Casa da :lfoeda 

O Congresso );acional resolve: 
ArL L" E' ·rrcaclo na Casa ·da Moe{]a o Jogar de zcl11.dor 

do :\"lu seu, com os vencimentos o.nnnnes de ~: lOO~ sendo 
~~ :GOO$ de ordenado c t :&D10$ de gt>atificação. 

Paragrapho ~ {:.ompete ao zehdor do museu: 
a) ter sob sua guarda e dh·ecção o museu da Casa da 

i'.Tocda, catalogando e org .. 'l.nizando d~ accf,w:lo com as 1nsl·rn
reõcs determinadas pdo direetor . as diversas seccõcs ele que 
>'!' compõe o mr?mo museu; 

b) or!!anizat• collecções do rnoP.das de lodos os paizes., 
:>.ntig-as n modernas, já e.::ds!enlcs no cstabeleciment.o c -cli'J.S 
que ·puderem ser adquiridas. 

c) organizar collecr:..ões de medallH:ts cunhadas quer no. 
r:~labrlr.cimento c fôra. {!ellc, quer no estrangeiro; 

d) organiz11.r collecções de senos di:! todas as nar:êies, in
rlnsivc, nacionaes, antigos e modernos que i'orem s(mdo f.l.d
(!uiridos; 

e) organiz.ar o catalogo do papel fidueiario; 
f) organizar os modelos de · machinas c instrumentos 

~nLigos e modernos que tenham rc1•:tr;ão com o fabrico ele 
mOC'das, medalhas e senos; 

rt) catalo,gar todos os objectos de arte, quer do musmc 
C(UCt' perlenccnles a oukas sec~.ões do estabelecimento. 

Art. :!." Para exercer as funcç.ões de zelador do musr.n, 
sN'ú pelo dircctor proposto um rmpregQ..do da. officina dr. 
:.:eavura. qur l<•nha as apl.idõfls c conlu~eimcnLos incli.~prnsn
Vt>i::; para o bom <lcsl'mpcnho do carg·o, d(')Vendo rssn fmwl~io
na!'io preslar uma l'inw~a. dr. ri: !lO O$ em ·dinheiro ou ()m 
apolii'.~S. 

Al•!.. 3.• n(')\"Og'nm-sr :JS <lisposir.:tjrs em contrnrio, 
Ncml<'.~ 'l'm·n1·es. 

}:ltsU(h:rzr;ü.o 

A orgnnizacão definitiva do mus~n da C:a!'a ela :\(nerln 
é !le nccr.ssidadr. ur.t:cnlc r. in,·Hiiavr.l. 

Pelo ~aclo ~ldmiilisLraLívo. não .~fl comprchr.n<le .(]ll(l o 
nrchivista. a. enjn. guarda r:::;!á ar.1.1lalmrnf.o o musen, no~sa 
dc~emp<rnhar as mullip!ns r f'S(J('r:iacs funcr;ües f)ue se fl:l:i
s·rm tk~ quem toma cunla uc um museu t:t,mu o da Cusa da 
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·Moeda, sem, sacrificar ns s~"t'Yiços do seu cargo .. qUJ'l são lam
b8m ·muito importantes, à e responsabilioode e que devem 
tibsorver todo o sru tempo de seni<;o. 

P-elo lado tcchnico, é intuitivo que o serviço do museu 
deve ser confiado a quem tenha conh~cimentos especiaes de 
rnumisn'latica, philatelia, etc., e que pos~a colleccionar con
venientemeDle moedas. me·da1oo.s e sellos' e classifi~a1-os 
como se observa em esLabelecimenlos similares nacionacB e 
c.strang-eiros. 

O :Brasil commemorará em dias que não estão long~. o 
centcnario de sua indel)endenc:.ia; será então profundamente 
triste que a C...a.sa da ·:'.foeda da Republica apresente um mu
seu. com as riquezas e beUcr.as que nelle existem. desor~a
nizado, sem uma systematiza~ão seienlü'ica ntil, de modo a 
:r;ão dar uma idéa e::o:acta do. que nelle se conü!m, ostent>3mlo 
::;;enas a indiffcrent,:a c a )ncuria. das nossas admioistrac,õ·es. 

Com um pouco de C'Sforco, desapp.a.recerão esses incon
Yenlrnl cs - eiP- ao que me proponho. aprese111tando cs\.a 
cmrnda ú considet:al.)ü.o da Garoara dos Deputados. 

O Sr. Presidente - Vou submetter a votos· duas reda
r.çõei; finaes. 

E' lida e. ;;:c:·m observaç:ões. ap.pr·ontda n t·cdacçi.'io fin~l 
do prQiC'eto n. 5í6-C, de Hl20. 

O Sr. Mauricio de Lacerda (peU. ordem) - Sr. Presi- . 
{]ente, rNJUf'it•o uma Yl'rrficar.fio vr.rHiMda. 

O Sr. Presidente - A mesa verificará e:xaciamente, como 
semprf> o l.<~m frito. 

o Sr .. i\hnncro m: J..\cr:.m.l., - Llf:ühcma.ti~amente, é o que 
p~ço. 

Proccdi!-sf' it verifieaçao da votac.:ão. rc~onhrerntlo-5r to
rPm \·ntado a faxol' H3 Sr~. Drpu\ados r con~rn. :3: t•)t::\1 Hô. 

Prn(~l"clf'-~1' ú Vf'l'i fieaçiio. rP.conh~rf'-se terem >'ofa,:io n 
favot' 113 St's. Drpulaclo!' .I) c'onh·a 3.: total '1-16. 

O Sr. Presidente - A redacção final foi approvaàa e (l 

JWO.i rd.tl v a e ao Senado. 
E' lid:t r. ::.em obs,..n·a~:õr;;. appro-vada a redar.çuo final 

co pt·r.í:'cín n. vS1 :\. flf' 19~f). srndo l'nvl:tdo ao Senado, 

o Sr. Presidente - Passa-se ás votacões constantes da 
ordem do dia. 

Ynta~~o do pmjrdn n. 2:>1 C. de Hl20. ór<.::J.ndo a Rcceila 
G~rn.l r.\ a Rer)uhl ira. r>nra o r~er('icio à r- 1\)21: <:nm parP-rcr 
dn Cnmm i~sfio rlr Fin:m!:<~s ~obl'í' as Prncndas aprr>'f'nlm/J.) 
(3" di;;cm;glio) . 

O Sr. Mauricio de Lacerda (pela ordem) - Sr. Presi
rlcnle, pedi á palavra -para requerer votar;ão nominal para as 
cmendns c o projectQ 9a Receita. 
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Vem a mesa e é lido u ~eg·ui nte 

REQL'ERI:!\H:NTO 

nequeiro a volar;.ão numinal para as emenda<: c o pro
jecto da llec~ita. 

Sala das :-.;e;;siies. 23 ue Jezembro <!e 1920. - Jlcwri·~io 
d~ Lat;eJ'da. · 

· O Sr. Presidente 
mento. 

Vou submetter a. votos o requeri-

O Sr. Mauricio de Lacerda - Requeiro a verificação ve
rífieuda. 

O Sr. Presidente - Serú. verificada exactamente. 

O Sr. Mauricio de Lacerda- Mathematicamente é o que 
cu peço_ 

O Sr. Mauricio de Lacerda. (•) (partt cr1caminhar a 
totaçiiQ) - St·. Presidente, V. Ex. me pm·mittirá. que explique a 
Camat'a que nã.o uso de um recut'50 ob~tntcioni.sta, nem pouco pen
~udo uo a~nmpto. · 

O ot"çamento da receita dividiu pt·ofundamente <ls cot'l'Ontc.:; até 
~gom fieis à sua magestade, o imperador. 

Ncst.as coudições, sendo em tomo de pl'incipio;; que ,.;e <l ch~tm 'fixa
dos em uma. das emendas do orçamento da receita a divct·geucia., 
nada mai~ simP,ics, mai.-; cm•iai c natural que cada um assum~t com 
coragem a respon~abilidade da sua attitude. · 

O Sn. ~'ücA:-;on. :'l.o~.scxm::.ro- Col'agem fiscal. 
O Sn. :\!AURICIO DE LACERDI\ -Já. niio digo cot·a.gcm Jbcal, mas a 

cot·agem .fiscalizada das :;uas attitude:;. 
No pt·esente, a C:tmara. divet•gc, pela ~egund~1, ,·ez, em uru gt·:,.nde 

g~upo da maio1·ia govcn·ni;;ta., da orientação economica c financcil'a 
do Govet•uo. · 

Em outro qualquer puiz, mediauameute educado para a vida. da 
demum•aeia, ~se facto sciudiria em dous partidos à. as~embléa dos 
ropreseutautes uaciotta.C$. 

Entre nós p:n·ece que clle at~- l'CCmta COl't'clligioual·üs pat'a o 
Jl!'csideute da Hepublca.. 

O t·egimeu ê positivameute o da cunfusao, dir. o folicul<tl'io alu
gado do Palacio pt·c:~idcncial, pa.t•a injul'iat• todos os OLltl'OS poderes 
que não dimauam da. secretaria do P<tço. 

ll.la.s uão lw. duyida, que, pcl<t segunda vc:.:; se estabelece um 
t;L'avc dbsidiu em tol'llo de mai~ uma questão economica, c desse dk
:ddio re:;ult;~. que o lcadu dn. mainl'ia. até hontem portadot· rcsponsavcl 
do pensamento do Govcmo, divc.wge hoje do gt·ande ·gt•upo de~t:t maio· 

( •) Este di.scu~~sQ. não f.oJ revi~t.9. pel.Q Q~adQK.o; 
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>'ia. e·e::.ta. ccmtinua u11<1, cohesa, homogene:t em torno desse;; gr·upo;; 
hetcrogeucos que hoje ~e cha.ruma: n gl'upn S. Pa.ulo-!Ho Gr·;~n dc du 
Sul e o gr·upfJ :llinas-Riodc Ju.ucit·o-l:l:l.hia c Pet•na.mbucn. 

:5c e~l~;. ÇJae:iL:tn uã.o ~('.para ;:, ot· ie.n!~~(~.i/1 potitlc;; d <:1,; b.l)melr~. 
entã.() nã.o Iw. du\·ida .• conre..-::::emo.~ que nC:l..,t.a. Rcpublic<t ~ scpa.r;:m o.; 
apetite~ e O:' iut.ct·e::;~c.; subaltcmos: que • ~ vida. do roginu:rt <'.~tiJH:.I:n c 
que o jWOpt•io l'cgirucn com ella, p•)l'((ltC nfi.o é m;.~i s \1 r·c;;inwn da. ft:, · 
d;t Ct'CllÇ<l, é ;tpcnas um regimen de M't'anjo~, conch<Ln•s, de cond
li;; (;.o:.c~ pa.lacia.JJ:t:>, de a~;oôrdos :o<ccrcto)~. 

· Neste momento. Sr·. P1·esidente , me bvauto, corno uma. wz 
rcpubiica.na dizendo ao ptwlamento ()ut! •~ logica dcsto incidente, rm 
~cu dc:::cnvolvirneuto t:ltimo, ú ;~ sepat•ação d;; suo. n.1aiori<~. ~m clous 
grandes pa.rti.do~, lutando por ·du;~~ grande~ baudcil·as cconomicas. A 
minlma taxaçlo, sol)rctndo a lucta pelos >'OCCOI't'O> dynamicus ás 
foi'Ças da. riqueza nacional qau reprcscnt:J., neste instante, u. ba.ndcir:1 
sempre g!ot•iosa do ·Estado 1lc S. Paulo, ou então o <tpoio poiitico 
rett·allido na. ma.lct·ia de n·enç<~.:; c de priucipios com o,: tutmicipio>;; 
miut:Jiros, que nó~ ~abemos, 110 funtlo, o ;;eu illustt·e pl'~o'Sidente te t·, 
ta.nto qna.nto a tntncacla ele S. Paulo, coutl'::. o imposto e prefere, 
como disciplina política, sustCJltar a. medid;J. ao lado do Presidente d:t 
Repu blica. o que quer dizer que esse imposto, mais do qlle nunca, sn 
afigut·:~ impopul:n·, coudemuavcl, insupporta~el, poi:'qu~ ~s proprias 
ba.neadas que o a.poiam, fazem-no a. penas pot· um<t vis:io pal"tidari:~. 

Nestas condições, si é pot· discipliua política. que u. bancada mi
neira, refogando o imposto de Yiação, se colloca ao lado do Sr. Preiii· 
dente da Rcpnblica, como se chamar o acto dn. bancada. paulista, que 
contl'(l. esse imposto de viação se insurge, sinão como rompimento 
politi~o '? • . • • . _ _ • 

81 nãO ê 3SS!nt; ;:1 OS pt'l OC!p!OS SitO OS IIOlCOS :J.glt!!.dos, como :;e 
cha.ma entlio o incondicionulismo mineiro, apoiando, apczar <lesses 
p1•iucipios, o Pt·esidcnt~ da Rcpuolica contm o.;; iuter·c;;se:; . do 
seu Estado, da sua. população. da. sua produc~ão ·? Porque tenha
mos em vista que neste momento com este imposto, são mais 
que nenhum outro, sac6fic3.dos os povos de :\iin:ts c do Hio· de .Ja· 
nciro, cujo ru\miciplo de C<tmpos, po1' exemplo, de ()no é Lcwlcl' o 
Sr. Hamit·o Grag<t, vai pa.gat· na.d<~ menos de L Z500 contos :;ó no 
imposto do assumrt·, ii:UVo outros gcnct·os, c tndo isto para cumulat• de 
renda, })ll.ra ~ati,;fazm· a~ orgias principcst<l..'i dos pl'iocip~:s Va.ck.arrl~. 

E' em nome d;:. pr'o'lucc;.l!.o nacional. do povo de minha terra, que 
cu neste instante, com a. min!:w. cndeit•a amea.<:".ada é a.n·iscMl•~. 
a.c~usa.do pelos conservadores de se:· um illSUl'l'CCto. e um anarcllist;~, 
m~ lcv:mto, pat•n. dizer que, em no~1c do trabalbo, da p roducçfto c d:t 
economia. Oumincnse, voto contea esse imposto, c me a.listo ao lado de 
S. Pa.ulo dce!dida.rocnte, combatendo o impensado acto impatriotico, 
inopportuno, nocivo do S1'. Presidente úa H.epublica. (,ipsictdo.s c 
ntío apoiados). 

Assim é que cu costumo me definir c assim é qne convido a Ca.~ 
ma1·a. tam bem a se definir. 

A votação nominal tem inteiro c.1.bilnento no caso. Ou pot• disci~ 
plina pa~i~a.ria, votando impostos de viaç~ô, .ou tJ~l'. crenç,3: ?a fu 
nos pl·inclpiOs, recusando-o, mas cada 11m ac nos .dtctthdos legtttma c 
honestamente. 
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Fóra disso a união enr.l''> IJanear!as divct•gentca é uma improllid~:4 
do para. com os prlucipio~ t: polle;'l. .... or;:;onha p:l.l'a. com a !lDlilica. 
(c1poiadas c apoiados). 

!\'est'l.s CL>ud i•<Ocs. u rcquut"itllcnl.:• de voL<1çrto u~mitHll ,;c; in1p11nha 
c é nc3Se sentido que <:ono:l<tlll l1 a C Llltõ.U'<l. par;.L não refogai-o, por. 
fJUe, si o tiver rd•1;;ado, collle,~:at·:'t q110 a:; attit.udo . .; adllaes não ~ii.o 
mais do que uma .i•Hll.au~ia; •lt) 'l'll~ Hrn pm,;tmlido patriotismo ou in
clepencJoncia • 

. A independunci.r C(H'l.u :'t' ap;q;J., S\'. clo;~;uwcc ~ dc6a.pril.re~:c a. o 
si;;nal p()ssant.c rfas tna.u-< cpt•: ft•n•;.:rm no~ dc~tiuo::~ da Hepubliea mu 
mal diJ nos;o regi mcn rtL 'lmuocr·;~, :ia. 

11 rcgiulCtl csÚ11';l p•:t•Jiolr:: llliL3 n lkn•ct'tl<l n;1o se illuda. :\lai~ 
pcl'dida.. do que com a di\••ll'J.:'Onei;t polit.ic;t e ucoHomica, ustarão per
didos clle c Indo~ n.;; :{ovo.!l'tlu~ ~i a tt:Lr<lo hraslcira, sobretudo seus re
prescnJ.a.nLcs ~c cntrega•·cm :w •:ollcllhiuall> politir.:v quo se tr~tdux. 
nc~tc IllOU\L\nl.o, u;t tmi:in do• o!;piritos, •IUC se t'C!Jc11cm, t:orpos que 
se Goutradiz(~lll, n:~.,; g1•;urd••s biHI!:a.dn.~ d;t Ca.mara. 

Hcquelru, pOl'(,;mr ~~. \'nt:l.<;ftn. prrcíro bem.). 

llf'.Í<.'if.adu n l'f•l't·~·jdu l'o•qt.IC'l'ÍtltelllO de vola1~à0 llOlilÍllJ] d•J 
1:\r. 1laul'it·iu dt~ Lacerda. 

Os Srs .. Mauricio de Lacc1·da e Nicanor Nascimento (pela 
onleJJd - I:•.'<!Lll•il'u :t \PI'i l'ieaçiiu tia volar~ãu. 

( 'f•~utl(l Sido 1/t~t:OIIIIItl'llirlu a,: 11 m SI.IVÜo incomm.odo o 
Sr. ]kJml'udo .l!otll'i•:io ti•• Lo,·•:rtllt, u Sr. Prcsid~,;nlr: ~USJII:Jilil: 

·H .sc.~süo.) · 

o Sr. r ... -c .... idc~ntP ·- .\nln.; de ~ubmcttCl' {t dclihçl'~l(~~l) 
d:t C:unaTa o t•uqw•t·imntll.ot du \'lllação nominal <Jpt•esent:t!.lo pc!u 
::ir. ~la.•triciv lill L;•mwd:t, dnru illfnrmar qual a intcr·pt·ctrr•:ão quc\t 
Me.;::. Já <Jo mesmu, 

O rcquCI·imcu~u do1 :-;,·, ~l:ttll'il'i•J de L:tcCt'<h l: o seguinte: ~<Hc
qunit·o votaçiin no111inal p;tt·~· ••' eutel!da~ c ao pt•ojcctu de Receita». 

O S11. Cr~«.:I:\Ato lln.;.n 1 .. l'n~··• a. p:tl:tV't':t p:tm auxilia L' a i\lc,;a ua 
dccis;to. 

O Stt. Pm:sml·:\'1'1·: ·· · llat'<IÍ "l'!l•d.tm:.tmcnte a p:'.t'l\"t'il ;:o nob:·c 
Deputado. ,\gut':J. IJIIOI'o t111 t' :1 illt.u t·pt·ctaçiio da. i.\lc~:t. 

O Sll. Cl:\4:t~A'l'fl lln.\n,\-En [H'eltmcli;:, anto!'iz~do pelo :-;t·. Mau
ricio de Lacer<la, n~nl;n·t,.\n;· " pun..;:rtucnto Llclle. 

O S11. PncslPE:'\1't: -- \'. 'Ex. p<ldm·á. faze l-o dcpob de concluid<t 
a miuba. oxplic::.ç1ltt, 

Se a Calll~t·a r·ejeitat· " l'lliJII!H'intctJLo . de votaçüo nominal Jlilt'<l. 
to.rb~ ;::; cmcncl:Js, c ptt.r·a •• pt•njet:to, ella niio consiclcr·a que o:; Depu
tados fi~uem sem o flil•dto rhl t'llti'Je\'t\:' votaç~o nomina~ JUL'<t ccrt<t c 
uetcmunadtt cmcnd11. 

O Sr. C1ncinat.o B1.·n.ga (pela O!'dcm)- Sl'. Presi
dente, a.utol'izado [JOIO ::it·. ~lilltr•ido do Laccrcht, venho csc1arccct• .. o 
req uerirucn to de S . Ex. 
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. . ~·pedido desse no~'tio <:ollcga é çoncel'uente ás emendas d<~. t;nm. 
nus.~ao, sob os ns. 5 e 25, e não sobre todas, o quo por certo ·dillil:ul. 
tbat·111~ a votação e tom<ll'ÜI. impos-:;ivel conc!uit•mos os nossos tt·a~ 

a lOs • 

.. o Sr. Pres~dente- Por Ol;~a:;ião da votação d<~ Clllcnda 
11. <~,V. Ex. mandua o seu requerimento pot· e:;cl'ipto. 

Hd1)i~a~o 0 rei't•rido requel'inwnto ue ·votação UOl'llwl do 
Sr. :.raunt;lO de Lacerda. · 

.o Sr. Presidente - Vou submetter a votos as emeut.las 
!.lu Com missão. 

Votação da seguinll' 

DLE~D.\ D.\ CO~l~llSSÃO .. 
N'. 1 

Em ~~un;;cqueHda de lravct· a Conunf~·~ão re~ulvidu a!'fe
~:·l:11' r. .:iUbYencüe" apeua.:s quota:;; de loleria-s, ·ju:;tifica-tic a 
se;;·!;ínle f'lllt:nda: ' 

Ao art. 1v u. 1 J. -- SuppPima-:>e o enuneiarJu c c.::;l.iwa-
Uva rclatri.va ao addícionul sobre bebida.s aleoo!icas. 

O Sr. Sa>rnpa.io Corrêa (") (pa1·a encaminhar a vola,
~iioj -Sr. Pr~idente, tenho a honra. de emiur a V. Ex., para sct• 
submett ido á coo:::i.cler;tçã.o d;t Ca.q, wn t•equerir.ucHto quo t!•az, além 
da, miuha, u:;:;;igna.tm·a.s de mais quatro di:stincto.s Sr.s. Deputados, rc· 
querimento, e.;;se, em que solicibmo,; prererenci~. para ser votada. em 
primeiro log<t.t' a emenda n. i3 do Sr. Deputu4o P<1t1lo de F1·ontin. 

Em ra.pidas palavras, dentro do~ cinco minutos que o Regimento 
mu impõe, fa.rei a justificativa do presente requerimento. 

A emenda n. i3 ma.nda a.pplic;ac a.:; despeza:; á receita. ouro, cott· 
VUL'tida est<t em papel. 

O íl!u-õtl'e Rela.tor da B.eceíta, dando p;m~cer sobre e.ssa emcnd;J. 
C.SCL'CVCU: 

«A Cornmi:>sãr.J, co!Jemnte com o voto dado, quando se ela· 
borou a. recente lei n. ~.18·~, e da. quu.l divurgiu o R.el~tor 
de~te parecer, entende qtw nil.o convem revogat· ~ disposiÇ.;lO 
con,tida em o a.rt. 1", !j 1•, da. citada. lei.>> 

Hcgistrc·:<e, pois, que a opinilo do digttO H.el~tor da lteceita, que 
t:Q:lilct.:c de pe:·i.o as necessidades do Thesonru, e que sabe l,ambcm 
coni.o a.ccudtl-a5, é contnn·io {t di.~pJ.:iiçlo que mandn. applic:u· a Bll· 
ceít<Lom·o, r,rn a stm metade, ~\ c:.on:>tittti~lo do fundo de garantia. 

Ot•;~,, Sl'. Prc,;idcute, quf:.ndo o Thesottl'O ~acional dispõe de H 
mil conto;;, oã.o comprellettdo ~c quei!·a rccort·e~· a novos imposto~, 
em um momento. ern que a. oaçãv luta com enot·mes .::Hiliculdades. 
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SESSÃO ~~1 23 DE DEZE~lBhO DE Hl;W 

De outJ'O lado a pferet•cncia. se jr1~Wica, purq.ue, talvez~. muitos 
dos Sl's. Doput<.:dos so <:ppt·ov;tno as cmcudu:> (jue irJstit11em novos 
impostos, se esta outt·a e1nen la não bouvet· pas:>a.do. -Em caso con
tral'io. sendo appeovada. a erncada do St•. Deputado Paulo de Frontin, 
tcnlos no)s a cet'teza. a.lt~oluta de que o Go~·et•no fi~~~·á dota· lo de todos 
os recursos-peeeisôs pa.~·a. faze1· <t ::drnirli:;tJ'ação dos serviços publicas, 
dunmte o cxercicio pt•oxiwo. (,1.poiad-Js .) Não o podet•á. là.zar. porém, 
s~ callil'Blll as emendas q.uc manocm angmentai· os 1mpostos, e, si, oo 
mesmo tempo, fõr saenficada., a emenda do Se. Deputado Pa.ulo de 
Frontin. 

No inttdto de collabot'<H' com._ o Govcmo, babilit<:.ndo-o a executar, 
Jhl r.xel'Cicio pl'O:.ximo, todo:; os ser·dço~, de que está incGmbido, é que 
peço esta. preleJ·encia, pa1'<\ que o Governo não fique sem os recm·sos 
q11e o deverão lwbilitat• a admini:;te:n· no <.tnno proxímo. 

A,;~im, jllstificudo r<Jpid~rnl•nte o requerimento, solicito de V. Ex. 
qne o queir·a submettcr á. coosidet·aç.ií.o da Casa. {.iliuito bem; m~1ito 
áenr). 

Vem ú mesa e é lido o seguinte 

REQUERIME!'ITO D.E PREFEP,E:-\CJA 

Reqn~remos preferencia para a emetllda. n. iS, firmada 
pelo Sr. Paulo de Frontin, no Orcamf)nto da Receita.. 

Sala das sessões, 23 de dezembro de 1920. - Sampaio 
Cotrea. - Veiga ~lrlf.:-.andrr.. - NicanOr Nn.scimento •· - Vi

·centc Pira(Jibe. - Raul Barroso. 

O Sr. Nicanor Nascimen~ (para encamlnhar a votação) 
(") - Sr .. Presidente, V: Ex. Yê que essa preferencia, aliás 
apoiada pela opinião do illu;:otre leader financeiro no Governo;. 
que na Commissão de Finanças foi contrario á applicação dessa. 
metade de renda om·o ao í\mdo de,garantia.- d.ivide c separa 
as duas escolas, as duas COl'tentes, que nessa hora separam a:-: 
opiniões div<:rgentes do paiz. Df! um lado, eom o 81· •. \ntoni-o 
Carlos, cujo numc i!luslre pe~;n Yenia para declinai', c com as 
opiniõC".:; cliver.,.entes do augmento <h~ impostos, 8U8tentamos nós 
que sé com -a ~pplicação" dessa renda, já verifipada, já estabc
leci<la. que já vac trazer pesos uovos sobre a pi·odmção na
cional, pot•qm~ já existe, "já está incorporad.a ás olrrigações ~a 
Nação, pedimos que. adoptada esta escola, <11~pcnsemos a Naça(l 
de novos impostos.O fundamento apresentado pelo Governo 
e pelo eminente leader financeiro do Governo ... 

O Sn. VEIGA MIRANDA- Talvez possa V. Ex. t>etirar a re~tri~ão 
financeiro. 

O S11. NJC~'VOR NASCIHE:'I'IO - ••• para ~xigir· os imposto:;, ·V: ovo~, 
e a. neeessiiaoe que tem o GoV'el·no-, de:;ses <.t·bd.!W->, para cobnr 35 
despezas publicas. 

( ~) Este -dise.urso não foi revisto ;p~lc orador. 
c.-Vol. ~~-
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.4.NNAES DA C:.u.!AM 

Pois bem: o pi.-oprio lea.der fina.nceiL·o do Governo suste11ton na. 
CoromiSsã.o de Finaru;as·e naturalmente n3.ó terá. v1ria.do, que, <l.npli
cados antes i7 Tilil contos da t·eceita. ouro á. de;peza. ordi11a.ri<t. · s:ío 
d ispensaveis os n.·,vós tributos, tributos que S. E:.:, mesmo di..;:;c, t~a. 
poucó tempo, não deveriam see objectivados, sendo melhoe doutl'ina 

· suspender as desperas e adiat as óbt·as. · 
.. Ass~m, nós temos uma. soluçã-o que a.pt·esentamos :J.O p;tjz que é 

esta-nem adiar ·as obms, nem crear novos impostos, sinão :tpenas 
aproveitar esta faculdade de receita. já verifica.dn. e esb bclccid;t 
·que a.pplica.remosj. despeza orilina.da e :manutença.o· das obt•u.s neces: 
sacias ao dcscnvdvimento do paiz. , 

· A ci>rt•ei:i~, poctanto, que pleitel.<). a _emenda numero 13, que 
dispúta. a. p referencia para ella , está su;;tentada pelo p i'Opl'io lca:.ler 
1inanceiro do goveeno, nós seus conceitos anteriores rna••tido.s até 
agora. · . 

Todos os propositos não só de mante~r pa.g(l.:l as despe~as publicas 
com 1'eceita sufficiente, como ai11da o de mantet• o deseuvol>imento 
das obt•as, ficam pt•evistos e gltl'antidos pela a.ppt•ova.ção da emenda 
uumet·o 13, do eminente Sr .• Paulo de Fcontio . 

Não lla, portanto..J 11a. Ga.rnat·a. nem póde bavet· divergencias .1 

respeito da matel'ia, po:·que as coq·entes.cha.roadas divet·~;eute:;, sns
. tentam a emenda; e o leacler tin:mceit·o do governo tambcnt su:;tcu
tou a emenda. Íla CommiS5ã.o de Finanças, não pode~do tet' nwi <tdo 
a respeito dessa doutrina.. . . . 

.J, pref~t·ei:icia, pot'tant~, déixaudo àe impot· aos ho.ll'.lbt·os da :ia
çã.o noV"a t'ributa~o já. agot·a. uecessa.ria, uri.ifol'Jilisa e h<tt·mon~ 
todas as correntes da Camara: · · . 

. Pleiteando a. appt·ovaç.ão dessa. emenda nã.o estamos appare-
lhando a. demagogi.<i num a deso('àem; ao~ contrario, encoutt·amos 
uma formula .de convergencia; · de idéas e correntes. pelas quae:; o 
governo fica appareltl.ado para . o . pagamento de todas· as despezas 
publicas, e para manter as obras novas e não somos .foi'cados, por 
uma· necessidade publica, que tQdos reconhecem, de acc!'escentar 
novos impostos c:.os que já. temos para. pôr• sobre os hombt•os já.' esma-
gados do pa.iz . . . 

ESta· preferençia, Sr _ Presidente, pela emenda numero 1?· é -
reclamada pela NaÇão inteira. (M_nito liem; muito bem). 

ó .Sr. Antonio C~rios (")- St·. Presidente, quandoss 
diSCU:titi o projectó de uroissâo, dó quill o pr·imeiro artigo foi ::quelle 
que déStina-;a ao rundó de garati.tia é resgate do papel-moeria. o saldo 
entre a receita e a. despeza om·o,. eu me ·-ra~olt.ei na Comrui:l...~O de 
Finan~, contra. essa odentaç~o, propugnando a permal)enci>t da 
diL·ectri.Z tradicciomiL e5ta.bélecid3. desde a pólitica J .a.quiru ~lur· 
tiubo, no sentido de que a tota!ída~e do saldo entl'e a receit;: c a 
d&"peza, ouro, se endatninbassa pa1·a o custeio da de8peza· geral do 
pau, supprirolni.lo defi~it, pol'véntutw~ verifica.dó entre a receita. e a 
despeza. papel. 

( • ) Este discurso não foi revisto }lelo orador. 
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SESSÃO EM 23 DB DEZEMBRO D'E f 920 . . i83 
~-

Ao dat• o meu "parecer sobl'e a emenda. do nobre Deputado pelo 
Distt'icto Fe:-lc"al, contin11o firmo nessa mesma opiniij.o, opinião esta. 
que é nxposta no pa.recee deduzido sobre ~.:. proposta do illustt·e 
Deputado refel'irlo. Excus<1ào é <Jizet· que, nesta bora, mantendo a 
linha. de coherencia que pt•ocui'o mautet· nas minhas opiniões, o meu 
voto pessoal só pode rá set· favoravcl á. medida poe S. Ex. 
su-crirla ; de m'ódo que, sem a L'esponsabilidade d11 Commissã.o é no. 
to~i'o, mas guat·daudo a cohereneia devida, com a rninha olicyutação, o 
mell voto é fa\'Or<n·el {~ emenda, sem que - e o digo desde já. --esse 
pt-onunciarnento. de qualquet· fó~·ma coropromett:!. a attitnde que 
pretendo assumir l'Clativ~.mente á defesa das demais medidas por mim . 
indicadas em fot·talecimento da Receita.. (Muito bem_; muito_. bcr11). 

O Sr. A.&à.nio de Mello F~a.n.co - ( Para rmca.'
millhal' a votação) (") - O illu,;tr·e relü.tor d::. Het;eita.. St•. Presidente, 
acaba de dizer e consta. de seu pu.rece t'G que, n:~, ·o~.:casião em t)ue a. 
CommL'i>ãO de Finanças tomou coobeciraento dv. emend,:, ;:.pt•eseutada 
pelo iJlustre Deputado pelo Distl'it:to l"eder::.l. S. Ex . . coherente com 
seu voto anteriot·, teve oppo~'tuníó.ade de dive:·giL· do c t·itetio de:. 
muioria da t•ereti!l::- Commissã.o, opinando pot· que , COlltO acaba de 
dizet· S. Ex •. se p.r~eguisse na politi r.a. ob~et·\'":tda <lté e.sta. da t.,~ , desde 
o t e.'!lpo de Joaquim .\lurtinho. da ::pplic::ção do salda Ol! !'O ;l despezas 
geraes de:. Kepoblica pat•a supplemento ' do de{ír:it papel. 

Nestas condiç:·le5, St·. Pre~idente, a b:1ncadá.. miueit·a, de.>dc Já, 
como a materia. é impol't ante, emitte , pela voz de seu humilde leader 
(não apoilidos ). • . . 

O Ss. JosÉ BomPACIO- Muito digno. (Apoiado~) . 

0 SR. AFRANIO DE i\IEr.LO FRANCO- ••• a decbraçã.O e:.:pressa de que 
acompanha o modo de pensat• .do illustre rela.tot· da receita. , sem que 
entt·etanto, des'>e prouunciamento fique pre.iulg;:da a questã.o do:; 
novos impostos, a. respeito dos quaes a. bancada. de ;'llinas terá oppor
tunidade de dar ~mbem a sua. declat•açã.o de voto . 

. O.Sn. Nrc\NO~NAsCIM&"tto- V. r:x. permitte um a.pa.rte '! V.Ex. 
pelo mesmo aeto prejulga. tambem n situação do Sl'. min6""tt•o Homero 
Baptista ? . · · · 

() Sn. AFBANIO DF. :.'tú:LLO FaA~Co- P1·ejulgo á. situação do 
Sr. Homero Baptist:l ? !. . . Penso que aií.o. Pal'ece cjué o nobre 
Deputado se tem em sua.s pala v t'uS ~lgum arriere pensie.. • . .. 

O Sn. NrCANOR XAsCI~rE~iTO- Dirijo a pergunta pat•a. ser· respon-
dida. OJ>portu namente. · · 

O S~t. Pt.uLo DE FRoNrrx -As questões pessoa.es nã.o devem ss 
un\'olrer em questCes de iutet·e..~e publieo. ( "lpoiados. Muito bem.) 

O Sn. r\FnAxro DE MELLO FMl'iCO- • • . não alcança o seu objectivo· 
porq ue, sobretudo o Cougt·esso delibet·a sobet·a namente, sendo de sua 

( · ) Este discurso não :foi re·jisto pelo orador~ 



C(rnara aos Depctaaos- lmiJ'esso em 2910612015 10:24- Página 41 ae 133 

competencia privativa :votar a5 leis de receita- e despeza. (Muito bem; 
muito bem.. O orado1· d camp1•intcnta lo. j. · . 

· Approvado o referido i·equerim·eniO de . prcferencia para 
a votação da emenda n. 13, do plcnario. 

Votação da. seguinte emenda 

N. 13 
. Ao art; 2•, III: 

Accrescente-se : «O imposto err• ouro será destinado á> 
de'spezas da mesma natureza constantes do orçamento da dr:;. 
peza geral da Republica e o excedente seril convertido em pa- ~ 
pel, para attendcr ás <lespezas oçlessa especie, revogado o § 1· 
do art. 1o· do decreto n. · L 18Z, de :13 <ie novembro de 1920>. 
- · Paulo de Frontin. 

Appro'\·ada . 
O Sr. Presidente -Vou submetter a votos as emendas da 

Commfssão . · 
· ~pprovadas successivamentc as seguintes 

EM&.'iD.\S ::lA CO'.M:MtSSÃO 

i • 

Em conseqooncia de ...haver a Commissão resolvido affe
ctar a subv.encõe's apenas quotas_ de loterias, justifica-se a 
segtiinte emenda : · 

Ao art. 1 o, n . H - Supprirna-s-e o enunciado c r~lima
tiva relativa ao addicional s~ü,re bebidas alcoolicas. 

i\os termos da nova lei da Sau<le Publica o impus!u de 
consumo sobre espebialidadc<s ph:n-maceutica!= deve passar a 
ser cobrado por meio do se.llo sanitario, destinado o se11 p t'(l
<lucto aos fins o] a mesma lei. Offrrece, por i.::so, a Conuni;
::~ão a seguinte mnenda: 

Ao art. 1°, 11. Hi A - Accrc:scente-se após ás palavra; 
~specialidad.cs pllcmnuce1tticas -- seUo sanitm·io, para os { itM 
du. lei da Sattde PttbUca, mantidas. · as actuucs taJ.·as d, ~ r. u11- . 
• '11t1ltO c rc'l:ogada.s, quanto tú; taxas c1 ue soln·r: t<t~s es);..:dali
dades cr~'ott, as disposições dt!S$a lei. 

3" 

Informa~õrs roridae::, baseada~ nas :trrecadações dfl iDl· 
j)Oiilo no decurso deste anno. ,iust.ificam a cle,·acã(l da e~l.imn· 
1.i,·a quanto á renda. da~ faxns 1Je· consumo. no~ tPrmM da ~· 
guinfe emenda: . . ·. . · 
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Elevem-se de 1. 000:000$ a estimativa do n. H (bebi
da~); de 200:000~ a de n. 1-i (cal~ado); <.l·~ 2.500:000'$ a ~C· 
n. :li (tecidos); de 500:00º8 a de "?· .22 (artefactos de tecl
dosi · de 200':00(!'.~ a de n. ~6 (chapeosj; de 200:000$ a de nu
mcrÓ .30 (caf.;~,: de 100 :00'0$ a de n. 31 (manteiga). 

Ainda informações officiaes autorizam que se eleve a es
timativa do n. 38 do art. 1" .:;obre o sello, á vista do accresci
mo dr. renda'S que se vae verificando com a execu'}ão do ul
tinlo regulamento; assim · tambem quanto ao .imposto de 
tran3porte, que rendeu em 1919 1.~24: 000~ o qUI} just-ifica a 
~;;oguíntc emenda : • 

Elevcm:-se de i O. 000 :OOOS a estimativa do n. 3S, c de 
2 .or..o :000$, a do n. 3~, do ar t. 1:". 

Yl)taGão da seguinte emenda. da Commü:sã:o: 

A' Commissão, considerando que o iuiposto· progl.'essivo 
melhor consulta aos -principias da justiça · fi~cal, e conside~ 
rando que as estimativas do projccw, não só peta a.dopção 
cessas novas taxas, como ·por inf•lrmações colhidas, podem 
~€r augmentadas, propõe a seguinte emenda paro. os ns. ~o. 
4-i e -~5. 

A tarifa para impostos de dividendos, lucros indu.s~aes 
o lucros commerciaes, será: 

Dividendos - e o mais constante do n. trO .. - até 1.2 %. 
5 %; de mai!' dfl 12. 6 % sob:re o· que accr~s0er. Lur,ros lí
quidos da industria fabril e do commercio - até 100:0008. 
3 %; de mai~ de 1.00 até 30!1 :0008, 4 % sobre a que -accres
<~er; de mais de 500:000$ a taxa sobre o exredP.nw será de 
'i %, elevando-se as estimativas do n. 40, de mais L500:0'00$; 
do n. H , de mais de 1.600:000$. c do n. lt5, de mais de 
4..000':000$000. 

O Sr. Cinciaa'to Brap (p'lra encaminhar a w
tar.ão)-Sr. Presidente. desejari~ qt;e .a Camat-a., :mtes de vota.I' esta. 
emenda·, considet·asse sobre algumas razões que quero trazer i sua 
apreciação, no sentido de mostrar que é ioconveniente a. adopção 
,da mesma. emenda • . E' uma. a.gt·avação de imposto: jã de si muito exa
gerada.. 

Declaração de voto 

~onsidero inconstitucional o imposto sobre luca•os liqllidos dos c.om
mcrcanntes. Em voto vencido, constante dos .Annacs, .iá, ha. ;mnos. 
cxpuz essa opinião, Continúo a sustentat• essa ia,coostitucionalirl:Jdo. 
•\lena. dessa. · a•:Jzão poded::mos para su:t condemnaç1\o, ramo d~ 
~do·:tca. financeira me obrigam a votar contr:l. o ÍDll-Osto ora. insti-
tui • . ' 
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0 que é lucro liquido V~riti.MdO em bahnÇO ? 
P<l.!"a. a organização desse · balanço, estabelecem-se, entre outra;, 

estas duvidaS p_rincipaes : · · · 
I. Devem ser oomputados n:iS contas do-llegociante os prejllizo; 

que nã.o provenham direct--:.rnente do .exercicio do seu commercio l 
fi. Devem ·ser ·computadas as sommas despendidas pal'a mclho

l'arem-se os loga.res occopados ? 
lll. Devem se1· computados os desembol:><>s ou despeza.:.; que nà.o 

teriam inteira e exclusivamente po~ objecto as necessidade;; da casa · 
commercial·? - · 

IV. Devem ser .lot:lputa.das as despeias de ruaoutonção (h:tbit.1· 
ta.~o. a.limentaçào, vestuario e transporte) dos · negociantes e de suas 
famllias? Em que proporçil.•J ? · . 

V •. Devem· ser computad~s as d~spe~as erp. utilid!uies priva.das ou 
domest1cas, distinctas das uecessidil.des da casa commet•cial? Ero1 QtlC 
proporÇão ? · · 

. VL De-vem ser computadas as sorumas pagas a socios a t itulo de 
. indemniza.çáo ou luct·os de retirada da lil'rna. ? . 

VII. Devem ser C)mputados os fund~s de r~erv:t? As des\lCzas 
com augmento de capital movel on immovel ? Com os :lllgmenw
d~ ateliers OtJ officin:1s ? Com a a.mortizaçr~o d.e dividas? Co;o :mnuo· 

· ClOS e reclames ~ · · · · 
· · VIII. Devem sem computadas a.S vendas a m·ed.ito, ai11d:t nr•o 
etlectiv'amente recebidás j1or diSposições legislativas; como matmía 
de dit·eito commercia.l substa-ntivo que são. . 

Desde Qlle a lei federa.i nada estatúe sob.r~ ·enas, dOmina.l'iL ll ar· 
bitt•io de cada cornrne:·ciante ou de cada. guard3.-!ivros ·na conf<'.ct:áO 
dos bala.nças, isto é. na. determimt.,.ã.o do lucro liquido. 

· ·A· silnples re!!:ula.mentos fuc:1.es ·o lo cabem· taes disl)ositi'f .. s: -·~ · 
tribtinaà3 "nà.o os del'erào·applica.r: Serià ~ma violencia, e IÜO um 
julgado, _nos te!.'mos de tirila orgà.ni:~a:ç!\o p ')Jitica. . . 

S)lpJl(>:;;to que, po;· di~posiçao · legisla.tiv,a, · d:!ixa~sernos e>tatu1d_os 
o,s ~letp.e.nt?s ele d~terrninaçi\.o precis~ da · m·lte.ria tribut'l vel, v in ~a 
assun P.sse Imposto, qual se acha crea··lo no p~·ojecto em deba.;:c. ~el'l~ 
de uma. an·eca.dação difficillima.. Pa.ea etrectival-a. corn JU~tt~u e 
presteza,. o Tb.esouro Naciona.t·não tem, nem encon~rar3 no Bm~il um 
n~fuero n~·ess~rio._ Os conêéto"res;. de;se ' iúipóSió; .. ~OJIIO os fisC.lCõ . 
de~fe, 'neceSsitavam· dP. contiecimentos tecorúc::>S d.~ conta.bil~ ia rle nw· 
cantill?1lÍ'a discernirell?- ·a respeito d'a ·o:·gá.!lização 'e da. e:<actid "w d:l.S 

. ba,la;n~s_4!1S ·casas coli> met·ci~s. Tpda gente sabe que o The;;ouro 
Nac1onal n!lo tem os contadores necessa.rios nem siqu<>:r para a Cont:l
hili·:ade publica, que ;;e está fazendo dent ro de cada Ministe~io : '11 

Cap1tal Federal. Como suppõt•-se que elle os tenha ern mais de mtl e 
,quatrocentos municípios do Brasil ? ! . · · 

Quanto ~ bas~. economica. do irnpost'l e ás e.onrli~õe;; de . gen_er~U: 
~ade e 4e un1form1dade, nunca as leis do 81'M1l cbega.ra.m a. hmlt~· 
tã.o ~~~UJ.·dos, coinp aquelles a que nos lev:J. o pt•ojecto da. ~~eca1ta. p~t:l. 
!Q2l. . • -
· · - .~ob o ponto de v~ta. eco no mico~ um. negociante. de. bebid:ts ai· 

CO!> li~ pa.ga so?.çq OS sau.;;lucros ~ mesm!lo po_1:~eq.tage~ lle !UI pOstO qu_~ 
paga. um n~g001.a.nte da aaúbos para a. agd•ultut·a; uma casa <i~ bi 
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lbetes de loterias paga tanto, em iguald<l.de d~ luct•o liquido, quanto 
um estabelecimento que vende reniedios-pharmaci~ ou drogat•ta.s; 
os intet·rnédiariós payasitados, taat'b como as cooperativas de pt•odu
cção e d_e consumo; os negociantes de sei:b e d"e champagne, . tanto 
como os que vendem machina.s agl'icolas e tl'ilhos e vagões de estl·à.
das de feno; os que vendem leques. Juv<~S, pedras preciosas, renda, 
etc., pagam ta.oto quant!>, pagla.m os • que vendem feijão,_ toucinho, . 
trigo, 1H'l'OZ, assucat•, etc. 

Sob o ponto de. vista da geuera.lidade . e da. Uilifor~idade, cal'a" 
ctel'isticos el'Seneiaes.a.. todo imp--sto, a Ca.mara dos Srs .. o·epu,tados, 
approvando o de que se trata, vae entregar os coinmet•ctantes alge
mados. ;::o arbitrio dos agentes do fisco, c-om a. intervenção destes em 
balanços, que não são regulados em lei:-os mais' fraudulentos sel'ã~ 
os mais beneficiados . SituaÇrw semelhante a dos contr~bandistas nas 
altitndegas, irradiada pót: todos os recantos do. paiz. . · · 

Ai dos adv(')rsarios politicos dos parti!los governistas Iocaes, por 
todo o va~to e a.trazado interial' deste paiz, vago e arhitrario l Como · 
está. lançado no projecto; esse !mposto é exactamente «O impo_sto de .. 
guerra de partido contra partido» como Gm Ft•aru;:a <1ffirmava Thiers, 
lia Assembléa Nacional, s~ó de 26 de dezembro de :187!. · 

Tal qúal está estabe(ecido. com re!a~ao á su:J. produci.ividade 
fisí'at, sí o ímp_osto em exarl:l'e for cobrádo çom justiça e igualdade, 
produzirá uma somma. formidavel, muitis•imo su pe~·io,r á. enganosa 
erom:ltíva. de· 38 mil conto,.. O Thesoriro Nacional nã.o tem necessi
dade nenhunú:. àe exigit• da. classe dos connuerciaotes tã.'o pezà.do 
tributo. · . _ .. 

Vejamos attenta_men~e es~e ponto. 
O •:l.lor a.' bordo das mercadorias de importa~O< e de expQr~aç.ào, 

sommadas, foi no a.nno pas;;ado (1919) dê 3.512:000 contos. · · 
Sabe se •tu e o valor comreercial das nossas mercadorias de g:yro 

domestico, dentro de·Jtl:lssa.s fronteiras, corresponde pelo menos ao 
tr·iplo dr> valor <ius rnercador·ias do commercio extérior. Assim se11do, 
não é exa.ggera.do at'tribuir para a:mbas·e'iisas classes de mercc:dorias 
o valor r.otul de 12 milhões de coutos em c.'lda. um. 

Quantas venda~ çommcrciaes _soffre em regra cada. xpercadol'ia. 
}Jara ~ahit· das mãos do pro:luctot• e chegar ás do consum1dor? · 

A notavel commi;;sã.o de finanças do parlameato francez, no seu 
. rela.torio de i92() sobre o imposto a. recahir · s'lb!·e vendas commer

ri::es, estimou que em · média. as mercadorias antes de serem vendidas 
no varejo p<tssam por quatro intermedial'ios, havendo port;wto cinco 
veadas cornmercü:es antes que a mei·cado.ria- seja .. cousumid~. _Para. 
~ostrar quanto procuro evitar qualquet· exa.ggero_em minhas estima
tivas. suppot•ei que cada mercadorb ·soffr;t a média · de tres vendas 
commerciaes. Teremos, ainda ·assim, o valor de ·gy1·o commru:cial 
global de 30 milhões de coutos, sobre o qua1·todo o commercio brasi-' 
leiro deverá edificar seus balanços. · · · · · .. · 

Acredito· que o LifCRÕ murro coi!lmercial nil.<~ é em média infel'ior 
a 15 % , ou sejam 4· e meio . roí:lbões de contos, pat'a. tod-o o: BrasiL · 

Suppondo que o lucro liqui:io sob re a.s mercadorias vendiô.a.s uão . 
exced~ úeci!lc<> por cen·o , temos que o lucro liquido de toclo o com"' 
met·cíp brasileü·q, atacadista. e vv.L'eJist&, póde ser calcullldo em 
2.250.00() con.~, 
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Ora, o pt•ojecto esta.túe que hicros até iOO contvs, paga.ru. 3 % • 
de mais do tOO até 300 contos, 4 %;; sobre o qne accrescer; de rn:~.i~ 
de 3QO até aOO contos, 5 % sohre o· que acm•esccr; de mais de 50() 
contos a taxa sobre o excedente set·á. de i 0 /o. Isto ·pct•mitte calcnhi.l' 
em uma. média de uã.o meno~ de 4 % o imposto sobra o luct•o liquido 
do commerciantc.' A$im, .í, % csobt·e .2.250,00;) contos são 90.000 
contos. Reti!·ando. desta quantia o que tem rendido o impo;;to de li ~· 
sobt'C dividendos das ~ociedades auonymas, isto é. 8.500 contos, temos 
que o novo imposto lanç~do pelo p:·ojecto, si at•rec .dado com dgo1·o;a. 
justiça, devc!'f1 p,•oduzit• cel'ca de 82. t>OO cootos. A estimativa. de ~.~ 
mil, é cng-anos.1, como já di;;semos. 

Em um paiz sem e:>htisticas. como o nosso, é muito diffieil dis
cutir nssumpt.Os que sobt•e nnmAI'Os cxactos. c não !'obre C>timativ:ts. 
~e devem colcula.t". ~las, esta me.-mn. ··lifficnldade deve ~e.r nm;t adv(lr
tencia para. que uma. lei de impostos soja. votada com muita c:~.ull:la, 
afim-de não prodn~r rc~ultadJs coutt·aproducentes n desa.~tl'o~os. E" 
mr: colloco ne,."'a posiçi'io de gt•:mde cautela. • 

Estamos att'a.vessa.nd::> uma ct·i~e commemíal p:1vorosa., n:J. qnnl 
as taxas cambiae~.sobre o ouro j\\ ca .. hiram abaixo de sete dinhcirns 
por mil réis, pronunciando-se p~t·a i 921 um anno commc:·cialmf1ute 
infeliz c te•npe:>tuoso. Est:i.o em cri~e· quo igtwll, si não excede, ns 
afama.das ct'ises de· i842, de 1848. de 853, · elo ~859, do :l81H· (, 
de i898, a.'> peiol'e.'> que o Brasil tem soff:ido..,; 

A classe commercL.:.l r.Ja.ma. pol' medidas que lllc vão em soccc•t'l'• '· 
Não é neste. momento que cu poderia. me sentir C·)ffi :t «cot·ag<mt 
1isoa.I» de a.t•ra.cca.r-1hc, só de um imposto novo, m;,ús de oitenta. mil 
contos. Seda. uma cruelt·espo~ta. aos seus brad(}s pot· soccorro.~M1r.ilo 
bem; muito bem. o orador é muito cumprimentt1do~) 

Vem á M€-Sa ê é lido o seguinte 

REQUERIMENTQ 

Requeiro votacão nominal para as P-m.Cndas da Commiseão 
de Finanças so~ ns. 5 e 25. · 

Sala .das $eSSões, 23 de dezembro de 1920. -· Cincinafo 
Braf!a, 

·O Sr. Aat.onio Carlos (para enca.minhar a votaçã.o) (') 
-Sr. _Pr(;lsideute, eu -não poderei:em cinco minutos que o Regimento 
me eonfero tomat• em apreço, e com a amplitude que desejal'i.a. as 
decl.ata~.ões que acabam de set• feitas pelo .eminente· Deputado p~t· 
S. Paulo. Dh·ei. entretanto, em t•esumo, que o que est.a emenda inSti
tue nií.o é nenhuma. novidade. Ella estabelece a. pt•ogressivi·iadc d~s 
taxas sobre lucros liouidos do comJUerdo, ne modo que quanto maiot·cs 
sejam os lucro'3liquidos apurados, tauto maior set•ã a taxa. a cobt•at· rl•) 
:negociante. . 

.(") Este discurs() não foi revis~.o. pel_Q ~~d9r •. · 
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Sem t•eccio de contt·adicta, posso affir'm<M.' qne n. pt·ogressividade 
das talCas sobre a t•enda, assignala um ponto impot·tanto do problema. 
uào :tpenas economico .e financeit'O do~ povos, ma.s t~.té mesmo do 
problema da t•emode!açã.o social. 

O Sa. NtC,\NOR Nt.scnlE~To- Apoí.ado, isto é exa.cto. 
O Sa. ANTONIO CARLOS - Os tm·mos em que l(lncei e;:;tn. i'lvocaçã.o 

úJU.uada diffet•e rlos termos e·n qun a idéa. triu•nnhnn na legislação •ie 
outL·os po\·os. Não ha uma só legação que, tt•ibntando a t•endl liquida. 
do commm·do on da indtJst['ja·, desça ao detalha d;Ls diictinçoos 
~nte~ vario:> generos àc commer!'io ou entre a.s varias catbegoria.s da 
industt•la. E' facil de perceber'a_cazã.o: é que s~ a. tax:rr. recabc ~obre 
9 lucr·o liquido, indill'ercnte f! qn~ e..c;te-lncro d~corra de uma dctcr
rllinada industria ou d• um -detei'IIIinado ramo dtrcommnt·cio. 

Convenhoern que estamos em t•ca.lidadc, dla.Itte de surpresas pro· 
1)a.bilissim~;; ao fixa.t• a estimativa }lara. a at•reca.dar;ã.o d~te imposto no 
anno p::-oxtmo. 

: Faltam-nos os dados, mas é .claro que ·dados desta natureza nos 
i faltaria pelo tempo afóra (\ se fo<semo' úsperar por clles, po~sin'l· 

mente ficaria, irtletini:Jarneote, adiada a adopçrto desta. medida. 

O SR. Cr!'lct:.r.ro BRAGA-N~o 1.poiado. Se começasse mos por· uma 
t.nxa baixa, iriamos pisando .tel'rcno seguro. 

O SR. ANTONIO CARLOS-:."l'ão cousiiero seja alta a taxa por nós 
lembrada; tt. ~axa é de 3 % pa.t·a o Juero ·liquido ma~mo de iOO 
contos. 

E' a mesma aqui adaptada o· anuo pas.;ado para a renda ·da. 
industria. fabt>il, taXrt. bem mcn.:.r que as· adaptadas pa.ra o lucro 
liquida das sociedades anooymas que, com a. denominação de dividerr· 
dos, pagam já. i % • . · 

Quando a renda. é incerta, nã.o temos elementos para dizer quanto 
produrjl'â. 

O nobre Deputado por S. Paulo, com os dados que al?reseuto.u 
acredita na possibi!id<~.··le de attingirmos á reo·la de 80 rnll contos. 
Tenbo em me11 p'Jder _va.l'hs repl'esantaçõcs d<!. Associação Commer
cíal d·~sta capital que, invocando tambem elemcrltos que conside!.'a 
poderoso.'!, entende que mesmo a c;;timativa do relator, isto é, os 
32.000 contos sei·ã.o attingidos. · 

O ponto de vista em que me colloco fazendo esta. estimativa. 
consta do meu parecer e1níttido em 2a discussão. ·roma.dos por base 
os algarismos da. impOl:.·ta~i.o e.da. exportação, considerei que no gyro 
commercial nm deUes poderia. deixa.l' um luct-o liquido de 1 O "lo e outr() 
de 2D 0

/.,. · 

Entendi que o commeroio interno de mercadorias de nossa pro
dncçüo, ou o· commercio O"eraria sobre alia ou operaria provavel
mente tres vezes sobt·e um volume da nossa. exportação. Foram etrc
ctivamente, dados at•bitràtjos, como arbitrados sã.o todos os dados d('. 
que nos possamos servil'. . 

Mas considero que em se tr·avmdo de impostos novos, depen
dcmte.:J de regúiautentação e de acclimatação; dilfi<lilmentc se poderá. 
esperar delles a renda. avultada a que se referiu o nobre Deputado por 
S. Paulo. · 
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O meu ponto de vista. é q!le a renda será. de 32.000 contos e 
que nó~ · andat•emos be·m aceeitando · essu medida a qt1al satisf.:z altos 
desígnios de aL·dern sbcial, ecónomica e finan'ccira.. E não me L'1timido 
C?rn a. allegação da. cri~ commercia.l, neste momento,- por dous mo
tivos: ecn pr·irueiro logar, nao sou do.:; que acreditam nesta c!'ise com
me.rcial , _presentemente, porque apenas creio em crise .parcial dn 
commercro; em segundo logar, se a. situaÇão é de crise, os ltlCt'o.• 
liquidas bão de desa.pparecer fatalmente. . . 

O Sa. ELoY CIIAY.l!s-E a iei nada vale. A admittir-se que a cr·ise 
existe, como de.facto· existe ·pará os olhos dos que vêm bem, a lei 
será inutil,·não ·terá rãzão _de ser. · · 

O SR. A.~,:omo CARLos-E a. lei vigorará. quando a cl'ise desappa-
recer. _ 

Tenho dito. (Muito bem, muito bem). 

O Sr. Manoel Víllahoim (para encaminh-ar a votação) 
Sr _ Presidente, como não foi publicado no DiaTio do COll
gressiJ 'l tliscurso que produzi na 'eSsão nócturna a p;roposito 
da incoQstitucio:ilal i.d~de deste imposto, e c~mo o nobre Rr·
lator da ReceiLa passasse de longe, sobre as considerações qu,. 
aqui produzi, pelo motivo desca.bido. de que ellas não me-rt• 
ciam res-posta, os criticas que não ·sJJ.~geriran1 substitutivo,; 
aos impostos indicados pela Commiss~o. eu me julgo no de
v-e;r de dizer algumas palayras sobl'e o assun..pto, fazetndo nc~
tar que não 'podémos confiar muito . nas construeçõe·s dâ nn
hre. Commissão de Finanç.a:s a e~e respeito, porque ella, ha
l:!itua!mente,· varia de dia para dia, eri,: ·relação áqriillo · qu \! 
npres~nta c·omo constituindo· as suas màis segura.S conviccões. 
O anno pas·sado, lembramo.:..nos bem da evolução por q\:í~ pas
sou a Con.missão de Finan~;a;s, da 1• para íl. 31 discussão da 
Receita, .sustentando, ainda em segunda discU:ssã"o, que os im
postos sobre lucros industriaes incorriam 'lm grave ~en.e•Jra 
<le . inconstitucionàlidade. mas ·apresentandci-O:S, afinal, na 
terceira discussão, ·sem urr.a palavra, ao menos, que funJa
mentàsse a metamorphose ou sa]vasse a revir-avolta verificada 
da nóite para· ·o dia . . . . .. 

Ao apresentar parecer. ha poucos d-ias, sobre a elllP.u<!a 
E'rontin, que manda appiicar á despezas . orditiarias o (•X

cesso da :receHa ouro, destina·do ao fundo àe g~antia, a C9m
missão rejei tou essa· emenda que · agora aeaba de· ae-cetUw. 
sem adduz!r ás razões pelas quaes,,antes, a recusá.ra.". · 

A Cornmis-são, . ].)or consequencia, não póde fazer censuras 
aos · Deputados que lhe criticam as doutrinas e os · proces$ns 
(apoiâdo.s)' pelo facto de não suggerirem outras n.edidas que 
importem no que elln. chama construco."í.o, porque as constrt\
ceõe5 que faz ·são constrúcções muito frageis: Estou c.crlo 
que ~ nobre Relatqr da Receita. ainda um· dia, ·ha de te~ l'í'
n.orsos das · tributal)ões ll1le i.mpõ~ como aquelle- an~htteclo 
qu·e ;vqlveu 'do outro mundo·para importunar o.s h~itantes de 
um predio :POl' 'elle construid . . . . 
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, . Alguru _t~mpo depois de construido, começou ~sse pre
o~o a. ~r v1s~tado por ~Uni fantasma, que, com suas Lamenta-
çoes, d1a a dw. mais encommodavá. os moradorES. . 

O SR. N~Cl"·""OR NA.SCl.MENTO - F1!ntasma S'Ç)vernamental. · 
O Sn. MANOEL VH.LABOil\r - Um bello dia, estava o pro

prieiario no parque da habita~o, quando apparece o fan
tasma, que, sempre afflícto, parecia amparar as paredes da 
ca.sa. 

- Porque metivo appareces aqui com tanta frequencia 
e tant.c• te lame:ntas? perguntou o proprietario. . 

- Fui o constrúctor -deste pr.edio, respondeu o rantasn.a. 
-Deixaram ·então de pagar-te o preÇA> da obra ? 

- N~o; fui pago <te tudo. Venho aqui, e:ntretanto, mordido 
pelo remorso, mformal-o de que este predio não tem ali
cerces. 

1~· o que acontecerá a V. Ex. Sr. Dr. Antonio Carlos, 
nobre Relator da Receita: algum dia, quando, de accõrdo eorn 
sua doutrina de quê os impostos sobre a renda são imposlu$ 
deixados pela Constituição cumulativamente á União e ão:o 
Estados, elles anniqui11arem as ind)lstrias ou ·quando · o Po
der Judiciarío annullar os impostos que sob esse titulo V. :11:~. 
attribue á União, então terá V. Ex. o supplicio do remorso. 
por ·ter const-ruido edificio financeiro sem alicerces. 

Ainrla. · quat).do, porém,- níi.Q pudesse eu apresep.t~ á cri
ticà dó nobre Relator da Commíssão de Finanças. esta recon
v-ençãp, des_de que· a minha ·impugnação,- ao imposto sobl'e a 
renda se baseou na sua inconstitucio11~lidade, 11ão poderia 
eHa ser posta de lado t~o facilmente, com a ponderação de 
que ahi está o Poder -Judiciario para velar pela. constitucio
nalidade, porque ao Poder Legislativo com-pete tambem ve
lar' na guarda da Constituição, segundo o dispositivo do ar-
tigo 35, n. 1, i:lo nosso pacto fundamental. . 

E a minha. imJ)ugnacão foi amplamente fundamentada. 
A Constituição Federal~ no art. ~·. n. 4, dá competencia 

exclusiva· dos Estados para decretar impostos soBP.E indus
trias e :Profissões; ·isto é, todos os impostos que incidirem · 
nas· industr~as, que c.ahirem,. digamos a~sim, em varias das. 
industrias, só os . podem lancar os Estados. . 

. Ora, os impostos sobre os lue.ros liquidas das indtistt'ins 
e do commercio incidem sem contestação possivel nas in
dustms; logo são impostos da coi:npetenci!•. dos Estados . · 

· O' nome com que vae seT cobrado - imposto de renda
sua fórma com que está sendo lançado sobre as industrias. 
attingíndo directamente suas . rendas verificadas, não lhe 
muda o caracter. Elle não deixa, por isso, de ser um im
Posto sobTe- as industrias. 

O facto de r ecahir sobre a renda das industrias não o 
harmonisa com a Consti'tuicão. Todo o imposto é uma parte 
da renda real ou presumida d~ industrias, reclamada p(lra 
as necessidades do Estado; a prev~ec~r essa cireumstancia 



c!mara aos DepLiaO os - lm"esso em 2910012015 10:24 ·Página 49 ae 133 

para legitimar o novo imposto, oaberia, poi-s, :'t União o di
reito de lançar todo e qualquer imposto, desfeita, assim, a 
discriminação constitucional. 

Além disto, o imposto de industrias foi sempre conside
rado um impost.o sohre a renda, cobrado de accôrdó com cer
tos elementos indicativos desAA renda: 

Devo nolnr, finaimente, que se a objecç.ão mais .seria Ie
'iaiiÜlda contra o impo~to sobre as rendas foi sempre a da 
sua dupla incidenr.ia, de ~la accumulação com outros impos
tos. não é licHo admittir que seja,. ellc um imposto daquelleS' 
rru•! o ar t. 12 da Constituição promette possam ser cobrados 
ClJmulat.iYamente pela União e· pelos Estados . . 

Além da critica de inconstitucional, a emenda merece, 
Sr. Presidente, um outro reparo. 

Não esclarece. a emenda as industrías fabris e o commer
cio exercidos pel'a~ sociedades anonymas, que jã pagam o im
posto sobrn dividendos, pagarão . tambem o impost.o sobre os 
lucrbs liquidas. · · 

O SR. A .. "'\TO~lo CARLos - Ha émenda declarando este 
ponto. 

o SR: MANOEL VILLABO!!Y!- Na reunião da Commissão .cte. 
Finanças 1'\m que foi apres~ntada a-emenda declarou V. Ex. 
que csclaceria o .ponto. mas não encontrei emenda alguma 
nesse :-:entido. · . 

. Ha. por(om, uma outra observação a fazer. De accôrdo 
com a emenda as socjedades anonymas pagam 5 o/o sobre os 
dividendl)s atP 12 % do .capital e 6 o/o se os dividendo5 exce-
derem dessa por~ntagem. . . . 

Sobre os lucros de ' industrias, o imposto é de 3 % sobre 
lucros suspensos a quinhant()s contos. · 

Por que razão não se observou .aqui a mesma proporção 
entre o lucro e o capital para os effeit.os da taxação, como se 
fez quanto aos dividendos ? : · 

O lucro de cem contos, como o de mais de quinhentos. 
póde ser ridículo on enorme em relação ao capital da indus
tria . O eriterio do imposto sobre a renda deveria ser, por
tanto, o da proporoão desta com o capital, eomo se faz no 
mesmo dispositivo quanto a os dividendos. , 

A emenda tem, portanto. dous críterios, de qU.e resulta 
iniquidade. quer considerado o imposto sobre méros indus
triaes isolados, quer considerado em r elação ao imposto 
sobre dividendos . 

. Sob este ultimo ponto de vista - póde-se dar insuppor
tavcl .-desiguafdade. Assim a industria exercida individual
mente ou !}Or sociedade não :monyma, com o capital de dous 
mil contos que ganhar cei:n c.ontos pagará 3 o/o sobre esse !n
cro; uma sociedade anonyma que tiver com o ~esmo capttal 
o mesmo lucro pagará 5 %, porque esse é o 1mposto sobre 
dividendos até 12 % do capital. . . . o 
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Por Oll tro lado o. imposto sobre dividendos nã.o passa de 
6 o/o seja qual for a imporlancia -do ltu•.ru superior a 12 %, 
ao passo que o imposto sobre lucros das industrias :fabris sóbe 
até 7 % e ainda mais~ sobl·~ quantias que, comquanto supe
riores a 50(} contos, repre.scntcm lucro inferior a 12 % do ca
pital. 

A 'emenda, além de inconslitncional, parece-me, pois, in
congr~enf.c c iniqua.. (illuito bem; muito bem.) 

· O Sr. Eloy <Jhaves (para urna e:xplica~ão pessoal) (*)
Sr. Pre5ide:1tc, o nJot·e a.abtor dJ. Receita sabe n rcloa, a ant iga. · 
admiraç!Lo que tenho peio sem .talento. 

Ao .respondct· ás ponderações do meu eminente collega Sl'. Cinci
nato Braga.. quando mostl':wa a inoppol·tunid.:.;dc do impo$to, no mo
mento em que as chsses com111e:·cial,e industl'ittl e~tã.o att·uv~ndo uma 
das muis gt•a.,•es cl'ises, o nobm Relittor, que, pe!o seu alto posto, pelas 
responsabilidades qne te~·e na. administt·açã.o do paiz, deve cmittit• 
opiniões de rãaiOl' acatamento, annunciou, nesta Casa,· que a c.-isc 
commercial que se verifica, apresentando os mais graves symptomas, 
é passa.,<>eÜ'a ~ . . 

O SR. ~-uo.uo CARLos - Eu nãO disse lS$0. Crise pa.t·cial, affir-
mei eu. · · 

O Sa. ELOY Cn.w&S - ·Essa declat-açã.o me impressionou, pot·que 
vindo de quem vem, p:tt•ece represeota.1· a cegueira absoluta diante da 
gt•avida.de da. cdse. 

Deputado· de um Estado, onde o commeL·cio e a indm;tl'ia. t cem a. 
mais alta. representaÇão, venho dizel· ao meu nobre amigo que a ct'ise 
actual é mmto maior do que se a6gut·a a. S. Ex •.• e que, ao em vez 
de se criar um imposto á industda. e ao comme:·cio, imposto t t-emendo 
que, além do mais, tem a ch·cums~ci:~. gt'CI.ve, como accentuou o St• . 
Cincinato Bl.'3.g<t, de entrega.t• o comme,·cio e a industda. ás mãos dtJ 
ageute ou fiscaJ de consumo, ao em v<:z, repito, de esta.betecet·mos 
imposições sobre e~sn.s classes medidll.S m·gentcs e efficaze:> suggeridas 
devem ser pelos podet'es ·competeutes, afim U.e soccorrel-as. (Jfui to 
bem; muito bem). · 

O Sr-. Nieanolr' Naseim.ento (para enca.rninhar tJ. va
tação)"' p:oreriu esse discurso que não foi publicado no Diario Con-
gres•o. · 

OSa.. Vicrente Piragibe (para encaminhar a votação) 
proferiu um ai;cm'So que nJ.o foi publicado uo Dia-rio Congresso. · 

O Sr. Sampaio Corrêa (para encamir~har a· -rotação ) -·· 
-::51·. Presidente, o parecer tia Commi~são de }'inança:) que trar. 
a miiilla a.ssignaturu. deixa ver claro que votei tão ::;ómente 
contra a fórma. adoptada J?aN!. a tributa~:ão dos lucros com
merciaes no seio daquclla -Commissão . A declar'aç.ão df' que 
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494. ANNA:ES riA CAM.ARA 

•. . 
SOU partidario da tributação SCibre .a renda já a fiz ha- ciois 
annos a. esta Camara. . -

Nenhuma legislação devemos . ter ta este respeito afim de 
que possamos attender a interesses· de ordem fina~ceira de 
ordem social, como muito bem accentuou o illustre Relitor 
da Receita. ·· 

Eu não conheço, em nenhuma das cedulas de ttip_utação 
,obre a. renda instituída em diversos outros paiz'es - e OÍ"'O 
cedulas, por.que se trata não de uma fórma de renda glob~l 
.. inas de taxação ou imposição cedula.r - eu não conheço re~ 
pito, em nenhuma das cedulas, misturã, salada igual á' que 
existe no caso da emenda apresent~da pelo digno Relator' da 
Receita. · 

- Vejo de envolta com a. mesma taxaÇão, com a· mesma 
~- orcentagem, os lucros ~liquidas da industi ia fabril e os lucros 
líquidos dos books-inakers. 

E' verdade que,· em se tratando de tributar. a renda li
quida, ninguem cog-ita de attender, de Dl{)dO preeÍSO, ao ca
pital do i!ldividua que aufere a .I'enda. tributa.da; mas não é 
menos verdade .que aquelles que teem estabelecido as diffe
rentes cedulas adotptam como criterio; ou como um· d()S !)ri
terias para a escolha dessas cedulas, o capital applicado pelos 
individuas que vão. ser ulteriormente tributados na renda. 
E assim deve ser, de fac.to, porque uma fabrica 'que dispõe de 
ilm capitàl de L OO{) :000$ tein uma renda de 100· contos, vae 
ser tributada da mesma.maneira que uma casa de commercio 
. que dispõe de um capital. de 30 contos e cuja renda foi de 
100 contos. 

O SR. ANTONIO •CARLOs - O tributo é sobr'e a renda 
li-quida, 

O SR. SAMP,\JO CoRRU - .Ao que se sabe, sobre a renda 
liquida, diz milito ber,n, mas, attendendo, de certo modo, a{) 
capital applic;i,do, não :ha trihutao§.o sobre a renda em qUe 
se faça uma referencia direc.ta'a. esse capital; ma,s toda~ as 
cedulas são estabelecidas, com diversos criter'ios, figurando 
entre ellas o capitaL Tanto assim é. que, nas cedulas, dos 
paizes que adaptam a tri-hutacão sobre a renda, V. Ex. en
contra ta."'::as different.es para tributar a renda da.quelles que 
exercem profissões liberae~ . e taxas ou por'Centagens diversas 
para os que exploram a indti.stiía fabril. · ·, , 

Sou fàvoravel á instituicão do imposto sobre a renda dos 
lucros liqui~os industr~_aes. ~as entendo crue ~evenamos. ca
minhar para uma fór'ma d1yersa, . pormenorizando ma1s a 
disposição geral da emenda, determmando os oasos 4e asc_en
são estabelecendo fórma .de effectuar a CObranca deste IID
J)OStO para não deixar o trabalho da r~gul~mel?-tação _oorr~r 
sém a nossa responsabilidade no que d1z respeito á f1xac.ao 

. de alguns pontos capitaes. . 
Er.1. a déelaraÇão qué tiilba. a fázer. (Muito bem; muito. 

"bem-) 
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SESSÃO EM 23 DE DEZEMBRO DE 1.9:20 

O Sr. Presidente _..:..: Vou submetter a votos o re·queri
mento <ie votação nominal ;pafll. a emenda n. 5. 

Rejeitado o requerimento de votação · nominal do Sr. Cin
ünato Bra~;a. 

O.. S,r. Mauricio de Lacerda (pela o?·c.'em) req\Jer a veri-
fica(,'lão da votação. · 

Procedendo-se á verificação de votação,· reconhece--se te-
rem -votado a "favor ·101 S.rs. De.!)ULados e contra 1S: total, 1i9. 

O· Sr. Presidente - ·O requerimento foi approvado. 
Vae-sll proceder á votal}ão nominaL 
·Os senhores que ap.provarem a emend:::. n. ií. da Com

missã.o, respo-ridcrão - sim; os que a rejeitarem responderão 
não. ' 

Vae-se ;p-roceder á chamada. 

O Sr. Andrade :Bezerra (I • Secretario) procede á chamada 
dos Srs. Deputados para a votação nominal. 

Feita a chamada, r'espondem - sim·- apçrovando a 
referida emenda n. 5, da Commissão, os :::;rs. Antonio No·
gueira, 'Souza ·"castro, Dionysio Bentes, Bento de Miranda, 
Prado Lopes, Lyra Castro, Cunha. Machado, Arthnr Collares 
Moreira, Luiz Domingues, Agrippino Azevedo, Rodri~;Ues Ma
chado, Pires Rebello, Armª'ndo Burlamaqui. Hermino Bar
roso; Thomaz Rodrigues, Vicente Saboya, Osorio de P:uva, 
Frederico Borges, José Augusto, Juvenal L amartir:.e, Alberto 
Maranhão, Cu'll~Linià., ·Oscar Soares, Octal'!ilio de Albuqt,er
que, Gerva:;io .r·iorava11te, Ale.."tandrino <la Rocha, Pereira. de 
Lyra, Andrade Bezerrà, Aristarc.lio LOpes, Costa Rego, Deo
d·ato l\laia, Pires de Carvalho, l\fario Hermes, U~:J.ldino de 
Assis, Pacheco Mendes, João Mangabeira, Alfredo .RLJY, Seabra 
Filho, Arlino Leone, José Maria, Raul Alves, Elpid1o de 1\fes
quit.a, Eugenio Tourinho, Leão Velloso, !\hnoel Monja;rdi~, 
Heitor de S-ouza, NicanO'l' Nascimento, Paulo de Froctin, SaiJes 
Filno, Aristides Caire, Mendes Tavares, Vicent~ Piragibe, 
Raul Barro~o. Norival de Freitas. 'l..emg:ruber Filho, Aievedo 
Sodré, ~iaceào Soares, Manoel Reis, Buar{llle de Nazareth, 
~Ramiro Braga, Verissimo de :'llello, Francisc.o Marcondes, 
:V!ario <le Paula, T eixeira Brandão. José Alves, José Gonçal
YCS. Antonio Carlos, Emilio Jardim, .João Penido. Amer ico 
Lopes, Senna Figueiredo, . José l3onifacio, Gomes Lima, Zo
roastro Alvarenga. Antero Botelho, Francisco Bressane, Jo
sino de Araujo, Fausto Ferraz, Moreira Brandão, Raul Sá, 
Waldomiro de Magalhães, .Jayme Gomes, Alaor Prata, Vaz de 
Mello, Honorato Alves, Camillo Prat~s. Edgardo . da Cun~a. 
Mello Franco. Olegario Pinto, S'evertano Marcr~es, Pererra 
L~ite, Annibal Tole<lq, .Luiz Bartholomeu,,· João ~erne.tta, ~?
genio l\füller, 'Celso Ba.yma, Alvaro Baptista, Joao S1mphmo, 
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Carlos Pena.fiel, Sergiu -{{e Oliveira, .Marcai Escobar, OcLavh• 
:Rocha, Domingos ·:Jh.l.scarenhas, Joaquim Osorio e Carlo~ 
Ma."'l::imiliano ('105.). 

E respbndem - não - os Srs. Herculan() Parga, -sam-
_, paio Corrêa, Mam•icio de L-acerda, Albertino Drummond Ri

beiro Junqucira, Carlos Garcia, Ferreira Braga, iCindnalo 
Braga, Barros ·Penteado. Cesar Verguciro, l\larcolino Barreto. 
Prudente de Moraes Filho, Elr>:-:: Chaves, Veiga Miranda, Jo;.,:\ 
[.-obo, João de ·Faria, Rodrigu~s Alves iFilho. Pedro Costa, 
~Manoel Villaboim, 1Carlos <le Campos c Arnolfo· Azevedo (~1). 

O Sr. Presidente- iR~sponderam- sim-:- 105 Srs. Depu
tados e - mio - 2;l Srs. Deputados. 

O Sr. Andrade Bezerra (I" Seci·ctal·io) pi'Ocede á leitura 
dos nomes dos Srs. Deputados que responderam - s{m. 

O Sr. Presidente - Responderam - sim - 105 Srs. Depu
tados; 

·vae se proceder á leitura dos nomes do:::; Srs. Deputados 
que responderam ___, não. 

O Sr. Juvenal Lamartine (2• Secretario) proeede á leitura 
· dos nomes dos S['s. 'Deputados que responderam - ?'lA:o. · 

O Sr. Presidente - Responderam - não - 21 Srs. Depu
tados. 

:A. emenda· n: ~ foi approvada. 
Vem ;l mesa c é li{)a i seguinte 

o:StL.:\R.A:ÇÁO DE VO'N 

D~laro t~r votado contra a. emenda n • 5. da Donuí7L:;~ti" 
de Finanças, ainda que seja pmvanl a. tributação sobre u:; 
lucros líquidos do commercio e da industria, por discordar ~h 
fórma por que foi o imposto cs~abelecido na dita emenda. 

Sala das s essões, 23 de· dezembro oe 1920. 
Corrêa. 

Sampqio 

Approvadas successivamcnte a::: seguinte~ 

I::MENDAS llA CO~IMH~SÃO 

N. 6 

A taxa. judiciaria está sendo cobrada presentemente por 
meio de conhecimento, ·com grande difficuldade :Para os iu
feressados ·em seu pa:;amcntQ~ convindo voltar ao regiroP.n 
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antigo da estampilha, -cabendo a inu tilizac.:ão ao juiz, e que 
justifica a seguinte emenda.: , 

Art. A .taxa judiciaria do n. 50 .elo art. 1 o será paga. 
por meio de estampill;las, ca·bendo sua inuLilização ao juiz, ·que 
não prolatará despachos e sentenças a que a taxa corrresponda 
~em verificar si as estampilhas foram appostas ás paginas · 
dos aut.os ·afim ·de as inutilizar, sob as penas regulamentares., 

N. 7 

O i\linisterio da. ·C'..lllcrrn informa .que a taxa de sorteados 
não iucorporados da classe correspondente a 5$ deverá! pro
i.lu~ir. rio anuo proximo, 350:000$, offerecendo-se por isso a 
scguint.e emenda: . 

« Accresccnie-se ao titulo .VI. n. 55 - Taxa ·de :>orteados 
n5tl incorporados - 350:000$000:.. 

O Sr. Mauricio de Lacerda (pela ordem} requer· a, ·veri
ficação da votar;.ão. 

Procedendo-se á. verificacão Je vota~ão, reconhece-se 
trrem votado a favor 117 ·Srs. Deputa{los e ~ontra tres; to
tal 120. 

O Sr, Presidente- A emenda n. 7 foi. approvada. 
Ap.provadruJ ..successivamente as. segui~tes 

E~IENDAS DA C0~1MISS.\.o 

N. 8 

Informações oi'ficiaes aut.orií"Jam ai lpxevisã·o de Que a 
renda dos Correios e a dos Telegraphos se ehwarão, no anno 
r•roximo. l'espectivamente a 15.000:000~ c a f.€1.500:000$, · 
papel offerecendo-.se, ,poor isso, _11 seguinte €menda: 
'>- «Eleve-se de 3.•000 :OO{}$ cada uma das estimat~vas dos 
~.-arreios e dos Telegraphos.~ 

'N. 9 

' A renda da Estrada de Ferro Central . do Brasil, no cor
rente anno, e a 00. Oeste <le Minas, permittem que se ele
v.:m as ·estimativas a ellas referentes de 2.000 ;000$, quanto á. 
pl'imeira e de 500 :OOOS quanto â segunda; apresenta-se, por 
1sso, a seguinte emenda: 

«Elevem-se <te 2.000:000$ e de .500:000$ as est.imr1ti.v~ 
dos ns. 67, e 68.J~ ~· 

c.,...,:.vJOl. n. -.~ 
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A arret.:adacão no nnno findo c no -correi' deste mósira 
· que, com a melhor fiscalização post.Q. em pratica a r~nda do 
imposto de itídust.ri~ -c profissi;es nesta Qi.pital, segundo {..o
das as probab,i)idadl!s, altingirá a 6.500:000$; assim quanto · 
.;ís taxas do consumo d'agua, que. provavufmente produziruu 
·í.500: 000$; á vista !lo que pr(}p{ic-se fi seguinte emenda: 

~Eievcm-niJ de 000:000$ ca.cJa uma uas estimativas ret'e
re:atcs aos n:;. 110 o H i do at't.. 1·.~ 

N . .11 

O fuuccionatuento da caríeir.t. de re.de&onío vermitlc 
t'\1? el()VI! de 1. IOU :000~ a cslímativa que diz. re;,peit.o tll.os ju
ros por cmprcsLimos ao Banco do Brasil; pelo que aprcs~n
t.a·sc a scgutnt(} emenda: ' 

41Eicvc-:,:c a .l, 000 ;1000$ a estilllf.l.tl -..·a do u. : H 5 .~ 

·• 
N; 12 

A renda. do porto do Rio, foi, em 1919, de 7.501 :000$<100; 
papel, ·podendo. pois, ser cst.ima<ia em 7 .SOO:ooos. a do 
anno proximo, apresentando-se, por isso, a seguinte emenua: 

<Eiéve-so t.le 800 :100::; a estimativa da rend11. do p~rto du mo do Jnnciro.;r, . 
. Votá~:-ão da s~;-guínle cmenda.ua Gommissão: ' · 
Está e.~ubcrantemenLc provado que o a"tual sysl.eroa Llc 

limit.ação dos consumos no servi~o ele a.MstecimeDto de US"Uà 
-do Rio de Janeiro, mediante o emprego dos chamados appa
telllO$ graduadot·es ou pcnnas, nã·o só de~ de lograr os l'f
fE!jt.os desejados. mas t\inda favorcoo o dcspel'dicio, dctermi-
1tan<lo gran<lc lesii.o da Fazcntla ·publiCa. Esta é a. opiniíio 
-unanimc da·s .<~uLoridndes techriicas, que se teem pronunciado 
;;obt-c ~ mn.t.eria. O Go\'erno FcdCl·al, por inl-en:nc<lio do Mi· 
nisterio da Via~~ão c Obras .Publicas, :~caba de proceder un1 · 
~studo meticuloso e docume.ntado sobro .a <l'istribuiçiio da 
ngua aos <lomicilios da Capilld da Republica. estudo do que 
t'Qsultou. ainda uma y~z, a demonstração d~ ser. inadiavcl, a 
bem da regularidade d"l mosma distribuição c para augJl1enw 
c · nrrccadac;ão melhor d:1 renda corrcspondent.c, C3tendcr o 
:-:rstcma. dll. rncdic,:iio a todos os consumos, unica providencill 

- 'N~ · corl'i,;irti os defeitos e ·rrcjuitO!'f actuaes. 
· A · emenda otn apresentada, con!lervando as oontribui~0c5 

•:m vig-ol." ·p:u·a os consumos d[l industria e ào commercio. l>c
nei'íciando . o domicilio d~ familia _ (a que preferencialrocnt.c 
deve attender o scr~·i<;o <ie abastecimento aa. :CaP.ital), fl:sse· 
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~Jra á União a renda total já computada no orcamento da· 
Receita c permitte, .iá no C'Xcrcicio ·proximo vindouro, a SUA. 
sensiv.el -elevação, desde que o Governo providencis prompta
mcnte, no sent-ido de applicar ·a. medida autorizada. 

Como, porém, a transformação integral das ~~J..dUaes con
(livoos não póàe ser obhda. immcdiatamente, a cmend~ prevc 
uma dilação bastante .lars:a. ~r.a. qu~ <lentro deUa. o .Pod~s: 
:Esccutivo pror:cda, com o meihodo e a -scgurtmca i-ndtspen· 
~avcis á '}lrovidc-nda. dt! tão alta importancia. 

Enten-de ~ Conm:lissão. J)od.anto, opportuno, c- ulil confe
rir ao Governo aul.oríz;'içã·o para novamente regulamentat· a 
concessãsl da. a.gua. a dQmicilio, o lan~:-amento o 'li n.rrucadaÇão 
da respectiva renda, tanLu mais quanto as linhas geraes <la 
TeguÜl:ID.ent.acão, tra~.n.das cril.criosa.menle, constam rlo pro
prio relatorio apresentado ao Ministro <la Viação e Obras Pu
b)icas :pela commissão de engenheiros encarregada <ie estu-

. dar a disf.ribuíção actual e de R;pontar os seus vícios, falhas 
:e {lef~itos. 

Apresenta, por• o isso, a seguinte emenda.: 

Ond(} c~nvier: 

ArL A agua. ·consumida pelos predios situados nQ Dis
lricto Fetleral o fornecida :{)elos encanamentos yublieos, a 
t11rgo ua União, Set"á ·.sujeita á medicão <domiciliaria, qUal
quer que se,ia o ·-u:s l a que se .destine, '{X)deooo para isso o 
Governo a-dquirir e installar os apparelho~ necessarios a essa 

·:meditão, até a impt_;rtancia toOOJ de ?,.500:000$000; As ta.ns 
de consumo, para o uso domestico, nos pl"edios em que a 
!medição se faça. serão, por unidade de volume, menores que· 
as cru vigor pa:oo. o mesmo uso c, no caso do aetual consumo 
limilildo e não medido. sem qüe, entretanto, :cl\minua a. renda 
total. As outras ta:tas s~tão eonservadas, revogando-se }}0-
rém, desde já. o abatiment-o concedido aos _grandes consumi
dares indust~iaes, -n~s- termos do ?al'aogtapho uníco do art. go 
00. lei n. 953, de ·2'9 de dezembro de :1902. · 

O Governo regulamentará novam-ente a concessã.o da 
~~a, o lanl}amento e a an~c.adação das contJ'ibuicões eór
responi:lentes aos consumos, dispondo sobre a· progr.essiV(l. eli
minação- do regjmen ile -limitação actua1, nos predios à que 
ainda. está appllcado. ·c scbre a generalização do regimen es
tnbc1ccido neste artigo. 

G 1'oguh.:mento obedecerá ás scsuiotes condi~:õcs: 
P, a contrii:tuí,.ão devida -pelo uso domestico da agua 

'será constituída, para cada predio, de uma parte· fixa, _cor-
1'~sp~ndente a um consumo limite miriimo -e dependente ao 
:valot· looath·o d<i immovel, e de outra variaveJ, prõi>orcional 
ao >'olumc exce.dr.nte a ~alculad!l, â :razão.;.de 100 rt:is por 
metro cubico: • · · 

2", a Parte fixa será paga pelo proprietario do immov~Z; __ 
~ variavel pelo oonsumidor; .. 0 • · - ... . · · -o··· 
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3•, os pradios de habitacão, para· o effeiLo da ta."Xar;âo 
:pelo uso .domestico, serão divi.jido.s em quatro classes, segundo 
os · valores locativos annuàes, conforme a ta~ella seguinte: 

Accrcscente-se. onde c~mvier: 
Imposto sobre as operações · a Lermo, sendo a metade 

pnga ·pelo comprador e a outra metade pelo vendedor, a saber: 
600 réis por s_!leca de café; 10 réis por kilo de algodão; 50 
l'éis per saeoo de assucar, .6.000:000$QOIO.l> 

iA<Cr.,rescente-se ainda onde . convier: 
E' autorizado o Governo. a t>xped'ir o regulamento para 

a arrecadacão da ta . .'"a de viação e~ do imposto sobre ope
raoões a t.ermõ, creado por esta. lei. podendo adoptar as roeM 
c1idas necessarias li cobrança e fiscalização das taxas que fi
guram nos títulos da receita, inclusive a imposição de muitas 
até o ma:ximo de 2 :000$000. 

/ 

- o 
,. .5 Contribniçã.o 

.9-;)" 
a e 
.s= ..!. I 8 

m 
- -o_s :S· 

Va.lor locativo a.nnual -s 0 Ec CIO a C!) . =c~ o :'A 
6 :.:::--- c8 o =·- s o:: ~ecs :..X 

80~ gq)= ~Q 

;;;"'=' 
~c E"' ... o- c :..'1:1 c -e .e o ~ o 

t..) a.. 

i". Até i : 8QOS inel~ v e . o •• •• o ~ •••• . :1..500 sõgooo SiOO 

2• D~t i :8~ a. 3:600$ inclusive .•••• i•SOO Si.$000 5i00 

3" De 3:600$ a li:~~ inclusive . •••• 2.000 72$000 St 00 

4• Superi~r a 5: i:OOSOOO •••••• ••••• 2.200 90$000 SiDO 

.. . ~ 
.. 

4a, os ·âpparelhos medidores serão fornecidos, insta!l11.<lu! 
e -eO:nServados cxc1usivamenle pela União, que cobrará. dos 
consu.rnidores, ,pelo · .al~"'llel de taes apparelhos, as seguinte~ taxas: . . . ' 
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Diametro do medidQr ITa.x.a. de aÍuguel Taxa. de conser-
mensal vaçao mensal 

Até iO 'IA/"' inclusive .•.. • ...•••.•..• . 
DEdO a. l5. m./m idem ............. , .. , 
De :1.5 a. 20 "'/ '111 idem ....... ; ... ... .. 
De 20 a 30 m /m idem .... . .......... . 
De 30 a 40 m ;m idem ..... . ......... . 
De 40 a 60 m.Jm ide.m. ..... , ... , ... " 
De 00 a 80 mf"l idem ..... .. .. ...... . 
Superior a &O m/"' ............... I .. 

saoo 
$4QO 
ssoo 
S700 

i$400 
2,SQQO 
3$000 
3.$.400 

$200 
$200 
$250 
$300 
5800 

1$000 
2SOOO 

. 2$600 

5•, caberá privativamente á Repartição de Aguas e Obt•as 
.r::ublioas o lap.camerito das contribuições, compet'indo á · Ret:c
bedoria do Districto Federal U!Ilicamente a cobrança e a ar-
rccadacão; . 

6". no novn regulamento, conscr'llará o Go-yern:o a.s qispo
siçõns ora em vigor, que jlllc"lle compatíveis. c.om. os. Pt~i
piJs e preceitos constantes deste artigo e opp.ortunos i>a.ra a 
tran>'i(.'ão gradativa do. regimen achJ.al p~ o vmdQuro; 
. 7"'; a applicação do systema de medicão a todos os prE
dío!:' deverã estar concluída dent.ro. do •IX"aZO de seis annos, t.;;f.l) 
é, até o dia 3i de dezembro doe 1926, sendo distribuída U:'!lf-
1'!:'rmeme.nte vor esse espaco de tempo. 

O Sr. Paulo de F'ron'tln (p'ela ordem)- Sl'. Pt·e
sidcnte, a emenda. n. f3 modifica. profundamente todo o systcma de 
cobrança do set·vi~o de 11bttstecimento de agua do Dlst!'ictG Federal. 
Alguma.s d11s rnod1das 21prcsontadas nes.~~ e~enda si\o pc:n·feitamente 
acccit:1veis. Niio é, portanto, sob o ponto de vísw. de ltma. rejeiçii.o 
completa que venho me numifestaa·; poço apenas ao illustre Ralatot· 
da. Receito. que couc01·do em quo a omonda. soja destacada, anm de 
quo, tendo uma. nova discus.o:;l\o especial, possnm os t·epi·esentantes do 
Di.~tricto Federal ::~uggedt• a:> altoa•nçõcs que alguns pontos da emcuda 
roclamam. 

E' nesse sentido qno me manifesto, podindo & IICquiescencia do 
bonrado Rela.tot•. · 

(Muito bem; muitl) bem.) 

O Sr. Nioano~ N'-'IIOiDten,t.o (p~la oJ•dem)-St·. Paoe
~idcntc, ia justmnuntfl tlll·mnlm• osso l'OQUOI'imonto que já tinha apt·o
~lmtado por oce~a~lao dn di,•<IIIS.~I\o da Keooit.a . Dcsi..,to, pot•tanto, da 
palavra. · 

O Sr. A.u:tonlo Oarlos (pela ordem)- St•. Presidont~, 
nad:~. opponho aos desejci da rcpresentaçlio do D.istricto FeQ~ral. 
, Approyada a referida emenda n. 13 da aonunissiQ... __ .. 
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O Sr. .Presidente ,_.· Vou submetter a votos G seguinte ... 

Requeiro que seja destacada <la Receita,- para conitituir 
prcjecto em separado. á . emenda n. 13, referente ao consumn 
de agua no D'istrict.o Federal. 

. Sala das s&Ssões, 20 de dezembro de 1920. - Vicente Pi
J'I.lg~he . 

:Alpprovado. · 

. O Sr. Presidente - A emenda :vae· ser d&!rtaoada. 
Approva\:ia a seguinte 

EMENDA. DA COI>L!iiSSÃO · 

N. 13 ~\1 

Aeereseente-se, onde convier: 
·. Impoato :;;obre . as -operações a termo, sendo ft metade 

paga pelo comprador e ··a outra metade pelo vendedor, a saber: 
iOO réis por sacca de café; .10 réis por kilo de algodão; 50 
réis por sãccn: de assucar; 6'.00():000$000.~ . 

Aeercseente-se, onde convier: 
E' autoriv.ado o Governo a expedir o regulamento para 

rações a termo, cread'O por esta· lei, -podendo Mlopta:r as me
didns necessarias á cobrança e f~scalizacão das texas que fi
guram nos titulos da receita, inclusive a imposição de mulias 
alé Q maximo de 2 :000$000. . 

Votação da seguinte f!menda da Commissão: 

N. 14 

A administraêão considera que será ·proveitoso par3 a 
boa flscalização das rrmdas aduaneiras a mOidificaç.ão, nos 
-~ermo.~ da emenda que se.,'"tle, da disposioão das leis vig~ntes 
sobre adjudieaçõc~ do produeto de a'Pprehencões de c.onlra-
bando: J · 

Art. A metade ·ao pro.ductc da aft)prebensão, que for 
,julgada procedente, será adjudica.ck!- ao apprehensor, qu~ndo 
for fu-nccionario aduaneiro, como determina o art . 124 da 
lei n. 2.92>i, de 5 de janeiro de 1915, sómentc no ca-so de 
offectuar ellE'! a ll)r.isão do conductor das mereadorias appre
bendidas, nos termos do art. 630, § 3", aJi"neas t• a. 4• e 7• a 
9•, da. Nova Coos.olidação das Lei!; das Alf~degas. 
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~o oo.so conlra.rio -;;cr-lll e-1lo adju~ic.ados wmcnt.c · 10 '7é . 
do pt•oducto liquido, cabendo ;i Fazen·da Nacional o res tante. 

O 8r. A.u:to:uio Oa.rlos (pela ürdem)-St·. Prc~idente, 
~m nome da ~misslí.o de Fioan~s t•eqneit·o a retkada d:J emenda 
!1. ·14. • 

Consult.a<ia, a Caroara. cooe-etl~ n rei it·adn da ('ffiCnda u. H . 
d:~ Commissão. 

Votação da ~11inLe 

:'\. -15 

Pelo novo· :regulamento do scl!o se entende que o cndo·sso 
do c:h.cque i3Sf.;\ Stt.ieito o.o sf!llo proporcional, o qne lt>:m rrpJ•r
~cnlado um. cntra .... ·e á circulação desse necessario instru- · 
H•Cnto rle credito. · A' vista. di'SSo, o Sr. Ministro da. Fazenda 
~ntende conveniente emenda suppres:':iva desse ·sl'llo, ccim a 
qual a Commissiio está de plE.'no accôrdo. ~>ni.Pnd(•nl:lo. por?.rr. , 
que pol' motivo;; que dizem rt>.Speito :í racil idndl' da. eirculnção 
(!P.ve .:'ó('r eliminado o sello do proprio eh~>qun. · 

Onde convier: 
ArL Ficam i::~>nloll de sel'io o chequt: e o N·~p~1tivo 

P.ndosso. 

O. Sr. Antonio Ca.rloe (·)(pela 01·dem)- SL·. Presi
dente, ,·enho pedir a V. Ex. que snbmetta. á. considet·ac;~1o d!l. Camara 
esta. emenda. pot• rorm;:. que clla se po~sa. prOtlUnciar; de um lado, 
pola isonção do sell() nos cheques, c do outt·o lado. sobre :1. isc111;fto do 
seU.> no endosso. A situ.'t<>.:ào sobre esses .dous casos é cst:t : o l'Cgu
lamcnto vigente do seno 'est.'tbcleceu o sello de tO•) réis p:u-:t o ch~
Qllc, e,nada dizendo sobro o ;;ello de oudosso ao cheque. tem sid11 
cousiderado quo o endos.w paga. o sello propor'Cional d:t importauei;~ 
do me:."l!lo cheque, sello este que e de 2~, pot· conto de I'éi~ on fraccl!.<> 
tio conto. Entendeu-se cotao. convcnicnto a :tltm·a~o da leg:i~lacão , 
quanto :lO endosso do Cbeqne, por rMma :1 :-;uppli!OÍ!" I) scllo, dei-
xando-o isento dessa tributaça.o. . 

A Commissã.o de Finan~,a.;;, ·pot· m:tior·i;t de votos, · opinou no ;;cu
tido da. iscn\.ão do scllo do chcquo c no scntjdo de i:;cnçfio d•.l snllo 
de endosso. 

Expondo o :Jsstunpto, como ncabo de e,.;põt·, o mau desejo 5i>bt'(l u 
easo é quo cada um emit.ta seu voto, como molh••t• lhn appronvcw. 
(.lluito bem.) · 

( ·) Este discurso nio· foi· reyisto pelo orad'Or. 
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· O @b··. Pre$idente-Dem declarar ao nobre Deputado/ 
relator da Receita, que a. Mesa nãO póde submetter a votos.a .eme11da, 
por partes, visto.como isso nllo foi requerido durante a discussi!.o, caso 
em que o requenmenlO é preferido. 

· . O S.. Nre&son NASC!MliNTO- Sr. Preside•*~• el; l'Oqnel'i durante 
a discussão, e consta do Dia rio OIJici.a!. • 

o SR' PRESIDENTE- o requerimento deve se'r por escripto, c 
V. Ex. não o fez por ~sta fórma. 

O Sr. Antonio Carlos (Pela ordem)- St·~ Pt•esidcnUI, 
Já que V. Ex. não pode dividir a emenda afim de a submetter â 
deliberação da Camar~ por partes, 1·equeiro a sua retirada. . 

. O Sr. Nioa.nor Nasci:meniio (pela ordcm)-Sl'. Prc· 
s1dentc, como V. Ex, viu, da exposição que fiz, quando discuttmos a 
Receita, ficou claro que era. uma. injustiça supprimir o imposto sobro 
o cheque; quando se cream novos impostos, isto é; quando n1Lo so 
cobra. o imposto sobre transacçOes avultadas, sendo que muitas yeze> 
?.ímpo::.io é de iOO réis ssbre iOO, 200, 500 contos, e supprime-se cs..<e 
tmposto, que dá renda extraordinaria, ao mesmo tempo que propomos 
a creaça.o do imposto de transito .. O absurdo é completo. 

O SR. MAurucro DE LACE'D.DA-0 argumento principal é este: si na. 
terceira discussão a ComisSão tem o poder de reduzir'a Receita. 

o SR. NIClNOR NASCIKElfrO- Essa . emenda não póde S61' votad~ .. 
Sr. Presidente, suppril' o imposto sobre o endosso é, como disse o 

· nobre relator da. Receita, uma fôrma de interpretação. Qua.nto ao 
. cbeque, porém, o absurdo é completo, e · a emend11. é anti regimental, 

porque v. Ex •• que está agora me negando o direito de dividil' a 
emenda , pelas disposições do regimento, nlo pode deixar de retil'al-a 
da votação, porqua.ntó ella reduz a. receita em terceira. discussão. E' 
o que requeiro a. V. Ex. . 

O art. 25i. § i 0
1 diz que na. terceira. ·discÜssão nii.o se. admittit'[o 

emendas reduzindo aRécei~. (Muito bem). . , 

O Sr. Presiden-te - Em virtude do que diz o § t• do 
a.rt. 254, do Regimento, elimino da votaçlo a emendá, que eonstltuirâ . 
projecto em separado. · 

· Approva.da a seguinte 

EliE!(DA DA COKMISSÃO 

N. :!.6 

1\ adminiStração, de aceôrdo com o Presiden-te rlo Banco do B!'asil 
e o director d:i. Carteira de Redescontos ·do mesmo banco, entende 
necessa.rio, por motivos que dizem respeito á circula.çilo monetal'ia., 
seja. fixado o mini mo do juro para o redesconto bancaria, minimo de 
que nao cogita. a lei deU de novembro. 
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O Relator deste parecer entende que essa me.dida. é da. maio!." 
convênieilcia. porque tende a pôr obice ás emissões continuas de papel 
inconversivel, mais crescendo os males já. notorios decôt·rentes da in
tlacçl!.o monetaria que está a concorrer para. a.ogroentar os preços 
das utilidades e para baixar o cambio. Segundo o criterio do Rela.tOL', 
a. taxa de redesconto seria, no minimo, de 8 •;., afim de que a cat·
tei.J.·a só emittisse quando o juro corrente nas pra .. as excedesse ne 
i O •f •• A administrac;ão pensa, porém, q lle o mínimo deve ser de -5 •;., 
com o que a Commis.;;ã;o concorda, apresentando a ;;eguinte emenda: 

Art. . A taxa. de redescon to de que trata o art. 9°, § 1• do 
decreto n. 4.i82, de 13-·de-no\'embro de ~920, será. fixada no minitno 
de 5 • I o• ficando o limite m:~ximo da. mesma. taxa a cl'iterio do conse
lho de administração da carteira, a que se refere :1. mesma lei. 

Votação da. seguinte emenda da Commíssão: 

N. i7 

A administração para o fim de bBm zelar o p:~.ttimonio naCional, 
representado pela Fazenda de Santa Cruz, cousidera neeessarlá a pro
videncia constante da seguinte emenda, organizada pela Commissão,. 
que a. submette á. Ca.mara.: . · 

Art. o~ aforamentos dos terrenos da Fazende Nacioual de 
Santa Cruz continuarão a ser feitos de accõrdocom o art. 3°, leftra d, 
da lei ·n. 741, de 26 de dezembro de i 900, e dispositivos anteriores, 
J'elativos áquelle propt•io nacio.oàl, ficando vedado o resgate dos mes
n!Os aforamentos. 

O Sr, Nicanor Na.saci:znento (para encaminhar a vo
taçcio) (")-Sr. Presidente, a emenda 1i diz o seguiute: 

t<Art. Os aforamentos dos teiTenos da Fazenda Nacional 
de Santa Cruz continuarão a ser feitos de a.xôrdo com o .arti
go 3°, lettra d, da lei n. 1'-i, de 26 de dezembro de i900, o 

. dispositivos anterio1·es, relativos áquelle propt•io nacional, fic:m
do ''edn.do o resgate dos mesmos aforamentos.)) 

Como V. Ex. vê, a. etnentla incide, precisamente, no mesmo de· 
feito da anterior. Contrariando o art. 25~ do regulamento Interno ; 
dispOe sobre direito substantivo, crê& a legislaçl!.o permanente. V. Ex., 
coberente como tem sido, na a.pplica«ão do Regimento, não pódeftei
xar de retiral-a da votação. Nao é or~mentaria. Accresce que nlio 
transcreve o dispositivo da lei, conforme o Regimento exige. 

O S:r. Presidente -O Regimento nllo impede a. acceit~ 
çllo desta emenda., por falta do esclarecimento a. que allude o nobre 
Deputado. A Mesa. poderia. recebei-a, mesmo sem a transcripção; que 
póde ser feita por oocasia.o da vota~o, "isto que nlio altet·a o sentido 
11a emenda. 

/ 
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Quanto á. emenda em si, propriamente, a Mesa· considera-a regi
mental e vae submettel-a á votação, salvo si o relator da receita qui
zel' retiral-a. 

O Sx~ NrCA.Noa NASClMENro.,...-O.Regimento é peremptorio. 

O Sr. Antonio Oarlos (") (para encaminhar tL l!otacão) 
-5r. Presidente, divirjo do nobre Deputado pelo Districto Fooerar; 
a minha impressio é que & emenda é inteiramente regimental. . · 

O SB. NxCANoa NASCIMENTO- Dá. a. fórma dÓs aforamentos. 
O Sa. AIIroNio CAm.os --'Tal e qual ; eÍia zela pelo interesse da. 

receita publica, que tem a representação em um rotulo respectivo, 
decorrente dos aforamentos dos proprios na.cionaes, proc11rando zelar 
esse titulo da Receita. Si é certo que proeura zelal' esse tit11lo da 
R~ita. mais não faz do que modificar a legislação vigente. para Q 
fim de vedar o resgate dos mesmos aforamentos ... 

O SR. Nrc.umx NASCI!tiESro _;Direito substantivo .. 
O Sa. ANTONIO C&RLos ... -e isto é conveniente aos interesses· da 

l'OOeita. . . . 
E si, pelo regimento. todos os assumptos relativos á receita. pu

·blica devem se inclui!:" na lei respectiva, esta disposição está perfeita· 
mente colloca.da. (Muito bem ; muito bem.) 

. Approvada. a. referida emenda n. 17 da Commissão-. 
Approvadil.s suecesilivt}mente as :Seguintes 

:EM.SNDAS DA COM..\'I:•ISSÃO 

N. 18 

E' rep.ut.ada -convenienLe aos inte.resses do Banco· do· Bra
sil de qu~ é maior accionist.a o Thesouro. NaciO'llai, a proro
sação do prazo relativo ao emprestimo de 50. 000 aonto~> 
que lhe foi feito em 1915 _ Pilr isso ·apresenta--s-.! jl.- seguinte 
emenda:· 

Art. Fica prorogado :por mais cinco anno<; o prazo 
para. amortização do emprestimo de 50.000 eonw:: de réis, 
i'eito ao Ba'Ilco do Brasil, em consequencia. da lei n. 2. 986, de 
2S de agosto de 1915, ·· 

N. 19 

Considerando que a organização aetual <las Ca)xas Eco
nomieas transformou essas instituicões, que podc-.m e devem 
.tet• :fins visando .precipuamente o desenvolvimento da eco
nomia nacionlll em apparelhoFl destinados ~u augmento ccn-

. tinuQ da divi.da flurtunnt~ da No..çi:io; 

(-) Este discursp não :foi revistÇl pelo ol'!ldQr •. 
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_ Considerando que esse regimen nãu póde nem: deve pre-
'':ti~Mr .por contrario aos interesses naeionaes: · 

Apr~-~enta. a Commissão a seguinte emenda : 
Ar L. Fica o Governo autOTizado: 

· A ·reformar as CaL~as Economicas :Eederaes. defininde:~ 
melhor- a sua autonomia e autorizando-as a ampliar, com ·a:s 
Mvidas gara,ntias, a sua esphera. de operações: · 

Votação da segui·nf:e 

IDti&~DA DA COMlM1SSÃO 

N. 20 

Considerando que convém continuem em vigor a_, dispo .. 
13icões orca:me.ntaria.s de 1918, qu:e autorizam a .modificar im-. 
:))()Stos de importação para evitar t?-ust, a arrecadar a. renda 
do Lloyd e .a despendel-a no custeio dos respectivo:. serviços. 
a regulamentar a export.a.Qão do Oll'I'q e outros metaes e a 
reorganizar, sem anJsmento de .despeza, a Inspectoria de Se
guros; 1 

Considerando qu:e convém igualmcente continuem vigentes 
as di-sposicõ:es orçamentarias de i919, que au.torizam a com
pra ·de ouro e prata d e produccão ·nacional. a fisc().lização do 
cambi<>, a celebração de convenios commerciaes, e a~ que dis
poem sobre despacbi>s ad valórem, sello .d~ remes!,a de :va
lores o í>pe~s de eredito; 

A Commi:ssão pro.põe a s eguinte emenda: 
Onde c<lnvier : 
Art. Continuam em .vigox: os art.s. 2•, n~. vm e IX, 

63 e 74; da lei n . 3.644, de 31. de . dezembro de t918, e •· 
:trt. 2•, ns. VI, 'VII, 'VTII (apro,•eitando o pessoal que ora 
~erve na fiscalização) e pc, 26, 27 e 58 (pcden'do as opera.- / 
('{ies ser a prazo longo, a Juizo d~ Governo) , da lei n. 3. 979, 
de 31 de dezembro. de i9i9. 

O ·Sr. Mauricio de Lacerda (pa1'a encaminhar 
a 1lOtação}- Sr. Presidente, vou apenas ler a emenda, visto não 
poder pelo meu estado de saude encaminhar a votaçã.o. 

Peço a V. Ex., zelador que é do nosso regimento, a. sua atteoção 
pa.r a. o nlodo por que ell& está redigida : 

«Continuam em vigor os arts. 2°, ns. VUI e LX, 63 e 74, 
lia. lei n. 3. 64-i:, de 31 de dezembro de 19t8, e art. 2, nu
JUGros VI, VII, VIII (aproveitado o pessoal que ora serve nil. 
ti9Calização) c lX, 2G, 2i e 58, (podendo a.s operações ser A 
prazo longo, a juizo do Governo}, da lei ·a •• 3. 9í9, de 3i de 
de11em.bro de i9i9)., 
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1 aNNAES DA .CAWM 

, Como vê V. E :c., a emenda. é um verdadeiro logogripbo; nlio so 
sabe bem o q.ue a Camara va.e · votar. -

A emenda se refere ·ao Lloyd e o outros interesses capitaes da 
administração; e., eu, embora muito confiando no zelo, na honra e u;~ 
probidade do illustre Relator, não posso por ella votar, por' isso que 
as leis nã.o se votam ~m eonth\nça., nem em homenagem ã.s qualidades 
dos seus proponentes~ . 

Assim, p~diri.a a S. Ex., agora que estamos nesta phase do pro
cesso legislatiYo, a. retirada da emenda. fazendo eu o protesto do 
por ella. votar si vier bem explicada. do Senado. 

A emenda está em numeros romanos e em algarismos, e, pelo 
Regimento, nã.o pó de ser subroettida á. vot?-Çã.O. (Muito bem,) 

O Sr. A.n:toxrlo Oarlos (")(para encaminhar a votação) 
- Sr. Presidente, sou realmente calouro eni aSS\liDptos regimentaes, 
qualidade essa. que se poz em relevo outro dia na Camara; mas,' neste 
caso, só quem se apegar excessivamente á. lettra. do Regimento, é que 
póde considerar anti-regime~ta.l a. emenda. nos termos em que é 
apresentada. 

O intuito do Regimento, quando e..·dg~ que, ao lado dos projectos 
ou dos dispositivos revigorando leis, se diga. qua.l o assumpto da lei 

_que se revigora, ê facultar á. Camara que el!~ conheça. aquillo quo 
vae votar. · · 

A emenda. é precedida. de consíderanda nos qnaes enunci~. os 
assumptos a que se referem os dispositivos que se.revigoram. 

A Commissli.o de Finan.ças diz o seguinte: . 

«Considerando que cotivérn continuem aro Yigot· a.S dispo
sições orçamentarias de i918, que autorizam a modificar im~ 
postos de importa~o para. evitar trust, a arrecadar a rendu do 
Lloyd e a despendel-a no custeio elos respectivos serviços, a re
gulamentar a. exportação do ouro e outros metaes e ~ reorga
nizar, sem augmento de despeza.. a lnspectoria. de Seguros; 

Considerando que coovém· igt1almente continuem vigenLcs 
as disposiçi\es orçamentarias de i919, que autorizam a. compra 
de ouro e prata de producç!io nacional, a fiscalização do cam
bio, a celebrac;ão de canvenios commercia.es, e as q\le dispõem 
sobre despachos ad valorem, sello de remessa de vlilot•es,. e opc-
raçi5es de credito.» · 

Parece que a exige~cia regimental está intei~amonte sat~eitu. 
·Creio que o uobre'Deput3do pelo Estado do Rio ao IJróduztr ~s 

suas considera.çOes, não .ha.via tomado ainda conhecimento dos co1m· 
deranàa. que preceder~ a emenda. (l}•Iuito bem.) 

O Sr. 'Nioa.nor Naseünen-to (pa1·a encaminha1··a 
'Votação)- Sr. Presidente, o Regimento anterior por uma indicat(ào 
approvada. unanimemente pela. Camara, declarou qae as emendas da
verão trazer comprid:tmente escripto •.• 
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·o Sa. PAuto DE Fno.!ITL'\ --:- V. Ex. me permitta. um a.parte? 
Mesmo que fosse isso regimental, só porque ass.im e\'itaria o trus.t, .· 
convida. passar por cima. de todas essas formalidades·. . 

O SR. NxcANOlt NA!!CDI[ENTO -De modo que, nós verificamos quo a · 
Mesa. se encontra n<l. seguinte ditl!.culdade: de um lado a lei expressa 
e de outra o corpo do delicto de qqe ella está -violada. Se nós susten
tarmos eom .o eminente Sr. Deputado Paulo do Frontin, que o Regi
mento não tem importa.ncia., doutfina que parece adopt.ada pelo noyo 
lcade!· do Governo... . 

O S!l. PAULO DR FnoNrn; - Considero satisfeito, o peosamento· do. 
~~~~ . 

O Sn. NrcA~OR NASCDm"iro- ••• por um sopbysma.de coiJtoruo a. 
Co'mmissã.o de Policia. terá perdido a. sua autoridade moral para 
impor o. Regimento aos Dep-utados. Estou de accõrdo com a .emenda., 
visto como, ella. é util . . ·Entendo, poréw, mais que ninguem, que a 
Comnússão de Policia deve cumprir o Regimento. Mas innnmeras 
vezes a Commissã.o de Policia tem interpretado o Regimento em sen
tido contrario. A despeito das consideranda explicativas que precedem 
a uma emenda, quando elia. na.o tt·az explicita a. sua materia, a. 
Commjssl!.o de Polieia. tem por intermedio do seu venerando presi • 
dente rejeitado as emendas doo Deputados que assim a for
mllla.m, 

O Sa, CosTA REGo -- V. Ex. agora, está. regi mental, m;tS, no 
começo, V. Ex. queria falar contt·a o Regimento. (Risos.) 
. O SR. NtGAl'iOR ~ASC:DlENro - Estou começando a ap1·ender o. 
Regimento. (.Riso•.} 

Em taes termos, nada. tenho a oppõr visto como, ~tou de accôrdo 
com a. emenda. em sua essencia. Acho apenas que a. formula. vioia o 
Regimento, cuja guarda entrego ao nobro presidente da. Camara, em 
quent muito confio. (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Presiden:te -· A Mesa. tem chamado. sempt·e a 
attenção dos Srs. Deputados, para essa disposição regimental, pa
dind<>-lhes que transcrevam nas emendas os aL'tigos de lei a que se 
referem; mas não tem, por esse moth•o, recusado a. acceita.r as emen
das, mesmo porque, na redacção, póde isso ser feito. 

O SB.. NxCANOR · NASCU.lENro - Acccitarei a observação de V, Ex.'; 
para os casos futuros. 

Approvada ·a. referida emenda n. 20, da Commis~ão. 
Approvada a seguinte 

EMENDA DA CO:Ml\l:ISSÃO 

N. 21. 

Sempre so ·entendeu que as. pen~ões de montepio. conce- .• 
<lidas aos successores dos funcc10nar1os do Corpo DJploma
lieo e Consular teriam de ser éalculadas, cumpridas e pagas , 
~Dl mil ~éis papel, e não ouro, sem embargo do pBgain~to d~ · 
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venciJ.nen~- de.~sa classe . de_ funcç:ionarios . l>er fixado c pa;,'(J 
em mll .re1s ouro. Esta ultima s1tuacão dt!corr·e do facto dr 

.que o d!Piomat.a ~ o consul tem da perma:r~ecer fóra <lo .11a.iz 
«; que. nao. se -:·mflc;t. com aquclles· qu.e, po~· morte de . taei 
iunccton~It?S, mvestem-se ·do direiío ás pcnsõe.'>. l\Ias r~~ent"
mente, _r01 mterpretado de modo divcr~o ') regulame-uru ~i ,: 
montep1o, sendo ca.lculada e concedida a 'lensão etP. mil 1-,1·" OtlrO. · • "" 

. O prej~izo ~acorrente para a Receita Publie~. d~ tac5 
de?lsões, é mcaleulavel, e, para tl fim 'Je ;.·estaurar a verd<t
deJra compt·ehcnsão do texto le.,.al.. anresent.a-sc a 3"'... · • emenda: " .,... · .. .,uw.e 

Ouue convjcr.: 

Art. A:> pensões d_e monLep10. que eoubercm a viuva 
.., aos s_uccess9r~s dos . .fuucmonarios do Corpc. Dip lomalico e •.JI) 
Consular serao ~alentadas e concedidas em mir réi~. papflL 
cç_mo SCII?Pre o fotalll; e ~sulta da exacb:\. interpretação ·:lati 
le1s relativas á matena. · ·. 

Votacão da seguinte emenda · da Commissão :- -

O Deputado l\faccdo Soares apresentou ~1o Re!alo1· a emen-. 
da abaixo,· contra a. qual, ouvido o Governo, nada . foi objecf.a
cio, a este :parec~ndo que se justifica sua approva(t:_i.o. A' vi~ ta 
no que a Com missão perfilhai subrnettendo -a á 3pprovarão d:t 
·C'amara: 

Onde eonvi~r: 
O Governo poderá ~cder a titulo de a.foram~nto ao Cluh 

de Regatas do Flamengo, uma área de terreno na praia Ver
melha, comprehendida entre a Urca, a ·enseada. a rua d:~ 
Saudade e o terreno cedido a. mesmo titulo ao Ciub Hyppico 
Brasileiro, c em identicas condic;.ões desta ultima referida 
concessão. O Club de Regatas do Flamcngn dem~rca1·á ncssl! 
Joc:al á área ne<'.essaria á cons~ucção de um grande Sladium. 
;para jogos athleticos, que dev-erá estar conclu'ioo em i 92:!. 

OSr .. Ma.uricio de Lacerda,:_Sr. Presidente, àll· 
·rante a discu5sã.o levantei ilma pequena questão de ordem e · agol'a 
ne sinto um pouce> tolhido em reproduzil-a, porque se ·trata de u~a 
emenda. de um companheiro de representação. Portanto, peço vema 
para insistir oessã questão. Pelo Regimento, os deputados devam 

· ap1•esentar as suas emendas no plEmario, durante a discussão dos o•·
çamentos, que ficãin sobre .a mesa, por um espaço de tempo deter
mina.do. A Commissã.o examinará. essas emendas se ellas forem enca.· 
minhadas pela Mesa. porque a. reforma Carlos Peixoto tornou a Mesa 
lml& espeeie de poder revisor das iniciativas dos deputa'dos, em mate· 
ria de receita óu de despeza publica.. · 
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Ora, pelo precedente que fica estabelecido coro a. presente emen
da., qualquer deputado póde desprezar o prazo da. aprcsentaç1o das 
e~~~endas em plen:u'io, e entregai-as partícula.t·mente a.o relator que 
as onca.miuba1·á pela., Commissão . 

Qual a. principal e.rigencia do Regime_nto que fica assim. elidida t 
A ~ autoridade da. Commi'>-sã.o de Policia., principalmente a. de presi
dente dessa commissão, pat·a um ex:aml} prévio de.~:;as emendas quau
to a anti-regimentalidade das mesma~, de tal sot•tc que V. Ex:. . fica. 
tambem n& posição de , diante do parecer da CommissãO de Fioau
ça5i acceitando como acceita. essas emendas, o.ão poder repellil-as da 
apreciação e consideração do plenario. · 

Assim, levantando essa questão de ol'dem perante V. Ex.. p:tt-:1. 
atlirmar o precedente e:;tabelecido, se o~;; Deputados só podem, caso a 
emenda. seja submettida ao sulfragio do p)enario, apresentar as 
emendas de accôrdo com o Regimento ou com este p1·ecedente aeceito 
pelo honrado Rela.tor da receita., os Deputados podem individual
mente ou priva.da.meute eucaminba.t· por suas mãos á.- Commiss:io de 
Finanças, qualquet• emenda á. considera~o da. commis:>ão, osea.paudo 
assim á. fiSCiJ.lizaçfr.o da. Mesa. (Muito bem ; muito bem.-) 

O Sr. Presidente.:._o Deputa.do póde apresoutat· eooeÍuias 
e sub-emendas, uma vez que a commissã.o ndopta. a matel'ia. da. 
emenda. l~oi o que fez a. Commissão de Finanças, aliás, com emenda 
dQ 8r. Octa.vio Rocha, que é membro dessa, commissã.o.· 

O Sn. MAulUcto DE LACERD.\-~ão apoiado. A emenda é do Depu-
tado Sr. Macedo . Soares. . 

O Sa. PRESID&!~TB - Applicarse abi mesma. razão. O Deputado 
póde pet·a.nte a Commil;são de Finanças, apt·esentar em'endas, e, se a 
çommiss:l.o, as adoptar, ella.s ficam como sendo da commissao. 

. O Sa. NlC~U~Oll N.A.scnn:no-Daqui ·por diante apresentaremos as 
(.inenda.s na coilllirisSii.o.para evitar contt•ola da Mesa. 

O Sll. P.!U:SIDENrE- Todos os· Deputados de•;em a.present<1t: á Com
lUissAo de Finanças ~ suas emenda.s. 

ApproYada a refeTida emenda n. 22. 

Vot.ac.;ão-da !;cguiuLc 

El'viE:-D.-\ 0:\ C.Ol\!MISSÃO 

N. 23 

. O -Deputado Octavio. Mangabeira apl'esenwu ao Relator ; 
-para. ser -presente á Com-missão, ~ emenda que segue . . SobPe. 
o assumpto o· Rcla.tor, opinapdo sobre o projecto n. 44~ A, 
()c 1920, deu parecer favoravel.. 

A -Commis::;ão que opina tambem favor-avelmente á pre
ten~ão da. Cruz Vermelha Brasileira, faz sila a emenda e a 
submett~ á !1-PPro:vação d~ ea.mara. . . 
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~Fica <!Oncecilda á Sociedade da Cruz Verme1h;a. Brasrlcird. 
autorizacã~> para e::d~ahir uma loteria du.rante as festas 'C!o 
Cenlienario ~a. Independenci1l, em f922, .com isenoã.o de quae~-
quel' impostos . ~ · . . .. . .: - . 

·o Sr. Veiga Miranda. (para encaminhar a votação n·· 
- - Sr. Presidente, já adduzi, P!ll' occasia.o da discusslo do Orça.mcnoo 

da. Receita., algomas considerações sobre a.. emenda n. 23; tive, 
então, o ensejo de deelal'ar qne me merece absoluta sympathia o 
favor que o projecto n. MS, pretenda conceder.. á. Cruz Vermelha •. 
Nl!.o houve na. mi!}ha. intervenção, na. marcha do projecto n. US, o 
menor intuito de obstar que f<JSSe. ·concedido· esse favor a uma. insti
tuição que todos reconhecemos ntil; benemerita e patriotica. Apenas,._ 
Sr •. Presidento; apresentei uma. emenda que tarobem me parece me- . 
recedora da. sympa.thia da Casa, e este projecto desapparecen da cir
culaç!04as nossas se550es. Yem a. emenda. 23 incidindo nas observa
ÇÕeS que o Deputado Sr-. Mauricio da Lacerda. acaba de fazer sobre a. 
de n. 22, de que não me valerei, já que a Mesa resolveu a. respeito 
disso; direi apenas qne, tendo durante a discussão, declarado que ia 
requerer que essa. emenda fosse destacada para constitirlr projecto 
em·separado, "julgo-me, entretanto, dispensado de. o fazer, porque 
vou appellar para a probidade do nobre relator, esperando que S. E;~;. 
expontaneamente a. retire, porquanto, essa. emenda. é tambem infrirl
gente, perfeitamente infringente· do nosso regimento. Tenho obser
vado, para. felicidade nossa, que durante ~trabalhos de hoje, ore
querimento tem mantido preponderancia, tem sido .respeitado. 

O Sn. M.a.muCio DE L.&.cmíu .. - Vou fazer a principal objccção 
quanto a ~J,nti-regimentalidade. ' o projecto prescreve na. lei a.nnua. 
para. i92i, disposiçOes que vigorarJ.o em i.9221 . 

O SR. Vm:G.e. Mm.AM>.&.-Já declarei isso durante a discusSão. 
O SR. MJ..t!BICIO n"E .IJ..CEB.nA-Porque no mais .é boa.. 
o Sa. Vm~A i\fillA.,""IDA:-0 art. 252, letra. g, ~o Regimento, diz: 
«Nã.o serão admittidos pela Mesa, mes~t~o em fórma. de autoriza-

<'.ão, quaesqner emendas que. em-geral. ô..írecta e precisamente nã.o 
caibam em leis de orça-mento, a. qual deve apenas mdica.r, especifi
cadamente, com prec.isã.o e clareza, 9 total das receitas cuja arreca
d~ se autoriza e o da.s despezas a realizar dentro. do exercicio fi nnn-
ceiro». .. . .. 

_ Por isso, Sr. Presidente, é que espero o gesto espontanao do 
mostre relator da receita,- retq-a.ndo ·a citada emenda. que infringe o 
Regimento. · · . 

Longe de mim a. idéa. de me .. querer oppor ao beneficio que so 
pretende conceder á Cruz Vermelha. Brasileira •. Ni.o posso concordar, 
entreta.nto, com a maneira. -de se afaStaram os Deputados, para ntio 
colla.borarem .nessas medidas. 

T9Jlho ditG. 
(Muito bem; muito bem}. 

/ 
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SE8.SÃO El\! 23 DE DEZEMERO DE 1920 

o Sr. A~_.lll.a.ndo B.:u·la.1n.a.qui ( j:)(tTIL Cl!~(tmiof~.~u 
1, L·ataçáoi- S1~. Pt·esidentc. sou a t1t•.n· do pt·ojoct.o qnc manda t:on·
ccdcr <L Ct·uz V.cnnclha !Jra.silcir<~, lllll<t loteria pa.ra. ser cxt.t·:tll irl a .em 
1!!22 ... 

tJ SlL VEIG t. l\111\.\~llA - l'rojccto c1ue infelh:ruontc élcsap-
parcc:cu. · 

O Sn. :\[AUIUCIO nr: LAGt:RllA- Un1 dos autores. 

O SR.- An:u,\:XDO B unL.\MAQtH - •. . por occasiã.o do ccntcnario ãa 
lndcpendcncin. do Brasil . Digo que sou lllll dos autores c faço inteira 
ju>ti~a ao.semimento de mct~ '~~:::ente a.mie;o, r1obt·e Depu tado por 
'::i fto P:~.ulo, ruas tico perplexo ante a nicdicta. que S. Ex. pt·o~e, 
IIICSIHO qi1c ella tenha todos os fundamentos rcgi11•cllt:tes rruc S. Ex. 
apr•nt.a. 

11 t:i1: . VmGA J:llJHA:XfiA - ~;io V<.<it> 111ot,ivo !J<Lt'<t •: .. ; sil, divcl'gcncia 
de V. E~ porqul~ o projcc~o conquúa fa.vorc <.: ido. pcl~ls symp<ltllia.s 
;;cr;u;s d ;l Cam;1 r a.. · 

u SR. NrcANOlt N,\Sf1!lllll"TO - Aiu.da pode ser v'JI~udo c,;;tc armo. 

O 811. An~rANOO BnnLII.illAQUl- Não duvido de certo, repito, que 
o projecto tenha não sõ a. <tcquiescencia. do nobre Deputado por Sã.o 
P;mlo, como da. unanimidade. desta Casa. 

Nã.o .fui autor nem siquer insinua.dot· t:: nem conhecimento t ive 
desta emenda apresentada pelo meu prel!:ado amigo St· . Deputa.•ic. 
Octa.vio Mangabeira., mas convido a Cama.ra a. se f30tiocar na. sit ua.çà.lj 
c vcl'ificar que, retirada a emenda· ou transformada clla em pro
jccto.. . · 

U Sll . VEIGA MmANO.o!-~Não pt·cd sa. tmusfonnar pot·que j á exi.st: 
p1•oject.o. 

O Srt.· ARUA:'iDo UURLA~UQU!-- ••• rm tllL'almente nã.o podet·á. t eL' o 
seu curso legal nos poucos di:Ls q•.1e !'estam de sessão. 

v. ·Ex. tem toda.razã.o, e eulamentoque a commissão nã.o .te
ub da.do andamento ao pt·oject.o. Quero, pon~JU, deixa1· a.ccen
tuado que a emenda. coucede o que pede o uobre Deputé!-do. 

O Sn.. VEIGA l\ImAl'\DA-Tcm qu~. w nceclet• sob peua de matar o 
r~.g!mento. 

O SR, AnMANDO BunLJ MAQu t -- E~Lo:·u - pt·ofmtda.mcute cldmira.do 
ih:. intd.nsigencia do meu uobt'G amigo .. . 

O SR. VEtGA :\lm.\ i'iDA- Tc lll moti\'os para i:;.,;o, pQrquc é uma falta 
de lealdade. -

O SI\ . Anu,umo BuuLtillAQUr - N;~<) posso cntra.L'' lll:S::il~ t.uneno; . 
:il>•.mas digo qm: ,para faze!' um hcue tit:il), fo:>i que . .. 

O Sa . VEtG,\ i\ltRA:<DA- V . Ex. disvtLlo tt emend<t sot:. _o ponto de 
>ista. regimentaL . 

O Sa. Ani>.!A.NDO BuRL~MAQut-Eu uii.O entro ua mateda gst·a.l sob 
este <LSpecto. 

C. - Vol. XY. ~ 
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O Sn. VEIGA MmANLIA-E' o princip:tl e em fóco; o mais 6 •li:;. 
pcnsavcl porque todos nós somos favora.veis ao pt·ojec~o, 

· O SR. An~u:-;oo BoRLAMAQUI - Começ~) a crer que fiz mal em 
r.ornar pa<·t.e na di5.;ns::ião. por.que o meu prezado amigo, de iutrat!.:>i
gentc; está. se toruaodo into!ct·aute. (não apoiados}, sem me ·deüar 
::;i quer expre,~:u· o modo pelo qual· queria fa.~er um a.ppello a. S. Ex. 
plll'a. quo uào victimasse a Cru;: Vcrmelh;L Bra~ileira., por uã.o {J•:>:lor 
fazer a um iu~tituto, de igual bcuemereucia, como é aquelle cem~ 
::;t:mto c.la emenda pot• S .. Ex: -aprcsent~tda .:. 

O Sn. VEIGA Mnu.!VDl\ - Votarei pela emenda. 

O Sn. AnKANuo l.hmu~r,\Qm - Quel'O dar a:> razões por t!UC foi 
apt·eseut.ado em 1920 um projacto que devet·á. produzir :;eus ell"nitos 
em i~22. E' J>Ot'que o as:mrupto exiho e3tudo::: prepal'atorios e sl fo:;
semos deixat· para. i921 ou Hl22, com a. lentidã.o ~:om a lentidão com 
qu~::cort·em todos os projeetus ; o tJUC aconteceria é que tcrio.t~US 
difficuldadcg sem conta . 

C ma vc;r.; p01·ém, que o nobre Deputat.lo pol' S. !'a.ulo me vro
utette cmpregat• tl1da. a sua in!Iucucia par:t que este anno o pt•Jjcdo 
11. -í-.}8 A st: convetta cw lei , só tenho a. dizci' que lamento te1' apru
l:iE!Ütadu esse prl!iectu au l'a.rla.mcnto •. cancedeudo uma. loteria ;·, As
:;rycia•;it(• d;L Cruz Vel'melha., au- Instituto de Protecçll.o á Infancia, 
cada. {lna.l.disputando ... 

O Sn .· V~::wA ;\IIRAI'(D.\ --Não a.poiado. uão se dhputaUJ. Ambas 
são perfeitamente dignas desse favor. Não quero impedir a pa~sagcm 
da. •:menda. O que eu qw.wo é que não se p1·ejudiquc a idé;L coutid<L 
na (;rueud:.r. que otl'ct·cci :w pt·ojccto 11. g,.i-8 . .< · 

O SI\. ·AMI.\.'HIO ~u_J\I.AlrM~tli - Não ti?: uma uuica ob~cn·:u;fw :t•J 
1uod•.1 pelo qu:tl '' llollt·ado Deputado p•.ll' S. l'aulo está pvndo :r. IJUl'.:;· 
t<l.u.- faço t•JCl:l. ju~Lit,:~t aus :;unt.imcnto5 gcnct·o:;o:; uu meu itl tt:;trc 
:LUUf)U. 

O Sn. \' J::!G,\ ~IuusuA - 'E não Hte faz favo t• ncn hum . 
O Sn • .-\.n)IA:-tDO BunLMtt.QUl- Declat·o, porém, que os JUilt.inr.; 

que me lev:LL'<Ull a apt•e:mntar o pt•ojccto fot•am mutiyos de ordcnr :! 
podet· lcYaL' outt•os collegas a. multiplicat·cru as emendas no mc-;JUI) 
~nct•o pa.t·a, outt'a:; itlllllltlCt':t~ as:>ociações ou institutos iguahuontc 
aígnos do appla uso e da pr~1tecçã.o da. Caruara. 

Appt·ovaua. a. cmcmht, rc~tt·ingimo~ v f<LV\11. iLquclla. que teve" 
Pl'iol'idadc da. idéa . 

. (Uui!o bem; rnuito b~ut.) 

O Sr. Pu.ulo de Frou.tiu. ('j !.[JI'IJ·rt r:n r; ttmitlio.l'' '' 
t:ota~tw)- .St·. l're.-;idcnte, sinto c.lin~q;it· prat'udJ.mcut.u d:t ,,pinLL" 
do honl';Lc!o Deputado tkH' S. Pa.alu. A qnc>tlo tc•n duas !':.tetH, d•: 
baixo di!-S quaus pódc l:'C l' cncat'ad.:~.. A (H'imcim é l'clativa.. :i. tli;
posic,-.ão regimental ; a segunda, á fut•m:t c.~(ICdal em que foi ap:·c:;eu-

( · ' Es te r.l i:;c.:ur:;u uã•J fui n~vi::;lu vdo oradot' . 
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r.arln preliutimt._rrueut.e •) ~bjc~.;l:t'1 d1.;~\·: 1 cn;çnti:r . a qucstã•• dç, crJnsti
tuinrlo ltm pt'OJecto e:>pccwl, _t\~~· lmn<io t\lll~fllh. a _e~,_~ fH't1_íeetn, quu 
ainda. u~o teve pat•ceet· cnrrtttdv pcbr. Loumus"ao de Fina11ç:ts ;; 
!'cspeito. 

O Sn. VmGA !llmA:\UA- Oc&lc o diu. ·z:~ de HOVcmbm. 

O Sa. PAuLO DE FROI\TI:i - Nf~o tenho de defender a. ComH;i~s;·~,J 
Llc finanças, cujo tt·a.balbo oxba.ustivo é ele todos conhecidu •. 

Si ;1 Cornmissã.o de J.'ioança~, IJ•>t·tanto, por intct·mcdio de nm 
de ~cus mcmhro:;, u St·. dcputl~do .\~angabeim, ap1·c~enton. por ·~; 1; ! '·· 
~iiio p11 Hcccit:t, liiU<L emenda relativa. a•J a.s:;uwpto, que em üe 11111 

pt·ojccto já. appt·ovado eUI pt·imeit'a. ~i:;eu:;sfto ncst.:t Ca:sa, uáo , vttio 
por q~c ba. de sct· ceu~urad? o pt·Of.;C~Imcn~o dc.-;:;a. Corn_mi:;:;ã•_,_ Apcn;,,.; 
navcr1a razão pat\ t t:.:SO st a JUedJda uao fo~e t·cgunental . (Nã<J 
apoiados. ) _ _ · . · · 

Nesta. pu.t'te, a:; lllterpt·cta.çõe$ podem \'ana.r. Nã.o faço prcv;t
leccl' o meu ponto de vista sobt·c o do illustt·e rollcg;L J)(.lt' Siio 
l'a.ulo. mas ::3. Ex. re~ uma. citação com a qual estou ínteinJ.mcutt: em 
desaccõrdo. 

Diz S. Ex. que o caso se cnquadr:t 11:1 disposiç;1o do ;u-t. 25:'!, 
§ ~·. letl'a fi, que diz <tque em gerai, dit·ect;L e preci:;anwmc não 
caiba:m em lei:s de or;:,:amento, <t qual deve apena:s indic;~.r, especifit:;J.
daruente, com preci:são e clareza, o totnl das receitas, cuja art·e
c~du.c.f\0 so a.utodza. e o das despezas a t•cn.Uzat· dentl'O do cxercicio 
financeiro-» .. 

Onde se contém a rcstricçii.o do exet•cicio tinauceit•o ~! 

O SR. VErGA MrnA~DA - De11t1'o do cxet•eicio financeiro. 

O SR. MAURICIO DE LACEM.\ - ls:;o não ct·a pt'ed.:so dcclat':tr, fJUC 
é da natureza da pt·opt·ia lei, que é :l.ll lllW-. 

O Sa. P.wLo DE FAO.:STIN" - O meu ponto de vista é 6:stu: «que 
directa e préci.sa.mente, ~ão caibam e m lei de orçamento!>; «dir~cta e 
precisamente" a medida.ca.be; e a got'<t. mesmo acabamos de vot.'!r a. 
refot-ma. do regulamento da:; caixas ecouomica.s. Portanto, a emenda 
está perfeitamente comprebendida. dentl'o da. disposição. 

U!ll -SR. DEPUTADO- Mas nü.o c t·ia. t•eccita. 
O SR. PAULO DE FAoNnN- Não tc.n que ct•c;u· .. rcccita, como o 

regulamento du. Caixa Hão cr~\ tambem. (Apartes.) 
A medida é perfeitamente regimental. A Ct'lt<: Vcrlllclha pede 

uma lotet·ia: oude se ó.sta.belcc~m a:s lotol'ias -~ Onde a.·Conuui~ii.o de 
Finanças ac:t.ba. de pt·opot· loterias ·? · 

Onde se tem proposto contractos de lot(lt'i<t que não :;e limitam ao 
cxet•cicio financeiro, que se c:>tcndem a unm ~et·io de excrcicirJs 
fumnceiros, senã.o na lei da receita ? 

Nã.o ha, portanto, disposiçli.o alguma, de ot•dcm regimental que 
ilupedisso a. acceitaça.o da cmeudu . Si o illustt·e rcpt·c.;;cnt;lnte du 
São Paulo c ó meu prezado amigo do Distriuto Fcd_(Wal ::;c descuidaram, 
ainda. tenho um remcdio: vlo ao Scua.do e peçatn que como aclditiyo 
i emenda. relativa. á Cruz Vet•melha, se ponha. uma. loteri;L pa.r·a 'J 
Instituto àe Assíste~ia. o P!"'tem;ão á lnfa,ucia., cujos met·ito~ sou o 
prhneit'O a reoonbeeer, e que se vier do Sanado, comprometto·we a. 
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votar a favor . Mas poL·quc VV. EEx. se descuidaram, nã.o deve sof
frer_a CL·u~ V~rmelha, que tem necessidade desta medida. , para. cotl· 
strUlr o edific1o que tem em const rucção, e que va.e ser uma. glol'ia·, si 

. o pudet•mos inaugm·ar nas festas do Centenario. O adiamento parl!. 
o projecto, que este an no não passará., impedirá. que as obt·us sejarn 
coacluidas, e é esta a razão pela qual acho que ;t medida deve ser 
votada pela Ca.mara.. (Muito bem ; muito bem.) 

O Sr. Vicen.-te Pi.ra.gibe r) (para encaminhar r1 
votação) - Sr. PL·esidente, sinto profundamente discoedar do meu 
eminente amigo, illustre representante do Districto Federal. Não me 
descuidei em absoluto, e declaro isto em attençã.o ao meu prezaoo 
collega. · · ' 
. Nã.o pensei, nem podia. pensat• em apresentar nina emcnd:~. que 
sou o primeiro a coasidet·ar anti-regimental. O regimento da. CILmara 
decla.ra que não :;erã.o acccitas emendas «que, em gel'a.l, dit·ccta e 
pt•ecisamente não caibam em lei de orçamentQ, a. qual · deve ape11as 
indicar, especificadamente, com precisão e clarez<~ , o total das recei
tas cuja arrecadação se autoriza e o das despe~:aS a realizar dentro 
do exercício financeiro." Pct-gunto: qual a receita que d5. es.>a. 
emenda? · 

Sr. P1·esideute , ha uma o.ntra disposição regimental pa.m a qual 
peço licença. pa~·a. cbam\1-1' a attençã.o do meu ·nobre amigo e colleg~ · 
pelo Districto Fedet•al. E' a do art. 252, § 2•, l~ttra d, que dispõe o 
seguinte: <<Com o caracteL' de . proposição principal, que deverão 

· seguir os tramites regimentaes dos projectos de leiD • 
. . o SR. PAULÓ DE FRO~TIN ·- O. das caixas economicas ê ni.uito mais 

proposição principal do que este d1~ Cruz Vermelha e foi votado agora. 
mesmo. · 

O Sn . VEIGi\ i\ÚllANOJ\- Ningnem r eclamou e por i~o passou . 
O SR . PAuLo DE Fnoxnx oo:- De veda ter reclamado e não o fc~ ; 

concordou. · · 
O Sn. VEIGA. l\[mA:SOA- Não me occor-reu. Demais: um abusn 

não justifica outro. 
O SR. VICENTE P.rn.AGrBE -O contra.cto das loterias autol'ir.ado 

· na. lei· da receita decl.at·a affectivamentc um;~ reccit.a que é distril>uida 
pelos estabelecimentos de caridade. 

O Sn. NICANOil NAscrME:-!'tO - E' nmu. autoti:tu.ção p;n·a fa.zer c<Jn-
t.t·acto dentro do excrcicio ~ . · 

. O Sn. Pt..uw l>E F n.o:'ITIN - M:;Ls, <' conLnJ.ct" nuuc;~ íoi feit.,, p:~r:J. 
um só cxet·cicio. 

O Sn. NICi\Nõl\ NASGI~lEN·ro - O m eu nobt•c ; mligo es.t:í. f;Lz•:nrlo 
. uma. confus<l.o: um:L n.utorizaç;J.o no orçameut.o [)at·a n~:.:er cou t.L'aCI", 
u,ma. ,-ez acceita e cumprida, é lei." Poço a p;tlavra . 

. (* ) Este discurso nã.o fni I'evisl•J pelo of~úot'. 
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O SR. VICENTE Prru.Gnm- Sr. Presider1te, ao lado da que:~,tiio re
gimental, h11·outro ponto que me eausa . . pt·o(undv. extt:anheza e é~. 
seguinte: foi apresentado o pl'ojecto n. 44S, que estabelecia. esta. 
loteria para a Cmz Vermelha; a esse pl'ojecto foram ;tpresentad:~s 
emendas estendendo o favot> a outros estabelecimentos de caridade, 
entra os quaes ao Instituto de Protecç.ão e Assistencia a.lnfancia. Foi 
o projecto para a Commissão de Finanças . 

. O Sa. V:EtGA. MIRANDA~ A 23 de novembro. 

O Sa. VICENTE PmAGIBE- Não ignorava portanto, a Commissã.o a 
cxistencia do projecto e da. emenda; na. ()CCasião, porém, de votar o 
ot·ç;tmento da receita a Commissão contempla unicamente a Cruz Vet·
mclha, deixando d,c lado o lnstitnto de Protecçiio e Assistencia. a In-· 
fa.ncia. . . 

O SI\. VICENTE Pn\AGIBE- Accresce que nós não temos o àom 
de ad>'inha.r. (Apoiados, ) Sabiamos que apt·esont:tda essa. <~menda fleL'Üt 
f:tt:llmente regeitada :pela Mesa. 

O SR. PAULO m: FaoNTrn- VV. EEx, teem ainda. o Senado onda 
podem incluir. 

O Sn. Nrcuoa NASCXMENTO - Lã. vamos eomp~u·ecer oomo pedintes 
qu:wdo podíamos aqui exercer u~ direito. . 

O Sa. PAULO DE FRONTIN- V. Ex. quantas ve:-.es tem sido J)e
dinte? Será mais uma vez para um Instituto de caridade. 

O Sa. VICENTE P.IRAGIDE ~ Fo~, portanto, um::r. surpreza. 

·O Sa. PAuLo DE FRO!'ITIN- .V. Ex.· quer fazer mal a. uma, porque 
não póde fazer bem a outra. Faça bem a uma e a outL':J.. (Sussui"TT.) 

O SR. PRESIDENTE-Attençã.o ! 

O Sn. VICENTE PrnAGmE-Sr. Presidente, Sl's. Deputados, meu 
nob1·e collega. e pl'esado amigo está, positi>·a.mente, interpretando mal 
mcn pensamento. 

O Sa. PA"!JLO DE Fnm;:rr!I'-V. Ex. deve votar pot· esta e tratar de 
obt.or pa.m a. outJ:a. O mais que pódc acontecm· G que esta tenha já. e 
:L (>llf.m d;1.qui a. seis mezcs. 

O 811.. VICEl'I"TE Pm.AGIBE-Nã.o desejo pt·cjudicn.r :1 Cruz Vertr!elha, 
vcr~l1a o pt•ojecto o vot:J,rci :t bvor dest:J, como d:t emenda., dando o 
instituto de Assi.steocia. á Iufancia. · 

O Sa. Osc~o.n SoAREs-Dividem tauto que aca.bam não da.ndo'cousa. 
nenhuma.. O que extranho é que <L Cornmissão de Finanças, conhe
cendo o projecto e a emenda. niio tivesse contemplado no orçamento 
da. receita. uma e outra. das instituições. 

O Sn. PAULO I>'E Fno:.'Tr!'i-0 que V. Ex. deve concluir é que a. 
Commissao foi a favor de uma. e contra a outr<~.. E' a unica conclusão 
que pode tirar. · 

O Sn. PJU:SrDI>N'IE-Pl'evino <lO nobr·e'Deputado que o tempo está. 
esgot:tdo. · 
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O SR. VICENTE PmAGlBE-V. Ex:. é testemunha que· os -aparte:; 
occuparam todo o tompo que o Regimento me facultava. Obedicmt~, 
entretanto, :í advcrtencia de V. F.x., sento-me. Pftdto bem.) 

O Sr. Nicanor N asci:rnen'to (') (pat•a cneaminh~tl' a 
~o14(:ão) - Si Y. Ex. ach:J. que o Regimento ainda está vh·o, pe~ 
licem.:.a para. ler o segtúntc : «Art. 25~ § f 0 • Na 3" díscus.;;ã.o nã.o :;c 
admittirão emendas que incidit·cm no § 2° do :tt-tigo :mtcl'iot·. nr.m :to 
que, de qualquet' modo, tendam a diminuir a. receita .•• 

Todas a.~ lotedas pagàm impo~.o d~ sello sobre os sem> bilhr.tl!;;. 
Ora, a. emenda m:mda qne P.St.'l. loteria !leja. cxtt-a.ilida. com .ísc~.fto 

de qualquer imposto. POl'ta.nto, esta. cmendn. tende a diminuir :l 
receit:l., qual, St·. Pmsidente, a da sella.gem dos bilhete.<;. 

E', portanto, uma emenda ft•a.nca., a.bsoluw, document:tlmcmtc 
ante regimental. (Apoiados e 1~ão apoiados.) · 

Parece, St·. Presidente, que os seUos dos bilhetes se chamam im
posto do seno. E' um sello de -receita. previsto. decor1·ente de lei 
substantiva, que mat•ca qunl a sellagem dos bjibetes de lotc•·ias, 
qua.esquet• que sejam. . 

. lnstituimos, Sr. Presidente, nma emenda que decL'l.l':l: ufic~. con
c:-dtd~ a. C!."ll7. Vcl.'mclhtl. á.. autorizaçãO para.cstaoolcce1' em. nm:.lo~l\· 
rta a 1senção de qmtlquer Jmpo;:to, e, port.a.m:o, ta.mham do tmtx'sto C\n 
seno. . 

E' umn, emenda qne tchde a dimin1li1· a receita .• 
Nestes ter.mos é, positivamente, anti-regimental. 
Ha. um pont.o de dh-eito qu~ sou obriga4o a respondm·. . . .. .. 
O Sn. Pnur:o DE Fao"'ro -Supprims.-sn a emenda, e ou pé•gnnt.Cl: 

qual 3. -rec~ita '/ . . · 
O SR. NICANOn NAscur.e;-;ro - na um ponto em que o i1lust1·e Dep~· 

ta.do, ·meti mestre e aiDi~o declara que a autor;:.zar,ã.o é legal, lc~t
tima, dentro da lei orçamentarf~, _pa.ra contractos- E' facto. 

Ha, porém, uma distioc:ção subtil ; é que a. autorização é o~ça
meataria, é dentro do orçamento . . Si dentro do exercício, o Governo 
Federal usou da autorizaçAo; exercitou o mandato, e tomou o com
promisso desde que a a.lttori..zã.~o é para. ser exercida dentro do mnn-
dato · ·- · 

• O~obre Deputado pelo Distticto Fedel'al, o Sr. Paulode Ft·ont!n, 
esta. confundindo a hypothese do Padameuto conceder a loterta.. 
E::.i:.a só póde ser concedida dentro do c:tet•cicio, na hypothese de ~u
tol'izarmos o Govemo a concedel-a dent1·o das clausulas taes e tnc~ . 
Se o Governo u~at· do mandato que a Ca.mara lhe 1!eu deUt\'() d<? e..-.;QI'
cieío, e firmar o contl·acto~ extingue-se a autoriza.clo pelo unplc
me.nto da condição e, portanto, a obrigar-ão estã. institmda. 

Si, porém, a. autotiza.ção é pal'~ o pt•oprio Congresso conccd~t· 
fóra do exet·c~cio, ella é illcgitima, porque dentl'o da lei orçnn1~nt~r1a 
a autorização só p6de sct· dada dentt'O do cxer-cicio. 

( · .1 Es tP. dis~urso não ro i J•avis[n pnlo OT'rtdOJ ' . 
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E' est:t :J, theorb do mandato, m::::; a. cvidcnc.ia. de que c~sa 
c!nllnd:t. é anti-regimental, cu deixo complcl~'l.mcnte chra. 

De modo que, appello pa.1'a Y. Ex:. SL'. Presidente, paL'a qnr. fa.cta 
rctit·m· ess.1. cmertda, visto c.c;tat• fóra do Regimento. 

Não Qtlc.ro, co:n i~so, dizer que não npoie todas as iniciativa:o: 
tworaveis á Ct•uz Ym·melha e á. todas a~ 911t1·as institniçücs, que pt·e
cisam de loterias. porque sendo cout1•:t.ri.o ;i.s lotel'ins, acho que o pt•o

. M:.so melhor· de extinguil-a se.t·á conceder· :1. todo~. pqt'Qlte se transi'ot·
mo em um lJflssimo negocio. (:lbt.ito bem ; ?imito bem). 

O Sr. Presiden-te-A Mesa. considc!'a a emenda. regi
laental i• porque dá ao Governo autol'izaçao para extrait· uma 
loteria. 

O SR. NICA.Non. NAscnrE~To-Fica. .concedi~a ••• Nã.o é uma auto
rização. Peço a V. EJc. lê1· a emenda. 

O SR. PRESIDENTE-O nobt'e Deputado não tem ra.ziJ,.o, desde que 
attrmdJ. ao fim a. qne :t Mesa pt·ctende chcg:u·. 

Digo a. emenda.. Pica cenccdid:t a Socied:tde da. Cl'tlz Ye~melha. 
Bt·a<;ileit·a antoriz:tçi\0 p:wa cx:ti·ahit· uma loteria durante ns festas de 
Ccntcnario da. Indcpcndencia, em 1.922, com isenção de qu:tesquet• 
impo5tos. · . 

Logo o Govcl'no poder.i concadet· dut·antP. o exercício de 192L •• 

O Sn. NICMiO!l. N,\SCillfF.NTo-Na.o :J.poia.dos, porqnP- diz aqui. «Fie.'). 
concedido». 

O St•. PnESIDE;'iTE-A Mesa. nã.o di::;cnte. Dã. a::: ra.7.ões de seu 
modo de decidü·. V. Ex. se qnümr, !aliarA depois. 

Em pl'imeiro loga.t· :L emenda. é para. tel' excçm(ãO em Hl2i , em 
segundo !oga.r não diminue a. receita pot·que nella. não ba. nenhuma 
renda. referente a essa loteria. que não está creada.. 

A. Mesa. mantem, ·pois, a emenda no ot·ç:tmento. Os Srs. Depu-
t1ào.s poderão approval-a ou t'ejeital-a. . · 

Approvada a referidn. emenda n. 23 da Commissão. 

O Sr. Nicanor Nascimento (pel.a ordem) requer a veri-
ficação da votação. · 

Procedendo-se :í verificação de votação, reconhece-se 
terem votadd a faYor 58 Srs. Deputados e contra 12; total, 70. 
vot.ac-ões. 

O Sr. Presidente -'-- Não h a numero para se proseguir nas 
votações. 

Deixo da manclat• procnder á ~hamafirt por ser visivei a 
falfa de numeJ·o. 

Com·oc.o uma í'il'.~~<iin noctnrna para ho.ie á~ 2(} horas e 
30 minutM. 

Passa-sr. ú~< mal.r.ria::; em dii"CllsP.ão. 
Discussão uniea das emendas do Senado ao projecto nu

mero 105 c, de 1920. da Camara, fi:mndo a despeza do Minis-
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terio das RelaQões Exteriores para 1920; com parecer ®. 
Commissão de Finanças sobre as emendas (vide projecto nu
mero 105 D, de 1920). 

O Sr. Nioa.nor Nasci.m.en-t.o..:... pronunciou tlm di:;• 
curso que. nllo foi publicado no Diario elo CUT!!JrCSSO. 

· Encerrada a discussão unica das emendas do Senado ao 
:projecto n: 105 C, de 19·20, da Camara, fin.ndo a despeza <lo 
1\iinisterio das Relações Exteriores para 19QQI e adiada a vo
tação. 

O Sr. Presidente - Esgotada a hÓra vou levantar a ecs~ 
são, designando r>:~.ra a. sessão riocturna. de hoje, ás 20. horas e 
30'minutos, a s.eguinte 

ORDEM: DO PIA 

Continuacão <10. votação dió pro.ieclo n. 25t c. de 19!20. 
orçando a. Receita Geral da Re.pq.Iblica, para o cxcrcicio <lo 
1921; com parecer da Commissão de. Finanoa.s sobra as emrm

_das apresentadas (emenda cn:. ~3 da Commis.são e seguinte!\) 
(3• discussão); · 

Vot,ru:ilo das emendas · <lo .Senado ao projecto n. iO:J C, 
de 1920. da Camara, fixando a despeza do Ministerio ~s Re
lações Exteriores para 1921 ; com parecer da Commissão de 
Finanças sobre as emendas (vide projooto n . 105 D, de 1920) 
(di:-scussao unícn) ;· · 

VoLat:ão do ;projecto 11.1. 589 C. de 1920, esta~l~lecendo a,:; 
(<(mdições u que se devem su:bmet.ter os estrongeir;)8 residen
tes no Brasil ,para o fim de obterem titulo de nat.uralização: 
com paTecer da. Com-missão-d e Constitui-Ç:ão e Jll~ttça sobre 
as emendas aprésentadas e ~uh-emendas <ia me~ma Com
m issão (3• dis-cussão);· 

2• dise.ussão do projec.to n. 64.0 A. de 1920. do Senado, 
::tl:ll.' indC' o credito de ~(}:616$, para pagamento i Confedera
<,·íio Brasileira de Desportos. ·da: quantia por ci!a. a<!eantarh 
nara a.s Olympiadas de Antuerpia; com ·pareo;m· favorav.d tl:1 
Co::n::nissão de Einanças; · · 

2" discussão do project.o n. 710, de 1920, reror·maudn :t 
lei de promoções no Exercito; · . 

3• discussão do ·pro.ieclo n·. 703. d_e 1920, Codigo de' 0 L'
gani,.a<:ão Judjciaria e Processo Militar; 

2" c!iscu~são do -projecto n. 709, de 1920. mandando con
tal' tl'mpo dE\ serviço. para o effeito de melhoria de . reforma, 
ao i • t ene-nte machinista reformado da Armada. Henr icrue · 
Paulr. !~ernnndcs : com sub:StH:ulivo da O>mmi.sSão lle FiA 
nanç!lS; 

' '!" õiscuc;são (lO projecto n. · 708, de 1920, abrindo o ct·i'
ditc. de 4~80~ :64-5$0~2, para l)agalllepto de enc:p-gos a:ssu.mi-
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dos po.r(), in<lfallac;üo ú' fahr· ico.;; (!c · sóda eausLico.; com votos 
e..m E-eparado dos Srs . . Octa.vio Rocha e Josino de Araujo ; . 

Discussão unica do parecer da · Commissão de Finanças, 
offcrecida na 3~ discussão do projecto n. 449 A, de 1.'920, au
tori:cando u. promoção .ao posto de segundos tenentes dQs tres 
sub-a.iuduntes machinistas que não completaram o tempo 
exi;;ído pela le i n . 3.63'•· c·e 1918; com pn.reeer das Commis.:. 
s5c~ de Marinha e GuE?-rra e de Finanças op1n.a.ndo para que 
seja oest.acada a emenda. apresentada (vide projecto n. 449 B, 
de i.020) ; 

Dis~ussão unica d'o parecer da. Commissão de Finanças, 
GJfer~cida n~ 2'' discussão do projeCIU:l n . 671, de i920; 
\lbrindo o credito esvecial de· 50: 272$927, para pagamento a 
nomualdo de Souza. Mello: com parecerr da. Commissão de Fi
Jl:lúças, . opinando por que sejn. destacada a en;enda apresen-
1ada. (vide projoolo n. G'H A, de 1920); 

·Discussão especial do ptojectO n. :705, de 192ô '(redacção 
ih emenda approva.cla. o destuc:ida do p1·o.iecto n. 59G, de 
:1920) , abrindo· o credito de 400:000$, para pagamentC) do pre
dio da Asspciação Çommercial da Bahia; 

1~ diseu~ão do projecto n. 45G A, de 1920, mandando 
re,•igorar o credito uberto pelo decreto n . :1.3. G4:1, de 1919; 
com pare~er favor avel da Commissão de Finanoas ; 

1• discussão do 1pro,jecto n. 167 A, de 1920, elevando o nu
mero de m r.âicos da Assistencia a Alienados; com parecer fa
voravel das Commissões de Saude Publica e de Finangas; 

1a discussão do projecto n . 273 A, de 1920, creando o ti
tulo dE' professor adjunto nos Institutos de Ensi:no Superior; 
com substitut ivo da Commissão de Instr ucção Publica; 

3 A diSCUS:'iá O (jn p t Oj ec t0 TI . 608 B, JrlC 1920. COnCedendO 
i ~ t!nt-rio .r!os d.irei tos dP. importae.ão a u sinas de fabricação du 
ft~r;;o , açl) ,, r: h nlllho em tcrri toz:io bra.sileil'o; 

2• ~isc: u ssãn do pt·o.ier. f.,) n. 6fl9, de 1920, abr in~lo n ére
rl ito especia t de ::~ :900$. J13.Nl. png-nmr~nto n. Vir:ente dos 
Santos Caneco & Comp. ; 

2• discussão ~l o pro.iecl.o 11. ·71ft. de 1920. :Jbt'indc o cre
d ito supp.lemenl-at· de 1"5ill':OOOS, ouro, ::t verba 11à tio o·rca
menlo do Minis tct·io das Itela(lõcs Extel'iores; 

1~ discussão do proj ecto n. 678 . A, <ie 1920', conced-endo 
franquias postal. telc:;raphica e telephonica, n as linhas offi
ciaes, ao~ m embros das Mesas <las duas Casas do C~mgresso, 
Presidentes de suas r espectivas Commissões e direcf.ores de. 
suas respectivas Secretarias: com parecer favoravel da Com..: 
missão de Finanças e substitutivo da de Policia; 

i " discussão do projecto n. 660 A, 'de 1920, mandando 
(:'Onstruir um edifício para os Telegr~phos na capital da 
Bahia.; com parecer e emend.as da Commisslio de Finanças,; 
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2" discussão do ' projooto n. 713, de 1920, abrindo · o.• 
creditas supplemcnLares de 13 :289$890 e de 6:235$820 a 
c.onsignaçõcs do Hospital S. Sebàstião; · 

2" discussão do projecto· n. 7(Jf7, de 1920, abrindo o cro
dil.o dr: 9ii :OOOJl;, =-ntlnlmnent:u· á vcrhn 2:~· . do or~amcn1 c1 \'Í-
g~nt? do l\liríisterio da Fazenda; · 

s· discussão do projecto n. 683, de 1~0. abrindo o cr(!
ôi to de 1H:S55$228, supplemeD!tn.r á verba 16" do orçamenJr, 
v igente do .Mínist;erio ·da Guerra; 

a· discussão do projecto n. 575 c, de 1920, abrindo () 
credito de H :800$, para constru~cã.o de uma linha . telcgra
:phica ~:mtre Piedade e Sorooaba. e de outra entre villa de 
Affonso Claudio e a villa de Santa Thereza; · 
. i• di.scussão do · projecto n. 649 A, de 1000, decl·arando 
de utilidade publica a Associacão Commercial · do Río de .Ja
neiro; com pa1'ecer favoravel da Commissã.o de Con;;tituiÕã.=' 
e Justiça; 

' 

Discussão unica. do parecer n . 57, de 1920, re.,ieitand\1 :1 
indrca~ão n . 7, de 1920, com voto em separado do S:·. Prll
dente de Moraes, ~oncluindo por um projecto (vide ind:caçii•l 
n. 7, da 1920); · · 

Discussão unica da êm~rida mantida pelo· Senado· ao pro
!i.éclo n. uH, de 1919, da Camara. fixando a alça<ía. dos j-u.i7.•'·" 
federaes .: com :parecer da Commissão de Constitui cão c .1 m 
tioa contrario á emenda do Senado, n. 25, que esta nasn .i o 

. Congresso manteve por dous tjlrços de votos; votos em sepa
rndo dos Srs. José Bonifacio e Arlindo Leoni; e par~er <la 
<:ommissão de Financas favoravel :i mesma emenda n. 25, 
.(vide projectô n. 694,_de 1920). 

Levanta-sê a sessão ás 17 horas e 3.5 minutos. 

·' 

, 173~ SESS.~O. EJ\I 23 DR .DEZEMBfiO DE 1920 

·cNoctnrna) 

P.RES!DE:\CJ,\ Dci SR, ,\R'l'HUI\ COT.LAR ES MORE'lR.:\1 1° VICE-PRESI
Df:N'l'F.;· C.0!'\1'A rn:co : SlJPPLJ::s 'fl' ne SEC:RETARJf.l; .n;YF .. i'IAI• 
!.A~ lt\R'I'rNR, 2" Sl~C:IH-:'1':\rll<l , . 

A'l< 13· hor!\s compar('eem os Srs. lltHmo Brandr!C•. 'Art.hur 
.Collarr~ Mor<'ir:t. Andrade Bezerra, Juvenal Lama.rf.inc, Octa~ 
cilio dr. Albuquct'que. Antonio Xogu~il'n. Sou1.a c·aslro. Din
llys io Br.ntP~. Bcnt.o de :\Jiranda, Prado Lopes, Lyra Castro), 
!Herculano Pargn. Cu11ha Machado, Aggripino A.zevC'do, Ro-
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cha, Armanrlo Bnrl:unaqui. Hcrmino Rarrow. Thomaz Ro
drigunl'l, Vic:Pn Ln ~abo·ya, O~orio dn Paiva, Frederico Bol'ge;;; . 
.TM1\ Augusl.o, Albi'l'l.o Maranhfi(J, .JoilO Elysio. Gcrvaflio Fio
ravante, Pereira de Lyt•a. Atist.arclto L opes,' Pires .~~ Carva
lho, .Mario Hermes, Ubaldino ·de Assis, .Pacheco 1\fend~s . . Toão 
]l{angah<'.ira. Scabra .Filho, Arlindo Lconc, .José Ma!'ia, !I\!:ml 
Alvc.s, Elpiclio de :Nl>es<rtlita, Eugnnio Tourinho, Leão Vello::o. 
Mnnut>l .Monjardim, Heitor de Souza, Sampaio Gl'•rt•;:a_ ~ica
nor ·Nas(liment.o. i\lendl's Tava~:<'>:, ViMnt(\ PtragibP, - ?~oriva l de 
l~rl'itas, Lr.nA"rnhr.r Pilho. Manoel fieis, Buarqnn dr. Xnza.rcth, 
namiro Braga. Vcl'issimo dr. M'ello, illario dn Paula, Mauricio 
de La.cP.rda, Je~s,; Alve~. José Gon•Jalves, Albe!'l.ino Dl'urrimonc·, 
!\fatta Machado. Francisco Valladar•es, Antonio Carlos, Emiiio 
Jardim. Senna Figueiredo, José Bonifacio;. Z.oroastro . Alva
·renga, .Jayme Gomes, Vaz de i\fello, Cammo Prates. Edgardo 
da Cunha, Mello Franco, Carlos Garcia • . Ferreira Braga, Bar
ros Penteado, li\llarcolino. Barret~. Prudentfl dP Moraeg Filho, 
Eloy C'fi'âves, Veiga Miranda, .Torto de Faria. Roch'igrrcs A.lves 
l''ilho, Manoel Villaboim. Carlos d~ Camr.>os, Oll'gario Pinto. 
Pereira Ll'it.o, .João Pernetta, Eugenio :\1üllr.r. Celso Bayma, 
Alvaro Haplifll.n, Gome1·ci.ndo Riba~. Carlos Penafie!. Sergio 
de Oliveira. J\fart~nl d~ Escobar, · Oct.avio · Rocha, Domingos 
!\1'nscarcnhas, Jo:Hlllim Osorio (\ Carlos 1\fa:..:imiliann (9'·1~ .. 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa. o compa~ 
rPr.imNito de !H Srs. Deputados . . · _ 

Ahre-sc a ses>;ü.o·. 

O Sr. Lamounier Godofredo (servindo de 2• Secrctario)i 
.Procede á leitura da acta. da sessão diUll'na de ho.ie, a qual é, 
sem obscrvaçõas, approvada . · 

O Sr. Presi.dente - Passa-se á. leitura do expediente. 

O Sr. Lengnber Filho . ( sen•indo de 1 o Secretario): pro .. 
· cede á. lP.itura . fio seguinte 

EXPEDiENTE 

Officios: 
Do Sr. 1° Secretario do Senado, de 23 do corJ:ente, com

municando que aquella Qasa do Congresso Nacional adoptou 
e nesta data enviou á sancção · as seguinte!'l .proposições dést.a 
Camara: · 

Autorizando a abertura dos creditos de 7 :31.9$859 e 
53 :()1{)(}~, especiàcs, para pagamento de pessoal diarist.n . ~ f..i
tnlado da Fiscalizac;:,ã'O de Portos; 

Autorizando n abertm:a do credito especial de 13 :250$, 
Pa.ra pa_game~to a Edison Mendes de Oliveira; 
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. :Autorizando a abertura. do crecito especial de i3 :814'$1J~6 
para pagamento ao capitão de mar e guerra Santiago· Rival
do, em virtude de sente~ judiciaria; 

:Autorizando a abertura do credito espeeial_ de 14: iOO'$; 
para pagamento a docentes da· Escola Militar; 

Autorizando a ab·ertura. · do credito especial de 
349:7948179, ouro, para pagamento dos juros corresponden
tes ao 2° semestre de i91:l9~ á Companhia Cessionaria das 
Obras do Porto da Bahia; 

Autorizando o Governo a installar o Orphana.to Osorio; 
Tornando . extensiv[IS a qunesquer emprezas ou compa

nhias que devidamente se organizarem no paiz, os favorf)~ 
estabelecidos no art. 53, n. XXIV, da lei ;n. 3. 991, de 5 d<~ 
janeiro de i'920; e · · 

Determinando que a cadeira de cllimica analytica da Fa
culdade .de 'Medicina da Bahia,. seja incorporada á 2• secção. 
_:.. Inteirada. 

Do Ministerio da Justiça e Negocias Interiores, de 22 do 
corente, enviando as-- seguintes: 

INFORMAÇÕES 

Exmo. Sr. i• secretario da Camara ~os Deputados :-- Em 
referencia ao officio n. 20!, àe 4 de agosto ultimo. tenho a 
bonl,'a de informar a V. Ex:. que o projecto referente á aber
tura do credito -para pagamento de diarias a· um e:x:-cárre;a .. 
dor <le tabc!ciros do Hospital Nacional de Alienados não terh 
mais razão de ser, porque este iniuisterio já 'resolveu provi
denciar para.- que seja liquidada por exercicios findos a dl
vida corre~pondente ás diarias vencidas por: aquelle ex
empregado no período dec,orrido entre a· data em que ·o 
roe.srno sofrrr~n ·o accidente' que o invalidou e o dia em qtt'~ 
ficou resolvido definitivamente não ter. elle direito a apo~ 
sentadoria. 

Reitero a V. E:o::. os .protestos de el~,;ada. estitna e con
siderarão. - A.lfredo Pinto . . -A quem fez a requisição. 

· Telegramma :· 

Hecife. 23 de dezembro - Presidente Camam dos Depu~ 
~adps - Rio. · 

Tenho honra corrununicar V. Ex. reassumi hoje exer
cieio çargo Governador Estado, aproveitando ensejo reiterar 

. Y. Ex. prc;testos subida es!irna. e distincta consideração. 

Cp~cliae~ _saudações. ---: ]o.s.~ 'JJ.e::ér:.r_á •. - In!eifada •. 
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São successivamente lidos c vão a impl'i!llir os seguintes 

PROJ"Eai'OS 

N. 525 D- :1.920 

Estabelece as condiçoes em CJ'IU o cidaàãó alistado eleitor 
podr:i·d s·~r exr:luido do alistamento; r:om parecer ·da C_om-

' missão d,e Constituição e Justiça sobre as em_endas da C(J.-
' mara, rejeitadas pelo Senado. 

(IDO Senado)' 

iVoUam a esta Commissão as eme-ndas da Camara. ao .pro
.icd.o n. 525, de 1920, do Senado, que esta. Casa do Congresso 
aeaba de r ecusar, e sobre as quacs temos- de emittir .o nosso 
juizo, sob a premencio. deste fim de sessão legislativa, de que 
nos restam os ultimas sete dias, todos tomados, .quasi e.x:clu
sívament.c pelos trabalhos orçamentarios. 

São as .seguintes as. emendas recusadas pelo Senado·: 

N. 7 

Entre os arts. 2"• e 3" aocrescen.tem-se os seguintes:· · 
Art. Cada grupo de 10 eleitores, pelo Il\enos, do mu-

nicipio, tem <lireiLo a um fiscal do alistamento eleitoral, no
meaãó por officio enderecado ao juiz do alistamento, com as 
J"irmas reconhecidas e prova de que são ·eleitores. · 

§ ·1.0 A recusa de fiscal por -parte do juiz deve ser fun
damentada e do de&l)acho haverá recurso ez-otticio, Dll.ra a 
.Tunta de R~cursos, que o resolver-á dentro em 30 dias impr_o.
rngaveis. 

§ 2.• O despach.o de aceitacão ou de recusa de fiseaes, 
deve ser proferido dentro de •48 horas, contadas da hora· do 
dia da entrega da nomeação ao .iuiz, .que passará, recibo ao 
apresentante com esses esclarecim-entos. quando a e-ntrega 
n5..o· fõr feita· na audiencia de inscripção de eleitores para. 
constar do respectivo termo. 

§ 3.0 Ao· fiscal se .dará: assento na audiencia e vista ahi 
e em cartorio dos livros e documentos referentes ao alista
menLo, sendo-lhe f~cultado a,C:oml)anhar os alist,andoS;, nos 
ados de inscripoão, na en.treg-a U.c titulos e assignatura dos 
rr.spectivos recibos· e reclamar. por escripLo, que se junt.ará 
ans autos contra as. irrêgularidades que observar.· 

§ lf." A.{) escrivão do a1istamento,, qu~ embaraçar. ou ·im
pedir a fisealizacão, imporá o j.uiz .a. pena disciplinar de 
Jnnlt.a de 50$ a 200$, mediante rcclamacão documentada do 
fiscal. . 

§ 5.0 ~\o jui~ .em identicas condições e mediante igual' 
reclarua~ão, imporá a. Junta. de .Reeu~sos ·a :Qena disciplinar; 
de multa de 100$ a 500'$000. · 
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Art. Quando o fiscal. em reclamação · fundamentada, rc-
_pt·~entar contra. a p-rova dé ~aber· lêe c esçrever, o clcitol' que 
se insrreveu perante o escrivão do alistamenlo em dala au
tcdor á desta lei. o juiz, <lespa~bando dentro de 18 hora~. 
mandará fazer no\:o requerimento c nova inscrip~,;ão em :>U<L 
Jll't:~cnça. em dia c h ol'a que designat·-á dentro dos vint~ !Jri
moil'Oti tlia8,, fazcmlo iut.iroar o _ eleitor pelo oJficial de .im:
t il;.a respt!·ctivo, sob pena. de eonfcs:;o. Si, intimado, não uoul
·pareçcr, ou, comparecendo. não dcmon:;f!).'ar sabee ler c c:;
<:I'C'Vct·, lavrar-sc-J.Hl. de ·.Ludo um -lm'mo que, assignado c au
thcntü;ado pel(• .iuiz. esc1·ivão do alistamento c parLes. se.J•á 
c11~rcgue ao H::c-al ou recorrente -para documcntacão do te-
curso. . 

~ L• Quando a IeLLra d9 alistado presente não f ór· a 
mt!:.;ma d() primeir·o J•caucrimento ou inscripção ou -quaur)•) 
houver motivo pal'a acredita.t· que não é elle a mesma ncssc)a. 
-que aulcs requereu· e se inscreveu, o juiz fornecerá ao fiscal 
ou recorrente, para. inslruir o recurso, n documento aulheu-
lico desse facto . -* 2." Aos scr.-entuarios de jusLic-a que houverem· con
cOl't'ido pa1·a a. iuserip~ão de algum analphabelo ou d1) um 
individun por outt·o nos liHos de alistamento imporá o .iuiz 
a pena disciplinar de multa de ·100$ ou dez dias de prisãn, 
-promovendo cx-ofifir::iü o -processo de re:;poxtsabil idade l:rt-
m~~ . . 

§ 3.• Igual -pena disciplinár imporá ao orfidal de ju;;
t iça que. sem _justa 'causa. não fizer a intimação, ou eertificat· 
'in timação que não -l'oi feita. . . 

·· § 4.• Quando houver impossibilidade absoluta de inli
macão pc::>soal .. iuslifi cada c cerlriiicacta. .pelo pffi-cial de ju:;
f.iça, o ,juiz ord~nará. irumediatamente ao escrivão do alisla

.. m ento, sob as mesmas penas. -que dentro de !iS llocas affi:xc 
-edital de int.iu1ação com o prazo de 10 dias e remetta, sob 
l'egistro do eorreio, uma cópia do mesmo edital ao alistado a 
intimar e ao fis:Jal ou recorrente. _ · 

- § 5.0 Ao fiscal que fizer representação evidentemente do
losa -se•á, peTo juiz, imposta a :pena dis-ciplinar de multa . 

PArtECE!R 

Como ~e · -v·.; ' t.lo dti_.,;p(}sto nos artigos· e pr-dgraphos desta. 
en1end,,, houve. TIOI' 11arte desta Commi='.são. ao formulai-a. 
e da ('.amam, ao aprovai-a sem debate, ~ nobre C' Clcvado 
proposilt) de ~;alvar n alistamento eleitoral ua quasi unani
mida-de do:> rnuuieipios do .Brasil. eivado de taes e tantos -vi
~io>:, m·iundos da <elamtesUnida:dle com que, em genal, foi 
·feito. que. cei•t.amcntc. n::1 pro::cima lcgislat.ura, será a11nnllarlo. 
como anriullados foram lleu::; · predecessores. f.t•ansformado.~ 
pela fl'aude. ·~m uin amon 1-oado de nomes proprios·. 

Eslabeleddf\ U(l J'li'O.if'.clo. o alistamcn(.o em audümei;L 
para os alistandns -JJOSter·i!·•res ·á vígencía. da nova. lei, <.Icu-~u 
um grand~ pa-s~o no c-ammho do saneam~nto dõ corpo clc1 -
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fL•ral daqui por diailie orgauiz:aúv; ma::;. ~·ccusada a fiscali
zat;.ão com ludas as medidas que lhe eram cunelaLa,;, diJíi-. 
mltou-se extraordinariamente o trabalho de- revisão -do 
udual alistamento., porque as dili!:)eucia~. tão minuuiosamenLc 
JL<.>ulaúas na emcrula, l'il:::.u·ãu ÚC!Jcndcntes do ar·bitrio do -jurz, 
quando forem requerida·:; COrnO ba;;e e p:u·a instruir OS l'C
CUI'~OS, pvdendo a~l\ .havet· .iuize.:; que a;> recusem ~·.::stemalil.:a
!Llcnltl, :a pretexlu uc- que, PI'uposta::; pela Camara, não !"oram 
<.teteiLas pelo Scnauo. . 

E' original o muLivo da rejeiuão., pelo Senado, du ser
Yiçu de Iiscaliza!iãO: ser humilhante pal'a os juizes. 

Ora, não se humilha u juiz de direilu 'Jlt·esidenLc das mc
~a:; cle-itOL'af.:>', uem u jui;r. d'cdta·al, .pre,;illcntc da JunLa A1JU
radura, ·com a norneaçãu ·de Iiscacs; por·que se humilharia u 
juiz. presidente do alistamenlo? _ 

·Demais para Q novo proccs,;o LI c illtõ{;t'ipçãu, não era in
l.uiLo .que a fiscalização fos:;e · indispensaYcl nem impt'CtiCin
(!1\'cl; poi::; que o adu será publico t! effcr.:tu.ado na prc::;cnr;a· 
t: com ::J.>iSilcncia do jui1., em t:uja honcslidauc :il! devl! con
fiar. :\{esmo a:Ssim, seria dla. de incstimavds vantagen~.· pot· 
;,;amnLir, llo inlerior, os requisiLos da iàCit~i{ladc dos ali:;tan
uos, que ao juiz pode-m csca.par c aos t·eprr)sentante~ de in
tct·~s::;es par'LL-culares nunca e&ca:pariam. e a veracidade: das 
allcga(lões produzidas, que o juiz só constata pelos documen
los e esles podem see a obra ele fodadura fraudulenta. Uma 
reclamação fundament.aõa. do fiscal despertaria a atten~.:.io 
do magistrado e :isso seria de gran<le efficaoia juridica na 
dceisão final do processo de alistamento. 

O IJdnci.pal · propositc. da m~dida estava ·na fac i! hladc 
;;um que ao fiscal :;G proporcionaria o exame dos doc\umcntns 
,. a re,.·isão das· condioões ,com ·que forum iucluidus o~ actuae$ 
\'lo~itores, de fórma :! .• durante o primeiro anno," se~· feito todo 
n 'tl•abalho Ull" :<eleccão c limpeza do alistamento, igualando 
au~ novos o;; velhos eleitores, que teriam de passar pelos. mes
mos tramites de seriedade e probidade na pt•oduc~ão das 
PI'Gvas. 

:Pretendia-se evitar o facto ini.quo de haver" no mesmo 
alistamento. eleitores incluídos po1· processos diversos. po
dendo até ser considerado~ como de eatcgorias dit'fer:rmtcs. 
Sem d~vida. Os· ali~ lados, flc i921 em diante, vcrant.c o juiz. 
em audiencia publica, serão de 1 .. classe; os alistados attS 
Hl20. pel'ante. o cst.:rivão. nos c,;eusos recan l.ns dO:" ca.rtorios, 
~u~pcit.o::: uc rlaude,tinos. serão clcitOrC$ i.le ~· clasSL'. uma 
vc1. .que não tenham s'idn malli.idns no ttlistamcnlo em vir
tu<lc t]C recut·su não provido. 

Estes estarão com o ·seu dircitD cscoimauu da~wella sus
puila; os que uãn fo1·am recnniUo~, .que ficaram hn cm·.po 
o~lritOl'a! :;ú. em vi1·tude do primeit'o tlcspaeho dr. im~lu:o:ão -c 
nellc pcTmaucccm, ponquc o prazo para n recur::;n ::;t~ csso
lnu. :ficarão sempre su:;rcitado;; rle ''icin~ c defeito:> nn ·Pl'O-
t·;~~o que -o:> cmtduzi u ;í cidadania acliYa. . . 

lia de vil·, t.lenlro em bl'i'VC. a tnd<Js n::; C.'>plrltll>', a ~;on
vi~~,:ão de que o alistamenl o ac: ual é imprcstavel e se torna 
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imprcscindivcl uma reforma que o aunulle e faca de setlS dr.s- . 
frOI}OS surgir .o1)ra. mais pcrl'cila ou menos defeituosa. Corn ·~ 
fiscalizar; rio., o que está f e i I o snria, fJuranLe um auno, ·com
pletamcnl.e expur:;ado de seus vidos c salYal' iamos a rcformn 
de i91G, :uma das melllOJ'es que o Cougre-sso brasileiro .i:i: ela
borou. Sem a 1'iscalizar;ãu. ou, pcl() menos, em um ex.purgn 
consciencioso do que atü hoje se f ez .polos ca1·torios, ser:! o 
fracasso dessa reforma c o- Congr·csso l:erá que rlecrcta·c. J1,.1Vo · 
ali~tamentn e a, · annullacão do existente . 

Mas não ha tempo para. insis tir nas id-éas ri-a emenda. e o 
Scna{lo pódc ma·ntet seu voto e inul.ilízar nosso esfor.._,o, ·com 
O l'itivO (lC ÍÍt'U.I' O paiz uuran f.c mais t Cntpo SUbord,onado UI) 
regimen do!j a.li::::.l.alllcntos em c~u·lorio, . o· que seria mnn ca
lamidade, e~m vezr,~ ncior do que a fall:1 de fisvalb:açüo n de 
~ua :; h13Ucficas r.(lllSflQUP.ncias. ' 

A ssim. pensa. a Gomrnissão que a Garuur \1. ·(leve acceiL\l r ,, 
volo do Se-nado como :tun mal menor . . . 

. N. 10 

Alterando a numeração dos a.rLigos, accrescente-se depois 
·ctr) art. -i~ do projecto, os :scgujntes: 

Art. A transferencia, por mudança de domicilio, só será. 
concedida á vista de prova de r:esidencia. no novo município e 
de exclusão do alistamento. em que x-esidia o eleitoz: que a 
requerer . 
. Art. Sempre que h ouver -reclamação do fiscal ou quan-
do entender necessario para obter esclarecimentos sobre as · 
qualidades legaes do alistando, convet·terá o juiz o julgamcnl.o 
em dili~encia, marcando para isso, em deSJiacho devidam(\n l.;: 
publicado, o prazo impr or ogavel de oito dias, durante o fJtlal 
será liciLo aos interessados reQuerer exames e vis torias c 
apresentar novos . doc.umentos para serem juntos aos autos. 

Parecer. 

E sl.as m edidas são tão boas como as que o Senado cond-::
nmou na recusa da emenda ·precedente, mas estamos· a 23 di! 
<Jr.zembro, cnm n:s Lraball10s orçamental'ios ·atrazadissimos c· 
sem temPQ de fazer vingar agora. essas providencias de utili-
dade evidente. · . · 

~omol) for~.ado:s a opinar l)Cla 1:ecusa da emenda. 

N. H 

.~ubstitu&-Se O ·art. 5• do pr ojecto •Pelo seguinte : 
Art . -Das decisões da Junta de Recursos Qa.be l'ecurso 

p~ra o Supremo . Tl'ibuna.~ Federal, !n~erpo.,?,tci, dentro de i O 
dia§, PQ:t: teJ:mQ no§ Pt9P.~l9§. auj&.~. -- · · · 
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,lJaragi;apho unico. A remessa á. inst.ailcia superior. será. 
Jcj[.n, até o quintó dia posterior á interposição, independen
temente de traslado, com _ou sem as razões do. recorrrente. 

Parecer 

Act.ualnrente não lHt recurso algtÚu das decisões da Junta 
de H.ecursos. A emenda o concedia· a todos os interessados·; o 
pro jecto dó Senado só concede o recurso ao, membro vencido · 
da 'junta. Não é o melhor processo, mas já é alguma coisa, • 
lJUaudo na~ ~-e t_em hoj1e. .. Rest~~:rã ao, menos esse meio de 
ycparar a$ IllJUStiças notor!a:>, que, por venLura, choquem os 
c,;crupulos de um dos mag1sLrados c01n assento na Junta dos 
nccursos, o que hoje não .é possivel. . · 

A Camara deve conformar-so com o voto do s'enado o 
uãu man.ter a emenda . · 

N. -~~ 

,\o mesmo arL. 9" 2• alinea _que comeoa ;..._Deixar _u juiz 
de c:mluil': · 

Supp~ima-se. 

Pa1'eccr 

Em virlude de não wr acceiLa a cmeuda so.tJ o n. 7, deVi) . 
e~la ~cr lambem recusaua. 

N. 19 

Ao mesmo arL. !.9° ~ ultima alínea que eome!Ja po~ ,......., 
AI islar-sc·: 

Supprima-sc. 

EsLu emenda cstaya presa ao dispositivo da ·primeira 
parle da de n. 10, devendo, por isso, ser como aquella recusada 

. .:5ala das Commissões, 23 de dezembro de 1920. - Cunha 
Nuchado, Pl'esidcnte. - Amolfo A.:evedo, Relato!'. · - José 

· lJotli{ac-iu. - Deodato ,l/aio.. - .4:rlindf> Leoni. - Prudente • 
lld Jlot·aes. - Mello Tavares. - Ve1'is~imo e Mello. 

Emendas (JUC o Senado não deu assentimento: 
O artigo (parte da. . emenda n. 7) ~e com~a. pelas pa

lavras:h"cada grupo de 10 eleito.res •.. ' e 0dos .o.s ~eus p_a-
~·asrap ·os-; · . 

C.- VoL .XV. . ' . it 
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O artigo (tambem parte da . emenda n. 7) que começa 
pelas palavras: "Quando o fiscal, em reclamaoão fundamen-
tada . . · ." e todos os seus pa.ragraphos. . · 

o· ·art. (parte da emooda n~ fO) que começa pelas pa
·tavras: "A transferencia por mudQ.D.ça de domicilio .. -." 
. O artigo (Lambem parte da emenda .n. fO) que colne1'a 
- pela~ palavras: "Sempre· que houver · reclamação do nS.. 

cal. .. "-· · 
A emenda n. H; 
A emenda n. 18; 
A emen~a n . i9-. · - -

Jll!lto devolvo a V. Ex'. os au.togr~hos das -e~endas c 
do proJeÇl~o. :- Manoel Alencar .Gutmaraes. secretar1o. 

>''-
EMENDA ~DA C.'\MARA AO PROJECTO DO SENADO; N - 525, · IlE i920. 

QUE ESTABELECE AS CONDIÇÕES EM QUE O ClDADÁO ALlSTADO 
ELEfrOR PODERA' SER El:CLUlDO DO ALISTA.~ENTO; E DA' OU-
TMS PROVIDENCIAS • 

:N. i 

Ao arl. i •; entre as palavras - alistado eleitor - e -
por decisão - accrescente-se o seguinte: "de conformidade 
com a presente lei". · 

;J. 2 

Ao art. i o, onde se diz .:._ dez dias 
dias". 

_N. 3 

diga-se: "trinta 

. Ao mesmo art. i 0
, substitua-se o paragrapho Ünico pelo 

seguinte: . 
Paragrápho · unico . -Contra os eleitores actualmentc alis

. tados só serão admittidos reQursos .quando interpostos dentro 
de um anno . contado da data; desta lei .. 

N. 4 

Ao § i o do art.. 2", ·em ver. de· - em começo de cada. anuo 
-- diga-se: cat.é o dia 10 de janeirJ de ~ada anno" .-

N. fi 

Ao mesmo paragrapho do referido art. 2°, accrescentc-se 
no _fim: "as quaes deverão estar -abertas .das 12 ãs f 6 _horas 

· ou por mais tempo, se necessario fOr; sempre sem 1nter~ 
tt:nPQ.ã~ e Oil.m a p~e(:lenca do_ juiz". -

· ' . 
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N_ •. 6 · 

' 'Ao·§ 3" do art . 2•, accres~cnle-se no fim da 3" al inea ; 
"fazendo mencionar n.o· tel'.lllO de audiencia todas a:; occurr en
cias c reclamações~·. · · · -

N; '7 

Entre os a_r t.s. 2" e 3", accre~et:n lem-se os ·se;;uiútes; 
Art . . . -. Fica elevado a 60 dias 0 ptazo de 3u dias a que 

.se refere o § i", do art .. 3°, da referida l0 i n. 3.139. 
~1:'~·...... C~d~ grupo de _ 10 eleitor~a, pelq 'i'nen.os, do. 

muruc1p10, tem d1relto a urn Jlscal do ab stamento clei LrJral 
uom_eado _por offic!o enderecado ao jui<: do ~lisLamcnto, corr; 
as fn·mas reconhec.tdas· e prova de que são eleitores. 

§ _1• A rçcusa .de fi :oca! por parl.-e do jttü:, deve ~el' ·1'l1u
damc_ul.alla e do despacho havera rr!CUr~n ex-o{[iciu. pat·a a 
Jun l.a. ~e Recursos, que a r esulver;í dentro) eru ·:3o dia:; imp r o-
rcrgavels . -

§ 2.~' O despa~ho de acce ita<;ão ou de recusa. de Ji;;cues, 
deve ser proferido deutro de ·iS horas, contados da hora do 
dia. d,a entrega da nomeaeão ao juiz que passará recibo ao 
apresentante com esses csclarccilJlentos, quando a entrega 
não fôr feita na _audie,:wia de inscripcão de eleitores pa ra 
llOnstar do :respechvo tex·mo. 

§ :{" Ao fiscal se d,ará assento na audiencia e visLa ahi 
e em cartorio ·dos livros e documentos referentes ao alista
mento, · sendo-lhe facultado acompanhar os alistalidos. n os 
actos de inscripÇão, na entreg-á de títulos e assignatura dos 
respectivos recibos c reclamar-, por escripto, que se juntará 
aos autos contra as irregularidades que observar. . 

§ 4;" Ao escrívãot• d o 3lblame.nto que embardJ~:u· ou i llt
pedir a fiscal ização, impórú. o juiy. a. pena · di.suipliuar de , 
mulLa de 50S a 200$, mediante reclamação -documentada do 
fiscal. 

§ 5.• Ao juiz, em identicas condições e ·mediante i;ual 
t·eclamacão imporá a Junta de Recursos a pena ài8ciplinar 
de multa de 100$ a 500$001}. · ·· 

AFt •. ;. Quando n fiscal. em t·edamaciio fuitdat lH,mt.ad;:L 
representar contra a pl'ova d•• :-<:~IJ!:r ler c .escrever, o eleitor 
que ~e in.s~roveu P.eran~ -" . " c:;er1van dn alistamento ·~m da~ 
antcrtor a. (testa let. o .lU 1z. de~padtando dentro de -Hl !Jom.,.-, 
mn.udarâ fazer novo t•cqu r:J·imrml.r) n nova ins-:1·ipoão em sua.· 
lll'esença, em dia c b~ r·:~ qw: d•~sit:nará dentro _d?s vin L~ p ~·i 
mciros dias fazendo mf•ttm r· "eletfnr. pelo offwtal de JUSlltJl 
r·cspec~ivo, sob pena õu comJ'r•:-<:<n. Ri, intimado, não comparecr 
ou, comparecendo, não r.ll'tJrutl"l r·ar: s~ber ler c escrever, la
vrar-se-á de tudo um termo 11ue. assisnado c autlJentic(!.dO 
pelo juiz, escrivão do alislamP.ntu e partes, será entregue ao 
fiscal ou reeorrente pa.ra. ·documentação do recurso. 

§ 1• Quando á l~ttra. -do alist_ado J?l'~~ellte não fOr a .mesma 
do -primei~o requer1monto ou mscnpça.o ou quando houvel' 
moUvo. fPSra aeredit.ar .que não é -elle -a IMSma .pcssóa q.ue 
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-aú_tes 1;equereu e se insLJreveu, ·b juiz. ·fornee'erá ao fiscal ou. 
recorrente, para instruir o recurso, o documento authenLico 

. desse facto. · 
"' § 2.0 Aos serventuarios de j,usf.ica que houverem coucot-

rido para a inscripção de algum analphabeto ou de um indi
viduo por outl·o nos livros de. alistamento, imporá o juiz á. 
pena. disciplinar .de multa. de iOO$, ou de?; dias de ·pris_ã·l, 
promovendo ~-officio .o prooess_o de responsabilidade Cl'i-
minal. - · 

§ 3.v Igual. pena disciplinar impor-á ao ofricia'I de jus
tif}a que, sem ju·sta causa não fizer a intima~;ão. ou certificar 
intímacão que não foi · feita.' · . · · 

§ 4.0 Quando' houver jmpossibilidade abso'luta <le inti
mação pessoal, j,ustií'icada e ~ertificada pelo official de jus
tiça, o juiz ordenará. immediatamente ao_ escrivão do alista
mento, sob as mesmas penas, que dentro de 46 horas affixt! 
edital de intim~ão com .o prazo de 10 dias e remetta, sc•b 
registro do conéio, uma cópia do niesmo edital ao alistado a 
intlmar e ·ao fiscal ou recorrente~- · 

§ 5.<> Ao~ fiscal que fizer rcpresenta(}âo evidentcmcnf.e 
dolosa, será. pelo juiz. imposta a pena disciplinar de mulla. 

Art·. Salvo no Districto Federal, o prazo de résidenci<t 
para ser •cleito1· será. de quatro mezes i:aterruptos. 

Art. Os requisitos exigidos :pelo art. 5"', seus pa1·ag1·a
.Phos e lett.ras da 1ei n , 3.139, de 1916, serão jurados com 
os documentos nelles mencionados,. revogados o art. 34 e seus 

·· paragraphos, da lei n. ;3 . 448, de 2· de janeiro de 1.918. 

N. 8 

Ao art. 3"' - "Accrescente-se no fim: "e puLra~ dis-p_o_si
çóes da legislação em :vigor:"~· · 

N. !) 

Ao art. 4"': 
Onde se diz: •·nos municípios em que houver gabinctú ôt.: 

· · identificação", diga-se: "nos municípios em que ho~ver ga
binete de identifica(:ão federal ou estadual recon.hectdo pela 
União e cu~ o serviço seja gratu H o. 

N. to 

Alterando a numeração dos artigos, accre.scente-sc depci.:; 
do art. ·i" do projecto os seguintes: 

Art. ' A transferencia, por mudança de -àom,ioilio, l''J 
será. concedida á . vista de prova de residencia no_ n_ovo m~
nicipio c de exclusão do alistamcnt.o do. em que res1dHl. o ele•~ 
tor que a requerer. · · 

· ArL Onde houver mais 'de um escrivão, v juiz de di
reito da comarca. ou Q . ministro da. J.usti9a e Nebocios Inte-
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:riores, co!lforme o caso, qrg:mizará. uma relação delles, por 
nrdem de antiguidade, c, n~s~n ordem, servirá cada· nm du-
rante um anno civil. · · 

Art. Toda vez que o juiz do alistamento tiver de sahir 
da séde, em diligencia, acopanhado pelo respectivo escrivão 
e fôr forcado a passar fóra della o dia destinado á audiencia 
de alistamento eleitoral. esta. mali?:ar-se-á: o'!lde ellc estiver, 
le"'ranclo o nscrivllo o livro de in!';cripcão e publicando, na 
~éde. com a devida antcc~dencia. um edital desse facto. 

Ar L. Sempre que houver reclamação do fiscal ou 
quando ~nf.cnd·er Mee,~nl'io. rn.wa obter esclafP.-eimentos sobre 
as qua1idadcf'\ legacs do aliRtando, converter-á. o juiz' o julga
mento oem diligencia, marcando para isso. em despacho de
vidamente publicado. o IJI'aZO improrogavel de oito dias, du-: 
rante o qual será licito aos interessados requerer exames e 
vistorias e apresentar novos doC'Umentos para s.erem juntos 
a.os autos·. 

Art.. [Em caso de rccursrJ de não inclusão; deante d~ 
novos documentos offerecidos pelo .recorrente, poderá o juiz 
reformar a deci~ií.o recorrida, deixando, neste caso, o escri
vão, do faznr á Junta de Recursos remessa dos auto~. para 
cumprir o 'despach0 e proceder :í. r~spcctiva inclusão no alis
t.amento. 

Art. · No oYlital de qlH\', trata o § lt", do arl. 8" da lei 
n. 3.139, . dc 191.6, devcr(t o r,scrivão do alistamento declarar 
cspecificadamente. guacs os documentos que serviram para 
provar os rcquisito's legaes. do alistando incluídos no alista
mento eleitoral, sob pr.na disciplinar de 100$ 3. '300$ de mult.n. 
imposta ex-ofticio, pelo juiz ... 

·Paragrapho uni co. Igual pena soffrerá o e·s!lrivão se re
tardar. a publicacão desse edital por mais de 48 horas 

Art. O escrivão que, depois de multado, deixar de fazer 
essa publicação na í6rma da lei, será destituído das· funccões 
e processado Mmo prevaricador. 

N. 11 

Substitn:i-J';O o art. !:i• do projec1.o pelo seguinte: 
Art.... Das decisões da .Tunta de Recursos ,cabe recurso 

para o Supremo Tribunal Federal, interposto, d·entro de 10 
dia&, por termo nos proprios autos. 

Paragrapho unico. A remessa á. instancia superior será 
feita, at6 o quinto dia posterior :i interposição, indepnndentC!
mente de traslado, com ou sem as razõe~ do recorrente. 

N. f3 

Onde convier: 
Ficam suspensos. durante os 30 dias· anteriores {~ ~ual

quer eleição. os effeitos do recurso para ex:clusão do nhsta
mento, cujos autos tenham sido. nesse prazo. devolvidos ao 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/00/2015 10:24 +Página 91 de 133 

ANNAES DA CA:MA.RA. 

juiz pata a devida . execução, sal~ si os eleitores exclui dos 
tiverem' sua iné1Usã.o deferida na quinzena anterior aos 60 
dias que pr·ecederem a eleição, · 

N. ~3 

Art. Os recilrsós de não inclusão preferem aos recursos 
para exclusão e assim devem ser julgados de preferencia 
aquelles. ' . 

Art. O j,ulgamento· dos rAcursos parn. exclusão serão 
feitos Pela ordem chrórtologiea de sua apresentação á. juntr.. 

' . 

N. ·f.( 

bnâe convier, :lccrescente-se: 
. . Art.. Verifiéàdo o desmembramento de um districto u!t 

parte de districto de utri murticipio :Pàrà outro, .o juiz ·de di-
--reita, ex-óffició ou a requ_eri:mento de qualquer eleitor, fará 

a tran:sferênóia dos eleitores pertenéentes ao territorio · des'" 
mernbrüdô pará oulró a que foi annexado. comrnunicando •J 
rcmet\.('ndo ao juiz respectivo. 

~ 

N. 15 

Accrescentem;-se depois do arl. 7°, alterando-se a nn
meracão dos artigos, os seguintes: 

Art. QuandQ o juiz do alistamento ou a Junta de Rr.
eursos eii.cõhtràr, rio decurso do processo do um alistando. r1u 
no do recurso, qualquer prova de falsidade de declaracões. on 
da falsificação de documentos, imporá,. ex-officio, ao seu :m-

' tor ou signatario a pena disciplinar de pri~~P até 30 dia~. 
sem pre.juizo do processo criminal. que deverá ser intentarlr. 
no prazo competente. 

Paragrapho uni co. Dessa pena disciplinnr cabPrf! rf'
curs0 suspan~ivo para ·a insf.ancia !'uperior. int.P.rno~tn tlrn
tro de· 10 dias. p~r.ai1l.e a autoridade que n. decr~tn.r. senrlt• 
jlíl?;'Mo dentro de 1!!'; dias iinprorogavei~, sob pP.na rll'\ respnn
sabilid:ide, fic'ando extincto o efíeito pena.'l rln {lr.spacho. 
· Art.. Quando o tabelHiio. em assnmpto dn alist.amcnl''· 
reomar n l'rronhecimentn rl~ le!.1ra e firma do um nlist.nnrln. 
ou eleifm;, que e!'!CPrw.cr f'lll ~na prr!'!~nça r. deixar a firma 
regisiradn rm cart.nrio, !':l'lr:l po..<;sivol dn prnn. disciplinar rir• 
multa at.ri 50(}$, Mllvo r-i ficar evidentemente provndn não r;r·r· 
o alistando 011 eleitor a propria pessoa, cujo nome pretcmdrll 
usar, po'T'{fnl', nest.e caso an n.lisf.andn m1 eleHor ser:'t impn~l:t 
J)ena i:mal. !'!em prcjuizo dn l)ror:eRsn criminnl. 

Arl. Qn:mdn n t.n.l1nlliflo fimT' o T'PconhN'.imcnln d·· 
]f't.l.rn. on !'irmo df'! outra Jwssoa comn sendo Çn alistnnrlo c:" 
do l"il!'JH!.Iario oe qufl.lqner docu-mento pam ahs!nmenfn ele.J--; 
toral, ser-lhe-á ~mpo~ta a pena disciplinar: de multa. ate 
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MO$ e· ex-officío insfanrado proc<'sso de responsabilidade por. 
prevaricação, inoorrend~ em igual crime o juiz que deixar 
de ·promover esse processo. 

Al't. A infracoão de qu'llq'..ter da~ disposições do ar
tigo i3. e seus paragruphos. da lei n. 3. i39, de i016, acar
retará para o, juiz ou esérivão a ~9na disciplinar de multa de 
íllO$ a WU$, .~.nposta ;;ela Junta:7 de Recursos. :r.:-~diante re-

. clamacão devidamente instruida. apresentada por qualquer 
:fiscal ou interessado. _ . . 

.J\.rL O escrivão do alistamento devel'á ser destituído 
pela antoridade. que o designou, depois de -punido duas ve
zes por infracçQes da lei commettidas no exercicio do >ien 
cargo. "" 

Art. As penas disciplinares são impostas de p lano e 
a.dmin.istrativamente, cabendo recurso para a autoridade su
perior. . . 

. :Art. · As multas impostas e ,passadas · em julgado serão 
colrradas pel-a r~palrtição nr.recad'adom comlpetente, rá. qual 
serão enviados -pela autoridade que as decretou, os t.erroos 
respectivos,. por certidão. 

N. !6 

Ao art. 8", ~m vez do paragrapho unieo, diga-se: ~ i •, 1'1 
aer.rescente-sc o seguinte: 

§ 2.0 As penas de multa serão convertidas em prisão sim
ples M proporção de iO$ por dia. quantJo não forem pa..,"'as. 

N •. i7 

Ao arl. 9•, depois das palavras - entrega do titulo dÓ 
eleitor- aoorcscente-se Q seguinte : 

-não· designar no tempo .PrOprio os di;l_S _da semana .des
tinados · ás audiencias ou de1xar de pz·e~ldll-as · . sem JUSta. 
c·nusa.. · ' 

N. f8 

A<> mesmo art.. 9", 2• alinea que começa - Deixar o .juiz 
elo excluir: · 

Supprim&-se. 

N, •• . t9 

Ao mesmo . a.rL.· ~· - ultima àlinea que eomeça- por -
Alistar-se: 

Supprima:...~e .. 
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N . . ~o 

Ao art .. 9•, substitua-se o terceiro período pelo scguinL~: 
· Recusar-se o tabellião a reeonhecer ·a lettra c assignatura 
do alistando, que escrevêv e~· suá presença, on as assignaturas 
dos documentos que instruirem·. as petições, quando estiverem 
regularmente ·authenticados; reconhecer como de determinada 

·pessoa lettra e firma de outrem; extraviar, como e:scrivão ilo 
alistamento, os papeis ·ou documentos do alistando ou do re
corrido ou do recorrente, · .i untos em autos ou para. esse e.ffeito 
entregues em cartorio: Pena, dois a~eis mezes de prisão e 
suspensão de funcçõés de seis mezes a'"':lJm anno. 

N. 21" 

· Depois do art ;. 9°, sempre com al~raç.ão correspondente 
da numeração dos artigos do projecto. accrescentem-se o.r; .se
guintes: 

Art. os· crimes definidos n-esta e nas outras leis el~i-
toraes e os de igual natureza. do Codigo Penal serão inaffian
ça.veis e de acção publica. cabendo ao procurador seccional on 
a. qualquer cidadão . a denuncia perante o juiz da secção, (}ue 
poderá ordenar ao ·seu substituto, na Capital Federal c na 
aéde dos Estados e aos supplentes, nos outros municipios. as 
diligencias do summa1;io, ficando reservados como attribu i~ão 
propria a pronuncia -e demais ·actos do julgamento.-

Paragr.apho unico_ Sempre -que deixar de ser incluído ou 
f(}r excluído o candidatO na, ou da, lista dos -eleitores, por se 
ter verificado qualquer das infracções mencionadas, o juiz de 
-dir-ei.to .ou pr-esidente -:la Junta d-e Recursos remetterá os papcb 
e documentos ao -procurador seccional para que este promova. 
o respectivo processo, incorrendo nas mesmas penas, por de
nuncia d~ qualquer cidadão, o juiz, o presidente da junta ou 
procuradol' secoioonl, que, no prazo de 30 dias, deixar de 
cumprir esse dever. 

Art. A acQão contra qualquer -desses crimes prescre-
. verá em oito annos .. .;, 

N. 22 

Accrescente·so, para ser o panultimo clc projecto, o se
suinte: 

Art . ,Q Governo, dentro .de 30 dias, expedirá novo 
regulamento em substituição do que b:1L~ou com o decreto 
n. 12~193, do 6 de setembro de 1916. consolidando tonas :t~ 
disposiçúcs desta e as da lei n. 3 .139,· de 2 de agosto do 
mesmo anno, que não foram revogadas. . 
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N. 2:=1 

Onde convier : 

O 3" districio eleitoral de Minas Geracs passará a ser o 
2•, na ordem da num€ração, dando seis Deputados, o segundo 
passará a ser o Lerceiro . 

·sala das Commissõef", de novr.mbro de 1920. - RmJ.l. 
Sá. - .Tosé Alves. - Prado LOJ)C;:. 

N. fi68 B - 1920 

Emenda subStit~ttiva do Senado ao p'l'ojecto n. 668, de 1930, da 
Camara, que ;providencia sob'l"e a divisão rlrrs secções el.ei-
toraes do Districto Fedeml; com parecer favm·avel da 
Commissão de Constituição e Justiça. 

A Commissão de Constitui~ão e Justiça, tendo presente a. emenda: 
substitutiva. do Senado ao projecto. da. Camara, mareando os prazos 

, para a divisão das secÇ<ies, distdbui~o dos eleitores e nome~ção de 
masarios, para as eleições de 20 de fe\'Bl'eiro proximo futuro, uo 
Districto Federal, á de parecer que seja a.pprovada lleia. Ca.mara a 
referida. emenda, que, com pre.c.isao, fiM!. os dias para. execução da
quelles actos prepara.tol'ios. 

Sala da.s Commi~Pes, 23 de dezembro de 1.920.- Ctmha ~rachado, 
Presidente.-Arnofi1io Azevedo, Relator.- José Boni{aúo,- Deodato 
Mata.- Arlindo Leoni.-Prudente de Moraes.-Mcllo- Frrmco.- Yeri.~
simo de llfello. 

Emenda do Senado substitutiva da 
proposi~ão da Camaradas- Depu
tat:Ws sobre a divisão das secções 
eleitoraes do Districto Federal e 
sobre a distribuição àor respe
ctwot eleitores 

ProJecto n. 668, de 1920, da Ca
mlna do~ Bcputados, que pt'O
videm:ia sobre a divisão das 
secções eleitoraes 'no Districto 
Federal 

O Congresso Nacional decret3 : 

Artigo uoico. No Distrieto Fe
deral, a divisão da.~ sec~es elei
toraes e distribuição dos respe
ctivos eleitores constantes das re
laçõas, que lhe deverão ser, com 
a denda. a.ntecedencia, enviada~ 
p~los joizes do alistamento, seri.i.o 
feitas pelo joi.z foderal da 2a Vara, 
quarenta dias a.ntes do designado 
para ~1s eleições de Deput.1.dos e 
renovaça.o do terço do Senado ; 
r·cvogadas as disposições em con
trario. 
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O Congresso Nacional deereta : 
Art. f. o No dia 2 de fevereiro 

·de i92i deverão os presidentes 
das diversas mesas eleitoraes do 
Districto Federal, .publicar edi
taes, no Diarlo Oflicial, de!dgnaodo 
dia., hora e logar, dentro dl) prazo 
ma.ximo de tres dias, a contar 
dessa data, para. e recebimento 
dos_ ofllclosde·apresenta~o de me-. 
sanes~ bem eomo para a . mar
cação do prazo legal para. as re
clam~lSeS dos interessados. 

§ i. o A~ o dia i O de jallélro 
de !92!, no maúmo, . deTerão os 
6$Crlvães do alistamento remet.ter 
ao JuizO Federal da. 2-. Vara as 
relsçõés dos eleitores alistados até 
21 de dezembro de t920, em soas 
. respectivas varas, para ser feita · 
a sua divislo em ~ões, de ac
c6rdo com a. lei. 

§ i. o At6 o dia i de fevereiro · 
de !91i. no ma:Dmo, deveri .estar 
prompta e publicada essa divisão 
feita, pelo Jull Federal da Se.; 
gonda V ara, de&grilldos os l~es 
e indicados os presidentes, das di
versas mesas eleitora.es. de forma 
a. poder ter comprimento o dis-

~ paito no presente artigo. . 
§ 3.• Até o dia i8 de feTel'Eliro 

de 161, no maximo, deverlo os 
presidentes das- mesas publicar, 
.noDi4rio 0/ficial, oseditaes a quo 
se referem os arts. i2 e i3 da lei 
n. 3.208, de ft1 de d8Jlelllbro 
de i9:l&, e bem assim deyern estar · 
feitas as communicações a que 
esses a.rtigos se referem. 

Art. Z. • Revo~am-sé as dispo-
sições em eontra.no. · 

Senado Federal, 23 de dezem
l:iro de i920. -Francisco Alua:ro 
Bueno de Paiva; Presidente. -
Ma:noel da Silva Guimn.rãca, i 0 Se
cretario. -Pedro da Cu.nhll Pe-
dro•a, 2° Sacretai'io. 

Sala das Commissões, 9 de de
zembro de !920. - Rau! Sá. -
Prado Lopes. - Cnrl01s Garcia;. 

O Sr. Presidente - - Está finda. a lcitul'a. do ~ediente. 
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Tem a .palavra o Sr,. Nioanor Nascimento. (Pausa.) Não 
está presente.. . 

Tem a palavra o Sr., .A.lbertino Drummond. (Pausa.) 
Não está presente. . 

Tem a ·palavra o Sr. Sampaio Corrêa. 

O Sr. Sam.paio Oorr~a responde á. entrevista que v 
Sr. Pereira Lima ço?cedeu ao o. ImParcial sob1·c o imposto ne tt·ansito, 
na qual esse ex-mmistro da Agncultura procm·ou r efutar nm discu r~o 
ao orador. . 

O Sr. Presidente - Está finda a hora destinada ao ex
pediente. 

Vae-se passar á ordem do . dia. (Pausa. ) 

Corripareoem mais os Srs . . João Cabrn.l. Al exandl'ino du 
Rocha, Deod~to Maia, Salles Filllo, Ribeiii'O .Tunqueira, Fran-
6isco Bre'Ssane, \Vaidomiro de MagalhãP.;;, Alaor Pl'at:"t, ( it>.sar 
Vergueiro, Pedro Cos ta, Arnolpho Azevedo e ·Barbosa Gou.;al
ves (12). 

Deixam de comp-erecer · os Srs. Felix Paeheco, Anni·bal 
Toledo, Ephigenio de Salles, Dorval Porto, Monteiro de Souza. 
!Abel Chermont, Chermont de Miranda, Luiz Domingnes, ,JI{)<;f'\ 
Barreto,- Pires Rebe11o, Marinho de Andrade, Moreira da. Ro
·cha, T.homaz Accioly, Thomaz Cavalcanti. Ildefonso Albano. 
Affnnsp Barata. Cunha Lima, Oscar SnarP;:. Sim~ão Leal. 
Raltlnzar P-ereira. Gonzaga l"{.aranbão. An lnnio VicP.ntr.. 
F.duardo Tavares, Arnaldo Bastos. Correia de Britto. Estacw 
Coimbra, Austresegilo. Pedro Corrêa. Turiano Campello . . Ju
lio . de MeU o, Natalicio Camboim. Alfredo .<Jc Maya. Lu ir. Si:
veira. 1\flgueil Palmeira, M-endonca Martin!" .. JDão Melliez~~. 
Rodrigues Doria. Manoel Nobre, Pedro Lago. Octavio Man
;nbcira. Lauro Villas Boas, Castro Rehello. Leoncio Ga:Jrão. 
Arlindo Fragoso. Alfr.edo Ruy, Torquato Moreira. Rodri::rtl f'~ 

· Lima. l iõaldo RamalhP.te. Antonio Agnir re .. Ocf.avio rla Roc-na 
Mirnnna: '".Azurém Furtado. Paulo de FronUn. Arisf.iriP.~ Cai ri'. 
R:ml .Barroso. JosP. Tnlentino. Azevedo Sodré. :vr:wr.r.o Sonrr.s . 
. loãn Guimarães. Themistocles de Almcilfn . .Tosé rlr. Mol'ae:~. 
Francisco Marcondes. Raul F ernandes. 1'P.ixe-ir:t Rrandn l). 
Her~ulano Cesar. Auirostn de Lima, Silv~ira Brum . .Tofio Pe
niclo, AmP.rico Lopes, .Tosé Bonifacio. GnmPr- Lima. Landul
pbo de Magalhães. Odilon de Andrade. :\nl~ro Bn't~lhn, J..a
mlfnnier GorlofrN!n. f.'an ;: f.o FI'J'raz. ·l\lfoi'Pi•·a Rl';)nrlãn. Rm1l 
Bá, Francisco Paoliello. Honoratn Alve!';. Mnnol'l Fnlr:P.nci:l. 
RrtUl Cardoso, Sale~ .Junior, Cincinato Brngoa. .José Roberto. 
Atllcrf.o Sarment.o, Palmeira Rtppr..r, JosP. Lobo. Sampaio Vt-

. rlal. llnrno!'t f:al:Hio, Ayres 4ia Silva. Tnlln Jayme. ~rwerian·J 
M:IJ'(tuos, Cogf,a l\farqncs. OLLorii l\lar.iel. J~ui:r. Xavier·. Luiz 
Hart.lto lomcn. Abdon 'Bn.pf.isl.a, Pcreir:~. r! c 01 i vr.iJ•i. Eva.l'ist.'l 
Amnr:ll. .Toiío Simplicio, An~nst.o Pf's'tn.nn . .'\1cicll'~ Mayn, Nl\·· 
huciJ de Go.!_lvêa e Flôres dq. Cunha (104 . 
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O Sr. Presidente - A lista de presenca aecusa o com. 
parecimento de 106 Srs.· Deputa-dos. 

Não ha nume-ro para se proceder á votação cta~ mnl,'l'i~; 
C(lnstantes da ordem do dia. ' 

Passa-se ás materin.s em dis0ttssão .-. 
Encer_rada ·a 2"". discussã.o ·do artigo unico do projecto 11. (jt,O A, 

do 1.920, do Senado, abrjndo o credito de 40:616S para pn.gamcnto iL 

Confederação Brasileira. de Desportos, da. quantia por ella adr.antad.~ 
para as Olympiadas de Antuerpia ; com parecer famrn.vel da. r.om
míssão de Finanças, ficando adiada a vota.ç.ão. 

2" discussã.o do pt'ojecto n. iiO, de :1920, reformando a. lei de 
promoÇi')es no Exeroito. 

Entra em discussão o artigo onico. 

O Sr. Presiden-te:_ Ach:tm-se .. sobre :1. Mesa oiver~M· 
emendas que vii.o ser lidas e dous requeriméntós. · 

São successivamcnte lidas, apoiadas e postas conjnnta.mcntc om 
discussão as seguintes emenda.s com oxccpção da primaira. (]J<~>. r~c ~s 
Com~issües de Marinha e Guerra c de Finanças. 

· Emendns· ao projccto n. i-10, de Hlf!O 

'· 

Onde conviet>: 
O Governo abrirá. para execução àesta.lei os creditos neces:;;r.1•iffi 

até a importancia de 500 contos. 
Sa.la das sessões, 2:1. de dezembro de. i920.-Jlfauncio de Lrtccrda. 

N.3 

Ao art. ô0 .Depois das 'exprllSsões «excepto na 6•·• e;crev:t-se; que 
será dous, u~ com jurisdicção no Exercito e outro com jurisdicç:io m 
Armada.. 

],1-.fENDAS AO PRO.JECTO QUE TRA'l',\ o,\ NOVA LEI m, l'P.0;\f0ÇÜES 
PARA ~FFICIAES DO EXERCITO 

Âo art. 8,0 ()nde se diz: «De capitão a major-- t!m !er
ço das vagas por antiguidade e <lous terços por inerPci:r:nento~ 
e «de major a eoronel - metade das vagas por merccimen~o 
P. metade por antiguidade», diga-se simplesmen!.·.l: «De C'lPl· 
tão_ a coronel, metade das vagas por antiguidade e metade por 
merecimenw» .. · 
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Ao ar~. S ... AccrescenLe-se ã alínea a do parao;rup!w unü:o 
t!e:;tc artig~, depois da expressão <:Estado l\l:aior:~>. a c""rr.ressão 
~.c de revisão». 

3" 

;\.o art. 8.• Aecre:>cente-se ü. aline<~ () do rdcriuo paragrapllll 
' d~pois da palavra «Commandol), o ser;uint~: <J:cxcepto na en

;rcuila.ria, em que as cxig-encia:; para arregimentaçãe: e com
·fmando serão respectivamente de - dous c um anno, em vil'~U

dc do pequeno numero de corpos de::;sa a.rn1a1> • 

'4& . 

• \u arl: ~:· Sub:;Litua-sc lodo u a l'Ligo pelo sr.guiul e: 
2'i'enhum oniéial poderá ::er pron1ovido de 2" t.~nente até 

, posto de COl'onel, sem preenchc.r o interHi~io (k dou-s auno'> 
(!e r~m posto para outl'O. . 

§ 1." Sempre que se ve1·ificar a falta de ofriciaes com o 
.in t.~1·sticio completo, set•ão promovidos u::; que conLarcm, pclu 
:qwnos um armo no respectivo posto. 

§ 2.0 Para os segundos tenentes medicas t! plumnaceuti
co~ do Col1)0 d!l Saude, o interstício será apena~ de um ann_o, 
para a promoção a 1° tenente . . · 

§ 3 ... Em tmnpo de guerra podetá o GoveL'!lo 1·eduzir o 
inlersticio ou mesmo dispensai-o» . · . 

Ao art. 8° -:- Onde· diz de coronel a · general ae brigada, 
poL' escolha do Presidente da .R.epublica, entre os coroneis das 
armas combatentes que tenham pelo menos um anno de effe
etivo ::;ervico em commando de tropa, seja em .seu posto, seõa 
no de tenente-coronel; e no quadro ·de saude entre os seus 
coroneis. · 

Diga-se escolhido pelo Presidente da Republíca. • • • , seja 
110 de tenente-coronel etc., na razão de um terço por livre 
escolha do Presidente da Republica, um terço por mereci
mento comprovado e um tCi'ço por absoluta antiguidade • 

• 1\.o art. i O e seus §§ ·i" e 2 .. - Substitua-se o que ahi 
e~ lá redigido pelo que está expresso na actual lei em vigor: 
as promoções por qualquer dos tres principies serão realiza
da~ ·nos despachos collectivos semanaes a exemplo do qne se 
fal: com o funccionalismo publico, sempre que haja vagas e 
tenha a commissão de promooões tomado conhecimento dos 
mesmos e proposto ao Governo o seu preenchimento. 

Ao art. 12 - A antiguidade é um direito irrecuzavel ao 
nccesso garantido pelo art . 7 4 .. da Coilstituicão da Republica. 
Con~el"\-'adas as lettras a e b. supprimidcis os §§ 2° e 3~. . 

Gontrariõ a suggestão conbda na mensagem d~ .Pee~.J
cl\JnLe da Republica e na parte em que. trata de bomflC~c.oes 
concedidas aos officiaes a partir de capJtão pelo curso mthta!! 
e c:xpress?S·':~m grãos de 0,25 ~ 2. 
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Ao arl. 10 - Accrescente-se: 

.. ~o ~ffi9ial promovido em qualquer uma dessas data~ cou
l.nra anLigU.Idade do d.ia em que se abriu a vaga, com Lodas 
mo~ v~mtase:ns _decorrentes da promoção, o mesmo aconl~ccndo 
•:om os nttmgtdos pelo § 2" deste mesmo artis-o.> 

Substitua-se o § 1• deste artigo pelo seguinte: 
... ~Não será ·reformado por ter attiilgido a idade Iimilc 0 

uJta:tal que em tml destes intervallos t enha: vaga para a pro
mncão por antiguidade ou merecimento e esteja qualifif:ado~: 
cl~vcndo, no caso da qualificação por merecimento, ser o offi~ 
m~l ~·cforma_do uo mesmo decreto das promoções, casr) não 
:!CJa promoVldo.» · 

Subst.ituf!.-SC tambem o seu § z• pelo seguinte: 
«0 official que, com direito á. promoção, mesmo uas con

dit.õcs do paragrapho anter ior, houver fallecido antes da rea
lização desta, serã, não obstante, elevado a posto imt•ll\dialo, 
recebendo seus her-deiros as vantagens correspondentes.:. 

Accrescente-se mais o seguinte paragrapho: 
. e§ s· - Para evitar delÓngas e duplicid.ade de processo, 

o D. G. logo que se der o fallecimento do ofticial, pedirá com 
m:goencia a C. P. informações sobre os direitos do oi'ficial 
fallecido, as quaes deverão ser acompanhadas de esclareci
mentos, e publicados em boletim, para que da fé de officio, 
no ser extrahida, já constem. essas alterações.~ 

'. 

Ao a,rt. i2 - Substitua-se o § i• pelo seguinte: 
· «Para satisfazer as exigencias da alinea c deste arLigo, o 

Governo fará arregimentar todo o official quando promovido 
on logo que se abra vaga. A e::r::igeneia da arregimentação será 
porém dispensada áquelles que por determinações regtfta
mentares tiverem prazo fixo para o exercício . dás ~respectivas 
commissões, durante o tempo em que as exercerem até a con
clusão do proza, bem como aos que .desempenharem ma;tdato 
popular, aos quaes ficam tambem d1spensados as da almP l• 
do mesmo· artigo:. ; ' . . 

Aecrescente-se ao· finai 'do .§ 3" . des.f;e mesmo artigo ri 
• seguinte: · 

«A.quelle, porém, que, não· satisfazendo a,a. exigencias rlag 
alineas b e c refer!da$, caso o ~olicite, será reform!ldO comi! 
si houvesse attingido a i-dade da compulsoria :t-, -,. 

. . . .. .:,j;~ 
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7.• 
Ao art. 14 Accrescente-sc ém seguida á palavra 

«Exercito», o ~eguinLe: <Quer na tropa, quer nos difí'erente,; 
serviços. e commissões de caracter militar, quer no desem
penho de mandato popular» . 

Transforme-se o § s• destú arligo· em § 1•, accres_cen
tando-se depois da palavra <~:especiae~ o seguinte: <com li
cença. para tratamento de saude, desde qUe ·esta não exceda do 
seis mezes durante o anno, perdendo o que exceder de sei:> 
roeze~ . 

s.• 
Ao art. 14 - A.ccrescent~-se mais ·o seguinte paragrapho: 
4:§ 2. v A ordem de classificação dos officiaes promovi

-dos na mesma data, por um mesmo. principio, será feita, sal~ 
caso Jo paragrapho unico do art. 3•, tendo-se em vista suas· 
re~pectivas antiguidades (caso j3, promoção seja só:.:nente po:· 
antiguidade),- ou tomando-se em consideração a ordem de 
classificação · na respectiva liSta (caso a promoção seja ro:õ
mente por merecimento) . Quando em uma mesma promoção 
concorrerem offi~iaes elevados ao posto immediato, uns por 
antiguidade, outros por merecimento, a collocaêão na escala 
hierarchica se fará de accôrdo com a ordem em que as vagas 
se abrirem, applicados os princípios do art. s·~. 

9.• 

Ao art. 15.-Substitua-se este artigo pelo seguinte: 
«0 official que satisfizer as epgencias da alínea a do 

art. ·12 e aLUngir o u. 1 da esc3;la, dentro dos limites do quadro 
a qua pertencer nas respectiv-as armas, -gosará -das vantagens 
dn. reforma e <lo montepio wmo si j-á houvesse si<lo ~-

10 

Art. 16. ·suhsti Lua-se o § '1" pelo seguinte: 
«A iHustracão comprovada será computada para o,; of

ficiacs que t.iverem os cursos das armas ou serviços resvec
:tivos, especialmente- para os -que t iverem o curso. de Estado 
Maior ou de Revisã.o, e para os- que tenham pubhcados tra
balhos officialmente reconhecidos u teis ao Exercito. O curso 
de Revisão só poderá, ser tomado em consideração a par!.ir 
de annó de 192~-

H 

Ao art. 16. Accrescente-se mais este· pam.grapho: 
« § s·. o rnerecüne!!to ser~ computado dentro do propr~o 

posto. Em igualdade _de condições computar-se-á o merecl ~ 
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mento anterior, de modo que os 1•equisítos que ja tenham in
fluido IJara. doar· accessci de -um IJOsto, só Il.ossam ser con~i
derados novamente, nest~ caso especiaL 

1.2 

r Ao art. 21-!Accrescente-se depois da .palavra ~mert•oi~ 
mento» o .seguinte: «e an,tiguidade». 

Accrescente-se o seguinte paragrapho: 
«§ 3."-As differentes divisões do D. G. devorao r~mcl

ter ao D. C., até 31 de maio de 1921, todas as fés de ofl'kio~ 
completas dos r~pectivos officiaes dos postos de Capitão ii. 
Coronel. para o que requisitarão do respectivo. chefe, co:n ~~. 
m'gencia precisa o pessoal- que for necessario. Dessa data 
em diante serão ·as mesmas conservadas em dia pelo D. -c., 
para o que, as alteraoões dos officiaes lhe serão remctt.idas 
directa::nente pelos Commandantes de Corpos c Chefes de ser
viços ou reparLir.ões, que tambem enviarão s·egundos vias á~ 
respectivas divisões·». 

\ 
Ao art. 22 - ·Substitua-se este artigo pelo seguinte: 
<1A. C. Q. ser-d. notn,eada _pelo Ministerio da Guerra c· con

sLituidâ da seguinte maneira: chefe·do Ell\IIE, presidente com 
voto e tres generaes procedentes de armas differcntes {!a de 
que Lenha procedi'd.o o referido chefe. Em caso de empate 
prevalecerá o voto do chefe do E. 1\L E.» 

' 1'-í~ 

Ao art. 22 - Substitua:..se o seu § 1 o .. pelo segllinte: 
«Os dix:ectores de Saude e de Administração tambem to

marão . par~ nas apuracões. mas somente nas que digam res
peito aos quadros de saude e de intendentes.» 

15" 

Ao arL: :23 Substít.ua-::ie este a~·tigo pelo seguinte: 
· <~:A C. P · será constituída pelo chefe do E. M'. E .. pre

sidente com 'voto e dous genet'aes nomead"os pelo Ministerio 
da Guerra, sendo que estes deverão ser substituídos de seis 
em seis mezes . » 

Su.pprima-se' o § 1 ~ deste artigo. 

Ao art. 24 _, Suprima-se o § 3• deste artigo •. 
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S.ê~SÃO EM 23 DE: DE2E~\1BR0 DE 1920 

Ao . ai' L. 24 - Supprima-se da alinea a do § 5o deste 
artigo as palav-râs «distric-to e divisão)) . · . 

A.ecrescente-se :i alínea ~: do mesmo par:agraiYho, depois 
cie <:!\lilltar», o seguinte : .re nos commandos de regiões ou 
drct~mscripções militares - os respectivos chefes e · com
mandantes» . 

;\o art. 2-1 - Substitua-se o § 6° àesle artigo pelo se
guinte : 

~ f,• <As folhas de conceito súrão encaminhada!i directa
mentr. ao C!hefe da C. Q. pelas mais altas autorjda.ctes de que 
tratam Q.S paragrapl:los anteriores . ~ · 

Supprima-se tambem o § 7° deste artigo tudo Que está 
depois da palavra .:subordinados) . · 

19• 

Ao arL.· 3() - Accrescente-se á este artigo Jogo após o 
:eu pl'imeir:o periodo o seguinte: «sel'ão egualmente org-ani
z~das t,:~J>ellas de classificação por grãos de O a 10, e, de um 
r.1ndo ; era!, as commissões, servicos, menções, ~te., constan
le; da. fés de · otficio, bem como tabellas discriminativas, 
l3mben1 em gl'ãos de O a 1'0', das diversas qualioodes, actos, 
ele:., que concorram á i~ormacão de conceitos. Estas tabellas 
servirão de guia ou base . na applicação, por quem de direito, 
ilos ~áos reJt:i,tivos ús fés de officio e ás folhas de conceito) .. 

20" 

Nas disposições transHorias accrescente-se mais o se
~uinte artigo : ~A:; promoções para os officiaes do quadro dt> 
!n!endentes, ultimamente e..~tincto, continuarão a ser feitas 
de accôrdo com 13. lei n. 1.35:1, de 7 de 1'evereiro de 1891, 
:tté que desappareçam todos os officiaes <lo mesmo quadro.:t 

Justificação 

As emendas ns. 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11," 13, i4, 15 e 19 
Q~c foram suggeridas pelo Exmo. Sr. Presidente da Repu
bhca estão plenamente ,iustificado:l..S por S. Ex. em sua men
sagem que acompanhou este projecto, tendo so-ffridó ape
nas, algumas de lias. ligeiras modii'icacões de redacc~o. 

A emenda n. 1 tem pleno Cl'...bimento porque, além de 
parecer-nos airlda cedo .para modjficacão da proporcão p.ara 
a~ . va:;as de merecimento e antiguidade por tm.tar-se de uma 
le1 não expérimentada, essa modificação vinha incidir tão só-

c . ....., V o!. XV. 31í 
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mente no posto de capitão, pois de major em <ieante, ccmti
nuaria tlJ. ser .de meio por meio, sem uma razão plausl\'el 
que a justifique. 

A emenda n. -í, consctva no fundo os intuitos rlo art. 9' 
do projccto - Com0, porém, ha imperiosa b.ecc~sit!ade •jo 
rejuvenecimento dos qu_adros, nada justi.iA.ca: a ex:igenc·ia sYs
tematic:a de um tão grande inters~ic:io actualmente e:>se {de 
dous annos em cada posto e e~Lá em plena execurão 
o disposto. no § i o desta .emenda.. Quanto a.o § z· da. mesma 
emenda, pensamos melhor cor.tsultar aos interesses da classe 
poi-R na.da justifica a excepcão demasiada do projecto. com 
relacão a uma classe apenas. 

~o\1 emenda n. 5 vem completar o~ intuitos dos dignos or
ganisadores do projecto, aos quaes ·escapou naturalmente a 
'iitua~ão dos-. officiaes qualifi.,cados para promovã.o por mere
cimento aos quaes a reforma. conípulsoria jpOSSJ. a.ttingir em 
um dos inbervallos em que as me-Smas se realizam. 

A emenda. n. 7 tem a:Penas o ir•.tuito de resalvar inter
pretações futuras, meno.s verdadeira&. • 

A emenda n. 10 cuja primeira parte foi suggerida -pelo 
Ex:mo. Sr. Presidente da Republica tem plena justi!kação, 
quant-o ao seu final, ·po-rque a maior ·parte dos officiaes não 
tem ainda. o curso de revisãQ., que data. apenas de um anna 
muito embora o desejem adquiril-o. , 

Esse curso só poderá portanto figurer, sem graves pre
juízos e manifesta injust-iça; c-omo condi~ para se apurar 
ineree.imonto, qu-aro.do haja .decorrido tempo sufficiente para 
que todos que desejarem, o possuam. · 

Al€m disso essa mesma -re,salVa já. foi estabelecida, na 
emenda n. 2, sugger.ida pelo· Gov·erno. 

á! einenda n. 12 tem em vista fazer com t]:ue figurem 
c•rganiz.adas, com a ma..'Cima ·brevidade, as fés de officio tk~ 
todos os officíaes. serviço este que presenterr~ente deL..:a muito 
a desejar. pela fà.Ua do pessoal necessa~·ío .. 

A emenda n. 16 - íem -pleno cabiment!O porque. sendo 
a fé de officio do official o relato ~oiDJP.ieto da sua vida <lu~ 
rante o t•empo de pérmanen<:ia no Exercito e tendo o mesmo 
Gireitn ·de requP.rer para que n-ella sejam averbados todos o~ 
serviços e tuú•o mais que haja praticado ·que possa. inr-luir para 
sua promoção por merecimento·, é claro que «as informacõe~ 
sub-;::idiariaS!> a qne se refere o ~ 3° do art. 24, tornam-se per· 
feitamente díspensaveis. • 

Além do mais, a propria folha de conceito, corrig-e natu
ralmente qualquer falha que possa haver na fé de offido, selll 
gTave risco que pode-ri snrg:ir .da. adopoão do referido pl'O· 
jeoto. - . 
' A emer:da u. 1·; - visa fazer com que o concci l.v do~ 
r.hef~:s ;;obre o~ officiae~ se-ia Pmittido exclusivamP.nlc por 

_quem éstá "m cont::wt,o directo com os m~smos. isto f>. pelos 
:-hefes sob cu,ias v2stas exerr.em esses officiaes a.s suas fun
r~ões diariament~: ' • 

• 4:. emenda n. iS ...,.- visa fa.ICilitar ra remessa da.~ folha. 
de conceito á C. Q., afim de que esta. disponha de temJlO na--



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/00/2015 10:24 +Página 104 de 133 

SESSÃO El\1 2il DE DEZE~U3R.O DE 1~·!:;1) 547 

ccs~ario para apresentar !JS seus trabalhos nas épocas pre
esiab el ecidas. 

A emeLaa. n.. ~O - tem ea.bimento porque, com a nova 
regulamentaçao õos. serviços administrativos, foi decretada a. 
cstir.c~:ão do Quadro de Intendentes e a presente lei não cogit~ 
da situação dos officiaes desse quadro que não podem ter sua.. 
carreira paralysada de um m<>mento pa.ra outro. 

St:.la das sessões, de dev.embro de 1920. - M()JT'io Her-
·mes. - ~ 

Redija-se da seguinte fôrma o art. f2•: 
Para que o official se-ja promovido por antigu].da.de é 

neces~ario ql~e no pos<o em que ~e encontra ... o mais corno 
oon~ta da-:; alinr:as u, iJ .. c, supprimida a primeira parte do 
artigo. 

E' !ido, ar.oiado e po.slo conjuntamente em discussão o 
srguinte · 

Redija- se da seguinte fórma a alínea a do § i • do ar-
1igD '12: ao ofí'icial que exercer mandato llO,pula.r, no Con• 
gTesso Feclt·ral, cujo T<>mpo llel"á contado para tod<ls os effei
to5. no~ tcrJll'J:': elo ai't.. 23, n. 3. da Constitui,;ão Federal c 
lwm assim os que oxerct:rern missão diplomatica ou reservada. 
no t'X~t~rior e rm ;:;o~ nos eorpos milrtares de policia ou de 
Bombeiro;;.· 

Sala da.s .s~ssões, 21 de dezembro de 1920. - Salles Filho. 

REQUERIMENTO 

Rcgue1ro (j'~-e. &em prejuízo da discussão, o projeclo nu
m,~I'o 71 O, rle l :120, vá á ·com missão de Constiiui~ão e Jus
ti,;a, arirn de C!uit .. Ur a respeito de suas disPQsições o rc.>spe
ctlYo parecei· gna!llo :t sua .constitucionalidade. 

·:-::ata da;;; se::.:::Ge~. :.!:~ de dezembro de 1920. - Maurici.o de 
Lace1'lla. · 

E' Jirlo o segu ín te 

Rl>QUERIM&Vl'O 

Hequeiro que a cJi!:'C·Gf.Sào do projecto n. 710, de 1920, 
seja :vliada por dez ·dia!". 

Sala. da' f.f:ssi.ies; 2:; clt> dezembro dP 1920. - Mauricio de 
Lru:(')•da. 

O Sr. Presidente - Este requerimen r.5 fica prejudicado 
[)vJ· nãp Iravm· numero raro .;,c r votado immedit.amente. 

Enccl'rada a discus.são do art.il;"o unillo do projecto nu
m~rQ 71.0. ue 1 !!20, fit:ando adiada a votncão até que as Com
mit'sües Marinha e (iuet•r:1. r d~ Fio~nc:a::: df'em parP<cer sobre 
as ...,m~ndas offc:-l'!cidas. 
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. :~· _di-scms~_ãv d_o prdee:to n. 7q3, de 1920, Codigo de Or~ 
gan1zaçau Jud1clat'1a. e ·?rl.>c:esso MllHar •. 

. O Sr.. Presidente - Acham-se ·sobre a mesa diversas 
emendas que··váo ::.er ii,ia$:. 

Süo NC:C~;.:~ivamente lida.:;; apoiadas sendo p<Jstas conjun
tamente em discussão as et=<gnintes .emendas, com excciJ'"ão da 
de n. J, QUf! .:i cnvjada á ';ummh:::;âo de Finanças,. · 

EMEND.\18 AO PROJECTO N •' 7(}3, D:E 1920 

(3' dJ<~!l!:!'ão), 

N. 1 

Onde col.lvil•r: 
· Art.. O Gove:rllú abrirá os creditas nece5sarios ao pa-

gamento dos novo:: cargiJs creados por esta lei. até 500 e.ontos 
annuaes. 

Sala das .sr~s1::ões, 21 de dezembro de 1920. - l>fau·ricío de 
!..acerda.. 

N.2 

. Ao art. 3,0 Depois das pa.Iavra.s.-.:.cxcepto a 6~iga.-se: ''que teri 
quatro, dous com jurisdicçào naquelle e dous com jurisdicção nru;ta,, 
S.lL 

Justificação 

Parece intuitivo que pua. applicaçii.o do Codigo Criminal Milita~ 
o numero de julgadores uu representantes da. justka na sua modali
dade va.ria-d.cve obedecel" só.nente á l'eal ou pos;sivel qua.atida. l11 de, 
jaris dicclona.do.;. A mataria. é una e circum·;cl'ipta.; a ordem :ia5 pes
soas sempre a. mesma. 

Ao aL't. -í. o Suprima-se. 

Justificaçilo 

A tun~ção de auditor sendo igual em qualquer da.s circum:;erip
ções territoriais da. Republica toda a distiuc-!o que na.o se fuudat' ~a 
intensidade do trabalho é arbitraria e i11eouvenicnte. Ora esta mr· 
cllmstaht'ia. só é e deve 5e1· iuvarialmente romolida. pelo augmeuto de 
auditores, sem clliferentes gradações e pl'OVj311tos. 

Sala das &assOes, 2i dezembro de i920.-- Mar~al de &cobar. 
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Ao art. 9. o Renlia-se a;:sim: Os a.urlitores ser~ o noml'ados pelo 
Presidente lia. Rermhlica. mediante nro·,ostn. rio Sup ·omo Tribunal :'tli
litar, dentrP. os cidarlilos diplomados em direito pelos institutos ~ffici&& 
on cquip~rados. que se babilita:·em em concurso, observadas as se
guintes condiçõ,.s: 

Ao § lO do art. !.0 Supprlnia-se: 

Ao art. i 9. Rerlija-se: Os anditores nã.o terão grafluação militar ; 
serãO vitalícios e poderã<' ser remondos. a pedirlo. no caso de permuta 
e por necessidade do servi<;o, a. juizo do Govel'oo. 

A~ paragrapbo unico do art. !O. Supprima-!10. . 
Sala das sessões, U do detembro de t920.-Marçal de .B•co~ar. 

N. -l 

Ao art. H- Srp;nima-se. 
Ao art. i5 - fledija-se asSim : 
cO Sopremo Tribunal Militar compor-se-á de sete juizes vitalicios 

com a d~norninatão de Il'inistros, nonie1:dos pelo Presidente da Repu
blir.a. dO!' quaPs dot:s esrolt.idos entre os officiaesgeneraes do Exercito, 
dot>s entre os -da Armada e tres entre as pessoas de que tra.ta. 
o § ao. 

Ao § 2D do . art. 25 - Supprimam-se as pala1rn.s - ~ fi- era-
lr~a. 

Ao art. 62- Snpprima.-se. 
Ao art. 85 - Supprlma-se. 
Ao nrt. 163, letra c - Supprima-se. 
Snl.a. da ~t 2i de dezembro dG 192().- Jlfa,.~az rk Es~odar.· 

N. 5 

Ao ~rt. 183 e p:r.ragnpho nnlco - Supprimam-e. 

lu~a& 

Não é opPortuna. e propria ma.is esta non mtssrio ou classe estl· 
pendia&, anne~a ll.'l Co~ de terra e mar. 

Sala.·das sess6es, 2t de dezembro de tll20.- Jt&f'ÇQL de ~r. 

N. 6 
Onde eonrier : 
Substitua-se o § 2- do art. 15 pelo soguinte : . 
«Os ministros cids sar:W escolhidos, nrn por antiguidade dentre os 

auditores de 8- Ql.lll'aocia e outro por illerecillleuto · dentre todoa os 
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au!iitores. No· segundo ca.so, dada a vaga, ó Supremo Tribunal ililitar, 
dOO,poo do .tO dfiis, organiZará por eleição e . !)tU escrutiri.io sect·eto 
ii01a J.ist&· !riplice ~s llUditóré~ ~o Gov~o iará ~otão a t:a<>me:u;~~
no decenmo que ae seguir ao dia em que a lista. lhe f6r entregue. 

S:~la das ~es, 21 de dezembro de Htto. - i\'icanor Na•
ci1M71to. 

N~ 7 
Acerescente-se iS pálãvrás _:. supêrior á. do rêó - do att. 14-

as seguintes: •mas sempre sob a presiilencia de um olD.cial superior.• 
Sem esta. emenda é bem põSsivel que seja sorteado um conselil.o 

·para réu segundo tenente, composto de primeiros tenentes ou mesmo 
de segupdos .mais an~ qli.e ó rén, o que seria absurdo por que os 
cõnselhüs ae ptàÇa.s São SE!Dipi'e ··prilsididôS por omcial superior 
art. u_.) . · . 

Sala das sessões;2t de deiembro de !920.- Nicanor l.V<Uoimen,o. 

N. 8 
Supprima-1!e o pa.ragr&pho uruco do árt; tó. 
saiâ: •dü ~. 21 cie dêZâinbro de t9m.'"- Mcànor Nwcimento. 

CÔnsiilerando que o Codigo Civil prohibe aos magutrados o uso cia 
.&d"fOC&Cia . . .. .. .. . . . 

. que DoCO<ÜgO dejustiça. militár oaG podia O gOTerno aàoptarme· 
diclas revoga.torias das disposi.ç6es do Codigo Civil 

que o propl'io gQVeL'IlO no oodigo de justiÇã militar t•econheee que 
o a.uditol" é mãgistl'ado . · · 

S~!Btit~a.~.o art. 356 pelo seguinte: · 
•Aos auditores é defeso o eret·cicio da advocacia». 
Sala das sessõea, 2i de de&êmbro d!3 i 920~- Nicanor Nascimento. 

Considerando que no mom-ento actual em que a alta dos 
preços dos genCI'Os de primeira necessidade impoz a neces
sidade -de conceder t>ma percentagem aos funccionarios pu· 
blicos; · 

.Que nest.:l momento em que o Governo é o primei ro a 
. r~OlÍ'hecer a íiece~sidâ.de de' augm.entar os vencimentos pe!a 
alta dos preços, nad11, justificaria a diminuição dos \'encl· 
mentos d<ls audito1·es; . 

Proponho que se altere a tabella de ve:ncimentos para 
que os auditores continuem a perceber o que até hoje per
cebem. 

. Salá das Commissões, 21 de dezemb;ro de t.92o. -. "-(.
aanor Nascimento~ 
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. C_on.sidera~do . que ~r atando-se de um tribunal composto 
tlG militarES nao. c possivel despezas ou e$quecer os preceitos 
da hiera_rcbia. .tr~le. segundo o codigo àe justiça, o tribunaL com
rpõe-se ac offHnaes generaes que podem ser generaes de d ivi
-~ão, marechaes ou geueracs de brigada; 

que ~ssim não . é _possível que a ·presidencia seja dada por 
clei(;ãO e meno.,; ainda que seja prohibida a reelmção; . · 

que a vigorarem t.s disposições do codigo os officiaes 
mais graduado5 terão de ser prec edidos pelos mt\nos gradua
f!os . 

Proponho que o art. 21) seja subslituido p..:lo !>riuinte: 
O Supremc- Tribtlual ;;erá presidido pelo ministro militar mais 
graduado e no caso de egualdade de g-raduação pelo mais 
antigo. 

Sala das Sessões. 21 do dezembro de 192G. -- Ni.canor 
:Va.~ci'riien'to. 

N. f2 

Considerando que tendo o Supremo Tribunal Militar ~ 
ministros togados não é rasoayel que os ministros milita~es 
J~·:>.iam os relatores nos processos crimes; 

que muito :mais util, justo e de resultado rrra.:s prcveitoso 
.; Jazer dbs ministros togados os relatores e dos militares rC'.-
visores; . 

que não é mesmo curial que tendo o codig:J rei! .1zido o 
clllmero dos ministros militares de 12 :para 5 e au!;'mentado 
o de togados de 3 para 4, mande dividir o trabalho que até 
r.ntão era feito ·pelos 3 togados pelo:> ministros mi!itares. 

PROPoNHO 

que, supprimjndo-sc a disposição que manda distribuir os 
J.:l'OCessos uor todos os ministros, conserve-se a oompetencia 
p~ra relatar s6 para os togados sendo os militares re•!isores. 

Sala das·· S~ssões, 21 de dezembro de 1920. - Nicana1· 
:Vascimento . 

• N . 13 

Considerando que não se pode negar ·a autorida.d·~ ·militar 
<.> direito de deC'retar a prisão preventiva sem p.Í'~>JUÍzo <.la 
(iis~iplina militar; 

que conced•3r es~e poder llO commando não offer·~ce pe
rigo do abuso tfesde que desse acto ha rtY.::urso para o con
~elho; 

qne ao audit.or é que não póde caber essa autoridad~ sem 
risco de crear-se serios e graves attrictos entre elle e a auto~ 
1·idade do comruando. . · 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/00/2015 10:24 +Página 109 de 133 

55:2 

Proponho tJür~ exclua-se da competencia do aud!Lor a ée 
decretar a. prisão pJ•eventiva, dando-se C'SSa competencia no 
commando com recurso para o ·conselho. 

Sala das ·Sessões, 21 de dezembro-de 1'9~0. -- :':?·ct;.no;• 
N wcimento . 

N. 14 

Considerando que a constituição de 2.lo de fevereiro garante 
aos accusados a mais ampla defesa com todos o~ recursos 
que lhe são necessarios; que assim qualquer disposição ten
dente a restringir. a defesa é nulla por inconstitucional, 

Proponho que no art. 147 em logar de tres d1ga-se sei~. 
Sala das sessões. 21 de dezembro de 1920. - Nicanor 

Nascimento. 
· N. 15 

Considerando que nada justifica a applicação do regimento 
de custas da justiça federal á habilitação de herdeiros para 
percepção <le montepio e meio soldo quando até s.gora taes 
habilitações estavam isentas de. custas; 

que nem mesmo é regular legislar sobre habilitação de 
herdeiros em um c.odigo de processo criminal; 

que autorizando a reformar () codigo dP- pro~esso criminrul 
mliitar, não p'odia o· governo legislar sobre habilitação de her-
deiros. . · 

Supprima-se o art. 330 das disposições geraes. 
Sala das sessoes, 21 de dezembro de 1920. - Nica11or 

Nascimento. · 

N. 16 

Considerar.do que o projecto mpresentali:::~ pela t'ommi~são 
compo.sta de um Ministro do Supremo Tribunal ~!ilitar, dois 
auditM·c~ c rlo1s nfi'iciaes, sendo um ~o exercito e outro rla 
armada é mais completo, mais bem coordenado e -ie redarcão 
mais clara e precis~1 do que o codigo · d~creb.do pelo go·verno; 

Considerando quc> esse projecto foi enviado ~. Camara 
acomnanbfldn de uma mensagem do poder l'xecut..vo; 

Proponho q;ue seja ;substituido o codig~ decretado pelo 
projecto -da r.ommissão. 

Sala dás sessões, 21 .. de dezembro. de 1920. - Niaanor 
1Na&c~men~o. 

N. 17 

Ao art. 4". aecrescente.:se depois·<las palavras - As au~ 
ditorüie - o ~egu in f. e : - bem como as promotorias . 

.AxJ art. 59, in-fine supprimam-se as palavras - ca illiZIJ 
flo gOVer'IIO:.. 

Sala das sessões, 21 ([e dezembro de. 1920 .-I08é Augusto, 
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SESSÃO. EM 23 I)E I)EZE:O,lBRO DE 1!)20 553 

N •. 18 

Onde convier: 
No § 2" do art. 21, onde di~: ~nos mezes de dezembro e 

junho». :-lig-a-se: <ma seslmda quinzena de d~zembro (' de jll
nho~ ficando o mais eomo está. 

O § 2" do art. 2~, fiM assim redigido: 
§ 2.n Para a ex-e eu cão cleslc ar tigo o D. C. organizará os 

resumos das fés de of ficio (los officiaes que completarem o 
interstício até a data designada para a entrega da qualifi
cação. E~tes resumos devem ser c;;tabelccidos ctc accõrdo com 
os modelos organizados de conformidade com esta lei e de
verão ficar promptos afim de serem entregues a C. Q. no 
primeiro dia da sua reunião . 

Justifica~ão 

E' de toda conveniencia que a data para o inicio dos 
trabalhos da C. Q., de que trata o § 3• do art. 21., fique pre
cisamente determinado, uma vez que está declarada a dai.<l 
co seu encerramento. Com a indicar-ão desta emenda, a C. Q. 
ficará justamente com um mez ·de funcoionamento. 

Em virtude da C. Q. funcoionar sómente duas vezes p'lr 
anno, não se justifica absolutamente que os resumos das fés 
o~ officio fiquem organizados do·us mezes antes da sua reu
r.ião, visto como essa grande antecedencia na apresentaçãe 
cos . respectivos resumos das fés de officio, determinará a 
exclusã(} de muitos officiaes que nesse período de dous mezes 
poderão completar o necessario interstício ·e, por consequen.
cia, concorrer· no julgamento ou e a C. O. terá de fazer na 
época de seus trabalhos de junho a dezembro. 

Sala das sessões, 23 de dezewbro de 1920. - Oscar 
Soares. 

N. 19 

Art . Os promotores, que forem ou tiverem sido mili-
tares, com mais de 10 annc·s de serviço, serão vitalícios desde 
a <la:ta da nomeação. . 

Sala das sessões. 23 de dezembro de f 920. - AZ(redo .Ruy. 

Onde convier, accrescente-se: ~ 

Os promotor.e~ da 6• circum~criprã~: serão em numero ae 
set!!, tres em cada jurisdicção (Exerci to e Armada) . 

Salá d~ se:ssões, 23 de dezembro de 1920.-Al{redo Ruv. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/00/2015 10:24 +Página 111 de 133 

/ 

l''. 20 .,, 

Considerando que os pr·NL:ofc.res quando não sejam 'vita
lícios necessitam de g;,u;.nt.ias que lhes permittam exercer 
com litierdâde e ü:~ClP)Jt•nd~Ddn. D'!' ~uas ar duas funcções; 

Pl'oponho: s•lppl·ml<l-.sc cu arL_ 59 ~a juizo do Governo~ 
e a.ecrP.seenle-Ge ·~só r;oclendo .ser demittidos mediante pl;'o
cesso administrativ;) fe1to IH~lo f.l'OCurador geral. 

Considerando que .creando ') tinpo de advogados sem dar 
gar-antias a esses foJilcr;•.tm.rio<;, G ·GGverno não favoreceu, mas 
pelo contra•·lo JJrt?judicou a defesa dos réis; 

Qup, sti,ieitoc:; a: SL'rem cJmHiéos os adv0gados não terão 
a liberdade necessaria para promover a defesa dos réos prin
cipalmente oaanclo . essa al:•f(>~U importar em ac.c.usar;ão a qual.
quet- acto da au liJi.'i<Jade. 

Proponho que âos f!.dv.:ogado:; e:ejám conc-edidas as mes
mas garantias propo~tas r:ara o~ prDmotores. 

Consi4erando que o Codígo não declara peranle quem ce.ve 
o advogado prestar o comr•rvmisc:;o .& tomar posse; 

:Proponho que a.) ait. 36. arérêseente-se: 
e) peios advog-ados pcrar;.le o procura_dor geral. 
Sa1a da~ t:essões, 23 ele c!Czl·'mbro dé 1920. - AlfTedo Ruu. 

~- 21 -· 
Considerando que, de al.cG:·d<: com o art. 14. combinacJ..o 

com o art.- :15 e seus paN;~r:l:phcs, no primeiro dia util de 
janeiro e ~1lho, o r.uditor tt·rá .de. Mnvocar um conselho para 
julgar réo.::.de patente igual ou inferior a dos· juízes; 

Que tratando-se d~ ~cirJ~elho~ permanentes .e convocados 
outro r!lesnw de ser ck~!'J~I:~oo ou conhecido o réo, que vae 
s~r- por elle julgadv, não pódc o auditor fazer o sorteio, por
q·:.le. n~o eonhecendo a patente do réo, não p6de determinar a 
dO JUIZ; e- .; . . . . . 

Cc•nsideraudo ~inda. que. o conselho á que se refere o 
art. U .s· r-hra JUi~ar rt:o (Í~ patente, isto é. off]cial, e que 
de ac<:ôrdo c~on1 o art. 1;3 e seus pa.ragraphos, este conselho 
é perm~nente; · 

Qne assim. não é r(!~~\vel _combinar as dieposições dos 
arts. 1~ l) 15 com a tlH"IJ!'Sição do art. 22, que manda que o 

-con.::el1.1o p::i.ra o j'li!-l'amento d0 offkial seja (}Onvocado para 
cada caso e sej:.t. convocado par& .c-ada caso e se dissolva logo 
que terirüne. o tr::tbalho; . · .. 

Qu~> · o co11selbo ã que H: refere o art. J'~ não pódc ,;;e 
referir á praça::, nãn .sei porque estas não teem patent~. como 
:por.que, .. de accôrdo ·c:om ~J art .. 21, o conselho para pracas se 
coinporií: de officiaes f:tllla:t{•l'!IOS: 

Proponho q:11e ne~ta pa:-te. ~;:jaro as ·disposições .do C~difD 
rubstituida,s pelas do :P·,t·r..iE>cfo organizado .·;pe·l.a ~mm1s~ao 
nomeada p·eto Governo e t111e foi enviado a. esta Camara acom
:pan}!ado de mensagem :lu I'ücier· Executivo. · 

Sala das 8cSsõe~ . .23 de detem:bi'O de 1920 . ...:_ AJ{reão Ruy. 
- 'S< 
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SESSÃO E~I 23 UI:: DEZE~ll~RO DE 1920 

N. 22 

Considerando que a con~tituição da Jlopubii.:a niio per
mitte a creação de juizes amoviveis; 

que a r e!lloção quer seja · em virtude· de processo adrni
uistrat~ivo, quer não, é sempre remo~.ão e não é possível dal-a 
a mag1strados senão a ped1do; . 

que nada p6de justificar tal remoção, pois se o auditor 
não cumpre o·seu dever está sujeit<> ás penas comminadas no 
codigo; 

Proponho que do. art. i O, supprima-se «ou quanne assim 
o exigir a conveniencia do ser viço atú o final elo artigo». 

Consider~ndo que tralàl}dO-se do tempo de paz r.::tda jus
tifica a retirada do auditor da sédf; da auditoria pat':l acom
Jl&nhar parte das forças, que importaria na nomeàcão de um 
a:ud~tor interino para a séde ou na paraly~ação do seu servir.o 
·judiciario; · 

que se as· forças sahirem ·da circumscripção do :1nditor 
forco.samente rntrarão na jurisdicc;ão de 0utro e então não 
poderá. o primêiro ahi praticar acto de jurisdicçao e por c.on
~f:'guinte nada JUStificá ser elle obrigado a acompanhar tal 
força; 

Proponho <IUe su.pprima-SI:J o paragrapbo uníco do ar-
tigo 10. · 

Salá. das Sessõe~. 23 de dezembro de 1920. - .4.lfrdo Ruy. 

N. 24 

. . Consid_erando que, tratando-se. de .um tribunal de . es-pe
cialisã.çã(j ilada justifica qué não se ass'egure aos :1uditores 
crue são jüsLamenté os especialistas á promoção para elle; . 
- . qu~, <Ia.r: a _o ;pod~r, executivo o direito de r).om~&.r. par~ ú 
Supremo Tnbunal 1\hhtar quem bem lhe pax:eCrl., e . transfor
mar esse Tribunal em viveiro de ponticos desiludidos P. armàr o -éxecutivó com urria poderosa arma de corrupção; . 

quê, riegãr aos auditores o direito de serem prn~,ovi-Jos 
1;ara ó Supremo Tribunal é matar-lhes o -~stimulo: 

Proponho (rUe se substitUa O § 2°, do art. 25 pelo . >;C
guinte; os ~~nistros -c-ivis ~ão terão ~am:tação . milita'r e 
serão escolhidos dentre OS auditores alternadamente j.Or :m-· 
ti)!Uido.de e merecimento, concorrendo ás vagas de antiguida9-e 
os auditores de segunda entrancia e às de merecJm<)nLo too.os 
os auditores . mediante lista tríplice organisada pelo Snpremc 
Tribunal Militar. · 

Sal~ das Sessões, 23 de dezembro de 1920. - AlfrP.rW 
Ruv. 

·-, 
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Considerando que, ao secretario do Supremo Tribunal, 
devem caber as funcções de escrivão nos processos de sua 

competencia· originaria. 
Proponho que ao art . 53 accrescente-se; 
Servir <:ie escrivão nos processos de competencia origi

naria do Supremo 'l'ribUilal. 

N. 15 
· Considerando que, nada justifica a creação de vestimenta 
e:~pecial !)a.l·a os auditores e promotores da' justica. militar 

Proponho que o art. 68 seja . substitui do pelo seguinte: 
(!: Os ministros do Supremo Tribunal, auditores, procu

rador geral e promotores ·usarão nas sessões e· audiencias o 
vestuario marcado para os desembargadores da cõrte de ap.
pellação, juizes de direito, procurador geraL e promotores t.la 
justiça loca! desta Capital ~. 

Sala das .sessões, 23 de dezembro .de 1920:.- Al[redlJ 
Ruy. 

N. 26 
. Consirlerando que, nada justifica a e:x:istencia de sete au

ditores nesta Capital quando 5· são mais que suffícientes para 
o serviço; 

qM, reduzida ao servü;o desta capit3ll, a auditoria de mal-
rinha não precisa_ de mais de 2 auditores; · 

que, se dois juizes iederaes bastam para fazer -todo o ser
viço da justica federal nesta capital, não se pód:e comprehen
õer que para a justiça militar sejam necessarios sete audi-
tores· · : 

Proponho que Iio !lll't. 3" onde se. diz, sete, d1ga~se 5; 
onde se diz -i, diga-se 3 e onde se diz ~ diga-se dois. 

Considerando que, nada justifica a restituição que se 
faz dos 6 auditores de primeira entrancia para concorrer ás · 
vagas de segunda; . · · 

que, ainda não se justificam esquecer a antiguidade para 
a pr-;:;moção dos auditores; 

Pr oponho que, o .art; H ·seja assim · redigido: as vagas 
de auditores de segunda entram:ia s.erão preenchidaos alter
nadamente por antiguidade e merecimento pelos, auditores 
de primeira;, mediant~ lista tríPlice or~izada pele Supremo 
•.rribunal Militar. · · . : 

Sala das sessões, 23 de d~embro de 1920. - A.lfredo 
ll~&1/ . • 

N. ZT. 
Considerando que a categoria das auditorias devem !!er 

determinadas pela importancia das r egiões; · 
Que no Rio· Grande do 81,11 -está concentrado mais de um 

ter90·do Ex-ercito; · 
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Que pela sua posição geographica o Rio Grande constitue 
a. mai~ importante das nossas regiões mil;ta.res; 

Que assim nada justifica ser a sua auditoria considerada 
de 1~ entranciá; 

Proponho que as 10" e 11• circuinscripções judiciarías 
xnmtares passem a ser consideradas de segunda entrancia, ga
rantidos aos auditores desta Capital os logares· que ora oc
cupam na escala de antiguidade. 

Considerando que não é possivel dous escrivães sei-virem 
com quatro juizes; 
· Que a diminuição do numero dos escrivães concorrê 
para o retardamento dos processos; 

Proponho que no art.. 7• onde se diz: ~a. 6• circum
seripção haverá dous escrivães junto aos auditores com jn
risdicção no Exercito:~> diga-se: <na 6~ circumscripção haverã 
u es escrivães junto aos auditores .com jurisdicção no Exer-
cito. · · 

Sala das sessões, 23 de dezembro de i !J20. - Alf~·cdo R-uy. 

N~ 28 

Cc)Dsiderando que ao promotor e não ao auditor deve ca
ber apresentar a denuncia, ·proponho que ·do art . 40 suppri
ma-se a letra a. 

Considerando que além das razões de ordem moral as 
difficuldades que surgem- na pratica pára a convocação d.; 
eonselbos pai·a. julgarem ofCiciaes gencraes que, além disto, 
toda a set1ção· que tr ata da competencia do Supremo Tribunal 
r.10r sua rPdaccão obscura l:l sua ordenação das suas disposições 
!lóde dar logar a duvidas; 

Que neste ponto mais claras são as disposições do · pro
j(•cto organizado pela commissão nomeada pelo Governo e en
viado a Camara com uma mensagem do Poder Executivo: 

Proponho que as disposições -desta secção que· com
Jirehendc us ar ts . 47 e -\S, ·sejll,m substituídas pelas do pro
jN:to elaborado pela commissão. 

Considerando que nada justifica o recurso necessario do 
oespacho que não recebe a denuncia, julga a prescripção e 
impronunria. principalmcnf.c qnando não se estabelecer igual 
rec:urso para as sentenças absolutorias; 

Que o recurso necessario deve ser interposto pel'l proprlo 
juiz não se podendo impOr tal recurso ás · partes: 

Proponho que do art. 49 ~up~ríma-se a letra c. 
Sala das sessões. 23 de dezembro de 1920. - Alfredo Ru?J. 
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N. 29 

Considerand~ que o «?apitulo m que trata da competencia 
do fôro é lacomco e omiSso· · · · · · · 

' Que mais completo, c1aro e positivo é o trabalho apre~ 
sentado pela coml!lissão no.mead~ pelo· Governo; ' ·· 

Que a urgene~ e ~rec1ptaxão com que vem a .Camara se 
occupando do codigo nao perm1tte o estudo necessario ã. or
ganização de um trabalho completo e perfeito; 

~rop<?nho qu~ :qesta parte o · codigo decretado pelo Go
Y~rn_? seJa substltUldo pelo trabalh9 elabe>~do .nela com-
rmssao. · · · · · · · 

Considerando que no art, 177 diz o codigo ~13 o presi
dente <lo Mns_el1:\Q nomea.rá. advogado. pa,ra o réo que não o 
tív~r. e qu~ no,. ~t. 183 d.~ que p_ara. ea,da cil:çumscripcão o 
Gov~o. nome~~ lJ,I.ll. . ad,vog!l,do p~à patroeinâr as causas em 
que forem réos as praças lie pret; · · . 

Que assim desde que existe um advogado nomeado e pago 
pelo Governo não hâ razão para ·que o ·presidente do conselho 
1:omeic advogado; -

' ·Proponho que do art. f 77 se suprima tudo que vem de-
pois da palavra co President~: · · . 

, ~.a:ta das sessões, ~3 d_e d(;lz~ro d~ !920. - AlfretW, ·:Ruv . 
. ·:'' ,.-- .... ··. ·--~-··· ... · .. .- . ·~' ........ _.- ~., . _-... . 

EMENpA 

Considerando que no Titulo terceiro capitulo · unico o 
co~gº. ~ ~~~~Q$0, de req~~ão çonr~~ .~ inrolA'P'let;:, ~e }Dodo 
a d~ logar a d.uvidas e incer_tezas na sua interpretação que 
assim que pelo art.· 205, parece que á ·primeira sessão do 

. conselho o réo está pré3etne, a.ó passo .que pelo art. 2""06 só, 
elle. comparece á za sessão: ' . . .. 

.. que ,p.ela leitura desse' capitulo não .se l!óde s~ber em que 
oceasiii,Q o J;éO. anr.~senta. as, tes~emunhas. de .def~s~ ;_ 
. ·que, ·J:I.inda não. maü$ o co_dig(). -dar Vl·S~a ao prqirwtor para 

, -dize~.:· sQb.~e ~-·pronuncia Ol,l impro~:mp.c.ía; 
que aSSÍll}, Çn;lho~a O promotor acompanhe ?-'Processo, não 

· manda o cod1go que urQa só vex se lhe dê ·'insta oos autos: 
-Proponllo que ó art. 205 ~ej a a,ssim redigi~: sor:_t~o o 

conse_li).o. ú presiden~e desjg:nará dia para a sua i_ilstalla~ão r 
e nesse 'dia. reunid,ô o conselho, pr~entes todos os. juizes, o 
in;e-si"d~l).~· 'presta~á de pé-~. em ... ·oi ~lt~ o. compró'misso que 
~erá la.,;,·rado erri Irvro proprw no que segm_do será ;por todo' 
~s juizes sob a· fórma ~assim me cori:iprori:ietto:i·~ O termo dt) 

compromiS!)O ~~I';'~ ·~s-iP.iapo JlOf todo,s' OS _Juizes. . . _ 
Par~r~p,bl_? um_co .• _fi.o conselho· ·· ass1m inst11-llad9 1ran 

- sendo. sühme'f.hdos .. ·os procesaos . que o.ccorrerem aurante o 
~-~~.~ ·ll_~ra l'.ll:l~ ti:\:~t; sido ~or~~aQO. ~ · 
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SESS.~O EM 23 DE DEZEMBRO DE '1920 

pepois do art. 211 accresc.er1te-se find.a. a inqueriJ;UO 
das testemunhas de accusacão poderá o enviado offerecer !tes
temunhas de defesa que serão inqueridas sobre os quesitos 
formula<los por elle ou, seu advogado, podendo os juizes Jar
zer as perguntas que julgarem nel!essarias ao seu esclare-~í-
mento.· · 

Depois do paragrapho unico do art. 212, àccrescente-se: 
~m s!lguida dar-se-á vista por igual pl'azc para opi.nar pela 
pronuncia ou impronuncia do accusado. · 

Substitua-;;<, a emenda em todo esse capitulo a pala·,rra 
r(\o por indiciado . · 

Sala daf: "~"sões, 23 de dezembro de 19211.-. Al(rt!d.o Ruy. 

Onde con~ier: 
Art. O serviço da Justiça Militar tanto na sua pro-te 

ndministrativa como na judicial continuará a ser exercida 
como actualmente pel& Auditoria do Departamento da Guerra 
(7.4 Divisão do D. Gj. ou· G. 7 .) e servida pelos mesmos 
funccionarios que ora estão em exercício. 

p. JUSTIFI~QÃO 

O art. 35i do Decreto n. 14.450 de 30 de outubro de 
1920, mantem o serviço d.e contencioso administrativo do 
Exercito e ·portanto manteve, nesta parte, _as funccões da 
actual Auditoria do De-partamento da Guerra, be~ como o 
serviço de meio soldo e montepio militar, serviços esses. i111 
prescindíveis e que, no proprio espírito do. rei'orma, devem 
se conservar s~parados dü serviço de justiça das l'egiões mi
litares; Além disso o pessoal que nella aetualmente serve 
ae!Ja-se especialisado nesse serYiço e, não havendo au~edt.o 
de despeza a presente emenda. vem ao encontro de necess1dades 
p~rmanentes da officialidãde das clll.sses armadas e das fa
mílias dos militares. 

A jurisdiccão da referida Auditoria fka cireumséripta. á 
actual, ahl"I'Ulgendo apenas a officialidade e a tropa não arre
gimentada· sujeita. a autoridade do Departamento d.~ Guerr~ 

8ala dR.'i sessões, 23 de devembro de 1920. ~ Buarque 
;y asareno. -

O _Sr. Nicanor Naschaen:to:-S:r. Presidente, 
pretep.di• usar da pala.vra sobre est.e projecto, mas, desde que elle 
tem de voltar ás commissões, aguardo-me para em ·te~po opportuno, 
di:~~:~.~-~ eoojuntám.ente com as e~_eod~. · · · · · 

Encerrada a 3" discu~são do projecto n. 703, de. 1if20, 
é adiada a votacão até que as Commissõ,es de Marinh-.1. e 
Guerra; de Constitui cão .-e Justiça -e ·de· Finanças, deenr :p.árecer 
!;Obre as emendas oi'ferecioos. l · · 
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Encerrada a 2• discussã-o do art. 1" e. 2° do projecto nu
mero 709, de 1920, mandando contar . tempo de serviço, para 
o effeito de melhoria de reforma, ao .i o tentente Illl3.chinisla 
reformado da Armada, Henrique Paulo Fernandes; com sub
€titutivo da Commissão de Finanças, freando adiada a votacão. 

Encerrada a 2• discussão do' à.rtigo unico do projecto 
n. 708, de 1920, abrindo o credito de 4. 8'03: 645$062, para 
ua;;amcnto de enCl'l.fgos assumidos ·para iastallação de fabricas 
{le sóda caustica; com votos em · separado dos Srs. Octavio 
Rocha e Josino de Araujo, ficando adiada a vobacão. 

Discussão uniea do parecer da Commissão de Finanças, 
sobre a emenda oi'ferecida oo 3" 'discussão do proj ecto nu
mero ,!.1:9 A, de -1920, autorizando a promoção ab posto de 
segundos tenentes dos tres S!lb-a.iudantes machinistas ·que não 
compl~taram o tempo exigido pela lei n. 3.634, de 19-18; cem 
l)arecer &l.s Commissõcs de Marinha e Guerra e de Flinanças, 

· opinando para que seja destacada a-emenda apresentada (vide 
projecto n. 449 B, de i92:Qo); 

Enéerrada e adiàda a votac~o. 
Duseu!"são unica d·o parecer da Commissão de Finanças, 

offerecida· n.:l 2• discussão. do projecto n. 671, de 1920, 
:1 hrindo o credito especial de 50:272$9127, para pagamento a 
Romualdo de Souz.a ·Mello~ com parecer da Commissão de Fi
nanças, opinando para quP. seja dest~ada a emenda. aprescn-
' t.:.da (vide p•rojecto n. 611 A, de 192()); · 

:l!incerrada c adiada a votação. 
. Discussão especial do pt·o.iccto n. 705; de 1920 (redacc.ão 

da Pmenda approvada e destacada do projecto n. 596, de 
i920). ta.bi'indo o credito de 400.:000$, para pagamento do pre
àio úa Associação Commercial da Bahia; 

J.;ncerrada r adiada a votarão. 
1~ discussão do pr.ojecto n. 45-6 A, de 1920. mandando 

revigorar o credito · ab.erto pelo decreto n. i3. 64.1, de· 1919; 
com parr~cer favoravel àa Comnlissão de FinanÇ~Q..s; 

~~ncerrada .~· r1diada a votação. 
1~ discussão do projecto n. 167 A, de 1920, eleva.ndo o nu

mP!'O de medicqs da Assistencia a Alienados; com parecer 
~voravel das Commissões de Saude Publioo e de Financas; 

Encerrada () .ul'?.da a vot.!lrão. ·. 
. -1'' discussão do projecto n. 273 A, de 19·2-0, creando o ti-

. tulo dl~ professor adjunto ·nos Institutos de Ensino Superior; 
::om sUb!;titutivo da Commissão de Instrucção Publica. 

Encerrada e adiada a vot.:tção. · 
3.. diAca'lSão do pr· jecto n. 60íl B. ·i e i920, concede.,do isenç!Q 

.dos direitos de impor a~o a u~inas de fabric Lção de ferro, aço e 
cbumbo tm territorio bn.--ileiro. . · 

O Sr. Presidente -Acha-se sobre a. me5a. uma. emend& 
• que va.e ser lida. 
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E' lida, apoiada. e enYia.da. á. Commissão de Finança.s a seguinte: 

EMENÍM ·AO PROJEC'rO -/". 608 B, DE i 920 

(3• discussão) 

Onde cpnvier, em artFgo: 
Fica o Poder Executivo autorizado a c.onc-eder isenção de 

direitos aduaneiros, inclusive taxa de expediente, ao material' 
importado para Camara Muni~ipal de Barbacena, destinado á 
suu usina hydro-electrica e rêde de illuminação. 

23 de dezembro de 1920. - José Bonifacio. 

Enceáa.da. a. 3• discussão do projecto n. 608 B, de !920, con
cedendo isenção dos'direitos de importaçao a usmas de fabricação de 
ferro, aço e chumbo em territorio brasileiro; adiada a votação. 

Encerrada. a 2"' diseussã.o do artigo unico do projecto n. 689, de 
:1920, abrindo o credito especial de 22:9006, para pagamento a Vicente 
dos Santos Caneco & Comp. ; ficando adiada a. votação. 

Encerrada a. 2& discussão do artigo unico do projecto n. 7u; de 
1920, abrindo o credito supplementar de i50:000S, ouro, a. verba H .. 
do orçamento do Ministerío das Relações Exteriores ; ficando adiada 
a votação. 

1.~ discussão do projecto n. 678 A, de 1.920, concedendo franquias 
postal, telegrapblca, e ~elephoilica, nas linhas officia.es, aos membros 
da.s Mesas lias duas casas do Congresso, Prasidente5 de suas respectivas 
Com.missões e directores de silas respectivas Secretaria.S ; com pa
recer fa.vora.vel da Commissão de Finanças e substitutivo da de Po· 
~; . 

Encerrada e adiada a. ·votação. 
· 1.~ dise~o do projecto n. 690 A, de 1.920, mandando construir 

um edificio para. os Tele.,nora.phos na. Capital da Bahia.; com parecer e 
emendas da. Com.misslio de Finanças ; 

Encerrada. e adiada. a. votação. 

Encerrada. a. 2" discussão do artigo unico do projecto n. 7i3, de 
:1920, abrindo os creditos supplementares de i3:289S890 e de 6:2358820 
a. consignações do Hospital :; • l:iebastião, ficando adiada a. votação. 

Encerrada a. 2& discussão do artigo unico do projecto n. 707, ds 
-!920, abrindo o credito de 90:000S, supplementar á verba 23a do orça
mento vigente do Ministerio da. Fazenda.; ficando adiada. a. vota~o 

3& discussão do projecto n. 683, de i920, abrindo. o credito d~ 
U~:G!ii.i$228, supplementar á. verba i6 .. do or~a.mento v~gente do Mi· 
nisterio da Guerra. ; 

Encerrada. e "diada a. votação da. 3" discussão do projecto n. 575 
C, de 1920; abrindo o credito de 4!:800$, para coostrucçij.o de uma 
lioba tel.egra.phica entre Piedade e Sorocaba e de outra entre villa. 
Aibnso Claudio e villa. de· Santa Thereza ; · 

C. __, V ol. XY. 36 
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Eo~rrada ~adiada a ~otação; da i.- discussão do projecto n. 649 
. A, de i 920, declarando de utilidade publica a Associa.çã.o Commercial 
'do Rio de Janeiro; com parecer favoravel _ da, CQmmissã.o de Consti-
tuiç1o e Justi~.a ; · · ' ~ · · .. 

Encerrada e adiada a votação .. da discussão unica do parecer 
..n. 57, de i920, rejeitando a indicação n. 7, de !920 com voto em 
separado do Sr. Prudente de Moraes, concluindo por um projccto 
(vide indicaçã-o n. 7, de i920). : 

O Sr. Celso .Bayma trata da indicação n. 7, que propõe a 
1·eforma da Constituição: O orador diz que o parecer da Com
missão de Constituição e Justiça conclue pela rejeição dessa. 
indicação por entender que . clla não se acha investi-da dns 
formalidades legaes e constitucionaes . . 

Conclu~ leyantando uma preliminar constante de um re
~uerimento que, acompanha-do ~a respectiva· justificação, cn.-
via á Mesa. · · · 

Vem a Mesa é lido apoiado _e posto eonjunctam~nte em 
discussão o seguinte 

REQUERI~TO Ao· P~ER. N. 57, OE 1920 
· C,Piscussão unica) 

J~ti{ictJ:çáa e requeri~o 

~m di8çurso pronunciado na se~são 'de- 12 de julho 1e 
1911, , jusiificando um projecto de me-didas comp)ementare; 
para a exe~ucão- do art. · 90· dá Constituição, proferi as se-. 
guintes palavras justificativas do art. 3" do referido projecto 
por m im apresentado : · · 

«A ' Constituição _da Republica diz: 
~onsider~r-se-ha proposta' a · reforma. quandll 

a-presentada por uma quarta parte pelo _menos, dos 
membros de qualquer das Camaras do Congresso Fe
der.al, fôr acceita .por tres discussões. por dous tcrr.os 
dos votos•. em uma e em outra . Casa do Congresso, et~. 

ePor dous terços de votos em Unuz e ~m outra ca.sa dv 
C()1l~resso.~ 

A ~uvida que se levantn em meu ·espírito é si os aons 
tercos de vqtos em uma e em outra casa do Congresso devem 
:er cqn~M~ dos ·meinbro? pre§entes ou qa tptalidadc d:: 
men'~'l}rns ~>in um~ c outra Ca.."'õ\ ~o Con~csso .-

Resolvi a duvida com João Barbalho e e-oro o conjuncto 
de outras dispo5icões contidas no nosso pacto fundamental. 
. . . 0 art. ~2. § 2~ -da. CQnstituiQiio diz que o Sena4o não prll
fer.irá sentenca condemnato~ia, quando julgar o Presid~mte tl~ 
Republica, sinão por dous "terços dos. 7'iu!rn.bros presentes, 
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Ainda no ar L 37, § 3", quando se refere ào <Veto:. do 
Presidente da Republica; a Constituicão diz 'que <devolvi<io o 
projecto, etc., considera-se approvado, si obtiver dôus .terr.os 

. do.~ sufragios presentes. · 
Ora., ~esde que o artigo 90 § i• falia de dous terços de votos, sem 

usar da. mesma. expressão que empregou nos outros artigos por 
mim referidos, 1>arece que o mesmo artigo teve em vista. não admittir 
que a ConstituiÇão fosse reformada si nli.O por dóus terços da totali
dade dos membros de uma e '-utra casa do Conrtres$r). 

No projecto primitivq de Constituição feito pelo Governo Pro
visorio éStá. consignado .no artigo 85 que a reforma oonstituciooa.l só 
poderia ser feita. por 3/t, dos seus membros. · · · . 

. Em virtude d~ uma emenda· do Conselheiro Saraiva., apresentada. 
a este artigo da Constituição,- reduzindo para 2/3 dos seus membros, 
foi adoptada. pelo nosso Congresso Constituinte e com parecer . da. 
Commissão dos 2t-de que fazia parte Julio de Castilhos, a referida 
emenda do Conselheiro Saraiva tornando· mais liberal o artigo 
constitucional. ' . 

Estas palavras slo de um ,discurso por mim proferido em !2. de'·· 
julho de. i9:H. : 

João Barba.lho snstenta que evidentemente o art. 90 da nossa. 
Constituição exige dous terços àa totalidade dos f!1e171bros de cada Casa 
do parlamento, por cotls1derações da. excepcional gravidade e imp()r
tancia que· submetteu a.· reforma. ·constitucional a. condições e pr-o
cesso mais rigorosos que os prescrintos para leis ordinarias. 

N'estas condições torn<).-se ínrfispensa.vel um pronunciamento da 
Commissllo de Constituição e Justiça. • . 

Deve a proposta. do illnstre deputado pela Bahia, Sr. Elpidio de 
Mesquita, para ser approvada, reunir dous terços dos membros 
presentes em uma e em outra cnsa·do congresso ou dous terços da to
talidade dos membros de cada casa do parlamento ? · 

E' a consule& que eu formulo á. mesa. para ser entregue á Com
missll.o de Constituição e Justiça para. ser preliminarmente votada. 
pela Ca.mara, sem prejuízo entretanto da. discussão. 

SaÍa da. Commisslo,,23 de dézembro d~· i920.-Celao Ba:uma. 
O Sr. J~lpid.lo de Mesquit.a. trata; sob o ponto de 

vista constitucional, dos tribunaes regionaes, a proposito oa emenda 
25 de Senado. , . · 

Conclue dizendo que nao quer cansar & Camara.; vem apenas 
l.pl'91entar o requerimento que justifica. e envia á. .Masa. . 

O Sr. Joaquim Oliorio - Sr . Presidente, o voto em se
Jiill'ado do illustre Deputado pelo Est.a1o U(! ~. Pan-lo, o Sr.· 
Pl'udcnte de .M'oráes, br ilhat,le eollega •. ·. . 

O Sn. Pm;UE.'<TE DJ> ~ron .. \ES - Ag-rath ~t;o a V. Ex. 

. O Sn . .TOAQUIM Osoruo - . . . ao parecer. rejJitando a in· 
dtca.ção n. 7, ora em debate, suggere ,observaçoes que terei 
de resumir p el<?· adeántado da· hora. · 
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· Escre:vew o ·digno representante federal. sobre o r.1umeu
toso próbtema da. revisão constitucional (lê) : 

<E poz:que não !azel-a? Trinta annos ~em a nossa Consti
tuição . . São conhecidos <is IP(l.ntos em qu-e · ella está a c.xigir 
modificações. Façamos a revisão. E' preferível :f.ucl-a. do 
que a todo . o proposito, violar a Constitnic,;.ão. ~orno ainda 
agora. se quer violar, com .a creação de ' lribunae-3 regionaes 
de segunda· inlSt,ancia na .Justiça. Fede;'n.~. Ainda não t.ive a 
fõrtuna de bem comprehender aos q.ae terminantemE>nte se 

· oppõem a q_ualquer. reto<rUe na l~~tra do · noss;) pacto funda
mental, nem aos que, conveneidos <la uecessidade da rc\·isão 
jul.gam-n:~. sempre inopportuna . Todos elles, uns e .outros' 
veem naturalmente serios . perigos para. a Republica na. revi~ 
são de um ponto qualquer da sua C:on~tHui-:.ã.o, pois não 
qu(>ro crer · que sejam .antirevisior.istõ:!-s por simples elegancia 
OU r(lr teimosia . Quanto aos ·primt~Írc;;;:;, nada - SE.' lhes p!\de 
~izer, por.que · eUes se a~tells.m nesta proposta.: E-stamos con
wnci,•qs .de que a Constitukb ,; i•erfeit:-1 · em todos os setJS 
tinnlo~ é . abso-lutamente .não -r:-e•·i!<a nem põdc se!" m~Ihomda . 
Mas. qu'!;l.'!•i(l aos segundos, ~·-u; que ll!;tão conv~u~idos do con
trario, lHO é, de qu~ a C0~1Stii.•lll;ão l)l'(~Ci~a -l~ ~er reforiOttda, . 
nr:sl •~ ou naquellc ponto, p•)rqn·3 temém c não querem a re
visão ? Porque a eonsid'erom sempre inopportuna ? Onde eslão 
O-> perigc$ dessa ·revisão pro·;e;;s:1di com ns cautelas r•rc~cri
ptas nc <Jrt. 9fr da C'onstituiçã 1? 

Eu,_ francamente, .não os yêjo. . 
~I • Presidente; pertençi) no rarf,idi) ilcpublicano do' ll io 

Grande do Sul, q:ue tem impugnado a ro~t)rma r.onstitue.ional. 
Adho-me enquadrado entre aqueUes não comprehcnd1dos na 
$Ua attitude pelo nobre Deputado, Sr. Prudente dê 1\íoraes o 
espero justificar essa conducta aos ._ p·roprios olhos de S. Ex., 
que fará justiça, afin:al, estou certo, a{)S republicanos do Rio 
Grande do Sul, os quaes, convictos estão de que tem prestado 

-a Republica relevante ·Servi co com · os -: embarMOS creados a 
reforma do pacto de 2'4 d·e Fevereiro de · :1891 . 

· A R<•publica foi propagada em torno <le dom: grandes 
princípios: a Federação e o preSidencialismo. . 

.A-s pr1r.'!eiras tentativas que surgiram d~ r~fl)r:ina const1· 
tucional vtsaram ferir de morte esses dou; fund:tmentos em 
que assent'il a Constituição Federal. Sabe-se que. S(' ronsti LUiU 
no meu Eht:u:!.o· um partid() com o programma unitario .par· 
ia.mentari~~:l . Como p(}diamos, nós do Rio Gran1l' de- liiul 
que aceita1~1os a Republica presidencial fef'ierativ'\ deixar de 
impugnar . • ~om o ardor com que o fizemos, a rerorma, pelos 
J)er.igos qu·e offerecia, nos :primeiros anno.s agitados do rr.
{limen, tão perturbado por elementos os m2is hcLeroscncos t 
Nãc se prE>tendia a reforma de um ponto qualqup,r da Con
~tituicão, :·!.tas a sua -destruição nos princípios basilares . Pu
tmando peb manutencão do pacto de fevereiro no;; st>us pontos 
11apitaes - a Federacão e o presidencialismo. contr~ o~ quacs 
se fazia sentir a hidra monarchica e parlamentarista, esta~ 
vamos cerlos de que _:prestavamos relevant~. serviço á Repu-
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iJiica, por4~anto, reformàr a Constituição para implantar o . 
systema unitario, seria obra antipathica . O Bras i: ... paiz vasto, 
eomo é l'xige, justamente, no interesse da. sul unidade, a 
federação rm toda -a sua extensão. Para o Bràsi!. a feder~ão 
estava inrlit·ada· pela propria natureza: o •:ue se lia já no 
manifesto oe 1870, de modo que, attentar contra a Federação . 
!'ería nad!l mais, nada menos, do que apressa·r o d!.'!:'membra
mento de•ta grende Patria, que, só póde viver !tni-da., -des
tentralizar!a com as franquias de que gosam actu3lmenta o~ 
Estados. e'lca vez .mais alargadas, nunca su~pri!~<<.!as ou . re- · 
cuzidas . ú ra, o parlamentarismo é incomt)ativel com a fe
deração, porque exige a: centralização. Nãv ha t•ma só }\e
publica ft.o{ierativa que seja parlamentarista. O presicten
cialis:rr..c é da essencia da fed1eração. Não ha uma só Repu
!:l!ica fed~;>r:ltiva que não seja presidenciali.;ta. 

Nos pT~mei,ros tempos que se seguiram á tmplantacão da 
Republica. nós. do Rio Grande do Sul, conse.guintemente, com
batendo a reforma. constitucional, procedíamos em defesa dos 
dous .gre.ndes princípios que servem de alicerce á Constituicão 
Federal. :Viamos -pe~igos na campanha reformista que se ma
nifestava rõm caracter tendencioso. Decor-ridos ~>Sses pri
meiros anr.os da Republica, realizada a obril da Stla consoli
dação, tri1lffiP'hante a Constituicão Federal nos seus funda
mentos, rpa~~amos a considerar a reforma c:mstitnr.~onal como 
"inopportuna. Em nosso conceito a Constituicão d.~ 24 de fe
vereiro de 1891 é um documentb da mais :~.Ha s.1bedoria uo~ 
!itiea, que honra sobremaneira o Congresso Constituinte 1\e
r:>ublicano... (Apoiados.) 

O SR. PRUDENTE DE MoRAES .- Apoiado. 
0 Sll.~ JOAQUIM' 0SORIO - ... mas, suj~ita Sl retoques, 

tomo toda a obra humana. 
{) SR. ~'\.LBERTINo DRUMMOND - Mas ·tem falhas consicte

raveis. 
O SR. JoAQUIM OsoRIO - Não estamos enqu!ldrado~ na 

r.lasse dos impugnadores da re-forma por jt:lgal-a obra per
feita em t~.dos os seus pontos. não susceptivel :le f.mendas. 
Estamos 5lista.dos no segundo gru-po, entre S.·l:Jelles que 
julgam rnEirecer a olbra da C<mstituicão retoques mas, que, 
não dcscjnnd·o fazer obr.n irreflcctid"a ou -rcaccionaria, tem 
:uiiado a ae!icadn tarefa por esse reeeio. · 

Em ~ de maio do 1896, o S:r. Prudente de Mr.racs, P:re
Pidente d3 Rcpublica, que 'fura cmerito P•·~sN!ente do Con
~resso Constituinte, em mensagem ao Congr.,sso Nacional, e~
c.:revcu ostP.s memoraveis conceitos: 

c ... Saibamos cons!lrvar e utilizar-nos da paz de que, fe
lizmente. gosamos, e á experiencia em breve virl\ juntar-se 
a th~oria llnra eonvcncnr aos incredulos quP. ainda existem. 
de que a fMma republicana, tal corao a. Nação adoptou e 
~onsagrou t.a Constituição d• 24 de feverei~•J é a que tem ® 
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· ~e·ger denu:tivamente os seus destinos, porque nJ seu admi
ravel · m.ec:mismo est:l. a. mais solida garantia ,j~ - hnrmoniu 
parlameut.a,.. entre a unidade .nacional e '1 vital~rlade r~ ex
pansão da:; forças locaes. Os Estados,.· qUe estão experimen
tando, em .~ua crescente prosperida..qe, a iP,fluep.cia efficaz e 
benefica da autonOmia política e adm.inistr-.ttiva do reginwo 
<!a · federaç2o; -c51> Estados · que, actuahnente; estão exercendo, 
do modo normal . e calmo, o direito de substituir periooica~ 
mente os respectivós govern6s por . ele-ição exclusivamente 

• ~11a, jàm:1is se sujeitar-ão a retrogi'adar á cóndi.~ão de pro
'Vincias gGYernãdas pel'o centro, _~em vida pr-opria, "em poder 
11ülizar.:.se dos . proprios recursos, ma-qietadas em seu élcseu
vo!vímento p~l~s peias atr.Ophiàntes da . C:eiltraliza.:;ã.o. 

. A R·~J.\:blipa .est4 firmada nà conscieiiC'.ia nadonal, m:t.
nifc~stada .~-r-; o eón~nsó una.n.iine. dos Estado.;: ella. ~r". tr.an
~!ila pela. federação, ancora poderosissinia, que resistirá a 
-~:ldas as tempestades que .contra ellâ ·desencadeiem os seus 
adver.s~rio->.:. . . 
. _ ~r. Presidente, ties 6c>nceitos, émittidos ec>m tanta. aulo
ridade pelo eminente républicano . da prop:iganü_a Sr. Pru
dente de 1\loraes, de tantas ··resp.onsabilidac!es e ·~ervi~os no 
~_f}gímen·, fle:vem levar á convicção dos â;escfentes, que ainda 
E:JPstem, da. .superioridade .da obra. do. Oong1'1!~so ConstituinLe. 
_ · A ConstituiÇão· dé.· 24: de fevereire de 1:891 c a Consti
tuição a~ h- riotãvel .que r·ege um povó civilizaco. Basta · 
<lizer que é a uiiica . Cõnsti,uiÇão do inundo qür consagra 
em toda à sua plenitude a se.paração dos. poderes : J)oder tem
poral e poller espiritual. Só esse ponto da. Ccnstit,üção basta 
l)ara immortalizar ·o Congresso Constituinte rep•Jh!ican~, re
eommend:rr.do á posteritiade o engenho de seus ait!mbros. 

A Con<>t.if.uição brasileira não é cópia da norte- americana; 
c·stá acima da norte-americana em muítos . pontos; a qual não 
consagra romo a brasileira a separação dos poderes . 

O Sr. .. ll.BER.'Í'INo DRUMMoND - Ningt•~m n~ga o ·valor 
<la nossa Ccnstituicão, mas a .verdade é que ;lrecisa em muitos 
l)onlos de I·etoques, seni se alterar à fórmâ do regimen. 

o SR. JoAQUIM OsoRÍo - Estou dando a razão pelas 
quncs, n6!". do Rio Grande do Sul temos uos :opposto :í. re-
forma co.n .. i.itu~ional. • - . . -

Prech;amerite, .porque era tendenciosa a camp!l.rlba rcvs
~ionistn. Procurava-se promover a reforma como meio rlC 
golpear os . princípios càt<l-eaes em qúe assenta a Constituic:ão 
Federal ....: a feder:i(.'iiio c o presidenciálisri'lo. Vou dar, a:;ora, 
n càusa pt..~à cítial passamos a combaier a reformá, vencida 
ceso.· tertdr.nciosa carnpânA!i. Essa câüsa era tOda de opportu-
r.idade. · 

Estnmcs per tos de que ha de vir . a . op-pc.rtunicladc da r~· 
·fotma constit'Uciõna..lr. A no$a ~Hillude não ~ eapric:hosa. 
encontra !ml<lamento no muito ·devotamento qne temos ao 
l"egirpen, .sabia~nte instituído em 89, ' e que dese.iamns wr 
avanÇâr e - m~lica retrogradar, . 
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Disse o nobre D0pulado Sr. Prudente dc> Mor~es que silo 
conhecido" os pontos em que a Constituição Fed~ral está a 
t::x:igir reforma. Engana-se S. Ex. As duvida.~ são &.s maiores, 
as iíFéas não foram nunca .clevidamenl·e assentaldas, sendo 
ina:cceitaveis OS pontos de revisão ate ·POUCO ·temJPO apre
~entados, como demonstt·arei. 

Ninguf"m reconheceu primeiro· as f.alha;; da Constituição 
êe 24 de ·!'e-vereiro de 1891 do que o Partido Republicano dn 
Rio Grandt· .do Sul·. Quem ~ompulsar os Annae ... da Consti
tuinte enrn.ntrará os pontos de vista <los r.onstit·.üntes sul
úogrander:~es, chefiados pelo immortal cstad!sta Juli.o de Cas
Lilhos. Va!'ias foram as divergencias suscit:uias no seio 'da 
memoravel Assembléa ... ·. · · 

O Sa. PRUDENTE DE MoRAEs - Estas .iiverg'lncia.s estão 
~lccentuaC.~r: até Dela Constitukão -do Rio GrandP.. 

. O SR. ?-~uL ALVES - Todavia logico que fossem parlic!a-· 
rws da rev1sao. 

O SR. JoKQUIM Osomo - Somos logicos. Somos apenas 
opportunistas. Para frisar o. criterio do Partido Republic·ano 
do Rio .Grande do Su~, direi que na memoravel Assembléa 
Constituint·e pleiteamos en-tre outra.<; estas soluções; ~onstan
tes -do ·Plano de emendas o.ffr.recidas ao projecto de Constitui
ção elaborado pelo Governo Provi.sorio : 

- completa <liscriminaç;.ão cas rendas federaes das dos 
Estados, de modo a ficarem· claramente definidas a competen
cia destes c a da União, evitando-se assim a dcsnaturação do 
principio federal· na sua applicacão positiva; 

- aboliç;ã.o da dualidade de Cam.aras, por não correspon
der a divisão do Pod~r Legislativo a uma necessidade ·POlí
tica e soda!, devendo ser antes co.nsiderada como um arti-
fício {)neroso e perturbador, que tem de -ser eliminado; · 

-- l·iberdade bancaria, não pod-endo em caso algum haver 
monopolio pare emissão de bilhetes de banco, nem ser d~ 
ereta do o curso fort)aco para os mesmos; 

- reconhecimento expresso da primitiva cornpetencia dos 
Estados quanto ú decret.acão das .suas leis civis, criminaes e 
commerciaes; · 

- eliminação das disposições que privam da funcção do 
suffragio ·os ánalphabetos e os religiosos de ordens mcma~ti
cas, por importarem uma rest.d~ção illeg-itima e ,o~~osa; e, 
como consequencia, a reprcscntaçao de todas as opmwes po
litica€ pela mais ampla liberdade de voto; 

- liberdade do ensino; • 
- liberdade de qualquer profissão moral, intellectual e 

industrial; . 
- liberdade do adnpção e a de testar, ficando nesse ca~o 

amparada a subsistencin. material ~os paes, <!a esposa, dae fi
lhas solteiras e dos filho i' menores <le 21 annos. 

Em documento publico, em 1?91.. os r:epr~s.entantcs de 
nosso parLido no Congresso Constltumtc JUStificaram sua 
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co?clucta, no · sentido da orientaoão exposta, emittindo con
- eetto.s que merecem a reflexão dos republicanos. 
- ' Yê-<>e da. exposição feita, que, nós do Rio Grande <:!o Sul 

temos um programma revisionista. Mas, pergunt-o, em que 
outros Estados existe um plano de revisao? . 

Dos pontos indicados. de revisão·. constante do partido da 
meu Eet.ado, apresent-a-se na hora :Presente, ·pela sua magni_ 
tude, o do systema tributaria. 

. E_ntretanto, os revisionistas não agitaram a reforma con
stltueiOnal neste· ponto. Tenho apenas idéa êe que o emi
pente. Sr. Leopoldo de Bulhões assumira, qliando Senador, o 
encargo de organizar um plano de reforma neste ponto; mas 
até hoje não su:cgiu o plano novo. · 

0 SR. NICANOR . NASCIMENTO - Porque antes de surgir O 
Sr. Leopoldo de Bulhões afundou.. · , ' 

O SR. JOAQUIM OSORIIO - Jiá vêem os nobres De-putados 
qu~: nós do Rio Grande do Sul. . . ' 

O SR. PRUDENTE DE .MoRAES- São revisionistas. 
O Sft. JOAQUIM OS<>Rio - Fomos até o primeiro partido 

revisionista que surgiu na Federação. 
O SR. PRUDENTE DE 'MoRAES·- Por isso é que estranho 

que não queiram a reforma. 
O SR .• }OAQmM Osomó - Como disse, combatemos a re

visão, a principio .por se apresentar tendíme1osa contra a Re
publica, contra os principias cardeaes da ConsHtuiçã.o Fe
dera1, pela inopportunidade da tarefa. pelo caracter retro
grado Q"Je offerecia ainda não ha· muito tempo o movimento 
reformista, póde-se. dizer, até o governo \Venreslau Braz, em 
que palrioticamente, fez-se sentir a accão do Sr. ·Rodrigues 
Alves . . em C.efesa da ·Gonstituicão e da ordem legal. 

O SR. R-wL ALVES -Esta resistencia á revisão t.em tra
zido em consequencia soiJhismas aos textos const~itucionaes. 

O SR. JDAQUIM· OsoRro - Relevante serviço prestou o Sr. 
Rodrigues Alves, de cujo mo\•iment.o resultou explendido' 
trium.pho para o regimen federativo prejSidencial. 

O SR. NrcANOR NASCIMENTO :..__ Entre os muitos relevan-
tes serviços que prestou. • ' 

O Sfl.. JoAQUiM OsoRro - Servico este, que ha de fazel-o 
aompre mer-ecedcr da gratidão republicana. 

0 SR. NI.CANílR NASCIMENTO - Foi. um grande estadi~ta. 
O SR. JoAQUmr Osonro - Devem recordar-se todo8 em 

que consistiu a accão de Rodrigutis .Alves. . 
Em 1916, P-m grave instante da vida nacional, .aba1a.da por 

uma impatriotica r·evolt:l. dirigiu-se S. Ex. aos Prestdentes 
dos Estados, appellando para o seu concurso na; obra do pre
stigio do Governo , Fede~al e _do e?'aet~ funcc10~amento _das 
instituições. O que se v1u, íot a v1ctor1a do regunen, po1s a 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/00/2015 10:24 +Página 126 de 133 

SESS.:\.0 E1\t 23 DE D~ZBMBRO DE 1921} 

Nação, p~la vóz dos governos cos Estados, não tardou em le
var ao Presidente da Republica o apoio solicitado bem assim 
sua firme adh~são- ao ~stema :politico consagrado na Consti·~. 
tuicão de 24. de fevere1ro de 1891. 

Sr. Pr:esidcntc, disse o nobre Deputado por .S. Paulo que 
são conhec1d~s os pontos <:_m que. a Constituição está a exigir 
reforma. VeJamos quaes <>ao ~lles. Podem se resumir nus se
~intes: 

Eleição do Presidente da Republica pelo Coniresso ..•. 
O Sn. RAuL ALvEs ~ Prefiro que o seja pelo povo, como 

actualmen te. 
O SR. JoAQUIM OsoRIO - Ora, Sr. Presidente, seria :pos-

sivcl a.;Jceitar este ponto de revisão .· . 
O SR. RAUL AL''ES - Absolutamente. 
O SR .• JoAQUIM OSoRm - Seria fazer obra de retrog-rada

(:ão. Depois de termos conquistado o regimen do su'ffragio 
directo, como voltar atraz para adopt.ar o systema de elcicão 
pelo Parlamento 

O SR. PRUDENTE DE MoRAEs - Isso até eu impugno. 
O SR. JoAQUIM Osomo - V. Ex. impugna.' Pois bem: era 

um dos pontos que, até ha pouco .tempo, constituía objecto 
da pro1.1agap.da reformadora·. ·~. 

N'ós. do Rio Grande <lo Sul, nos oppuzemos a tal modi>fi-
cação, tinhamos de nos oppôr. ' 

O 81\. ,F.r.PTDIO PE. MESQUITA- Mas, V. Ex. não julga que 
isso daria müito mais força ao Congresso ? · 

o SR. oTOAQUIM OsoJUO -Em prejuízo do direito do povo. 
O SR. Pm: .. •oENm DE MoRAES - Mas, a reforma que se 

pretende agora é múito pequena. . 
O SR. JoAQUIM OsoRIO - Esea fórma de eleição do Presi

dente pelo Congresso se eompre·hende no regimen pal'lamen
tar; nü.o no regimen presidencial .. A eleição pel() Congresso 
offerr.re inconvt>nientes sobre o ref!lmP.n actua.l. 

Nos Estados Unidos da America do Norte, cujo regimen é 
o de dous gráos, cresce a ·propaganda pela. adopcão do systema 
brasileiro. K campanha nesse sentido é alli forte .. ·• 

O S'Ri: NIC\.'\'OR NAsCI:tvtENTO ·- Isto é verdade. · 
o Sf. JÓAQUIM OsoRIO - Pois bem, quando o nosso sys

tcma começa; ·a ser apregoado lá fóra é.omo o preferível, é 
que tenlà-se· retroceder no caminho avançado. : 

0 SR. ·PntTDENTE DE MORAES - Ninguem quer isso. 
O SR. JOAQUIM ÜSORIO - Ninguem quer isso, diz o D:Pb~e 

Deputado, mas, até pouco tempo era. esse um dos pontos ma1s 
accentuados da tec1a revisionista. 

O SR. ELPIDIO DE MESQUITA - Na democracia modelo, a 
Suissa, o Presidente é eieitQ pelo Oongresso._ . 
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_O Sn. ~IC.'I.NOR N_o~.~cr:M~NTO - Lá, · propria_mente, não })a 
. -pres1dente, e um comm1ssariado. . 

·. o SR. . . JOAQUIM QsoP.IO _._ Tlnbámos que repellir esse 
ponto de reforma ·constitucional. · . . · 

0 SR_. PRUDENTE DE MORAES- Até eu COm V. Ex_ 
O SR. Ja-"-QUIM OsoRÍo --:-' Por inconveniente, que, repito· 

era talvez o ponto principal com que se justificava nos ulti~ 
mos tempos, a reforma constitucional. V .. Ex. (dirigir~.do-se 
ao s:. Pr1tdente de Nor-aes) não negará que havia essa ten-

.denCla. . · 

0 SR. ELPIDIO DE MESQUITA- E ainda hoj'e ba. 
O SR. JO.J\QUIM OsoRro- Portanto, combatendo esse ponto 

de reforma, julgámos servir a Repilblica, mantendo ao povo 
a faculdade de eleger· o seu supremo chefe, directamente_ 

Outro ponto apresentado como impondo a reforma consti-
tucional: prohibição aos Estados de poderem contrahir divi-
das externas; · · · 
· Seria possivel retirn.r aos_ Estados a faculdade de realizar 
emprestímbs, elles que teem o direito de elaborar a sua 
Constituicão, suas leis, que são autonomos ? Seria possivcl 
cassa,r-lhes tal :poder.? 'Não_ Nós, na Rio Grande do Sul, nos 
oppuzemos a este ponto de_ revisão. Felizmente, quando no 
Senado da Republica, surgiu projecto estabelecendo essa pro
hibição, em 1914, não vingou, por considerar o, Senado em·ol
ver offensa ao regimen federativo. . 

Outro ponto da pretença re:(orma constitucional: Defi- · 
nição mais clara e precisa dos casos de intervenção nos Esta
dos. Era a regulamenta~.ão do .art. 6" da Constituiçãn F-ederal, 
QUe se queria. Tambem nÇJS oppuzemos a tal . regqlamenta-

. ção, porque entendamos com Campos ~alles ·. que tocar no 
art. 6~ da Constituição seria tocar no· prpprio coração da Re-
puhlica. .. , . ' 

· Nada ha que regulamentar na. Constituição, neste parti
cular. Felizmente, todos O$ projectos que surgiram na Camara 

·e rio Senado no sentido de regulamentar o art. 5°, foram re
. chassados, e hoje, pp.rece morta semelhante idéa, repellida·pelo 
iilteresse da autonomia dos Estados, que; querem e. precisam 
viver unidos, fortement~ ligados -pelos vinculas moraes, mas, 

·sem diminuição em sua' capacidade política. \. ' .. 
O SR. PRUDENTE DE MoRAES - Toda a ··vez ~ se quer 

fazer uma intervenção nota-se uma grande .balbd'iitlia, nin-
. guem·sabe como ha· de ser. · · · 

o Sn. JoÁQUIM Osoruo - Outro ponto indicado 7de ref~r
ma constitucional: unificação .-dos .. proce;:;sos civil ... coonn1ert_Jal 
t• criminal. aTmTbem impugnamos sempre tal alvitre. Estna-

. :mos de accôrdo, · por ser o mais compatível com ·o regimen 
federativo ·ao reformar p. Constituição, conceder aos Estados 
a faculdade de legislar sobre direito subs4tntivo e adjeotivo, 
siolultaneaPlente. 
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Pedro Lessa, em seu notavel livro Do Poder Judiciarío 
refuta de mOdo decisivo os argumentos em fayor dessa ·preten..: 
àida. unificação, em primeiro lagar por ser a volta á uma só 
JUdicatura e a um SÓ processo lima anomalia no regimé:i:J. fe
derativo, além de ser uma inutilidade. Não tenho em ~·mãos o 
notavel)ivro, mas chamaria a· attenção dos nobre collegas para 
essa opinião autorizada. · , 

Como poi::leriamqs aceitar a revisão constitucional com 
tal base ·? Tanto bastava para julgal.:.a suspeita, pois seria 
mutilar o organismo federativo retirar dos Estados a magis
tratura e o processo, certo como é, que o organismo federativo 
~6 é comprebensivel pela unidâde no seio da variedade. Seria 
tambem retrogradar, pois já o Acto Addicicmal entregava ás 
assembléas provinci&es a divisão judiciaria. · 

Outro ponto da pretendida reforma constitucional: diffu
são do ensino primaria nos Estados pela União. 

Sr. Presidente, onde ha, na Constituição, dispositivo que 
Jlrohiba a União de fundar escolas nos Estados, ciu de subven-
cionar escolas ? · 

O Sn .. ELPIDIO DE MEsQmTA - A Constituição manda a 
União promover o .ensino · sectindario, o desenvolvimento das 
lettras do Brasil, mas liberta inteiramente a União da vulga
rização, da propagação do ensino primaria. 

O SR.. CELso BA Y:MA - Não apoiado. 
O SR. JoAQUIM Osomo - Esta faculdade de desenvolver 

o ensino primaria ficou, como era natural, privativa dos Es
tados; mas, não ficou . exclusiva dos Estados. 

6 SR. ELPIDIO DE MEsQuri'A - Mas, desde que a Consti.,. 
tuicão mandou que a União Federal pr~mulgasse leis sobre 
o ensino secundaria_. por que omittiu o prim:ario ? 

o SR. JoAQUIM Osoroo ~ A Constituição Federal d~.i aos 
Estados .a faculdade de ·desenvolver o ensino primaria. f.ican
do á União a. faculdade de desenvolver Cl ensino secundaria e 
superior. Póde-se, entretanto, entender, .que a: U~urw ;:t·'iio 
•t.euha a faculdade de desenvolver o ·ensmo JlTtrna•riO? Nao. 
Como não se .p'Óde entend-er que os Estaclos não, tenham a fa
culdade de desen:volver ·o ensino secundar i o e superio". 

E' a União tem intervindo· já nos Esiados creaudo e 
subvencionando -escolas, como os ESta,d·os têm creado e suli
veneionado institutos de ensino sU'perior. 

Sob pena ~e se emprestar' um absurdo ao l~~ts!~dor 
const.ituinte não se podeda chegar a conclusão pretendida. 

Taes. o~ pontos c~pit~e~. que surgiram nos ultimo$ tem-
pos, de reforma con:stltuc!Ona.J. , -

Poderíamos nós acceital-os? Absolutamente. De modo, 
que, fomos in:fensos a campanhlia refornmdora, .primG!ra
mente~ porque ella se. apresentava. com naracter tend~ncwso 
contrá as instituições; nos .ultimas ·tcwpot>·, porque • se .~a
:eeava em principias retrogrados e inconvrnientes, of.fet~~tvos 
sempre do regimen. republicano federat!vo, que, queremos, 
em toda a süa pureza. 

' I , I 



Câ'nara dos Oepltados -I mp-essa em 29100/2015 10:24- Página 129 de 133 

~-\..,..NAES D.-\. CAMARA. 

Hoje, entretanto, que os cspiritos e!,;tão mais calmos que 
desapp~receram taes peri:g.os, qu~ lcarretaria a re~'i8ão 
constitucional, hoje, Sr. Presidente; devo dizer a V. Ex., 
q1ll"e arnda. me aneceio de .~nf-renta.r n 'l')roblema. di.anle do 
esplrito d.e anarchia que infelizmente invade a. época actual. 

Não vimos, ·ainda, ·recentemente, surgirem no Con~rcsso 
r\íacíonal, projectos, ci'ean<lo o Conselho de Estado, constituindo 

· <: dia de dar graças :t Deus, restaurando as ordens honorificas, 
quando a propria Allemanha acaba, na sua Constituição repu-
blicana, :ele eliminar taes privilegias? · 

Surja um republicano á f~ente do movimento reiorma
dor, e, n:ão tenho duvida em que nos encontraremos na so
luÇão do problema. Eroquan.to, porém, promanar de elbmtm
tos suspeitos, sem responsabilidades na propaganda t•u fun
dação do regimeDi, não terá a idéa o nosso apoio. 

O SP... PP..UDE~•lTE DE M.oMRS - Mesmo assim tão limitada, 
~:orno se .propõe? . . 

O SR. JoAQUIM OsoRlO - Agora, Sr. .Preside11te, e para 
oonclnir. Na mais ·elevaóa preoccupacão de re~olvel" o pro
blema da justiça :que, oom effeito,' .soffr-eu um congestio
namento em. que se encontra o Supremo' Tribunal Federal, 
surge 11ma in:àicacão de r~visão constitucional pal'a o flm •ia 
creação de tribuaaes regionaes de segunda insta.ncia. 

Sr. Presidente, não creio que seja essa a soluçã<'• a~çr
tada.. 

A Constituição ·Federal estabelece duas instancias, a pri
meira formada pelos juizes e tribunaes fe<l'eraes e,. a se
gunda, em grau de recurso, pelo· Supremo Tribunal Federal. 

/ Considera-se que é :preciso descongestionar o Supremo . 
Tribunal, para o effeito de accelerar a marcha da justiça . 

Nesse infJuito, patriotico suscitou-se a creação co~ t.ri-
bunaes regionaes. · · 

De um lado ha um gru.po de jurisbs distinctos q-..::e sus
tenta que 13 creação los tribunaes regionaes, é · corist•itucional; 
de outro '!alo, forte COlll'ente, prineipalmenlbe n-esta Camara. 
sustenta que é i-ndispensavel a relforma constitucional psr2 
poder ser autorizada tal creacão. 

O SR. PRuDENTE DE MoRAEs - De accõrdo com a opinião 
do Supremo Tribunal. · -

O SR. J O<\QurM OsoRIO - Folgo muito com o criterio qu~ 
se formou nesta Camara, á -ultima hora, ·de. adiar para o anno, 
~ discussão e votação de tão gra,ve materia . 

O SR. ELPtDio DE MESQUITA- Não. Só para volta r · á Com
missão. 

O Sn.. J OAQUIM Osol\10 - Folgo muitQ, ,porque c.reio que 
a ~olucão do problema não. ·eEitá · na ereacão dos tribunaes r e
g-ionaes, mas na .1ivisão do . Supre);llo Tribuna.! Fed·eral .em 
Camar.as. · 

· 0 SR. ·PRUDENTE DE M-ORAES - Isso tambem é inconstitu-. 
!!jo}:)~J.J •. 
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O SH .• h',\QUIM Osoruo- Ha du_vidas. 
O Sa. l'nuuENTE DE ~lc:lfu\ES ..;_ As mesmas d-uvidas que 

quanliO nos 'l'ribunaes. 
O ~" .. )o/,QUil\1 Osomo - Em t0õ'O o caso, penso que pre

fr.rivf'l ''t.!l'in faT.endo-se a reforma const.iLucional, autorizar a 
C:ivi~iio i.ltl TribUillal em Camaras. . 

O $;;11 . PBUUEN'l'E I) E Mon.\r:S - .A proposta adm:Üte -emen~ 
1las. V. Ex. p6dc formular.~ .:;ua nesse sentido. 

O ~n. JOAQt:4M OsoaJo -- Neste sentido conhc.;o o projecto 
rlal>r'•r·ndu pnio illu;:tre D(}putado· pelo l\faranhão. Sr. Aggri
pino dl' A7.PV!.'tlO. que, acha, tal divisão do Tribunal em Ca
marus illio r::wun!:~:ar embaraços na Constituição. 

J~-Jla !-lolut;ão offerecia -dupla vantagem: 1• a da. eco
!lomiu: :!•, n d1~ evit,ar _ :í. terceira instancia, que sempre é 
umn cnlnmidade, por-quanto haveri-a causas que não pode
r·ímn ,iomai:o; ~er ~ubtra;h:idas á decisão ·do Su:!Yremo_ 'rribunal. 

O Sn. l'lmPE!'TE or: llf<m.-\i:s - Essas iriam d-irectamente 
do jui)l fr.Llcral para lá. 

O Sn. JO.\QUIM Osoruo - Mas, as causas que em geral 
r·r%alll ~tlbt•e o Supremo Tribunal, são justamente aquellas que 
11ão seria possivcl -suhtrwhir do Supremo Tribunal. 

O Sn. PIIUOE"-'TE DE MoH.'\ES - Essas não passarão pelos 
lribunb.e~ rrgionncs. que ~ó -decidirão em segunda instanr:ia 
nas ctll\..-llll que nüo tenham de ir ao Su.premo. 

O 8ft •• JoAQUIM OsoJUo: -- Actualmehte, pela Constituição 
j."r.det·nl. hn causns que morrem na justiça dos Esta-d'Os, e, en
ll'e~nn·to, sabemos que. -essas causa:s vêm, em grande par~ Ler. 
ao ~UPI'''mo Tribunal· por meto do recurso extraordinario, 
pni~. !l(•mprn é fncil allegar que houve infracção da Constitui
l:iiu, d1• Ir! fr.dcral, que não foi applicada. 

s\indn mnia, tcriamos uma terceira desvantagem, a falta 
d1.~ unifi>J•midndc na· j_urisprudencia federal.. ·. 

O ~~~. PllUDF.><TE DE MORA:SS - Isso nós vemos na justil)a 
l1H'1ll I odns os <l•ias. · 

O ~~~ .lnMUIM Osomo - Assim, Sr. Presidente, acharia 
rt',f,rlv11l u divisão do Supremo Trib-unal em Camaras. 

0 811. !'IIUDE;\'TE DE :VIORAES- V. Ex. :formule emenda .. 
0 ~11, J~I.PIDIO PE l\i.ESQUT'rA - 0 Orador adopte O projecto 

do foi•·· A!!S't'ipino de Ar.evedo. · 
o ~~~ PnuoE:z.;TE nE MOit.\ES - ·o Supremo Tribunal Fe-

Ol'rnl tlh·!dido em Camar as seria. uma bôa solução. . 
o !.:.n .• Jo,,Qr:J:o.t OsoRm -.: Taes as considerações que eu_ 

linlH\ n. ftl~l'l', lamentando t~r ocrupado nesta ull'ima h.ora de · 
.Sf'S!<ijo, j)flr lnnlo temp.o, ·a attencão dos illustres collegas, mas, 
:.t irnporum('in do assumpto despertou tal ineeresse que· esten-
di-me mnis do /que esperava . _ · . 
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o SR. Pn;""L'DE~TE DE MoRAES - -V. Ex. discutir bri!hante
.mcnte. (Apoiados (Jt37'aes.) 

O Sn. Jo.~Qrrt:!>r ()somo - Era o que eu tinha a dizer. com 
exGusas a V. E;:c, Sr. Presidente, e a.os dignos Deputados 
c;uc me honrar~m com. S!ra presença. (Muito bem; muito 
te-m. O or-ador e cumprtm!ffltado-;) 

O Sr. Presiden-te-Adiantada a hora., fica. adiada a 
discussão unica. ·do parecer n. 57, de i 920. re1eit'a.ndo a ind1ca~ã.o 
o" 7, de 1920, com voto em separado do Sr. Prudente de Moraes 
concluindo por: um proj e c to (v ide indicação. n. 7, de t 920). ' 

· V ciu levantar a sess:,to designando para. amanhã. ~ seguinte. 

Continuacão da votru;ão -do proiecto n. 251 C· de 1\J20. 
orçando a Receita C~al da Republica, para o exercicio dé 
:l 921; com parecer da Commissão de Financas ·sobre as er(,en
das apresentadas (emenda n. 23 da. Commis·são e seguintes) 
(3" discussão); . . · 

'Votação das emendas do Sooaào ao prejecto n. 105 c, 
/ de 1 920, da Carr,ara... fixando a despeza. do Ministerio da<; Re

lacõe~ E:deriores para 1921; com pareéer da Commissão do 
Fina11ça·s ~obre as emenda~ (vide projecto n. 1.05 D, de 1920) 
(discussão un}caj; . ·. 

Votação do projecto n~ 589· C, de 1920, estabelecendo as 
condições a (f\le se devem subrp.etter · os estrangeiros residm
tes no Brasil para o firr.: de obterem titulo de -natu:raliza~ão: 
com parecer da Commissão de · Corrstituição e Justiça sobre 
as·· emendas apresentadas e sub-emendas da mesu.a ·com-
mi&sâo (3 .. discussão); · · 

yotação do pll'Ojecto n. 640 A, de 1920, do Senado. abrín~o 
.o credito de 40:616$, para pagamento á. Confe<ieTacão Brasi
leira de Desporto·s, da quantia por ella adeantada para .as 
Olympiadas de Antuerpia; com parecer favoravel da Gomuus
sã{} de Finanças (2•. discussão) ; 

Votação do· requerimento do Sr. Mauricio de Lacerda so
·bre o projecto '11. 7 f O. de 1920. reformando a lei de promo
cões no Exercito (2a disc,ussão); 

. Votacãó do projecto n. 709, de 1.920, :r:oandaíi:do" contar 
tempo dé serv1co, para o effeito de melhoria de· r_eforma. ao 
i., tenente machinista reformado. da Armada, Henrique Pa11lo 
Fernandes;· coi:n sub.stitutivo da Conimissão de Finanças (2* 
discussão) ; ' · . · 

Vótação do prpje~to n. 708, de 1920. ~brindo o cre~Üto 
à~ 4.803-:645$062. para. pao..-amento de encargos assunndos 
para install:u;~o de fabricas de s6da caustio~; com votos em 
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~ESSÃQ E~I 23 DE DEZEMBRO DE 1.92\l 

separado ·ctos Srs. Octavio Rocha e Josin6 de Araujo (2" dis-
cuss§.o); · · 

Vota()ão do projecto n. 4.19 A, de 1920,' autorizando a 
promoçtlo ao posto de l>egun-clos tenentes dos tres sub-ajudan
tes machinist.a.~; que nã:.• completnra.TD o tempo exigido pela 
lei n. 3. 634, de 1918; llOm parecer .das Commissões -de Mari
nha a Guerra e de l''inancas, opinando 'Para que seja desta- · 
cada a emenda apresentada (vide projecto n. 449 B, de 1920) 
(3' qiscussão 1 ; 

Votacão do projecto n. 671., rle 1920, abrindo o credito 
especial de 50:272$927, para pagamento a Romualdo de Souza 
!\f.-ello ; com parecer da Cammissão <ie Financas, opinando ,por 
ouc se;ia destacada -a cmP.nda apre:>entada (vide projecto nu
mero 671 A, de i920) (2" discussão) ; 

Votac·fio odo pro,iecto n . 70_5. de 1920 (redaccão da .emenda· 
approvada e d('l;taéada do proJecto n.· 596, de 1920) , abrindó 
l' cr~diio de 400:000$, para pagamento do. predio da · Asso-
(; ia ~áo Oommercial da Bahia (discussão especia_l}; . 

voLat-áO do projecto n. 456 A,- de 1920, mandando revi~o
rar· o crt;àito abe!.'to pelo decreto n . '13 . Mi, _de :1919; com pa.,. 
rer.cr favoravel da Commissão de Finanças (i• -discussão); 

vc~tação do projectó n . 167 A, de 1920, elevando o nu
tr:~ro d~ mP-dicos da Assistencia a Alienados; com parecer fa
voravel das 'Commissões de -Saude Publica. c d~ Fi.nanc-as (14 

discussão) ; · · 
Voteé;io do projecto n. 273 A, de 1920, creando o titulo 

de pro:f'es~or adjunto nos Institutos de Ensino · Superior; coro 
~ubf't.ítutivo da Commissão <}(} Instru~ão Publica (1• dis
cussão); 

· Votação do projecto. n. 689, de :1920. abrindo o credito 
especial de 22:900$, para l)agamento a Vicente dos Sa.ntos 
Caneco & Comp. (2• discussão); .-

Votação do pro,iecto n. 714, de 1920, abrindo _o credito 
supplementa!- de i 50 :00{)$, ouro, a verba 11 ~ do prcamento 
c:o Ministerio das Relacões E.neriores (2~ discussão); 

Votação -do l)rojecto n. 678 A. de i92\l<. concedendo fran-
11Uías postal; telegraphica e telephoníca, nas linhas officiaes, 
aos memhros da.s Mesas das duas Casas do Congresso, Presi
dentes de suas respectivas tCommissões e directo.res de suas 
respectivas Secretarias ; com parecer favoravel -dil Commissão 
de Finanças e b'Ubstitutivo da de Policia W -discussão); 

'Vtltar;)ão do projecto x1. 660 A, de -1920, mandando con
str u·ir um edificio para. os Telegraphos na capital da Babia; 
eom .parecer e emendas da Commissão de Finan~as ' (t~ dis-
cussão); ~ 

'Votacão do projecto n. 713, de 1920. abrindo os creditos 
suJ)plementares de :13~289$890 e de 6:235$820 a consigna
;::ões -do Hospital S. Sebastião (2!' discussão) ; 
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Votação do projecto n. 107;. de 1 g.zo, abrindo o credito 
de 90:000$, supplementar á verba 23• do orçamento v igent.c 
do Ministerio da Fazenda (2• discussão); 

Votaçã() do projecto n . . G83, de 1.920, abrindo o credito 
de i14 :65S'$228, supplementar ã verba 16~ <io orl}amento vi
genLe do ;\finisterio da Guerra (3 .. discussão)~ . 

Vota<;ão do projecto n. 575 C, de 1920, abrindo o credito 
<!e 41. :800$, para construcc.ão de uma linha telegra];lbica en
tre Piedade e Sorocaba e de outra entre villa de Affonso 
Claudio e a villa de Santa Thereza (3 .. discussão); 

Votação do projecto n. 649 A, ·de 192:0, declarando de 
, utili-dade publica a Associacão Commercial do Rio de Janeiro; 

com parecer fa.voravel da Coromissão de Constituição e Jus
tica (1~ discussão); 

Discussão unica dQ pa-recer da Commissão -de Finança;; 
Mbre ,as emen:jas offerecidas na s• discussão do projecto nu~ 
mero 7•i8, de 1'9-20; Codi.go de~Contabili-dade Publica;.com pa
recer das Commissôes Especial de Contabilidade Pu.blica e da 
<ie Finanças sobre -as em~ndas; . . . . . 

Discussão unica das emendas <i() Senaào .ao projecto da 
{la.ma.ra, n. HOC, je 1.919, reorganizando o quadro de funcc io
narios civis do. Arsenal de Marinha'; com :pa-recer favo!'àvel tia 
Commissão de Finanças ás referidas emendas ·(vide projecto 
:c, 755, de i 921J); 

··Discussão unica. do parecer da Commissão ue Finanças 
sobre as emendas offerecidas na 3" discussão do projecto nu
mero 243 A, · dF.I 1920, autorizando a construcção de um eáí-
1icio ;para os Tclegraphos, Correios e Collectoria Federal de 
Barbacena; com parecer da Commissão de Finanças sobre as 
emendas apresentadas (vide projecto n. 243·B, de 1920); 

2k discussito do projecto n. 754, ·de 1920, abrindo o cre~ 
rlito especial de 3:236$557, para. pagamento de vencimentos 
ao Dr. Carlos Affonso Chagas; · 

2• discussão do project:o n.· 757, de Hl20; abrindo o. cre
dito especial d~ 27 :653$f138, para pagamento a Ramiro Tei
xeira {ia Ro~ha; 

2• discuss.ã.l do i)rojecto ·n . H9, de ill20, ab:·indo o cre
dito de 101 :"6658200 para J.)a~amento de gr3.tificaçã.o aos auxi-
lls.res de escript~ da Imprensa ~"'acionai; . 

2• discussão do projecto n. 750, .de 1920, abrindo o cre
dito de 62:0i6~H7, para Ilagamento aos herdeiros de Severo 
de Souza Coelho; . 

V discussão do projecto n. 695 A, de 1920, l)rovictenc.ie.n
do sobre o mod' d~ pagamento das· consign~ões dos 1unccio~ 
narios publicas; com eme!!da da Commissão de Finanças; 

1" di~cnssão do projecto n. 751, rde 1.920, concedendo á 
yiuva e filhos menores de Raymundo de Farias ~rito a pen-
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são de 300~ mensaes· com su~stittltivo da Commissão de iFi
nança9; 

Cont-inU:acão da discussão unica. do parecer r,. 57, .:e 
:1920, rejeitando a indicação u. 7, de -1920, coro voto em se
parado .do Sr. Prudente de JV!oraes, conc-luindo por um J)rú-
jecto (vid~ ítulieaçfio n. 7, .de 1920); · 

Discussão uniea. da emenda mantida. -pelo Sena.do ao pru
.iecto n. 6:11, de 19HJ, da Camara, fixando a alçada dos juizes 
federacs; com par·ecer da t:ommissão de Constituição. e Jus
tiça contrario :i cmcnd.a do SDnado, n. 25. que esta Casa do 
.CongTC!':SO ma.nte:ve por dous tN'Ç0S Ó'e votos; YOtos !?nl sepa
!':lCO dos Srs. Jose Bonifaeio f) _\.rlindo .Leoni; e parecei" da 
f~ommissão de Finan<.;as favoravel á mesma ementia n. 25. 

· (vide projec~ n. 694, <.le 1920). 

Levanta-se a sessão ús 23 horas e 45 minutos. 

}
.~ : 
174' SES~.W E..'I 2~ DE DEZEMBRO 

P!\ESlD&'<CL DOS SI\S. BUENO BRAl\:DÃO, PRESIDENTE,. E JUVENAL 
L.-\MARTINE, 2° SECRETAAIO 

.A's -13 ·lwra.s, comparecem os Srs. Bueno Brandão, _An
drade Bezerra, Juvenal Lamartiue, Octacilío de Albuquerque, 
Prado -Lopes, 1Cunha. :\{achado, Luiz Domingues, Agripino 
Azevedo, Rodrigues ::VIachado, Armando ·Burlamaqui, Thoma~ 
RodrigUes, Vicente Saboya, Osorio de Paiva, \José Augusto, 
Cunha Lima. Austregesilo, _o\.rista.rcho Lopes, Seabra Filho, 
José Maria, ~ul. Alves, Elpidio de :Mesquita, Rodrigues Lima, 
Eugenio Tourinho, l.Vlanoel Monjardim, Mendes Tavares, Raul 
Barroso, Teixeira Brandão, José GonçalYes, Augusto de Lima. 
A!bertino Drummond, JIIa,tta :}!achado, Francisco VaUa-da.res, 
Amel'ico Lopes, Senna. Figueiredo, Zoroaslro Alvarenga, La
mr~uníer Godufrcdo, 1Fausto Fenal. ~Im·eíra. -·Brandão. Raul 
•Sá, •F1•anciseo Paoliclo. Jayme Go'mc~. "tdgarao da Cunha, 
·Carlos Garein, Barros Penteado. ·)larcolino Barr(}Lo, Eloy Cha
ves. Veiga. Mü1anda. Palmeira Rip·per, Jos.é Lobo, RO'd1·iguc!; 
Alves Filho. Carlos de Campos. Arnolfo .Azevedo, Olegario 
Pinto, Severi&.no )!arqués. Pereira Leite, Luiz Barf:holomeu, 
:Eugenio Müller, Alvai·o Baptista, Gomercindo Ribas. ~Iar~~al 
de Escobar, Dom.ingos Mascaren'has e Joaquim Osorío (62). 

O Sr. Presidente - A lista. de presença accusa. n r.om
:parcciUlcnto tlc G2 Srs. Deputado~. 

Abre-se a se~são. 

O Sr. Juvenal Lamartine (!• Secretru•io)· proeede :i. lm
tura da a:cta da sússiio nncturna :mt~>~·~entf'. · ... a. qual B, sem 
'Observacões, appr(rva~a.. · 

{', _, Vol. XY. n 
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ANNAES DA CAMAM 

O Sr. Presidente - .Passa-se á leitura do expediente. 

O Sr. Andrade Bezerra (1• Secretario) :procede ã leitura. 
do seguinte 

EXPEDIENTE 

IOfficios :: 
Do .rMinisterio odos Negocios da 1F·azeada, de 23 do cor

rente, enviando as· seguintes 

INFORMAÇÕES 

Sr. 1 • Secretario da (lamara dos Deputa,<l.os - Atten
dendo ao pedido feito no off.icio n . . 947·, de 13 .de ·n()vembro 
p'i-oximo passado. tenho a honra ·de l'CJnP.ttPr a "\;:i. Ex. o in
cluso processo de montepio de D. Deolinda Clati.dina So~;·•· 
Guimarães, viuva. do mandador do Arsenal de G~rra da Ba-
hia, Paulo Teixeira Guimarães. . . . '\ 

Reitero a V. ~x. os meus protestos de elevil~'la estima e 
· mui;. distinca consideração. ,_ Homero Baptista. -- à ' quem 

fez a requisição. · .. ;. : .. 
Dois <lo Ministerio da Guerra, <le 22 do corrente, en-

via,ndo as seguintes · 

MÊNSAGENS 
" ) . , . , . ~ -

. · :srrr.: Merilbrcrs det Oonitesso Nâoiónal Tránsmitt indo-
vos'· a>exposição . .en1 que o Ministr o de Estado· ·da Guerra trata 
da: necessidade da abertura do · cred"ito cspeciai. dé ·15 :OOD$000, 
para pa,gamento, de) -de· janéiro ulti.Ino a · 31 âo corrente, do.s 
veriCi$ei1tos· a. que tem direito o hrueharel João Euphrasio 
Guí6 · d~ ;Souza,· por estar . éxercendo. interinamente as funcções 
d'e' 'auditor ô'e , guerra da: 6• Região Militar, .peço.-vos digneis 
hãbilitar ·.o Govêrn<>-a. abrir o dito credito . 

! : • . . ! • .'. . 

:-" "Rio de Janeiro, 2'.2 de dezembro de 1920. - Epitacio 
Pess~a. 

-Srs. ·Membros do C<lngresso ~aciona! - Trarisrn1 U.indC1 
a exposição que me .foi apresentada pelo Ministro de E~tadl) 
da Guerra. relativa á abertura do credito de 7. HH : iG6B~M. 
-suppleme'ntar á verba 9• - Soldos, etapas e ~atificaçõc~ de 
praças rll"l pret -:-- do orca.mento do respectiv~ Ministerio. para 
o actual".cxercicio. rogo-vos digneis .habilitar o Governo com 
o r~erido credito. 

. •: 
Rio de .Janeiro: 22 de dezembro de 1920. - E71itocio 

Pessóa. - _A' Commissão de Finanças. 
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E' lido e fica sobre a mesa até ulterior delibel'a,ção um 
1Jl'Oj ecto · do· ~-r . . Odilon de An-drade. 

O Sr . Pr~sidente - Está finda a leitura do e~ediente •. 

O Sr. Matta Machado ·- Sr. Presidente, nosso organisro~ 
social :se reompõe · de oabeca e · cerebro hypertrô.phiados ·em 

·curpo flacido, de arterias frouxas, de sangue a,nem.ico e cir
cu1açã(1 apathica; a.límentando-se de impostos cruciantes, em
prestimos imprudentes e emissões desordenadas de papel, e 
~cndo uma cultura da" Europa. no sólo patrio,-. cu ida demais 
nos fados, negocios, :problemas e casos <l.o velho mundo, e, 
por isso, -de si quasi não trata e eom seus destinos pouco 
se · preoccupa.. · . 

Entretanto, Sr . Presiden.te, nossa missão e nossos de
vei·es abi estão fataes ·e incoerciveís, tracados pela va,stidão 
do terr itoi'io despo-voado e ·inculto - Povoar e àgricultar, 
aurir:ultar para povoar. Eis o problema .que, superior aos 
homens e aos. partidos, dever-ia ser o guia supremo dos diri
g-entes. a. t~eoccupac;;ão tenaz dos governantes. ·Creio elle, 
Sr. Presidlm.te, tudo conspira em nossa terra.. O L\finisterio 
da A.,"ricu'itura, que deveria ser o constructor ·da nacionali
dade, é um orgão sem- funccão no apparelho adroin:ístrativo; 
condeinnado · pda .nossa forma.cão so•c-íal a uma capUi.s di
mi.n-utio maJ:ima, privado da agua e ·do fogo, delle não· bro
tam nascentes . para fecundar o tra,bal'ho nacional, nelle· não 
at·de a cha.mma s~grada ·do nosso patriotismo . . 

A instrucção, desprezando o ensino profissional, princi
palmente agrícola, que abriria á moCidade o campo vastis
sirno das riquezas naturaes, faz a obra monstruosa do urba
n ismo _. irrisão e inconsciencia em nosso paiz . Para os nio
r,..os que as escolas edúca,m, encerrando sua visão nas morbi
das ,concepcõe~ da vida urbana, a é.popeia dos bandeirantes 
c- uma lenda inverosímil e o Brasil do interior uma Costa 
d'Afrioa, desprezivel. · · 

As industrias. fictícias completam. Sr. Presidente. a obra 
ruinosa, rodeando as cidades de .falsas seducções que· roubam 
<los campos os immigrantes o at~rahem os tra,balbadores ru
raes. 11ara de parceria cultivarem o proletariado. · 

Nn Avenida, as loJas de util ida,des para um povo mo
rl,~stn r. pobre, cedem logar á$ casas sumptuosas de sedas . 
. inias. luvas e perfumes, só aocessiveis aos que se opulenta
ram com () empobrecimento g-era). aos que prosperaram á 
'-nmbra do monopolio industrial, que tornou famintos e nús 
os lares brasileiros. ' 

Nessa mistura economica, Sr . Pre~idente. não h a fir
ltt••sa nem e.-tabilidade. c os remedios que o doente implora, 
nu~ nnrox1f'mo~ da dôr - emissões, rf'..dcscontos. impostos. 
cmprl\stimos - resultarão inefficazes ou prejudicíaes. 

E assim J:ll'Oseguindo. Sr. Pre~ídente. na. ·incon!'!Ciencia 
rio" no~sos destinos, ··na ignorancia da no~sa missão naeional 
~ constructora, que o meio creou e o instincto de conservaçãO. 
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n os impõe, eonn~rgimo;; - instituições, l)en:samcut.o:;, aclos ç! 

valições - cuntr·a o p1·oblcma fundamental Üa nossa ·Patri~! 
:Povoar e agricultar. Para resolver esse ·problema seria pre~ 
ciso mudar a alma nacional pela educação e ins trucÇão pai·
tidas do ber co e d a escola; seria preciso d eixar as ocidade~ 
entregues aos seus proptios recursos, e tudo, tudo :prodiga
lizar aos campos - instrucção profissional, ensino gratuitl! 
da ~ricúltura nacional. · saneamento, credito c capitaes, c;;
tradas vicinacs, colonização nacional ·e estrangeira, . traus
_porte rapido e barato ; séria preciso tornar amena. e confot·
tavcl a vida .rural - ins truindo, hGnrando, dignificando '' 
traballw. · 

Ardua tarefa, n'lissão ·que só ns gerações suc:c.essivas po
derão · completar, a nós, Sr. Presidente, corre-nos o dever de 
contr ibuir · ... com o esforco de cada . dia pr..ra desbra~rar-l!ie o 
caminho. · 

•. 

Considerando que, ao alvorecer . do Centenario da.· Inde
pendencia, a ·quasi totalidade do povo b 1·asileiro luta e soffrt!. 
presa de acerbas difflculdades, e que, lJOr · isso,-·. não poderá 
se associa.r. festivo c <J.legrc, :ls eommcmoraçues rd!fficiaes do 
grande fe~t.o ; · _ .. :. 

··Considerando que de todas eHas a mais impropr ia será 
uma exhibiçã.o · de matct'ia~ primas. que uão podemos c não 
devemos manipular e de artefactos de industria.s exoticas, do
lorosos attcslados do c~quecimento da nossa missã o constru
~: tora; 

Considerando. q\k a mclhot• celebração do Cent.cnarin 
serã a que s ignifique. de mo<lo cal.m!. o n o;;so despcr ta,r c r c
·vcle a comprchensã.o exacta que· vamos L~ndo do dever de 
garantir c defender a honra, a indepcndencia e a in~egridarlc 
da pa,tria, poYoando c agl'icultanda seu Yastissimo t<'rritork•. 

O Congrr.s$n ~acionai <jecrcla: 
Art; .to O GO\'()J·no da União.- de accõrdo com o,; dt•;; 

E stados, iniciará n ;.:t·ande culonização nacional c estrang(~iru . 
~,J ara; realizar. t.h~ mnd11 int('llSO c sy;;ternalicr_t, o p o\'oamenl4.' l ' 

agriculturacão do solo vatrin. 
Art. .2.u Em todos os Estado;; <.'m que os r cspcctivM , ,,_ 

\'ernos entregarem terras araveis c irrigaveis. serão e~tabe
lecidas ;colonia~ de nacionacs c cs LT·angcir·os, fornece-ndo-lhe,: 
o Governo da ~niiio - terreno:; ::u fi'i c icntcs á lavoura ~ Jl"
quena erea~;ão. ca;,;a;;, machinas agricolas, animacs de :cu~lcio, 
sementes e alimcnta~;ão por doze mczc:;. 

At·L. 3." Os lotrs agrarios. ca;;as, a n imaes c a.ccesdul' i"~ 
r.onstituirão, dt•;;dt• Jogo, prl).pri!'!dStdl'g das familia;; qu!'! twl lt • . .; 
J•esid i rem c lr aliai'IHlrem. · 

I>aragrapho unie.o. O m~mbrn ua t•am i lia q·uc se muJa:· 
parn cidades ou .povoado-i< pcrd~ t·:í o :o:en rlir(litn P. não vn""'~i 
rrcupornl-o. 
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.A1·t . IJ." O GowClrno nnr>li0ar:í. nn~ iH!t'viços da grande co
lonização: 

a ) o producto integral da venda. <lns na;vios dÔ Lloyd e dos 
que: receber da Franca, para o · que fica expressamente auto-
rizado; · . 

b) a importa,nCia total do imposto de cincoenta por 
cento. q11e fiou cstaoolecido sobre o~ lucr<ij; liquidas <las in
rlu~trias fabris, que importam matcria prima. 

o 
Art. 5.0 O Governo cessará a intcrvencão e au.1:ilio parn. 

(\ .oonstrucção de cai'as na~ cidade;;; c fóra os lotes agricolas. 
na fôrma estabelecida nesta lei, á dispos~ção dos operarios 
urbauos. 

·Art. ü." :\'as c::cola;; das colonia:; só serão ·admittidas a.s 
creanca.s que ennll'czarf.'m duas tcrca~ partes das 'horas uteis 
do dia 110s trabalhos agt•íeola:; c ne\las não se furã-o exames 
nem se darão diplomas. 

Al't. 7.• 10 Governo reformará o :\línisterio {la Agricui~ 
tura. deixando nesta. Capital a <lireetoria ministerial e espa.
lltará sua acção, com carar.f.er cminent.cmcnte pratico; por 
1 o do t) :Brasil, ·no r intermcdio de di reotorias centraes, crea
das na capital dos Estaclm;. c (lf'J delegacias em todos os mu
nicípios servidos pol' estradas de ferro . 

Paragra'Pho unico. Send:O intuHo da. t•eforma postar 
.i unto ao productor um orgão de instruccão c · protecção ao 
~cu trabalho. as directorias e dele~Za;cins fornect>rão pelo c-q.sto 
aos lavradúrcs e creadores . ..:... machina>; agricolas. arames 
para. c<'rca~ e ns instrumentos c matcriaes necessarios aos 
trabalhrls pccuar ios e agrícolas. e as dP.legacias munícipaes, 
requisitarão das dire.ctorias os mc;:;trrs de agricultura e vet~
rina:ria. para ~s se:rvicos da!; fazendas. 

Ar t . 8.0 0 .;:; paes ele familias de oito filhos ou mais. quo 
r.om elles residirem nas faz~ndas e se dediear<>m ans traba
lhos pastori~ e agricolas. ficam is~ntos da::. contribuicões di
rectas· do imposto de con;;umo. terão· pa~!':e tivr~ nas estradas 
n~ ferro e· navios -da União c a dcduccão rte 20 % nos fre
Ies terrestn~s. maritimns e fluviaes. para. a. f'xoortaçãn dos 
prodnr.tos d~ suas fa7.·Cn (la:; <' importação dns objcctol: dP. seu 
n;;o e trsbalbos agro-pecuarios . ' 

Art. 9." O Governn não intcrvir:1 Arn negocios parf.icula
''r;; e nuxiliará ás cl:J.~ses product.ora!l. r..nm t.ransportl's ra
pidos <"' · baratos, . trihntaçã.n · ('{Iuitat.iva, Jibl'rda.de ampla. e 
inst.ruccão profii<Si(lnat, qur honr~. ~11'\vn n dignifiqul' o tra-
balho. . 

Art.. i o. Revogam-si'J a:- rlisposi()llrs ~m contrario . 
Sala das sessões. 2.'1 d(\ df:'zr.mbro de i 9.20. - Matia Ma

r.h.ado • 

. Sr. PrE.'.sidcntc, envianrto ú ~fl':'(\ ·o mau pro.iecto de li' i, 
:formulo ardentes i·otm; pura que o Contcnario da Jndcpen
dencia nos faça conhecer. ~mar e servir, acima dos h~men~ 
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e dos .partidos, o programma. constructor da tl.Mionalidade: 
~Povoar e agricultar. ag-ricultar para povoan.. (Muito .bem: 
muito l:!em. O orador ê vivamente. 'éumprimentado. ) . · · 

O Sr. Augusto de Lima ( ~) - Sr. Presidente, sete dias 
faltam para aue se encetR~;m nossos trabal·bos. Parece-me 
pois, impossivel que. em ·tão curto espaço de tempo, possa a 
Camar:a deliberar snbre certa ordem de medidas, e mais ainda. 
que sobre taes medidas se ma;aifeste a outra .Casa do Gon~ 
g.re8SO. ·. . . 

:Ha, porém, uma proposir;ão de lei que ElSt:l ha mais de 
tres mezes, sujeita ao conhecimento da Commissão de IFinan
~as, sol)rc a qual foL desta mesma tribuna.. reclamada: com 
·urgencia a sua attenção. visto C{}rno do seu retardamento re
sultaria prejuiro incalcu1avcl pa.ra as pessoas a quem dP
perto ia affectar, uma circumstanc.ia extraordiriaria., ·de{ern'li-
nada · . por um a ordem do Governo , · 

ltefirq-me ao projecto· que autorizava o Governo a rea
lizar uma {,)pera.ção de credito para_ emprestar aos· empre
gados da Estrada de Ferro Oeste de C\finas o necessario ca
pital, afim de construirem as casa,s de sua.S ·habitacões. Esses 
funccionarios até pouco tempo residiam na. cidade de '8. Joãn 
d'El.,Rey, onde a vida era· barata e onde o numero de constru
ci;ões comporta;va folgadamente a TH~rmanencia de· grande nu
meto de. funccíonarios alli. Sua mudanca ·.obrigada para. uma 
cida{le onde se experime11ta a mesma crise que riesta,. a. res
peitq de. liabitat;ões; determinou na vida· destes funccionaríos, 
angustia!' par.a sahir das quaes tive a honra de offérecer á 
Cama'ra dos Deputados D pro5ecto. a que me acabo de refer-ir. 

Devo, . para resalvar a. minha responsabilidade perante os 
que me incumbiram .de traze!' :ao Poder Legislãth•o ns sm:s 
justas pretenções, relembrar qu'e · IO.'!'o depois de apt·ésentar 
(j projecto, e àe conhecer- .a quem elle linba sido distribuido 
:fiz ver- á S. EX:. qna.uto llrgia. (\ue essa matedn. fosse tra.tada e tt·a.sirla 
a debate no plenario, afim de que, antes de se encerrar a. lcgi~
Iatbra., fosse .e11e c:onvertido em lei. 

· .· Com· o cavalheirismo que o distingue, o Sr. Oscar Soares, cojo 
nome· ctedino. com a devida venia. prornetteu-me tomar em comide
raçã.o a iüsta. mediila. consignada no pro,iecto; e, eomo havia pende me 
na Corrimissão qe Finanças um· projecto relativo á construcção .ele 
casas para· opcra.rios, S. E,.. declarou-me q11e.' caso fosse possin~l. 
transrormaria o meto projecto ern emenda. á.quelle. 

· Posteriormente, quando· insisti·ainda: nroa. vez jlloto a S. Ex., 
fazendo ver a. · necessinâ~e urgente de ser por qualq'ner. modo·sabmet
tido o'projectoao c:onhecimento à& Cama.ra., ·S. E:<. me repeliu esta.s 
mesmas ponderac;ões e avançou-me qne em tempo daria. o parecer. 

Depois, aíD.!"Ia, procurou-me e declarou que era preferivel. visto 
como a materia. de5toa.va da contida. no projccto relativo a. casas pat·:! 
operarios, ser primeh·o approvarlo este ultimo projecto, vromettencto 
S.- Ex. que em tempo daria pa.recet' sobt'e o projecto da mitlha :wtoria. 

(*) Este discurso nâo foi revisto pelo orador. 
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Hoje, que n!io só aquelle projecto transitou na Ca.marll. e no Se
na.clo, como foi sanccionado e convertido em lei, ouso . appellar para 
S. Ex.; josto de espirico como é, e .esclarecido no$ · verdadeiros ri:lo-:; 
tivos que inspiraram a apresentaçã.o do meu projecto, no ·sentido de 
emittir o seu parecer, de modo que em · tempo, possa. elle passar pelos 
tE"amites das ter-ceiras discussões, da Ca.mara e . do Senado, afim de 
que, neste período legislativo ainda, se converta em lei, iodo S. Ex. 
ao encontro de uma das necessidades mais urgentes qu~ podem !1-n
gusti~r a classe dos funcciona.rios publicas, especialmente ós da Oeste 
de ufina.s, cujos vencimentos ·aio da. não estilO ·equiparados aos dos 
fUllCcionarios da. Centt·al. · 

Devo esclarece& á Casa. que ba. funcciooarios da Oeste de Minas, 
que vencem iOOS e i50 por mez e, com· a crise de ha.bitações que ha. 
em Bello. ll<!rioonte, é.difficil r esolver o problêma. que afflige a. _ esses 
modestos fuccionarios, tendo de a.t·ca.t· cotn despezas p&t'l!o nlugueis do 
casas e que a.bsol·vem quasi ~dos os seus vencimentos. 

O Sa. Ax.Bi:B:re;o.ti.au?dMoli'D -NãO é difficil, é impossível. 

o SR. AUGUSTO DE LIMA__;_ Como· muito bem diz ·o meu illustre cal
lega. de baocada que igualmente . conh,ece .as circumstaneias ~ooa~s. 
n:lo é sómente di:fficil ; mas mesmo impossivel. . 

Mas, de duas, uma: ou esses·funcciona.dos terão de se resignar a 
deixn.r suas familias resi.pindo na antiga séde da-Oeste, ou tet'ã.o de 
abandona.t• o ca.rgo para; pr-ocurar outro meio de subsistencia. 

Fru;endo inteira justi<"a. ao espitito justo do meu distincto co\lega, 
rela.to1'· da Commissl.o de Faz~nda, a quem foi distdbuido ~~se P1'9je.cto, 
espeeo a ue S. Ex., opel'Oso como . é, não 1'eta.rdo pol' mais de uJil d~a. 
essa. mejida, que é como a agua. ao sedento e o pito ao faminto. ·_ 

o SR. ANDRADE B~ZE!IRA- v. Ex. podel'ia. me explicar •'o meca-
nismo destes empeestimos? . -. .. 

O Si. AuGUSTO De Ln.rA- A Uoiã.o empresta aos empregados e 
garante-se do pagamento com a hypotheca ctas p t•oprias casas con
stt·uidas, sendo a. amortização l'egulada. de tal ma.neit•a. q_ué ao cabo de 
iO aunos es~a. completa.m~nte pago o smpresLímo. O &tado fiscaliza 
o tYPQ da. editicaçáo e !fo ar~teda.l pa.ra. gara9tia, do$ benS qu.ê. ~be 
ficao:' bypothecados . · 

O 811.. ANnB..mE BEZEBRA. - E 'porque o t'ela.tor -não deu pa.t'e~r.? 

os~. A~GUSTO DE~_:_ Act;edito que o ,nobre rélatot·, deiltro. 
de 12 boras apresente o seu parecer ; meu receio .dá. demora. é ~a 
oute~ Casa de parlamento. Acredito que S. Ex. ainda rião t~nba.;dido 
o seu parecet·, devido a~gr,aud.e- a.cumulo .. de traballlo. J;t~as..coafio na 
sua ope!'osida.de intellectua} e rio vigor da sua moCidade, pa.r~ que 
não retarde mais este parecer. O S~nado, sim, ·mais letlto na.s sua5 
operações, poderá demorar. · 

A -verdade é. esta as ca.sa.s mais modQSta.s propriamente habi
taveis em Bello lf.orizon,te, não cus;tam menos de i()pS a i50i ' 
lllensaes. 

I • ~ ,. 
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Appello }la.t·a o testcmunM do meu 110h\'e collegá por Iliinas, Qll~ resi
dindo em Bello Horizonte, conhMe o facto. 

O SR. ODILON DE ANOK.I\Dt~Ha runccionat·ios que ganham 3()0$ e que 
pagam a metade de seus vencimentos pelo alogucl das casas que habitam. 

O Sn. A tlC!ls'l'O DE J,ntA-Ncstns condições, não é tll'gente, é ala r-
mant~ a. sitna~llo. . · · 

O Sn. ODILON ·m: ANDRADE-~Ias a volta elos e~riptol'iüs p:wa. a .~wt 
:mtiga. sédc, donde se mudou !'em a mot)Or. t'Mii.o, t'C.<.Olviil. o ca,:;o. 

O SR. AuGuSTo DE Luu.-Diz o nvbrc Deputado que a sitna.vi.o r.-<> 
mr.di~ca.ria com o rcgrcs.<:o dos P-scriptol'ios para a f;llll- aritiga. sérll'l. 

0 .Sn:· 0DtGÓl'i" DI! ANDMDE-A!iás í• C~'-<..1- llffia a.<;pira.çliJ) t;"ral, rle 
todos <ls funcciOJUI.rios. . 

O Sn. AuGU!'.T() DE LndA:......Estou em desaccordo com S, _Ex., porque, 
:Und:1 quando não fo~m medidas de or-1em administrativa.. merii•iM 
de ordem ecooomica. pa.L-a a. boa ndministr3<'/to da. estrada ou deter
minassem :t muda.n«& da. anti!m sMc de S. João d'Eillev, bastava qu~ 
~e tratando de um acto já resolvido, tendo ·rei to installaçõ~ os c~c•·i-
ptorios... · · 

O SR. OmLoN D.ll-A~DMDE-Em Bcllo Horizonte. 

O Ss.. AuGusTO or. Lint.\-Sim S<\nho.r, já. estã.o perf~itamontc ins.-
talla.dos. · 

O Sll-~ OoXLON DE. A!':DIH.DE-Os escriptorios íuncciona.m em p1•odios 
diversos e de aluguel, muito distantes ons dos outros. 

O SB.. Au~us;Ô nr Lnr11.- Em tOdo o caso <las razões de oedom 
tecbnica e de.ordem ndministra.tiva., não me compete trat..·u· da tL'i-
1mna .• · 

Dado. porém, · o facto de se[' obri!!atol'ia. a l'esirlencia. em Rello 
Horizonte, impoe-se uma.tnedida. que venhn. em soccotTo desses mo· 
destGs funccionarios. . 

O Sn. Onrr.ox DE A NDllADE-Essa.s meõidas já -não virão ma-i~ :t 
tempo, estamos com o Congresso a se encerra~. · 

o SR . AuGUSTO DE Lna-Ain la po~em ser tomadu.<>, e eu a.credit.o 
muito no patriotismo da . Cama.ra, do' Sena.do e do 81• . Presidente clrL 
Republica., com cujo assentimento se mudaram · o:> escriptol'io,; da. 
Oeste da heroica cidade de S . Jo:io d'El Rey para Bello. Horizonte. 
(Muito õem; 1~-uito b,em) . 

. O Sr. Presidente - Está finda a hora -destínada ao expe-
diente. · . · 

V~.e-s~ passar- lÍ. ordem do <ií.a. (Pausa) . 

'Ãmparecem mais os Srs. Arthur Collares Moreira. An
mbid To!edo. 1_:,~ta Hego, Antonio Nogueira, Souza Ca:::!ro. 
Dionysio Bent-Ps, Brmt.o Miranda, Lyl'a Castro, Herculano 
Pat"ga, Pires R('.bello, .JCtâ(• Cabral, Herminio Barroso, Thoma~ 
(:a.valcanti, F!'ederico Borges, Albedo Maranhão. Oscar f'on-
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J'c!;;, .Juão Ely~io, Cic•p;a;:in Fioravant e. A!P.x:tndríno da Rocha .. 
.l'erpira de I"yra. Dl'f•tiat·J Ma~a. Pit·rs dr Carvalho. Mario Her 
JnPS, Ubnldinv dr· A~si :;, Pllt:l tec·o ~lr.ndes. João Manç;abeira. 
Alíro!dfl Ruy. ~idi nclo J.f:.'om•, Leão '':"elln;:;o, Heilo t· de Soúr.o. 
:"amrin.io C<1tor<}a. Xieanoe l\'<t~tiln r.n Lll, .Paulo clCJ ·.Frontin. Sal
lei\ Filhn, Ari~tid e-S: Ca ir\!, Yi. (··nlc' l·~ragibr. :\'orival dP ·Frei
In;_;_. Lc·n;;t·ttl'Jrt· Fillw. A;:~.:n:l.!o S.-cJ,·,•. ,\lanoc'! ll<'i><, Jnão nui- . 
mm'iiP;.;, BntH'flll<} (!c• Nar.arct h, n::ll1il·(· Bl'a~a • .TMC:• ctr .Mot·no~!", 
\'.,,.;~ ... !r:l•'o ele~ i\h1 litt. i"ranci,;;(·o ;\~:: r·•· t ond!:!< !\lnrio .-J,, Paula. 
\[at!dc;i•l i,Í,' L;1r·••r·o:ln • . Tc ls,·, AI\':~.::. n i;-.. il·n .;;,nquc'Íl'a, ,\n(QllÍ<l 
t ;at·ln;;, ]~milic1 .!a!'dim, J!flsr~ Honi:fal' io, Gomrs ·L ima. Odilon 
oi() Andf'a.;r'. An t~'!'<J B•.<l r I h<> •. I• ·r ~.-:-. •: isto! 1 ~·r· '.~:tno'.' .l o:-in.c, ~h 
,\r:mjo. \Valdr.,..,-,1.,, dt :\hl;:ai!Jft•~;;. ,\lao1· f'J ._.r a, Va~ -de .M r~i: ·). 
Jlonoratl• .'\lvrs, Camitl.:.o Pral()S, ·Mello Fl·anco. Fctt'~! lt'l\ Brn-
g·a, Ciucinalo l~ra~a. Albl'l·to ~at•mentf', Ccsar V('rt,'1.1C<iro • .Pru
(lr.nle éc i\foracs .Filbo. João àc Faria, Pntlro Go"la. ~ianoel 
Villabóim, Ja~o Pernetfn. Ct'lso Rayma, Joã·.1 'Bimplieio, Car
:os Penafir~l. :-3c•t•.,,·[l> :.· (l!ivcil·a. Oda..,io nor:"! :t. Ba n 1:::} -Go:'l
•;:ch·('i.: ';! Carb: ,\·ln-.:::H:;1a;-;· ( RC ) _ 

Deixam df' .compo.rccct os· Srs. Felix Pacheco, Eph)·genic 
t!c Salle-s. Dorval- Porto. Monteiro de Souza. Abei C'~ ::>rmont. 
Chcrmont dP. Miranda, José Bart·eto. Marinho de Andr!lde, ~fo
reira . da Rochn, Tliomaz Accioly, Ilqefonso Albano, Affonso 
Barata, Simeão L'?al, Baltha1.ar Poreira. (ionza~a M.lranhiio. 
Antouio Vicent~. Eduardo TavaL'('i:>, Arnaldo Bastos, c~:·rêa de 
Brit-o, Estacio Coimbra. Pl~dro Corl"êa, ·ruriano Campcllo • 
.íulio de M~Ho, Natalício Camboim, Alfredo . Ji~ 11-ll!y:l, L'.liz 
i?ilveira. Miguel Palmeira, Mrndonç:a IHar·t.ins. J oão d,.. MP.ne- · 
zr.s, Rodrigues Doria. ~fanoe l !\'ohre. Prdr o Lago, Octtl.Yio Man
ga'licira. Lau!'o Villas Boas. Castro Rebello, LE'onr.io Galrão, 
Ar lindo Fragoso, Torquato · àforeira, Ubaldo Ramalhete, .\n
tonio A!!Uirr-e, OC.ta\·io da Rocha Miranda; .. Azurí'm .Furtado, 
José Tolenlino. Macedo Soares. Thcmistocle3 de Almeida, Raul 
FPrnandes, Hen:ulano Cesar . Silveil·a Brum. J~Jão Penido. 
L:tiidulpho . de I:la.galhães, l\Ianoel . Ful~rncio, R.!!ttl Cardo;;o. 
~alies Junior, .Tos\! Roberto. Sampaio Vidal.. R:!mo~ .C:abdo. 
:''.yt·cs da Silva. Tullo .Jayme, Costa Marqu~s. Otf.oni .i\Iaciet. 
Luiz Xavier, Abdon Bapt!stn .. Pereir3. de Oliveir·a. F.val'h;to 
Amaral, AugustJ Pestana. Alrid(\s Mayn. ~alonco rl(\ Gm.1vl\r. " 
Flores r:la Cunh~ (68). · · 

OP..DE\1 DO DU 
, 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o compa-. 
r r:ciment.o de H 2 Srs . Deputados . 

Vac-se proredet· á~ votações das mat.erías que ""' aeliam 
:-:obrP a Mesa e das constant.es da ordem do àia. 

Peço aos nobl'es Deput ados que occupem as suas r~deiras. 
{Pausa. ) - . 

· Vae ser considerado objecto ~le deliberação \ lm ;.ro.iect.o .· 

•)' 
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E' lido' e considerado objecto de deliberaç~o _ o segUinte 

PROJECTO 

N. 768- 1920 

Concede a Domingos Rothéa os favores do deCTeto n. 1. 687, de 
· 13 de, agosto de 19.07; · 

O Congresso- Nacional resolve: 
ArÜgo unico. Ao cidadão Domingos Rolhéa, que se,:rviu 

eomo -enfermeiro-mór do. Cot·po de Saúde da Armada, na. 
guerra do 1 Paraguay, 'flcam extensivos _03 favores do decreto 
n. L 687, de -13 de agosto de i9ú7, revogadas as disposiçõe:; 
em contrario. 

Sala · das sessões, 24 de dezeml:);o de 1920. - Odi~on de 
Andrade. 

--
Justificação 

O octagenaTio a quem o projecto beneficia serviu como 
enfermeiro na campanha do Paraguay, recebenJo de seus su
periores as mai~ encomiasticas ref~rencias pP.lo zelo, .compe

-t ericia, dedi_cação e humanidade -com qu~ desempenhava as 
func~ões de seu cargo. -

· Os attesta.dós juntos, dv Dr. Pedro Man;:,el Alvàres Mo
reira Villaboim, entâo chefe de saúde de esquadra, e _do barão 
de · Ladario, most~am de sobejo os- servicos desse · enf-ermeiro. 
~Durante o meu commando, qiz o ultimo: tem ·servida tão dis
tin ctamente. que se tornou cretlor de min.~a estima ~ adroi;._ 
ração ·pelo modo humano como _.tràta os enfer,mos.~ 

Na,da mais justo que estender · a elle os favores de que 
gosam os voluntarios da guerra dõ Paraguay . . ::- .A's Com-
missões de Marinha e Guerra e de Finanças. · . 

O Sr _ Presidente - Adia-se sobre a n1esa o seguinte 

REQU'E.ni!\·!ENTO 

Requêiro dispensa de imp•essão para immediata 'votaçüp 
re~acção final OQ projeclo n. -~55 -B, de 1920. 

Sala das -sessões, 2-~ de deiembro · de 1920. - · Dionysiu 
Bentes. 

Approvado: 
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SESSÃO .EM 24 DE DEZEMBJ;t.O DE i920 li87 

E'. lida f', ;;rm observações. apj)rOvada a segúiiite 

iti>iucç . .\o 

N. ·í55 B- 1920 

Jíedacrao r inal_ do pro.iecto n .. 155, de 1920, que esteruk á És
cola P1·attc?- ·de Gotumercio do Pa·rá as disposições das 
lrns (Jrte · bat:;:ararn corn os decreto.~· n.. 1.33.9, de ·f 905, e nu-
nu;ro· 9. 26-i, ti e I !H I , ' 

O COügresso Na.dimai decreta~ 
Art .. L" Os diplomas conf~ridos ?ela Escola Pratica de 

Commercw . do Pan\.. declarada de uWidadc publica, .são equi
parados. p.al'â todos ·os effeitos aos dip~om.as conferidos pela 
Academia de Commel'(;io do Rio de Janeiro. 

· Art• .. 2.• Revogam-se as 'disposições em contrario. 
Sali das Commissõ.es, . 24 de deze·mbro dl'l 1920. José 

Alves. - Pradu Lopes. - Raul Sá. 

O Sr. Presidente _:.. O proj e c to vae ao Seoa·do. 
Passa..:sf! ás Yotações constantes da ·ordem .do dia. . 
. Continuação da vota~ão do pr-oje;cto n·.- 25-1 C, de 19·20, 

orçando a Receita geral da Repub!ica, para o e:xercicio de 
1921; com parecer da Commissão de Finanças sobre as emendas 
apresentadas (emenda n .. 23, da Çommissão é segu)ntes) • 

·ORÇAMENTO DA RECEITA 

O Sr. Presidente.-:. Vou suhmetter a votos a seguinte 
emenda: da .Commissão, cuja votação flcou interrompida na 
.sessão <:liurria. de hontem: 

N. 23 

O Deputado Octavir1 Mangabeira apresentou a<~ Relator 
para ser pr~ente á Commi.ssão, a emenda que segue. Sobre 
o assumpto o Relator, opinando sobre o projecto n. 448 A, de 
1920. deu pan~cer favoravel. 

A Gommissã:o, que .opina tambem favoravelmente á pre
ienção da Cruz Vermelha Brasileira, faz sua a emenda e a sub-· 
mctte á. approvação da. Camara: 

«Fica concedída á Sociedade da Cruz Vermelha Brasileira 
aulmização para extr·ahir ;11ma loteria ·dur~nte !loS festas do 
\;entenario da Independencia, em 1922, com 1se.nçao de quaes-
quor -im,postos '» • · 
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. O S_r. Vice1\te Piravibe - Pc~.:.o a pn.laYra para encaminha~ 
a ,-otaçao. .. .. · .. : 

O Sr. Presidente - O .nobre Deputado não póde enca-
minhar mais a. vota~ão .. · 

O Sr. Vicente Piragibe ( ·) - Sr. Presidente, eu não 
~·rH'nnfro no Regimento disposição que m'o prohiba. 

Peço a V. Ex. me i:ndique a disposiêão que me prohiba 
1'!11 .-nr.aminhar a votação. Não ha nenhuma a respeito. 

Diz n Regimento_: «Nenhum Deputado poderá fallar mais 
<:lú uma vez depois de encaminhada a votação, a não ser para 
1wdir a sua verífieal}ãO.})o. 

V .. Ex «annunciOUl> n vot.ação agorn; logo· eu tenho direito 
<:le fallar. . 

O SR. PRESIDE."<'l'E - Trata-se dé continuação da vota
çãn -iniciada hontem, tendo o nobre Deputado usado então .cJa 
-palavra. 

O SR. VICENTE: PtMGIBR - Mas. a votac-ão de hontem fi
~ou sem effl~ito. Eu tenho direito hoje, porque V. ]!.x. acaba 
de annunciar de novo a votar;:ão. .... 

.9 sn: PREsJDF.NTE - V. ~x. fallou, annunciada a vola
Qão. 

O SR. 'VICENTE PIRAGr:aE - v.· Ex. annunciou de novo, 
torna sem ~!feito a votação de hontem. 

E' sómente interpretação do Reg-imento. F,' uma questão 
de ordem que levànto .. Acatarei a decisão de V. Ex., seja ella 
qual .fôr, mas peço que V. Ex. me explique o seguinte caso: 
estãó 2Q Deputados presentes; um encaminha a vot~ão; não 

·ha numero; no d'ia. s~<>uinte annuncía-se de novo a votação. 
eem a prr.sen~a d~. ·120 Deputàdos: tenho ou não o direito de 
..,.ncarninhar a votação? 

O Sn. :PRF.SIDRN'l'.E ~ O art . . 321 do Regimento deolara: 
{Lê.) . 

<>:Ao annunciar o Presidente da Camára, qualquer vo
tação, poderá um Deputado solicitar a palavra para enca-
minhar a vot.ação. , .. · s :L" Para encaminhar a votação uenhum Deputado po-
derã fallar por m!lil'l àe 10 minutos. · 

!! 2 A Em se tratando de votação de leis annuas, será de 
cinco minut.os o prazo .para o encaminhamento da votação.~ 

.Portanto, não poderei conceder a palavra a V. Ex. para 
fallal" •.. 

o Sa. VICEN~.e· PmAame - Mas ~:e ainda não fallei. •. ! 

- : -..... ~...... .... 
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O SR. PRESIDE::\TE - V. Ex. fallo.u hontem, encamin11ar.
do a votatão. A' 'l. E;::., a .Mesa não pôde conceder a. palavra. 
Pela ordem, poderá V. Ex. fallar, mas levantando uma 
tJuestão do ordem c não para encaminhar a votção. 

· O S~. :Vicente Pil'agibe (pela ordem) - Sr. Presidente, 
com as hge1ras palavras que pronunr:ieí hontem, encammh:m
do a vota.cão da emenda que V. Ex. acaba de annunc.iar neste 
momento c cuja votação não pódc ser encaminhüua agora. 
por mim, cu não me/fiz comprebrmder pelo honralk• col!ega 
pelo Districto .Federal, o Deputado, Sr. Paulo dc'FI·out.in. 

Declaro, SI'. Presidente, que rcnd{l o preit() tia minha 
mais s-incera admiração e grande respeito 1peb:; illu:;tr<.~:; ci
dadãos que ·collocaram as suas assignaturas .•• 

Pasa-sc ás votncões constantes da ordem do dia. 
O SR. PRESIDENTE -A Mesa não ouve o que V. Ex. esta. 

dizendo. 
O SR. VICENTE PIR.AGIBE - O mesmo acontece commigo, 

Sr. Presidente, que não ouço o que V. Ex. diz. O mal é da 
balburdia que reina. no recinto. . · ' 

O SR. Pru:smENTE - Para que ·v. Ex. levante uma ques
tão de ordel)l, é neeessario que a Mesa possa ouvir o que :v. Ex.,diz. . · , . 

O SR. VtrJ::NT:S PtRAGIBE - Perfeitamente. V. E:-:. faca. 
soar o tympano. 

Dizia eu; Sr .. Pl"esidente, que não me fiz comprehender 
]Jelo nobre De:Putaào pelo Districto Federal, o Sr. Paulo de 
Frontin, c que presto o culto -da minha grande admiração á 
instituicão da Cruz Vermelha, para a qual a emenda esta
belece uma loteria a ser e:xtrabMa em 1922. 

Tão grande é a minha admiracão por essa instituição, 
que votaria a :favor da emenda •.• 

O Sn.' PAT.iJ.o DE FRol'rTIN - Estimarei mu~to. 
O Sn. VrcEl'rTE PtR.'I.GIBF: ..:_ ••• como votarei tambem a 

favor do · rnquerimento do meu honrado· collega, Deputado 
IJOr S. Paulo, no sentído <le se1· a mesma destacada para 
c.onstítuir projecto em ·separado. 

O SR. PAur.o DE FRONTIX - Esse é o modo de enterrar a 
~enda. 

o 'sR. VICENTE PtRAGmE - :Mas si eu já disse que votaria 
a favor da emenda... · · 

o' SR. PAU'J.() DE FHONTIN - Dispenso o voto a faYor _l~ 
peco a v. Ex. , que não dt: o seu assentimento ao requerl-
mento do nobre Deputado por S. ··Paulo. . . 

o SR. VICEtol'l'E PIRAGIBE - Sr. Presidente, lamento que a 
honrada Commissão .de Finanças da Clamara, que conhece o 
projecto apresentado ('nt plenario ~ conheci': ~ emenda !)Ub-
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... :: . 

~crlpt~. pelo distincto ~eputado por S . ~áÜJ.o, tivesse co~tein
p1a:ào com esse favor unicamente a Cruz Vermelha. Brasileira 
deixando de lado o Instituto de Assistencia á Infancia. • 
· . O SR.' P-AULo DE .. FRóNTIN.- Já hontem, disse· que havia 
·r~~edio,. _que o Orçamento da Receita vae _para o Senado 
e la.. . . . . . . . . . · .. · . 

o .s!'. VICENTE ?IRAGIBB -.:.. Espe~o ·q_ue o eminente ·che:re 
da ·pohtlca do D1str1cto Federal, fac_:.a. com que eu seja eleito 
Senador, para que na Camara alta do Congresso, p()ss'a de
fender a emenda, como representante . do. Districto . . Federal, 
().[IlelJ,da .apresentada pelo ~obre Deputado por S .. Paulo. 

0 SR.. PAULO DÉ FRONTIN - Si 'eu for eleito pata o anno, 
.indo o projecto para o Senado. V. Ex .. terá o meu voto . 

. o ::sn. ' VICE.;."\"TR :PrR.\(JIBE ~ Muit-o obrisâdo .à v-·. :Ex .. 
Para salientar a ítljustiça praticada peta Commissão de 

finanças, basta, que.,eu.-diga o qu.e. ;é o Instituto de Pr o.tecção 
á- ·Inf ància, sobre ciijó :valor e serViços, póde dar ·:testemunho 
_insuspeito o nobre Relator da Receita, o Sr . . Antonio Carlos. 

. 0 .SR. ARMANDO .;BURL..\..~<\QUI '-· 0 :paiz inteiro póde dar 
.. testemu,übo da . .benein_erencia desse .instituto. . · · 

· O 's~ v!cil:~rrE PI~-\O~BE ·_ Para próvar os.·grande~ ~er
.. viços prestados .. por .esse ..instituto, basta · assign.alar 'qlle elle 
· inántém o· Sf•rViç.o de exames em amas marcenarias e a creche 
Alfredo .. P in.to ; :· . <~ . :: . . 

.· · i.; o , SR. OCTA'VIO RocHA - A Cruz Vermelha. tambem · 
man1ém:.. · ·=_;. ' . •• _. 

· .. / • o · SR. .. •VIC'ENTÉ: J.~mA6mÉ . .;_ Durante annos e annos esse 
instituto tem recebido e·m ti'atamento, creanças desvalidas, 
mantém o s_ervico "da gotta , de leite ;,._ 

Q SR. PRESIDENn- P.e"Ço ào nobre Deputado que se dl
rija á Mesa, e. restrinja as suas observações. 
' ·· · :·:Q· .. sR. Víç:E:~-TJ.~ ;~~meE ·-· *~· ' miÍÍha~ consjderações são 
justament.e ,os fundamentos · da mlDha . reclarnacao. : 
:· ·~· < E, mais ' ainda,··nas noites comô· a . de -hoje, ein que as 
creanças ricas collocam seus ·sapat o!;- de setim, de pellica sobre 
.os ·telhados.·ou:·á janella, ,á,.:.espe1'a de festas de .. -Natal,:·o Insti
tuto de Prótecção á Infancia se transforma em um Papa.e- NOel 
mais generoso para dar brinquedos ás creanças pobres que não 
tecrri sápatos: · · . · · · ' · : : · . ·. 

Estas razões que trag-o hoje ao conhecimento da Camara. 
.servem par mostrar.:·.-o .fundamento :da questão l(je ordem, que 
lev.anto- e . que · .é .. a. seguinte.: :Penso que V . Ex. ,· ao interpretar 
o 'Regimento, não está ·· com a' boa logíc~ quando ;não admitte 
que os .De~utados _en.ca~nb~m as ,votacoes daquellas matertas 

,:Qtie ·por ·falta ·de numero. ·não puderam ser· votadas na . ves-
1>1ra .- ~ .P.e,!lS,O que,_ s~p.re i:rue: V· .. Ex, annuncie ui:na votação, 
0 ·-Deptitàdo -tem o· dfre1to de -pedn" a -palavra e usal-a durante 
cinco minutos. (Muito bem; muito bem.) 
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SESSÃO ,EM" 24 DI!; DEZEMBRO DE 1920 

... O - ~r. Presidenté- A Mesa mantém a ·sua decisão de que 
o Deputado só po-d·e faliar uma vez, ao ser annunciada qual-
quer-v~ta<;ão: · 

o Sr. Mauricio da Lacerda (*) (pela .ordem) - Pedi a 
palavTa, 5r1• Presidente, para levantar uma questão de or
dem; qlie v!mho·subme.tter a V. Ex. e Da.ra a· qual espero de 
seu douto parecer um remedio -differente das. razões de rabu
tice com que. u!.timamente se tem orientado algumas decisões 
relativas ao Regimento. A emen-da ·de que· trato, em primeiro 
lo;ar, foi apre;;entada individualmente· · por um De.putado, . 
fóra da fi-scalização da. Mesa, de encontrei .pois a{) que pre'
screve o Regimento. De duas-uma:.ou o Deputado póde en
r;ari:tinhar pela Gommiss-ão de Finanças as ·suas emendas; par
ticulal'mente, seg:Jnido ·sua· amizade com o Relator. evitando a. 
sancção e fi~c:aiizaçã·o da. Mesa, ou não o póde fazer, em detri-:
n1ento -do nlenario e do direito em geral. da Gamara. 

O SR~ P..•.ur.;o DE FR0'-'1'IN - A· obse:~:vação {f e Y. Ex. não 
r j;:~st-a ·agora porqu& a :~menda n. 22. da autoria do Sr. Ma
cedo .'Soares,.· que foi approvada, esl:.·ci nas mesmas condições. 

O :SI,_. J\!,mmcw DE L.-\CERDA - A obseryação de V. Ex:. é 
que· não é- justa,· porQUIÕ fi1. igual ponderar-ão, relativamente á. 
emenda do Sr. Mac-edo Soares e não me corria bem a· ausen, 
ria de · outra reclamação quando se tratasse de um ··deputado 
que não é meu companheiro de banca-da. . 

Aggravo da resolução de hontem para uma outra <ie· h<Jje. 
o sn. .PÀUI.o. DE PR.o~TIN- v. Ex. devia aggravar <ia re

solução do 'Presidente para a Cama·ra, quanto á emenda 22. 
o si rifAlJiucro »E :i.AcERPA _,v. Ex. sabe perf.eictamente 

quo as questões de or'dem são da .;:.'ompetencia da Me:sa. Só 
eila póde affectar qualquer qu~tão de o-rdem. de sua alçada, 
á resolucão da Garoara. Si a :Mesa declarasse não derimiel.a uma 
questão de orêem e a submettes5-e á deliheracão da Camara, 
estaria muito bem:.mas. desde.que não affectou. fica á Mesa 
esse dirP.ito e n}'io posso tratar a questão em pleúario. 

E~ta é .a pr.imeira das reclarnacões .. de ordem que apre
~~mto. E' verdade que o Sr. · Octavio Mangabeíra é membro 
daquella · Gorrími1>são, mas ·esse argumento é apenas um so
phisma. porquanto. quando as emen-das são apresentadas no 
~ei.o da Comm1ssão. por qualquer Depntado. memoro dessa 
;Commissão, ellas só veem ao plenarío sí a· Commissão as 
a<lopta como suas. (Apoiadw). Não havia, portanto, motivo 
nara citar o autor da emenda -ou o seu proponente, si ella 
fosse dá Commissão. 

Porque, agora, se criam .as em~ndas à o plP"nario; da Com
missão propriament e. ·c as emendas ·subpreticias. da u.rnizade 
pesso3l. do rE'lator-, sendo que para as {lo plenario existe o con-

(* .. ) ~te discurso não foi revisto pelo orador'. 
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tro~e da l\leRa, para. as da Commissão e:xist.e o coutxole cesla 
c para as dos amif;"o.s do relator o· cambalacho mais ou meno~ 
est.abeleci<lo entre o rclrLtor e o proponente. -

O SR. PAur.o DE FR~NTÚ; .;_ V. E:s:. e·squece as que são 
mandadas pelo Governo. · · 

O Sn, MAumcw DE L\CEnn.\ - Esse é outro: argumento 
que não affecta aos meus. O Governo, quando envia suas 
emendas, estas não são a.pres_entadas como do Governo, mas 
-pelos relat.ore$, que as apresentam ú.s· Comrnissões e estas as 
apresentam como <}mendas da Commissão. Em · g.cral, toda a 
emenda da Commissão é do Go·verno. Dç: sorte que o aparte 
não colhe :1 questão <!c ordem ne::se ponfo. · · 

Ag-ora, ·St·. ~residente, a questão de ordem mais impor
tante : V. Ex. ·dlsse, hontem, que a emenda é uma autorita
~o. Foi um .sophisma, para o qual peço licença. para ebamar 
a at.tenção de V. Ex . • afim de que não se repita. A -cmeooa 
diz: «Fica conc~dída á sociedade ta!, autorizae-ão pat·a explo-
rar tal negooio - loterias". . · · 

A emenda é imperativa - dica concedido» - e uma vez 
decretada, ~a emenda entr·a em fuocção de modo categorico, 
taxat-ivo. . . · 

. .Agora, fir-a concedida o qun? Autorizacãó pã.ra ·explorar 
·.uma loteria. Quem é que tem a .autorizacão? A companhht. 
Más a cmenda'·não .;l.utoriza o ·Governo, ~manda» que .elle dê 
autorizal;ão à companhia-para explorar. Ella. é que pôde dei-
xar d~ o faz-er . · · 

O ~n. P.\ur-o DE FRON1'IN - E' taxativa para o governo. 
mas sem contract.o a Cruz Vermelha não :pód-e e3:plorar. 

O Sn . .!\1Aunrcro DR L,\CERDA - A emenda é imperativa. 
O Sn; PAvr.o m: :!!no;;mN - Apczal' de imperaliv.a. 
10 SR. i\-1.\trl\!C:xo DE LAC"ERD.i. - :Nãó h a analyse · lo~ica, 

grammatical, n~m nenlluma outra,. que 11 ex~1ua acssP. genero 
de emenda. ' . 
• P<>~ ultimo, n lei do orcamcnto é aru1ua . 

. O SR. PAut.o n1;; :FH.oJS'l'l~ - ConcetJí{!o o -direito de pt·o
longar uma estr·ada de ferro, o prolongament-o sú ·é feito .de
pois d'O contracto r.om o Governo, c. en tretanto; ~ taxativa -
dar á .companhia. · 

O. Sn. MAURIClQ DE L.\.CE!illA - Esfir. ae;wmenlo nem pa
rece de V. E:r. 

o SR. J>At.'LO .DE F no::-JTJ"- Põde ser. O que parece ~~ que 
11a má. vontade conlra a.· Ct·uz.Yermelha. · · · 

_ O SR. l\huRicto !JK :LACEI\1>.\ .....: E' ouko argumelttu qu<'. nãü 
-parMe ~e Y. Ex: .• po.r um moth·n muito simples. Quando 
y. Ex. não ..,.era ainda. lagi~lador, cn · a-presentei, por part.c da 
Cruz Veimelha, tl~ projeclo que clla solicit.ou. 

O SR. VEtGA !ltxRA .. ..;oA - Eu sou até, membro benemerito 
{;a (}r.uz Vermelha d!l S. · Jlaulo. · · 
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O Sa. PAULo o~ ThoN-rr..x - Púdc -ser, mas benemcl'iLo 
dessa ordem, a Cruz.. Vermelha agradece. (Risos.) 

O SR. 1\oL>\unrcro DE LACEIU>A -Vou fo-rmulAr a mais im
:r•orLante d"as questões de ordem. Sendo o or~;amento uma lei 
ar.nua. esta emenda dispõe sobre ;p~nsao não pam; i92i, roas 
para.- i922, Tóda a disposição que seja autoriz.ativá ou im
llcratíva, no orçamento, se esgota. no exercício da lei respe
diva, se não fô1• executada . .,Entl'etn.nto, essa, sendo ex:e
..:nt.ada em 1!9:21, •·ae vigorar em 19.22, isto é, uma. legisla
t•lra finda. legis~ além dos poderes que tem, porque para o 
1nno a Camara set á outra. 

O SR. i\fENDES TAVARES - Ha· uma confusão da parto de 
V •. Ex. : 1922 ·6 apenas a e:dx't-1cção. . 

O SR. M.\T..iRlC:Io Dl': LACEll\DA --'- S•·. Presidente, tendo t.et·
JHinado o meu tempo. nãO po~;so rnsponder ao aparte do no.:.. 
tte Deputado pelo Districto Federal, pelo que peco <les
culpa·s. Entretanto, submetl{!ndo a queslão ao parecer de 
V. Ex., espero que depois me dê a ~lavra para encaminhar 
a votação. (Mttito bem..) 

O Sr. Presidente - .O art. i93 do Regimentc, dispõe: . . 

~erá pcrmittido a qualquer Deputado assistir ás 
reunioões das Commissões e alii diseutir , apresentar ex-
posições escriptas e emendas. . 

§ 1. • Se AS Coromissões não as adopt.arem, essas 
emendas serão annexadas ao p$re6er para serem to-
madas em consideracãll ~ia Cainara. . · 

·§ 2.• As expdsic;ões eseriptf:l.S, assim como o re
sumo das oracs, se os autores redigirem os cúr actos, 
poderão ser publicadas.~. 

. . I 
O D.eput.ado suggeritt uma ·emenda f! a Commis:;ão a.c

"eil.ou-a e enviou-a á .Mc~a. A emenda. é, portanto regi-· 
m~ot.al. 

Segunda hy.pothesc: a r> !Jll!llua ·concede uma loLct·ia. n 
ce.l'f,a e determinadA. ~ompanhia ou individuo. Essa autori
z:wão pro;i1.11.í1~ effcito:; em 1921. Se o Governo não a con
i:l~l.lcr em i9:?.1, caducarâ por ccl'lAJ. ~ por. isso que só pro
ciu~irá effcito em Hl:!l, está adaptada ao n.cs-imeuto. 

Aliós esta. dr.cl:wncão a )lesa já fez hont..em, (Iunndo, 
· :i)cla. prim~ira v()z, i'oi encaminhada. a votacíio desta úmcnda. 

'!tom :t palavra, ·pnra. ~ncamitihar a votação, o Sr. ;\;Iau-
ri r iu de. r~acerda, por cinco minutos. . . 

O Sr. Mauricio de. Lacerda (pa,.a encaminhar a 1)álação)' 
- 'Bu apenas qui7.', sem ·n~nhuma demonstracão d~ má von
tRde pará· com o i\luslrc Deputado, dcrimn· Yclahvamentc a 
emenda varias questões de ordem. 

Embora. discorde em 11.lguns pontos da decisão dada. peta. 
Mesa, não me res.ttlt sinão acatal-a, mesmo i)()rque · ent.endQ 

<;,- V_ol, X'f . , . 8i· 
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que a concessão em si não constitue nenhum maleficio. 
(.llu_ito bem.) . 

Appro-vada ·a referida en1cnda n. 23 da Commissão. 

O Sr.' Presidente- Vou submetter a votos o seguinte 

REQU:BRIMEN'l'O 

• • 
Requeiro que a omeuda n .. ~3, seja desLacadA. pa!'a 

~onstit.uir projecto em_ se-parado. 
Sala das scssõc:;, ~4 du dezembro de 19-20. - VevJa 1lli-

1"mula. · 
Rejeitado. 

Approvadl3. •a s.eguinte 

EMENDA DA CO::.\DliSS.\~ 

N . .24 

ús impostos municipaes de liqlüdos, bebidas alcoolicas r: 
· saes,· de Santos. são arrecadados pela alfandega dessa. ci
·'it:We. A Camara oali ·representa no sentido de .que essa ar
;·e';adàcão continue como está sendo. feita, solicitando, a cs:'c 
H'll, um aclo do Legislativo feõeraL 

A Commissão; não encontrando inconvenienle em que 
):;C 1nantenha ·o staw .. quo, ofi'erece rá consideração da Cam·m.a 
a seguinte emenda.: · 

«Art. Continuará. u. ser arr.ccada<lo pela · A.lfande;;t~. du 
Santos o imposlo .sobre liquidas, bebidas alcoolicas e sal, at~ 
hoje pot· ella procedido em benefici(} da municiPAlidade da
quella cidade.~ 

Yutação da seguinte 

:EM.I-:Nl>A 1M. COJ.t:MISSÃO 

N. 25 

A n!!ccssida<le <lc forLalecer a rcecita com faclores Cle
finiLh.·os de renda, além dos existentes, forçou á cogitação d•J 
impostos novos. Afal:!tada a idéa de au~"lllanto das contribm
I;Úl!S aduanei-ras 11 das de consumo, a orien!tacão -razoavel r:~-
1.aria em procurar nas varias m6dalidades do imposto J~ 
l'enda c nns do ue circulação os neeessarios recursos. 

O imposto sobre os rendimentos foi bast.ante ampliado 
•Ull 19i9, estendendo-se ás casas bancarias e de penhor a ta~a 
de 5% SODl'e dividendos e lançando-se a de .3o/a sobre os lU-
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·c;·os 1iquidos da. industria fabril. Este anno, em 2• discusgii.o 
úste pro.iecto, esta ultima taxa foi~·amplíada aoté os lucros 
Jiq-uidos do commercio, modificando..:se agora. umas e outra~ 
IJ&ra o fim de se lhes. dar o caracter progressivo. 

O imposto de circulação, tambem no segundo turno do 
w·ojecto, foi alargado, em taxas mais altas, até a tJ.•ansferen
tJa de todos e quaesquen5 titulas em bolsas. 

A não sér o imposto sqbre rendimentos profissionaes, 
que á Commissã.o não pareceu conveniente crea1• por agora, 
1·estaría o sobre a renda global, de processo arrecadador <iif
J'lcil e de effeitos demorados, motivo por que a Commissão, 
reconhecendo a necessidade de renda3 promptas e de arree~- · 
dn()ão fallil, não o preferiu a outros em que se fixou. 

Ap·6s cqgítações, ein que tomaram paite o Presidente dií 
J;r~publica, . o Ministro da Fazenda e os membros das Com
:uissões de Finanças das duas Casas do Parlamento, assentou
~~ em uma taxa de viacão sobre mercadorias despachadas em 
Yins ferreas e fluviaes, e no imposto sobre operações a 
L(wmo •. 

A taxa de viação se justifica deante das grandes despezas 
y,~Jatjvas á construccão e ao custeio das estradas áe ferrcr, 
<~os servii}Os de· cabortagem e de viação fluvial, despezas que. 
JJ() exercíeio futuro, tem grande representação nos or~amen-
~. ' 

Em i916,- o íllust.re Dr. Pereira· Lima, então presidente J 
{i;: Associa0ã.o Commereial e depois Ministro da Agricultura. 
SUEff!'eriu a idéa da creação do imposto de circulacão, reca-· 
h indo sobre as . mercadorias despachadas nas· alfandegas, vias 
t"crreas e fluvi"acs, com a tarifa de dous réis por tonela:la
Em favor do imposto foram allegadas, e com fundamento; as 
vantagens consistentes na sua modicidade, generalização, fa
cilidade . de arrecadação, grande volume global por somma <le 
])equenas par!le!las ·e· acceitacão fa~il. 

<ü imposicão de -dous réis - dizia o Dr. Pereira !Lima, 
IJtW. ao lado· de grande. compctenc.ia como economi,sta, é cs
JJit·i !.o affeito á pratica dos negocias - l'ecahindo sobre toda~ 
:t~ utilidades transportadas, :::erá quasi insensível, a.ttingirá a 
Lodos em proporção pelo menos acceitavel e repr'esentará uma 
J)orcêntagem minima sobre o valor dessas utilidades.» 

O Deputado Carlos PE'.i:xoto Filho, Relator da Receita 
nesse anno, não se distanciou dessa suggestão, e, em 2" dis
cussão do projecto, propugnou a 'taxa de até de: por cento so
/Jre o frete de mercadorias cobrado pelas estradas -de ferro 
em todo o territorio da União. 

Justificando o alvitre, escreveu o eminente Deputado· ml-
nciro: · 

4:Não falta, talvez, alguma. razão aos que sustentam 
a inconveniencia de todo e qualquer tributo ou taxa.. 
oue, entre nós. direcf,amente recaia sobre a oirculaçii" 
P o curso das mercadorias no interior do paiz. creando 
desse modo obstaculo ao augmento de intensidade dessa 
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mesma circula()ão e augmentando o preco dos pro-
lJuctos. : 

Por out.ro lado, é, por~m. indis.pen.sa.vel renectir 
no beneficín decorrente da const.ruccão e do desenvoL
vimento de uma rêde de transporte- Ella póde -deter
minar, e, de facto; determina; o iromediato cresci
mento economico das regiões.:.-a que attinge; as estra
-das d~ ferro levam realmente:'aos pontos _a. que clle
~am, a {lOSSibilidade da '\"erdadeira creacão da riqueza 
llOVa e por tudo iSSO é sem duvida raZOJ!V8l reclamar. 
ao menos em palite, a. ~ontra pa:rtida desse serviço va.
lioso, sobretudo considerando . que· só assim podere
mos . continuar a desenvolv.er a alludida rêde de tran-
sporte. · 
· Si o Estado, dispondo dos recursos pol'" elle obtido~ 
de t(}da a oo:ll-ectividade pelo imposto, leva !lOS diverso~ 
pontos do paiz essa possibilidade do transporte com
modo, 1\S~Pido e barato em conjuntõ; si de 'tal arte 
elle vae crear ahi, verdadeiramente (}rear, a · ri-quez:1 
que antes .só . tinha existencia. virtual; st, 1'1-
nalmente, {lemo dissemos;, a: , União Federal, de um 
modo ou de outro libe-raliza favores e beneficios a to
das as emprezas de transporte, - é sem -duvida jus~ . 
que os que se ãproveitam da vantaegm p-rovoca.da p ela 
estrada de ferro concorreram com a sua quo'ta para 

· \Uill\ -parte . da indispensavel indexnni'tação, ma.xiro.é, 
quando tal · quota será por sua vez empregada em fa-
vor da propria collectividade. · . 
. ·. Além de tu-do. é indispensavel não esquecer ainda 

uina vez que . não temos Iilierdade de analysar -e julga-:
em absQluto qualquer · dos trillutos ou taxas suggen

. dos; temos de cpnsideral-os em relaçã-o ás outras me
didas alvitradas, para verificar cuidadosamente qua. 
dellas será menos prejudicial á industria e ao com
merci<J>. 

No correr dest-e amio de 1920, a cre~â.o dessa taxa já 
foi objecto de dous projectos de lei, cada um fixando mo<iu~ 
iidade propria, ~as que não lhe deforma o caracter de taxn 
.-sob:e a circulação de mercadoria~. Esses projectos sü.o~ um. 
do Deputado Francisco Valladares, outro do Deputado Sam
paio Corrêa, ambos-· visando o desenvolvimento ferro-vinrü> 
no paiz. 
· . São precedentes que depõem em favor da deliberação que 
se fixou nessa taxa como um -dos melhores alvitres par:l o 
Sortalecimen.to da 1\coeita, em i 92i. 

O . imposto sobre operncõcs a. !f.ermo, nlém de valer comn 
auxilio á Receita, terá, tambem, resultados proficuos no -!ler.· 
tido de cohibir a jogatina a que &llas, !reQuentomeutc, dão 
causa. determinando. por vei es, n. baixo de preços, as.<~umplo 
que foi muito debatido ba pou"o, deante da quéda das cota· 
Qhs elo oar4l. -- .. 
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Nessa ordem d~ idéas a Commissão sul:Jmat~e ao e:x-an~e 
da C amara as .seguintes emendas: . 

Accres11ente-se onde. ccmvier: 
Taxa. de viação, recahindo sobre mercadorias t~tt8pi)I'~

das em estrada-s de· ferro, vias i'lu-viaes e cabotagem e d,eStl
nada á oonstruccão e a<>" custei<~ de estradas de fe.rr;o. e ~s 
HJrYiços de cabotagem e viacão fluvial: $020 atê 1{) kilogram
mos, e sobre o que e:li:ceder a esse peso $0t10 pc>r iO k.U~~am
mos ou fraeção. . 

As mercadorias de que cogitam o ad. 90 e seu § 29- ao 
decreto 10. 286, de 23 de j\lnho 3e i 913, terão, uas referWa.s 
t.ans, em todas as -.estradas de ferro e viação maritima o flu-
"'ial, o abatimento de 80 •1~. · 

·O Sr. l:.ntonio Carlos (pela Of'dem) - Sr. Presià,ente Ie
Yantei-me para pedir a V .. Ex. que consulte a. Gama~':l :sobre 
si concede prcf~;;rencia pa1'a ~ demais emendas aprN·A,ntada;; 
pela Commíssãn e para. as emenda:; apresentada~ em !)]C'llllrio 
sobre essa de n. 25. · · 

O Sr.. Mauricio de Lacerda (pela a1'dem) ~ Sr. Jll'esi
àfltlle. acho cr<ado re~;imeutalmente o requerimento r.!o no.t>r(; 
Deputado. O q;w S. Ex. quiz rcqueret• foi uma irJveP,:ão, Jsto 
{:, que a emenda que <Jstá. na iminencia de ser votai~ fl8.sSe 
lif!l'!l ·o ultimo tOga r ria vota(;ií.(). 

Parece-me que, prererencin ó de uma ~obre outr~:>. e não 
;:nllre todas. · 

o· SR. A."'CTf;!-:1() CALU.OS - Não apoiado, 

O SR. l\fAvr.zmo DE LACEIIDA - Si n. ordem do ~ia tem lHH'fo\ 
ardem natural, a pre.fercncia só pôde ~er rdntiva. 

O Sn. A ... >h"l'Nlo C.\RI"os - Preferencia ou inversão ... 
O SR. -~l'AUHlCfo DE LACERDA- Si V. E'lr. a~har q~le o m

t.Prdicto progr~:õsivo., por exemplo é o mesmo quo our.:-o quaJ.,. 
qn e i remcdio .!udiciario 0 nropu~~r este,· perde n l:ll'.l'>-a- •• 

O Sn .. ANToN!O CA!\T"os - Aqui não se tt•ata c](l uma qu••s
llio j udicíaria. 

O SR. MAu melo DE LACERDA - Sei que para Y. Ex. : 
f..onstituicfio, Reg-imento, tudo iiiso são t'orm!llismas. Hlll\ttlm, 
V. Ex. diss~ ao)ui '(JUC n Cnnslittii 1~ão ~~·a uma -:m·mtllidlldf'l. 

O S'R_ Al\'ToXIO CARLOS - Não di:;sc isso, nb~olu~'lmente. 

O Sn. PAU'"'l oe FI\ON'rl~ - Acho que fl Cons;H.Ili~i'ío e 
IHM fl)rmalida:Je para o Podt•r E~ecu.tivo. (Ri soa. l 

O Sn. •l\I.-~.uructo u~:: L\CEI\H.\ -- EnteJ1d•) que n rt'l}ll<'l'i
•u.-ts!.t• (\() nobl'o') D~>p\ltado rJ(>ve xer d~ invet'siio e nfin tfe prA
ff're-ncia. ~. pa1·r. juslifica~' esse meu modo de Vllr, Tll"~!~o, 
junt(l no honrnclo Relator, cmtNwliar vivamente r) SC\.1 l)ijd14fo. 

Ainda hnntem tinha ficado assentado que se re;~ueressc 
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prefer?neia para a emenda· Frontin, cuja receits; ti~ 48 mi! 
contos certo dispensaria o imposto de transito, cr~ado po-r 
essa emenda. · 

A maior a.l1sorve a menor quantidade. E::-a esta a logicu 
'da questão. . · . 

O SR. PRESIDE..''i'I'E'- O tempo de qtfe .o nobre Députad0 
]lóde dispor esl.:!. esgotado. · 

O S'R. MAt}lUCIO DE LACERDA- Bem. Neste ca~o V. Ex 
daqui a pouco me dará _a palavra para e~caminhnr a ,,ota~iín. 
(Mttito bem.) · ' 

. O Sr. Presidente - A l)Iesa recebeu o :requerimento do 
bonrado Deputado, Relator da Receita, como de prí:'~e;:enc,ia 
para à vota:cão. E' o. termo teclmícamcnte parlamentar. 

· Requer-se preferencia para a votacão e inver2ão d:i orderH 
· c!o dia .. Aqui nii.o é Q caso de· inversão e sim de preferen..Jia. 
Eis porque a mesa rec(lbeu o .r-equerimento como do; p-::e.\'e
&>encia. 

'Consultada, a Camara. approva · o requerimento do Sr. 
!Antonio Carlos. 

- Votação da seguinte 

'F.MENPA DA CO'MMISSÃO 

N. 26 , ,-. 

Em vista da extinccão do contracto de loterias, o depo
sito em caução terá de, ser partilhado por casas de ·caridade. 
A · Commis~ão propõe a· s:eguinte eme.nda: _ 

Onde convi~r : 
A cauGão ' do que tra.ta ·o art. 31. n. 12, l~ttra e da lei nu

mero 2.381, de 30 de deiembro de 191.0, sel'á distribuida l,.On
fol'Jlle se segue : 

Na Capital Federal - 50 contos de réis a 'cada uma lj:;o 
nssociações '- Casa de Santa Ignez e Asylo para Cegos Adul-
tos;_ · ·-.. 

No E.~tado do Rio - 50 contos· de réis, divididos igual
mente pam a Santa Casa de Misericordia da cidade de Gam
}los e Recolhimento dos Desvalidos de Petropolis; 

. Em S. PaulD - 50 contos de réis, divididos igualmenV.! 
·entre a Santa {!asa de ::\ijsericordia de S.' Carlos e Piracicaba: 

Em Jfinas Ge-roes - 20 contos de réis para a Santu ca~:J. 
'de ,Mis~ricordia de BeiJo Borizon~e; 20: OOOS pa-ra a Sant;l 
C!:.Sa de Misericordia {}e Juiz de Fóra; 5:000$ para o HosnHn! 
S. Vicente de Paulo dp, Pouso Alegre e 5:000$ para a sanü1. 
.Casa qc M'isericordia ~e Paraisopolis: · 
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No RiO G'l'a:nde do 'Sttl -:- 50 eontos de réis para a Sant;t " 
Casa de Misericordia de Porto Alegre, .pelotas c Santa ~-Iaria, 
em parte de 20 contos e 10 conto~ para a de San~a Maria; 

Na Parakyba.- 50 cüntos para a Santa Casa de Mil*'r~..: 
rordia da capital; • · 

No Piau-hu .- 50 r,ontos de réis para as duas Santag Ca.~a~ 
de l\!isericordia de 'l~hert'zína e J>arnahybu. em pn.rfr.g 
i.s·uaes; 

. No Ct:r:wá - 50 contos dr r6i:> para a Santa -Gusa de ~n
~(·ricordiu (1e Fori.ulez~; 

lf'.l. IJahi.a ~ 50 cnntos de> réis, 'em partr.s de- 20 cont.o~. 
para a Santa Ca~a. de MiseriCordia de S. Salvador e. I! Mos ~ 
1 O ~ontos para a <Te Feira de Sant' Anna. 

Estas: . quotas serão inaliena\'elm9nte ]ncorporadas no pa
h•imonio deRtas associações de caridade c constituídas em apo
Jiee~ da divida publica fe.deral.-

0 Sr. Veiga Miranda (") ·(pa;•a enca.m.i1üwr a. vota.úãO) -
S1·. Presidente. é admirave!, chega a ser (JUMi .espantoso cbmo 
n gente conserva muitas vezes noçõe~ ~rroneas sobre os prin
dpios mais ell'lmentarr.;; da sciencia ... Até ag-óra, por exemplo, 
Nl estava convencido de que a Receita é o conjunto de me
didas ten:de-ntes a proporcionar. recursos ao erario .publico, 
11ara qu~ dentl'o i! e um cerr G período da cxisíencia nacional 
})ossa prover a sens encargos. Tinha na minha simplicidade. 
a imagen~ de que o Thesouro seria uma especie de reservai:.Orío 
de agua, on:de QS encanamentos aductores representariam a 
fonte de -receita n as torneiras de sabida e de disf.l·ibuiçãc re
'I)N'srmtal•ia.m a ilcspesa. Agora estou convencido intciramr.ntf' 
qur tanto é Receita . a. aducçã.o como a dístribuição .. Assim f! 
qttC nóS poderemos dar COilW receif.a Yerb~ para pagamanto d~ 
aposentados ·ou. mrsmo para a Saudc Publlca. porqu~> no orça
mento da R-eceita se manda distribuir subvenções ás casas dP.. 
e.aridade.. 'Até ho,je ~ra pP.lO Minis!.erio do Interior ,que corriam 
e~sas despesas; agora passa a s.-~r tJ~lo proprio orçamento da 
R~ceita. 

As mín'b:as nOl;Õ('S (](' economia. QUP. eram poucas. rlc.":a\~Pa
rr.ceram·. pois. vejo que consf.itue. receita pela emenda a snb
Yf'ncão- ás casas de caridade. 

· Ha. uma eml'cnda que wm combater e é a quf'o proroga o 
cnntracío. de lot.t"rias sem qne dahi adv~nha nenhnm recurso 
ao Thesouro. 

Proroga. por mais um ::mnt$ o contracto sem majoraç_iio dP 
l'I'Cl\I'SQS c j:t sro rlisfríbnr- a pr.>lk rio tn·~n q:~w vn~> fil"t' ~>.~

/ 

. ( * )' Não foi r•Mst.o pel~ iirado!' .. 
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folado em 1922. Estamos em 192~, e já, pela emenda, se esta-
belec.e providencias para 1922. · 

Assim, não me admirarei si começarmos a tomar certas 
providencias para 2922, 2923 e outros a.nnos, secularmente a11-

_ teciJ)ando. Não requeiro c ousa alguma nem vou !aliar em nome 
. do Regimento, até porque o Regimento não existe sinão na 
ampulheta de v: Ex: .. e si estou fallando é em attenção a V. Ex. 
e não em respeito ao Regimento. · 

O Regimento desde llontem foi -violado no caso da emenda 
n. 23. 

Fui autor, o anno passado, de uma emenda á. Receita, a 
qual por njlo se enquadrar nos fi.ns da Receita. veiu aQ. plE'
nario e teve encaminhamento na Camara. 

Não me queixei nem da Comroissão de Finanças nem dR 
leaderança de· então. A minha emendinha foi .até ao Senado, 
e ahi asphy:x:iaram a pobresinba. 

A emenda n. 23 sai1"ia promptamente da Camara . . . 
{) SR. PAULO DE FaoNTH\' - Seria tambem asp!hyx:iada no 

Senado? 
O S?.. VEIGA MIRANDA- Y. Ex. tem amigos .. e certo pas

s_aria. Demais, f aliarei, no fim da sessão, pa:ra, ·em explica~,fr,J 
pessoal, dar a razão do meu procedimento. · 
. Quero tornar pnblica, patente. clamorosa e escandalosa a 

minha ignorancia, em n!at.êria orvamentaria, Não julguei que 
distribuü;ão ·de recursos do ea:pita.l do ThesourG fosse 'Reccit.a; 
mas isto está na emenda n. 25, .que transf()rma e ~efunde og 
meus conhecimentos em materia economica. como eu a com-

·prehendin. · 
Si a Receita propm:ér, de hoje em deante, . pagamento u 

apm!entados ou ·á saude Publica, e a Despesa propuzer a a.d
ducção de recursos: para -o erario publico, votarei pela ~mesma 
fórma, ·porque receita e despesa. são palavras synllpimas. 

·O SR. PAULO riE FROXTfl'<~- 'Uma ·é receita positiva, 11. 
outra. é negativa. · 
. O SR. VEIGA Mut.-!.NDA - Como na algebrà:, em que .se 
sommam quantidades positivas e negativas. 

Era o que tinha a dizer. (Mt,ito bem; muito bem.) 

O Sr· Juvenal Lanxartine ( ··) (para encaminhà1· a. ·vota
çiil>) ~ Sr. Presidente, a emenda n. 26 constitue receita nega
tiva. como 01caba de a denominar o ill ustre representante de 
S. Paulo, que occupou, ha :pouco, a tribuna. _&\.lém disso, !t 
nmenda é profundamente inJusta, (apoiados}, pOL'QUe manda 
distribuir a nove Esta<ie>s a quota da loteria, esquecendo, en-
tretanto. dos restantes i i Est~s brasileiros. . _ 

Esses Estados, esquecidos, abandonados pela e~ep_da. serao, 
acaso, os mais ricos, ou não ter.üo uma só insiituH_;~o de c.arl-: 
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àade? Nem uma, nem outra cousa _ Os Estados olvidados pela 
honrada Ct;)mmissã.o de Finanças, são ·justamente os mais 
pobres (apoiados), e !.odos eHes manteem institutos de cari
dnde (muito bem) com sacrificios ex.traordina.rios. (Apoiados.)' 

O meu, que é o mais pobre da União, do ol'çamen.to mais 
reduzido, mantém, só na :!apitai, quatro estabelecimentos de 
nssistencia publica, sem CO!ltar os estabelecimentos parti-
wlares; - _ ~ 

Qual o criterio para a Commissão de Finanças disLribuir 
os 500 contos das loterias a esses nove· Estados, que são os 
mnis ricos, de maiores orçamentos ? · 

O Sn. 0LEGARio Ptr."TQ - A simples leitura da emenda 
mostra que a Camara não a pôde approvar. 

O Sa. VEJOA ·MI-RANDA - A Conunissão manda proroga!" 
o contracto da loteria por mais um anno. Qual foi o criterio 

. para essa prorogacão ? -
O ·SR. Juvg:.;A.L ·LA.lV!AP.TlNF.: - Outro argumento ainda, 

Sr. Presidente. Estamos, actualmente, em aperturas finan
ceil•as todo&· os dias se diz isso, tanto que se vão lant;ar novos 
impostos. Então, porque se -tirarem esses 500 eontos d() The
::;ouro Nacional, para distribuil-os por estas oasas de caridade .. 
O que seria justo, era, ou distribuil-os pelos 20 Estados,_ ou 
deixai-os no Thesouro. 

. .Appello, portanto, pa~.•a o illustre Relator da Receita, pe.
dindo que S. Ex. retire a emenda em votação . 

.Era o que tinha a dizer. (Muito bem.; muito bem.) 

. O Sr. IArmand~ B~lamaqui (para encaminhar a vota
ção) c·) -Sr. Presidente, devo lealmente confessai' á Camara 
dos. Deputados que ~iz suggestões a respeito da emenda q\le a 
Commissão de Finanças, por unanimidade de seus membros, 
ncc:eitou. 

O Sa.. VEIGA MIMNDA - Por um cochilo, como disse o 
Sr. Oscar Soares . 

0 Sa. ARMANDO BUP.L.;\.MAQut - Antes, vor:êm, de :!;Uf{
gcrir essa emenda áquella commissão, consultei ao honrado 
Presidente da Camara. sobre se ella. era cabível no orçamento 
d:l Receita, porquanto, havendo anteriormente consultado o 
relator do Ministerio da Fazenda, Sr. Carlos Maximiliano, 
S. Ex. ·me declarou que a questão de loterias era tratada no 
orçamento da Receita. De modo que o apparecimento da 
emenda. no citado orçamento,· obedeceu tão s6mente a.o escru
pnlo qun encontrei por parte do digno relator da Fazenda.-

Em segundo logar, quando fiz suggestões á Commissão de 
Financas obedecia a uma. das clausulas do contracto de lo
terias, que <leterminava que em fins de 1921, o Congresso ?l'n.
cional seria (.'bnmado a distribuir e!!sa caução. 

_;: -,:·.; ~\: I :; r . 

..{" )_ JQ.ste di§.(!\l!:SQ Dã.Q f() i revW& pelo 91:~~:..: 
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. - O .SP.. · A'NDRADE BJ'ZER'RA =- Qual ó motivo .P~r que se pro:.. 
tége · ·esta e· $e deixa de proteger aquella instituição ? · 

O Sn. c .... Ri.os GARCIA -Vamos ver a disposição <lo Mn-
tracto. · 

0 SR. _ARM-"-NDO BURLAMAQUI -Vou chegar at~ lá .. :Ve,jo 
que os nobres Deputados· não conlleúem o contracto das lo:.. 
terias ... · ·· 

O Sri. ALAo!l·'PRATA- O contracto foi pi·orógado., 

O SR. ARx-I:ANM BURLAMAQUr - Sr. Presidente, o art.. 14 

da lei constante do ~ecret.o n. L578, manda que seja feito (I 

deposito de 500 contos para fiel execução do contracto. A 
Ieltra C do art. 3~ determina a natureza <la caução. O § 2" do 
mesmo artigo di;z que « o· Congresso determinará aapplicação 
da mesma caução ... », etc. . · 

O Congresso Nacional poderia, :portanto, determinar que a 
caução fosse incorporada ao Pati·ímonio Nacional. .•. 

O SR. VEIGA ll-fmANDA- Como seda razoavel., 
. 0 SR.. ARMANDO BURL\.'M:AQUI - ••• OU dar-lhe a appil

caÇã-o que julgasse mais conveniente .. 
O SR. CARLOS. GARCIA- ·A caução é para garantir o con

tracto, que vae ser prorogado. E' pr-eciso saber si na liqui
da~;ão foram pagos os bilhetes dessa loteria: Depois da liqu i
dação uas resp~nsabilidades é que se faria .a distribuição. 
. O -S'a. ARL"'.tiN!)O Bur..LA~IAQUI - :Não obstante a obscuri
. dadc, da minha linguagem (-não apoiados), u_ma conclusão se 
(lstabelece,_ naturalmente, no espírito dáquelles .que se ~ppõem 
:\ distribuição. .. · - . 

Comecei declarando á Cama1.'a dos Deputados que quando 
suggeri a distribuição da caução dos loterias, acreditava qun 
finalizaria o contracto, como devia finalizar este anno, não hü.
"'endo, quando apresentei· a emen:da,. sighal siq:uer de :proro-

. gação do oontt'acto,.. -~ 

. O SR. l\lo\.URICio DE LACERDA - -Peco a palavra. 
o. Sa ARM,\NDo BuaLAMAQUI,- A emendá está prcju(lJ

carla, diante da declaracão de V. Ex . . Si V. Ex. apresentou u 
emenda nesse presupposto de que o cont.racto não seria 11rn
rogado, uma vez que este foi··prorogado, a emenda, ·ip!W facto. 
nstá· prejudicada. . 

Em segundo logar. devo. lealmente, ainda declarar á Ca
mara dos Scs. Deputados que, não querendo tomar sob minha 
responsabilidade a distribuição, fiz um exame de. consciencia, 
c 'me .encontrei entre duas iHsjuntivas: ou eu distribuía. essa 
cauçã-o ,pr.Ios Esf.ados todos ou seguia o criterio·· das contri
buioões dos Estados nas quotas de loterias. Na impossibilidade 

·· de fazer a distribui~ão po1• todos os Estados eu a fiz pelo cn-
t.erio da contribuic,ã.O dos Estados. · 

Póde estar errado, mas é 11n1 criterio que se baseia em lim 
principio fiset:tl. · . 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/00/2015 10:3 1 +Página 27 de 99 

' SESSÃO EM 24 .DE DEZEMBRO DE 1920 503" 

. O. fisco que ree:titua aquillo com que os Estados contri-
buíram. .(Muito bem_: muito bem~) · 

O Sr.: Antonio Carlos (para encaminha?" a,,votação) ·(•) -
Sr~ Pres1.dente, quando esta emenda foi apresentada. á Com
missão de Finanças, pelo Deputado Sr. Armando Burlamaqui, a 
minha declaração, de que S. Ex. póde dar testemunho, e toda. 
a Commissão, foi de que eu só conviria na distribuição dessa 
ímportancía pelas casas de caridade, si porVentura esse con
tracto impossibilitasse_ a di$tríbuição <I essas importancias ao 
proprio Thesouro. Estando informado de. que o contracto era . 
peremptori-o no sentido. de serem distribuid:::s estas caucões ás 
casas de caridade, concordei. ' . 

. O SR. ARMAL·'mo BURr,A~rAQur - E' a ;pura verdade. Fui 
victima da;:; informações que me prestaram. 

O· SR. A.."l'TONIO CARLOS - Verifico, porém, nesta hora, 
contrMto, que a. distribuição póde ser feita. pelo Thesouro .•.. 

O SR. PAUL·O DE FRONTJN- Que é a maior casa de cari-
da<lc. ::·. · 

O SR. 'A:-!TO~·ao CARLos ~ -•..• e. em taes termos votaria. 
contra a emenda;. mas para evitar que isto aconteça per;o a. re
tirada., (iJh~ito bern; muito bem.) . 

Consultada, ::1 Camara concede a retiraaa da emenda n •. 26. 
Approvadas suécessivàmente as. seguintes 

EMF:NDAS DA COM~!ISS-~0 
N. 27 

O Deputado ·Cincinat.o Braga apresenfón á Commíssão. que 
a acceitou, a ~eguinte emenda, que, -por sua vez,.-propõe á Ca
mara: 

Onde convier: 
E' o Presidente ,da Republica autorizado a entrar em ac

côrdo com· a municipalidade do ~eife, Estado de Pernarobu~o, 
sobre a demolicão e utilizacão da. parle dos fundos <los pred10s 
llccupados pera:Delegacia Fiscal e Quartel General para o pro
longamento da rua · da Praia, na referida. cidade. 

N. 28 
O Deputado Souza Castro apresentou á Commissão a se

~).linte emenda .. que foi acc-eita. sendo, por i:o;so, proposta á 
Camara.: 

«Fica o Poder Executivo· autorizado á, entrar eni àecôrdo 
com. o Estado do Pará no sentido {!e auxiliai-o na realização . 

. (•) Este·.d~§CUI_'SP nãg foi revis_t.o pelo_· orador'. 
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de medi.clas que visem á melhori~ ou consolid~o de suas fi
nanças, tendo como base a encampaçã~ da Estrada de Ferro 
de :Bragança_ _ 

Para. a effee~ivação de ia.! objêétivo 9 t·a.mbem autorizado 
o_ Governo FedezoaLa realizar a.s neoossar:ia.s operações de ore

. . d1to, cercadas das convenientes• garantias~-

N. 29 

Opin~ndo sobre o disposto no art. ·13 do -projecto e. r~
presentando pela suppressão, a Recebedoria d~ Districto Fe
d~ral, assim se expressa: 
. <O· dispositivo cita-do determina que as estampilhas <lo 
11nposto <le con.sumo -destinadas aos :industriaes -do munieipin 
de Ní{ltheroy, passem a· ser vendidas pela Collectoría Federal 
.cta. mesma cidade. · · 

Nã<l se justifica a medida propost~ que ir-J. tão s6mentc 
beneficiar extraordinariamente o respectivo colleetor e o es
.Cl'ívão, sem vantagens para os contribuintes e com prejuízos 
de altos int-eresses da administração publica.· . 

No Estado do Rio de Jan~ro, ao contrario dos demais Es
tados, que possllem delegacias fiscaes do Thesouro, as eol
lectorias feâera'-'.s são directam.ente superintendi(las pelas Di
reetoria.s da Receita e Despesa Publicas, assim como. a. Mesa 
de Rendas de Macahé é subordinada ã Alf:mdega do Rio de Ja
neiro, -estando a cargo da Itecebedoria do Districto Federal o 
serviço de. arrecadação e fiscfl-lização-·de impostos de consumo 
ào municipío de Níct.heroy. . · . 

A 'iuterferencia da. Rccebedoria. na capital do ·vísinho Es
tado relativamente ao citado imposto.' além de .iámais ter: sof
frido qualquer reclamação dos . intereSsados contriDuintes, jus
tifica-se pela conveniencia de uma prompta e efficaz fisca
lizaçiio exerci-da sob a autoridade de uma repartição de cate
·gol'ia superim-- e. consequenfemente, de melb()l'es resultados. 
pela responsabilidade moral e mateJ:ial que lhe cabe. 

}..tém disso, a prvalecer -o dispositivo -.,em questão, o col-
1ector e respectivó escrivã() aufe.rirão cerca de 60:000$ annuaes 
de percentagens, emquanto que actualmente essa importancia 
é dividida :por L8SO quotas que são distr:ibuiàas por 137 em-

- ~regad'os da ·Recebedoria. ' . . 
Cumpre salientar. que, e_stando a arrecadaç.áo desse im

posto ligada immediàt.amente á fiscalização. esta que, ora é 
exercida. pel-os agentes fiscaes do. quadro da Recebedoria do 
Distrieto Federal, passará a. ser feita por es~tes- funooíonarios 
do quadro do Estado do Rio de Jãneíro, com um Merescimo 
de despesa de cerca de i 70:000$ annuaes, a. quanto monta a 
.differep.ça de percentagem a ser paga a este~, na razão de 5 </o 
sobre uma _arrecadayão de 5. 000:000$, ou seJ~ 250:000$, em
quanto aquell.es ast.ao percebendo i,6 %. ou-seJam 80:000$000. 

Ainda mesmo que. em virtude da fórma por que está re
dig·ido esse: artigo, a fiscalização constítue a carga dos agentes 
f~scae:. dQ Di.sgieto Federal, nã~ ha a. meno~ duvida que i'!oa 
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N. 31 

Esclarecendo, ·para evitar ~dtlvidas , o_ texto do art. i C, 1!1: itl 
do p-rojec-to, a Commissão acceita. e. propoe á ~amar-a. .e. S~\nte 
emeuda .dos Deputados Pacheco Mendes e .Joao Elysw; 

o preço -ào chan1to referido em o n .. 10 uo art. 1• é o 
da fabrica. · · 

· o Sr . Antonio Carlos (pela _ordem) - V.. &. annunciou 
.a emendà. n. 31 ? P~o a sua ret11-ada. . . · 

. QJn-suUada, a Cama!'a concede a ;r.etlrada da emenda .IL ~i 
da p_qmmissão, · 
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EMENDA DA COMMISSÃO 

N .. ·sz 
Afim de CYitar imposto duplo, a Commissão propõe a s~

guínt.e emenda: ·, 
Acc1;escente-~e ao '11. 4.5, do. art.' i •: não comprebendi<lo:; 

em o. n. 40. . : 

O Sr. 'Lemgruber Filho (pela o1·de·n~) - Sr. Presidenw. 
yenho fazer uma reclama~tão á 1\lesa, porque estando eu aqni, 
muito proximo e attento, não -om·i as palavras de V. Ex . • sub-
mettendo-a a votos. · · 

O SR. CoSTA REGo:- Atteri.to. não apoiado. V.. Ex. estava. 
. conversando, não soube intervir na occasião da votação e vem· 
agora fállaT :.obre o vencido. · ' 

. O SR. LEMGRlJBER FILHo - Quanto á emenda. n. 29, cuja 
·votac-ão vejo agora que está reaHzaãa; o S~. Relator <la Receit:' 
!>C compromettcra ·c-omm~go, com o ·leader de minha bancada c 
com' todos os representantes do Estado do Rio de Janeiro, a 
l'Ctiral-:a quando fosse posta em discussão. · 

O Sn. MAmo mi: PAULA- Avisei a Y. Ex. de que não seria 
retirada. · 

o SR: LE2.tGRtJ.BER Fli"HO - Com surpreza minha, entre
- Janto, V. Ex .. sem que eu, ~qui tão perto, pudesse ouvir ..• 

. o SR. COSTA REGO - Não conversasse! 
O. SR. 1\iAurücro DE LACERDA - Mas. si o relator tinha· o 

compromisso . de retirar...... · 
O Sn. LEMGRUBER FILliO - ••.• de'-1 por passada a sua 

votação. Venho fazer o meu protesto solemne contra tal pro
cedel'. :. 

VozEs- Oh t 
-O SR . . CosT:. REGo ..:..._ De. quem ? 
O SR. LEMGRUDER FILHO ·-. ••• não da Mesa. mas -ele 

quem tomou· o compromisso de 'retirar a emenda,· que vem 
ferir os brios e dignidade do meu Estado.. · . 

O SR. 1\L-utro DE. PAULA- v-. Ex. tem toda a ·razão! 
· O S!t. l\oh:Únrcw DE L ACERDA -:- Si o ·relator tomou o .com

promisso, deve dar urna explicação á Casa., . 
O Sn. LEMGRUBER·Fu.uo-:- Sr. Presidente, amigo · d::. situaçii.o ~·1 

Rio de J&neiro. que dá. ao St•. Presidente da. Republica. seu · apOLo, 
a sua solidal'iedaâ.e, n~o posso, entretanto, cleixar de formular este 
pr.otesto (pausa). 
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Sr. Presidente, acabo de set• informado que o relato!· da rec:cita, 
Sr. Antonio Carlos, vae · falar sobre o assitmpto. Nestas. condicões, 
ugl.iardat·ei a expliqaçã.o de S. Ex. (Muito bem; .muito br.:m.) • 

O Sr. Antonio Oarlos (Pela ordem)- Sr. Presidetttc, 
V. Ex •. e a Câmara., acaham de ouvir as ap1·eciaç?jes do Deputado 
Lemgruber, imputando-me um pt·ocedimeuto ... 

O SR. LEalGlUIBER F;Lao - NJ.o a.poiado,.·eu imputei. :i Camara, 
votando incouscientewent.e como esta. v a. 

O SR. A!I"TO~ro C:!.IIL03 -Não toma.t•ei, Sl'. Presideute, em a.preço 
a imputa~ão que S. Ex. me fez, porque devo collocar-me acima. de 
umas tantas injustiças ... 

O Ss.. LEllGn.OBER Fn.ao -Já disse que uao imputei a V. EK. 
O SR. ANTONIO CA.llLOS- ••• que o. exercício de fuucçõcs 0omo 

aquellas que estou desempenhando por vezes determina. :t.os iutere:s:;es 
contrariados. E' certo que não tomei ·compromisso; communique, 
minha deliberaçã.o ao. Sl"'. Deputado Lemgrubcr e ao lcaàer da. bart· 
eu.da flwninense, de que r-etira.ría. essa emend:r., que só eu a. podel'i;r. 
retirar pot·que, como orgão d<1. Commissào de .Fiuanç~.cm assumptos 
de receita., ess<L competencia: me é exclusiva. Foi um movimento. ex
ponta.neo da minb<J. parte, ahi estão os doi~ depLttados qLlC poden"to 
confirmai·. . . 

O SB. LEi\IGRUBEn Fn.uo-Apoia.do. 

O SR. l\IAmucto DE L.~CERDA-1\las em bom portuguez, isso ~ ou uão 
um compromisso? Peço. a. p:.~la.vra. · . · 

O SR. AN:roxro CARLos-SL·. P.re,sidente, V. Ex. a.nnunCiou a. ·V'•JÚt·
çã.o das emendas, por fórma. que não·me foi dado ouvi!:. 

O Sx. LE:I-lGR.UBE!t FiLHo-::•Hnguem ouviu. 
O SR. ANr;i:ro CARLos-Eu estava-qeL·to de qu~ V. Ex. a.indá ~ã;~ 

havia. passado ás eineudas, imwediatas aquella. a proposito da qual ~e 
tinha travado o ultimo deba.ts. Se, entretanto, me levantei para re· 
querer na emenda 3f, foi porque o meu collega. me. ctumou. tt..' at
tençã.o. 

O SR. LEiiiGRUBER FILHo-Eu tinba, pois, razão, qu~m((o ·dizitt. que. 
a. emenda 29 tiriha. ficado at1'ás, · . · · 

. ' 
O 81\. A:>:roNlO C.mws-Confesso que, pol' isso rnesmo, que fiz e:s:;a. 

communicaçã.o espontanea. a esses dois deputados, eu estaria proi'un
da.mente aborrecido; si, pot• ventm·a, não 8'J00ttt:rasse um meio de 
tornat· eJfectiva. aquella. deliberação, que ha.vlli commllnicado a. es.;a,; 
collegas, cornmuniç.ão que fiz, nã.o só porque o alvitre que eu Iw.via 
lemb1·ado não era satisfactorio :\o interesse publico, como porque seria. 
do. meu agrado servir ao deputado Lemgruoet•, e, sobretudo servit• ao 
meu pre~ado amigo, _illustre leader da bancada fiuminense, o Sr. Ra-
núro Braga. · 

o- SR. !liAuRicro DE LACERDA.-l\Iesmo porque uma mà9Java. outra.. 
O SR. AN:rom:o CARI.os-Tenho, porém, um meio de ~alvaguardat> 

à minba. affi.rmaçio,-que é pedir a V. Ex. se digne consultar á. Casa 
•, . . 
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sobre ::c cOn'?em em que e..<;sa emenda, que não pude retirar porque 
nll.o ouvi a décla.raç:;.o de que ia. ser votada, constitua projecto em :se
parado, fica.ndo, assim sem andamento nesta Casa. {âfttito bem). 
. A.pprovada. a referida. ewenda. n. 32, da Coi~:Jmísslo. 

Approva.do o requetimento do Sr. Antonio Ca.rlQS, pOO.indo para 
sat destacada. e constituir projecto em separado a ~mend2. n. 29, 
da Commissa.o. 

Appronda a seguinte 

E!li:NDA DA C011!MJS.S!O 

N. 33 

' 'Procurando aUXiliar o eommercio, nas aetua.es diftic'ul
ds.dcs decorrentes da baixa cambial, a Commissã.o, oovido 
o Sr. Presidente da ·Republic~, apresenta a segUinte emenda: 

F icain isentas de armazenagem as me:.:ea.dorias que, 
ainda na Alfandega foram devolvidas aos pertos de ondl! 
v jera.m exportadas. · 

Vota~ão da seguinte emenda da .Commissão : 

N. 34 
• O Sr. Deputado Macedo Soues apresentou ao Belator a! 

seguintes iv.stift~açiúJ e emenda.: .. 
O regirilen da livre concurrencia em inaleria de telegrs.

pbia subn.a.rina, instituida pelo decreto n . 12.599, de u de 
agosto de 1917, n.enhum resultado deu com TelaÇão á reducç.ão 
da;s tax&;. ..~ . 

. O . custo da ,pala~ para a Eu.ropa continúa a. ser de 
francos 3..25,. ouro, e para os Estados "Unidos a menor taxa ~ 
de quat.i'o franeos . · · 

O Imparcial, ein editorial de H de agosto de :(917, f'..Stu
.dou esta questão, provando que o maior empecilho para. a 
1·educç.ã" <lo cu.sto da. txran:smissão no telegrapho intel'lllleio
nal era a quota-parte .que cabia ao 'felegrapbo Naoiot1al e ás 
~ompan!iias de cabos pelo percurso em territorio ·nacional -
a cbamada · ta:ta. te~inti~. · · 

' ]\essa ocea.sião di%ia ··O Imparcio.l: . 
cA nossa taxa entre o Rio de Janeiro e a Franca deeorr.:.. 

põe_-se da. seguinte fál'ma: 

Tra.n.soceanica . • • . ...• . . . ..... ~ ..•... 
TaXa. terminal. • ....•.•..•.•. -· ••••.• 

· .. .. Impoaw._ ~ • • . •• . ; ..•..••••• •.•.••.•. ..• 

Franeos Cen.timos 
1 90 

. :1 25 
o 10. 

T-o~al- ~ ... .... -... ............. ....... _ · . ·· -~·-·: ·· ·· : ·s 2~ 
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A taxa terminal é a que o Telegrapho Nacional cobra, ou 
eohram as companhias, pelo percurso terrestre ou maritin,C> 
110 pai~. Entre o Rio c!et JaneLTO c Recife o telegramrna paga 
Hr .• ~5, qua.o.oo' para o cstl'angeiro ou cerca de i$ por pala
vra., cmquanto que o ielcgramrna nacional para o .Recife paga 
;)00 réis. "'-'•' . .,,_ 1 

.Para bem sü compre-h cnd<1r o absu:t'do exagge\'0 dessa 
4·taxa. terminal» bast<\ considerar que o percurso do .Rio ao Re
c-ife é .:le 2,535 ldlometros, e que por esse percurso, se paga 
~ .25, c.u seja 1!!i por palavra. t~mquanto ·que pelo per1:urso 
submarino, do Recife à .ll'rançá., as companhias recebem 1.90 
ou. 1$5:::0, em uma distancia de S. 561 kilon>etros, devendo 
ainda cte·~embolsàr 20 centimos por palavra, a quanto corres
ponde ú ·imposto de guerra í'rancez. E precisamos observar 
que essa exaggera-da e intoleravel <ttaxa termínab> a~enas be.:. 
n~ficía o Teleg-rapho Nacional na receita correspondente ao 
:;eu reduzidi.ssimo trafico internacioi'lal, redundando na sua 
t1Ua.sí totalidade err.: beneficio da:s companhias e em pirejuízo 
do pubHco. . · . . 

O Governo, inaugurando o regimen da livre concurren
da, devia exigir uma réducção de tarif~s, sendo talvez a unica 
po:$-Sivel no -serviço europeu, a que corresponde á. quebra da 
cta:ca terminalü. Convém ainda observar que essas taxas em 
paixcs como o no·sso de grande extensão territorial, são ape-
nas as se~;uintes: · 

F1·ancos Centimos 
Bra:sU .•..•...... : . . . . • 1 25 
Fra-nça . • . . • • • . • . • • . . . . O 20 
Allema.nha .... ·. • . . . • . • • O 20 
A~tria .. . . . . . . . . . .. . . . O 15 
Russia .: . . . . . . . . . . . . • . . O 15 
Argentina • . • . • . . . . . . . • . o •10 

.Fica pois evi1J~nciado quê a. no~sa «taxa tcrminali é exag
geradissíma e que se poderia· reduzil-a · na raião de dous 
cen.timos · por kilometro, isto é, a cerca de 50 centimos do "l 

Rio ao Recife, para o serviço europeu. 

Estes argumentos são applicaveis ta.nlo ao servico euro
peu quanto ao norte-americano. R-eduzida, a taxa terminal 
a 50 centünos, a taxa da palavra telegrapbica pará a Euro-pa 
c a h iria immedi1itamente a francos 2. 50 ou .28000 (2. 00 ta:~:a 
t.ransoceanica e maü; 50 centimos pelo. percurso no Brasil) 
c a tas:a para Nova York teria de ser reduzida a francos 3.35 
1m 2$600, em vez de 3 francos e 25 e 4 francos que as em
prezas cobram aetuatmente. 

Convém ainda frisar que a taxa d:e Buenos· Aires para 
Nova York é d-e 2 franoo's e 75 centimos, quando ri.ós pagamos 
'~ franc:os por palavra e. as companh-ias telegraphicas da cabos 
submarinos allez~m que o motivt;) dessa . grapde differença. 

C,-Yol. ~. ~ 
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de <.:usto <!ecorre do fado de cobrar a . Argentina. de ttna 
·terminal:> 40 centímetros; f,!ntquanto o ·Brasil cobra :1. fraiD.
so (l :?.5. 

O servi~.o interior· pelns companhias rJe cabos tamhem e 
e!~vado. A taxa do Hio ao Pará .é de J.$000 <por.palavra quan•Jo 
a lei orçaroentaria para Hl2.1 . fixa, a taxa do Teleg-rapho Na
cional . -para o mesmo percurso · em 200· réis. .... 

No . Ama1:onàs . a ta.,;:a é prohibitíva. . Um · teJegramwC\ 
entr!: Belém e ~lanáos paga· 3 franc.Qs c 50 ocntimos por 
pala\·.ra. ou .2~800. o que addicionado á taxa G.o Tclpgraplw 
.:_\;aciona lo• d~ Pará ao Rio :de Janeiro. -;_ 2<l0 réis - eleva u 
cusl.o total a 3$00(). A patavra <le- Manúos para ·EuroiJa cu.::ta 
i'ran<:os 3..!50' até o Pará ~ mai~ fr-an;cos 3.35 de Belém a 
Paris ou J..o.n<lres, se.ia francos 6 c 75 por .palavra G·o Ama-
:ionas ·<'i EUropa..! · . . ·. 

Com a cris(} por- que '!.)assa o Amazonas, é caso de diier 
que, essa. · granrJte zona1 do pniz não tem Telegrapno. 

O Governo fez ,·::u·ios accõrdos com o. contractante de:-:so 
scr.,·iço, acabando sempre por- elevar· as ta:xas. · o c·nsto <le 
ruanuc.en~ão do .cabo.< ou ca1)os, sub':'"f!uviaes não ha duvida, 
é "llcvadissimo, mas c!5tc estado de eousas, toleravel quanco 
a borracha dava preços mais · do que remun·erad'b.rc::,, niío pód~. 
s~t· rnanti1fu na. actual i:'ÍLuart:íío de m,iseria em ·que· se debate 
1oda a região amazonica. · . 

..\. solução da questão do Telegrapho no Amazonas está 
. nas seguintes alternativas: reduzir a taxa. a.ugmentando ~ 
)lubvenção ás companhias estrangeiras· que e~ploram o servir;p 
- o qUe julgamos méro paliatiYo com onus para o Thesouro, 
ou a. encampacão da rêde (}Ue constitue ~equeno ramal do 
sys.tema cle communica!}qes telegraphicas c.a União e a sua 
incorporação a. outra que tenha vida ;p.ropl'ia., reduzindo-se 
ai;sim as despezas d~ admini~tl·acão e manut~nc;ão .. Esta pro
y)dcncia s(i dev~ ser adaptada, estã clarp, com o unico obje~ 
r: I ivo de obter-se uma reducção considerável na {a...-,:a entre 
a~ clua~ r:apitae!' -~.ia- Amazonia.: na nossa opinião a taxa ent.t·e 
Manás .e Belém não deverá se1· superior a· tim franco por pi\
lana OU 800 l'l!iS, admísSiVCi$ pelo elevadó CUSto da ninp.u.o 
t~mçã.-, da linha subfluvial. . . 

r.r~io qu~ _e~ta ~>:t:.imsic;ão t('rtí: ~sclarecido que h a. toda 
, a convcnicnC"ia em si\ ad-optnr immcditamcnte uma medidi\ 

tlUP. obrigue OS cala)~ submarinos a redu~irem US ·suas taxa~ 
· ·i)ara O f':'tt!!rior C esta pl'Ovidencia não. pódP. ser outra si não 

a rP.riuccão da pal'lc da taxa qu~ correspond.:. ao transito efU 
-t<•1·ri'torio "nacional . . O Governo deve· ficar tambem autort-. 
7.nco a fazer accôrdos ou reYer o~ contractos actuaes com Q 
objeclivo de redtlí!ir o custo da palavra na correspondenc.i.a 
int~rtor por linhas particp.lâres. ficando apparelhado com os 
mei9:: de retirar @'S:>e serviço das mãos dos aot.uae.s contrn_. 
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ctante1'. si estes se rei}Usnrcm a cooperar com o Execulivo 
m:ssas medidas de utilidade publica. 

llcndys lndustriacs - Art. i~ - lii: 
G3 - Renda dos 'r~legraphos: 
Onde convier: 

Reduzida a i.axa V)rnlinaJ a 50 Mntimo~. ouro. para 
qualquer c!cstino, ficando o Governo àutorizado a entrar em 
aecórdo com as cmprezus de eabos subma1·h1os · para reduzir 
a~ taxas intet·iorcs c intcrnacíonae:;:, podendo ·revel' os rcspe
d!vos eontrad!)s ou encampar as li~as de qualquer dellas, 
incorpo:·andu-as ao Telcgrapho .NaciOnal ou arrendando..:as. 

Sala da~ sessões 11 ele dezembro de 1~20 .. --:- J. S. de 
~hw;do So(ITP.$. -

u Sr. directol' do·s Té!egraphos. OU\'jQo sobre o nssmnpto,' 
Hnittíu o seguinte parecer: 

«A taxa terminal ú de fr. 0,50 para os lelegrammas pro
I'Cdcntes e desf,inados ás Republicas do Uruguay, :\rgcntina 
r Paraguay, e de fl·. 1,25 para os outros })aizes. 

Na intróduccão do relatotio apresentado ao Exrno. Minis
tro da Viação procurei mostrar a necessidade de uniformizar 
a taxa telegráphíca p~ra o serviço interior, c, consequente
mrJnte, a terminal. . . · • 

• Julgo, pois, de alta conveniencia 'a reducção para ~.5U 
c1a tâxa. terminal, pois ella é elevada em excesso, não só em 
~hsoluto como em relação á tarifa. para o exterior. 

Os tele~a.mmas procedentes de Recife para a Et~ropa 
pagam a ta.Aa de fr. 2,00 por palavra, e de Recife para qual
quel' ponto· do territorio hi'asücirQ mais fr. 1.,25, P.erlazendo 
C' total de fr. 3,25. . · 

Desde que as companhias de cabos fa.cam redncoão ·cor
respondente á que fOr feita na taxa terminal, o publico au
:ferirá grande vantagem pela' reducção de preço nos· telegrum
mas destinados o o estrangeiro. 

Esta reducaão affectaria, fortemente, a renda dns cr.m
pnhias. Si, ape-sar disto, ellas estão diSilost.as a acceital-a. ~ 
l)Orque esperam obter compensação pelo ausmcnto do SCl'·· 
viro · 

· .E' que o preço elevado restringe a utiliza~.ão do teler;ra .. 
pho; ao passo que o barateamento põe-n•o ao alcance de 
todos. ... . 

À: e:qlosicão dCl motivos apresentada pelo Exmo. Depu
tado Macedo Soares, mostra a desproporção das taxas termí.: . ,._ .. 
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naes c9bra,das pelos outros paí~es, que varia: entre os ex:lr..:. 
mos de fr. {),15 e fr. 0/iO, !?-endo nó Brasil de fr. 1,25, isf.t) é, 
mais caro oito :vezes que na Austria. e mais de tres vezes qu~ 
na Argentina. 

A gran<le parte da taxa terminal .pertence ás comp:mhat~ 
~~ cabos, senÇ.o creditada á ReparLição dos Teler;ra.pihos só
mente a parte relativa ao trafego ruutuo. 

Devo, -entretanto, como esclarecimento, declarar q.ue da 
r(•duccão a fr .-0,50 da taxa terminal para J se:r:vir,;o orilinat·w 
e: de fr. 0,25, :vara o preterido resultará diminuição na rcnd:l 
dos Telegrapoos. · . 

. C? quadro seguinte ·indica a r enda. proveuient~ da taxa 
teriDlnal, em :1~19: ·. 

Transulittid{)S 
Recebidos .• •. . · 

Ordinario 
.Sudani 

160.62-1,25· 
. 211.083,33 

!Western 
3&8.454.,{)0 
8_88.331,34 

·Preterido 
W estl~rn Sudam 
1:16.182,50 .70.812,5ll 
i 73.926,08 56.5_43,85 

-·~ 

1.256.785,34 37i.704,5S "290.108,58 . •. 127.356,35 

Si tivessem sido cobradas as taxaS: de fr. _Q,50 por !líl
l~vra e a metade pelo servi~o _prete!'ido, a red~ccão seria de: 

--- Francos 
'Para Os telegram!m·as órdinarios· .. . 
;para os preteridos . •.. . ... ; .. . .. . 

-9'17. 093,96-
250.479,36 

Ou o to.tal d-e .......... ,. ;, .. : .• · .•. .1.227 . 573;az 

't]ue, calculados ao cambio de $7f0 por francq, ora em vjgl)r, 
produziriam 871 :577$057: . . . 

·Caso seja adoptada a. emenda, convirá r10düiear a reda
tção, de modo a tornar a reduccão da taxa terminal depl!n
;tente do abaixamento de tarifas feito pelas CO!l:!pa.ntJja~. 

Quanto á parte relativa á encampação, estandü. em l'órnm 
de autorização, não ha inoonveniente em ser approvada, pa
recendo que se refere á Amazon Telegraph Company. 

Pelos dados fornecidos por The Westem Tolegra}lh Conl
pany, Limited, verifica-se ,que, da -rcducção da ta\:a lcl'ruinal, 
regularia par·a ella um decrescimo de ~nd!:l. superior a Lre!: 
mí1hões de francos (3. 093.891 francos ), si fossa applicada a 
l'educcão da taxa terminal ao serviço telepraphico de 1!>i9. 

Será, pois, um grande b_eueficip para. u -puhl<~,:o a :·e:1u~ 
cção a fr. 0,50 da taxa ternnnal . 

Em -13 de dezembro de i!J.2'0 - .4. Penido.>. 
<Exmo. Sr. DI'. Penido - Incluo . a. estatistica de Traf~go 

:~~a6io~ea.1tr~~~~. exelusi~o da Weste~n, em 191: ~ _se:_Vl.~ 

·-
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Adaptada n. taxa terminal de !50 centimos a repartição, se 
n.ão houver. angmento d.e trafego, perderá. 724.119 fanco~. 
mas a reducaão em favor do publico custará á Westflrn 
3. 093 . 8!}1 francos r . . 

O trafego desle · anno não re.presenta o total do serviço 
exclusivo das. companhias de cabos, porqu~nto desde julh•l 
parte do serv1co trocado com os paizes americanos percorre 
os cabos tia Ali America. Pàrece. portanto, mais simples car.:. 
cular sobre os algarismos correspondentes ao exercício de 
f!li9. 

Mui respeitosamente. H-XII-20. - Rcuntl B. Dunlop. 

De accOrdo com a estatistica. a.nne."m a Reparti
cão Geral dos Telegraphos recebeu em 
1919, sobre o servico em trafego mutuo com 
a Western, na base de 1.25 .para o serviço 
a. taxa integral e de 62,5 sobre os prete-
ridos . . . . . .. ....•.... .... . ... -. · • · .... 

Nó. base de 50 e 25 centimos: ....•...• . . .. .... 

Differença contra. a· R.' G. T ...... . . •......... 

Serviço ex~lusivo ãa Western - 1919·: 

Na · base de 1.25 e 62.5 ............... .. ... . 
Na base de 50 e 25 centimos ..... ........... . 

Differença eontra a W. T. co .. .. ~ . .... .. .. . 

Francos 

1.21)6.865 
482.746 

72~ . 119 

Francos 
5.156.486 
2.062.5% 

3.093.891 

/ . 
ServiÇo Interna~ional Norte - Relação dos telegrammas 

receb1dos e expedidos durante 1919 - Belém Pará ao Rio 
Grande: 

Se~ir;.o exPedido :. 
Ordinario ..•••. .. · ....... . 
Preteridos . . . . • . • . . . 
Trafego mutuo . . . : . . . . 

Trafego mutuo preterido . : 
Serviço recebido : 

Ordinario .. \ . • • . . , . . . 
Preteridos. . ·. . . . • . . . . . 
Trn.fego mutuo.. . • . . . . 
Trafego mutuo preterido .. 

.,. . . 

Palavras 

2.066.856 
596.804 
.470.·527 

143. 0'31 3.277.218 

1'.568.~67 
882.929 
358.190 

fZ: .340.. iO~ 130.519 

R\o de · .Janeiro, i3 q~ d~zembro de 1920. - I. Bennet, 
Collta~or, intcr~no , 
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E::-taminado o assumpto a Commissão deliberou ~presen~ 
tar á Camara. a seguinte emenda: _. 

Fica autorizado· o Governo :i reduzir rr ta..-..a terminal 
dos telegraphos a 50 centimos, desde que as emprezas telP.~ 
graphicas façam reduecão pelo ~menQS equivalente. 

O Sr. Presiden:te ~Como a ~menda é inf!'i"nganto do 
Regimento uã.o -'1. submetto a "\'Otos . 

A!ptprov.ada ·a seguinte 

.~· . 35 
( 

A -Commissã.o; após ·haver áaminado detidamente a 
questão -de reduccões e isenções <lc direito, resolve apres~.>ntm· 
á Camara as seguintes emnÇa·s : 

I 

~>\ccrscente--se ao § i 0
, n. 1. der ru-t. ~o, mais -o;; seguinlel'o 

nnmeros das Pl·eliminarcs da . Tarna: 
. 22, 29. 30,. 31, 34, 35 e 3G, C' mais o seguinte: <devendo •1 

Governo übservar, qu.:i.nto aos proprios fornecimentos. o di!':
posto em o· decret-o n. 8.592, deSde maroo de 1911,' qu!IJllo 
<ís mercadorias qur. tiverem simil-ar na -produccãol nac\onal. 

II 

Os materiaes cujos -despa.chos c'om r·cuuccão de direito~. 
rm vir.tude -de leis anteriores de receita. tiverem sido -auto
rizados, no .:mno de 1920, pelo Ministerio da Fazenda c jul
gados legaes pelo Tribunal" -de Cont-as,, ainda nüo introdu21.itlos 
r.o paiz, pagarão as taxas declarlldas n1!lS referidas leis . 

nr 
Substitua-se o n. 2.do § 1" do art. 5• p-elo .seguint e: 

. Os roochinismos e instrument.Qs d~stinados á .lavoura, ~ 
peeuar~ á. mineração ~ as indust.rias a.grieolas, comprd1en
didos no .art. 2•, § 36, das Preliminares da Ta-rifa, import-a.do~ 
por agricultores, ou não., [Xl~rão 2 o/o, ad valore11t, roedianle 
despacho das inspectorm.s de ali'andega, independente de de-

. posito prévio dos direitos integraes e de •audí·encía do Tr·i
!3mi.al de Contas~ 

. IV · 

Ao arL. 6°, substitu(l,..se pelo seguinte: -cPara as obras 
e:x:ecut.adas_ pelos gover-nos dos ·Es-1>!1.-do-s e dos n\unici'Pios e 
velas emprews que por de-legação delles, exp_lor.arem .serviço~ - . 
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o e agua. luz' (' .. viíu,;ão. DS direito;; a p$r p l)l" import.at:iín' rln 
!llate-rial nooesMrío an dito 8r.n·íc.:n sN·ãn ue 25 '7o sobr(• o~ 
irnJ.)Ostos a titulo di"> expcdienlt•. tleY~ndn n:; requisir.ii C>.:;; s~r 
JP.iLas em. qualquer casn p~!o gov~rno do~ Estados P. do!> mu
nicípios. A redul~çãn :acima rP.frrirJa compr('hmid r. l.ambem o 
lilUteriál dest.inado -á con:<l t·w~c.:ão •l•! po1·1 os qui' !'l Cnião b.a.i:l. 
transl'er·ido aos Estado;;.> · 

Vota.ç:ão da seguinte emcwi.;t. 

N. 1 

O iruposto rlc impOt'ta~o sÓin·c o ;;;tl de 4:0 réi;; j)j)l' kilogt·a.mma. 
Lengruber Filho . - J~~r! .of~'!'ftt.~to. 

Ilojaitad:l. ~ emenda: u. 2. 

Vo~tção da seguinte erucnrl:~ 

Ao art. 1°, n • . ~~: 
' s~rprima~se e substitu:1~se p'cl\1 :ro~uiutc additiro no n, as: Sell.,. 

c<Fie~ elevado a i /2 % sobre o va.lot• o ,;nllo da-~ t ranRfet·cneia:< da..; 
:s.polices e d:t!' a.cçõc..:;\ obrigaçõe;; , debelitnre" c quota;; da;: ~ocietladP.• 
:Hlonymas, em ,commandita. por acçõe;;;, c pot• uot.a~ de rcspons:t.'bili
dade "liolitada., sendo o ,·alor da~ JWiU1Cit·a:; a cot:u;ão official crH 
Bols:l.s e dns duas ult.irilas o valor nomlna.l, elc!\'~nd.o a :;9.000 :000~. 
l'tJ.nlo de F:rontin. · 

O Sr. Presiden-te- Acceir.a. a cmeucla. a Cnmmi~>ã.o otre
Peceu a ~eguiuto 

,SUR·EIIE:SDA 

Onde se lê i /2 %, rliga.~:;e- i % • 
Appt•oya.da. com ~ · referida ~uh-emenda dot Commi;;.<:ão ~ 

N. 4: 

Vot~ção d:!. ;;oguiutc cmeml:'t: 
Al't. f•, n. 4-6 -Transfira-se pat·a. a. ruiJJ·ic.a !11 c acé.J'Cscente

~e- «C sob toda :l.S venda;; <:ommerclac.~. r.oirformc regula.menr.o ex
-pedido pelo ExMuti\'o»; E augmMtc a e~timatiY3. pat·a. réis 
40.000:000~000. - Jaiio Caln-ttl . · 

Regeitada. 

O Sr. Mauricio de La.cercla. (pelit cmi•m) .;.... Sou 
obrig3do, de accordo com u. vari:1. officiat, a requerer v.criílç.:~c;.ã.o d<L 
vot.nção porque csta.cmeoda. •:onstitue nm dQ;; projectos 5:11\·adore~ 
d& Republica. 

O SJL :PRESIDE~TE - A emenda. foi · declar.lda re~itada. •. 
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--- . O SR. l\hi1RICJO DE LACEBD! - Então desisto do requel'irne nto de 
verificação, porque a patria está salva;-• • (ltíso). · 

Ilejeita.da. a emenda n. !; • 

Votação da. seguinte emcnd<t . 

No titulo <<RecursOs>): 
Accrescecte-se: 

.i22.- Ditferença.s de cal:nbio- resultante da deprecia~ã.o da libt•n 
esterlina c do fr·aoco no serviço .de jnros a amortização " da divi<l<~ 
externa, em t"ela.çã.o ao mil t·éis, ou~o, 13.700:000SOOO.-Patdo Frontin. 

o · Sr. Pa.ul.o de FrontiJ:i (para encami?l.har · a t:o-
tação) (')- St•. Presidente) a emenda n. 6 re[et-c-se /l. diffCl'Cnr.n (In 
~~- . . 

Sinto que o bom·ad>O Deputado pot· Minas Gera.cs, t•cbtor da Rn
ceita insista. em rejeitar <1 emenda. S. Ex. podia tet• em seu Jla
r~cer. redu?jdo a;> taxas da depreci:l.ção, de 25 % para a lib1·~ es
terlina ~ de .. C,Q % para . O rl'a.nCO, e r~uzidO -~ · imporbncht <1U 
i3.700:000SOOO, ouro, que r esulta do serviço de juros e aJnot•tiz:lt;ão 
da nossa divida. externa. .. · 

. , O Senado põderia. ainda se achasse falta de ga.ranti:·J.S, p•)L' sct·c.:nt 
cx«~~vas essas taxas de depreci:~.Ção, modificar os 13.700 conto~ , 
ouro, c t•eduzir, pot• ex~mplo, de 2~ a 20 e de 60 · a 50 us dep~·~
ciações t'espeeth·as da· libra papel pã.ra a librn. ouro; c do ft•anco 
papel para o ft~anco ouro. . · · .. 

Nào consignar, po·rém, nem· a. despeza nem a receit<!- o· tot:!l d11 

do 1n garnento da d ilferença de cambio, diffel'ença que é um facto 
real, positivo e incontestado. mais 5egllt'O <:lo .Que. as estimativas or<(a.
mentarias de mui tas· verbas, nà.o m.e pa rec:} ..razoa vel. 

Não pos...;o deixa r de reconbcéer que o pag~~oinento em libl'a~ ~ 
feito em libra papel e que o p·a.gnmento e rn frtwco é tllito em franeo 
papel. . · ' -

Portanto, o que se va.i pagar não são libras, .onro/uem rr anco;, 
om·o. 

Póde-se divergir quanto ao total da re.@cçii,o. Agora, elh é 
maior do que se propunha porque a deprcciaç.i.o · da libt•a papel f:. •ic 
3!) % e do franco papel de mais de 60 %; e eu pl'opuz 2.5 % eGO:\[. 

·Da modo qne, qualquec correcQii.o poderia ser concedida paio: bour:Ldn 
Relator da. Receiu. que .vai ainda ter nma .acção efficiente na.s sn~s 
conferencias com -p Sl'. Senader FraMls1:o Sá , relator da Receita. QO 
Senado, para. corrigir, si por ;;i ell'ectivamento fui opti1;nista em rela
~o á ditrJrença. da libra. papel- para. a libra ouro. modiôcàndo o 
q-U~ntttm. Mas não ha. l'I<.r.'lo para que desfalquemo:; o o~amentô d~ 
uma receita que avalie e m 3'J .000 cautos e _gue a tfirmo que não SCI'ól·. 

_(;) Este discurso não !oi revisto.pelo oraclol', 
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mcoor de 25. qnaesquer que »~jam. ::~.s pl'ovidcncias lin:mcciras to
,rnadi!$ pelo govel'no blitannico. em relaçlo :..o ouro q110 conc;ti tuc •• 
baso dessas operações. · 

Estas considerações são feitas pedindo a. :t.tten(<ã.o do Sr. 1:elator 
da. Heceita, pois mo tenho outro Qbjectivo ::;nnll:o o t·econhecímento 
de um,fa.cto. (MuitQ bem q 

Rejeitada a emeflda n. &. 

Votaça.o da: seguinte ~mepda: 

N. 7 

Ao·at't.·- i 0, n. 63-Renda. do Cot•t·eio Gceai:-

Accresoonte-se: c•elevadas as taxa!; e portes po fkasil, da seguitJte 
fót•ma: cartas e ca,rtas-bilhetes, 1:;o rúis: bilhete post•tl100 d:hi; 1Ji
lllcte postal duplo, 150 réis; encomiiJcnda.~ 150 réis; premios qc J'egis
tro c avisos de·reccpção300 I'~s; reciho do de:>tiltatat·io 200 t 'c~i~. -
Pauto Fro11tin. · 

O Sr. Oar1.os Ma,xjmiliano- pronunciou nm dis-
cm·so que ~ão foi publicado no Díario áo Congreuo. 

O Sr. Paul.o F'r()n'ti:n (") (l'am cncnrnin.ht!l' a vot.a~:ão) 
-Sr. Presidente, a.g1•adeço muito sensibilisado as pa.la.•uas qnc acaba 
de me dirigir o illustrâ Deputado Rio-Gmndonse, n. quem admiro 
do modo o mai~ sincero, desde qne tive occasmo de tra.vn.r l'elações 
com S. J;j:x.. q~ando tit4l;tr da pa.sta dos Negocio$- do Interior, e cu Di
l'ector da &\Cola Polytecbnica. 

Mas, da parto de S. _Ex. h1t um enga.n~: nem ~obre os jQ!'Ilaes, 
nem sobre os impressos, nem sobre os livros a minha emenda recahe, 
mas sim, exclusivamente, sobre as ca11:ns e sobt·e os hilbetes. 

Não tenbo 8. menor duvida. em coucord~.r com S. Ex. quando di7. 
que seria preferivel. talvez, que nã.o se augmenta.s~~ o porte sob\•e ;~ 
<:artas, e que se désse mais 6 contos :1.0 director. dos Correios. 

l\Ia~ quem precisa. dCS38 angmeq.tQ de vencimentos !1ão é o dirc
ctor', mas os estafet3$. os empregados (!lltLito bem), e t.pdos ~.qqelles 
a. que constantemente a. Commissão de Finanças, tem . rectisado 
aug!Dento, porque lembra sempre que esse serviço dá. deficit$ relati
va.lilente elevados. 

Além· disso chamo a. attençã.o do nobre Deputado pelo Rio Grande 
do Sui, para. o facto da. recente Conferencia Internacional Postal,· ter 
a.doptado a elevação do ' seU o a 100% , ao passõ que mí,nha. em·onda _ · 
limita-se .'!:' eleva.l-o a 50% • 

«Âccrescente-se: elevadas a.s ta:ta~ e portes no Brasil, da. segllintc 
forma: cartas e cartas-bilbetes, !50 réis;- bilhete postal, WO ·réis; 
bilhete postal duplo, · ;50 réi$; encom~end,1-s. i50 .féis, premias 
de re;;istrQ e aviso q~ 1'ecepçã.o, 300 réis ; recibo do dest~!latai-io 1:$" 
200 reiS., · · · 

· _(") Este. discu.rso não !oi revisto pelo orado].'!. 
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IHS 

«Encommend~s»: 

E' uma questã.o toda._ de nrdom commercia.l e industrial em qne 
a. alta: dos preços, representa. mt1ito mais que o pequeuo accresdmo 
de 50%, estabelecido sobre as enconimcndas. 

Desde o momento que não foram pela emenda atfectados nem os 
jornaes, que constituem no interior, o pl'incipal propugnador dH 
todos os elomentos de pt·o~rcsso ~ civiliz..~o, ,nein do impre"'-->O, nem 
do Ii~·ro,. que pll.l'~ a. íntellectualidade. brasileira. eonstitue o fam •• 
mais poderoso de seu constante desenvolvhnento, não ha razão piLt·a 
que cu acceda á. opiniito de S. Ex. (Muito bem; muito bem.) 

O .Sr. Nioa.nor Naso:ú:nento ('} pa·1·a encaminhar 
a votação) -:- S.r. Presideute, a unica ra:;:ão que os financistas - era 
c~ujo numero nã.o estou (niii> apoiados), ~}odem da.r para. qualqn~t· · 

· :t.ugmento de impostos é :~ necessidade dn extinguir o deficit. · 
Ora, Sr. Presidente, pl'ecisavamos apenas de 25. mil contos. .J;i 

•)btivemos á:8.000 contos pela passagem d:~ e!l1enda do eminente 
Dep11mdo pelo Distrlcto Fedet•al. .Já obtivemos do imposto sobt·c '' 
renda, pelo-menos, 80.000 conto:;, como declarou o honrado DepH
tado Sr. Cincinato Braga, com o n.pplauso c:eral, iuclusivementc n•• 
Relator da. Reeeita. · ~ 

As necessidades, portautu. rle a.ccrcscimo de ~enda..deíxal·a.m do 
existir, e Sê deixaram de existir', não posso !:omprehcndet• pnr qw1 
••~mos atigmentár a taxação postaL . 

A necessidade de accrescer a reeeit:L determinava e!isa solnr.ão, 
pat•a que fosse possível o augmendo de renda. · · 

· O SR. ALl!EII.TINO DRmorm.to- V. Ex. pel'mi.tte uma ol>serva.(:.\í.o ·~ 
A tam postal já. foi ele-.ráda em outro nt'çamMto e isso fez cnm que 
a receita dos ColTeios diminuisse. 

O SR.'· l'iiC&L'lOR. NASCBlEI.'Ito- Demais as t:!.JC.<Is propo=ta;;:. teem 
um defeito radical em materia de tributação: é a ditficuldàde ex
traordina.ria. dos paga.mentos, é o >exame que vae ser impo:;to á pn
pllla.ção. 

o SR. P.I.CLO DE FRON'J1N- v. Ex. permitta um esclarecimento. 
F11i &utor. no Stmado, da elevação da ta.xa. de· 20 para 25 réis, (jHC 
não deu logar a qualquer vexa.m·c, nem a difficuldades. 

O Sa. Nxc.U'!oJt NASCIW:~To- Dá sempre vexame. Basta. di.?.ct' 
que a pessoa que. antigamente comprava 11m só sello ~ obrigada a 
comprar dous de uma vez e como não lhe tlá. ambos applica.çl!.o immr-
di ata. acontece que . um delles se perfi e. · 

O Sll~ PÀm.o Dl': FRO~Tl.~- O Correio tem obrigaÇao de dar o 
troco de no réis • 

. ·. .O S~t. NIC.\~OR NAsCmE;or.ro- Tem, mas não dá. 
·_' · ' O SR. P.A.UL;:t DE Fli.ONl'I~ - V. E~. permitte um apa.1•to? Os hi· 
~lhctes posta.os sito de !;O l'éis pa~sando a. iOO l'éis, . t..'\lvez mclb01:.e :1 

:iituaçã.o • 

. ( •) :Es~e d~§cur.so não foi rey~sto pel~ prador' .-
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l SESSÃO E~I 24 l'H: DEZEMBRO DE 1920 6!9 

U)r SR. DEI>UTADO- Fica mais suave •.• 
. O Sn. ~tcA~oa N'.&scnrENTO- ••. mais :-;u:wa.· pai;; é clcra<lo no 
dobro ... Sim: fica. 

O Sr. Preslde:n:te - Ad\·irt() ao nobre Dcputad!) qua 
está finda a bora. - . 

O Sx. NtcAJ...,.OR NASGntllNTo - Sl·. P1•esidento, S.")n obrigado -man
tendo a logiea da. minha attítude, sm·contr:1rio a e;;sa eleYar'.ãO dé taxa·, 
(llf!!ito bem.) " 

· O S:l". Álvaro Baptista ( para encaminhai· a M
tação) (')-Sr. Présidet!.te, eu tenho me conservado silencioso, e nem 
pretenil.í3. fa.llar sobre o assumpto que rerere-sc á receita geral Qll~ 
se di~nte, mas acabo ce ouvir· o qne ~c poderia. chamar, verdadeira-
mente, heresia, no que toéa ao orçamento da receita. · 

A emenda que se vae votar eleva à renda do:; Correios em mai" 
de tres mil contos do que ordinariamente produz. Vedfica.-sc que o 
intuito da Commissão de Einanças, ao acceitar essl em~nda. n. 7, foí 
fazer dos Correios uma. fonte de receita.. 

Ora, fazer dos Correios fonte de receita, é. o mesmo qoe fazet· da. 
alimentação dos mais pobres, fonte de receita., · 

O nobt'e relator, npresentou uma. m~jora.ção de tres mil conto~ 
no total da receita de taxas do Corteio. 

Sr. PL•esident.e, acho que mais lu~ra.ria o paiz, di->~l·ibuiudo gratui
tamente em sellos, tres mil contos para facilitar a. circula~o da:': 
idêas, dos pensamentos dos homens entre si, p:~.ra estreitar a:> rela
çóes, desde as relações de famili.a.s. até as relaçves mais altas, do que 
.pretender tirar-se lucro de uma industria que não foi cconomic:l.-
IDCnte criada, nem e mantid<L para esse fim . · . 

E' e:<acto que no nosso paiz honve tempo em que a. taxa. postal foi 
elevada. a 200 réis. Foi isso em uma situação melindrosissima, peior 
r1ue a actual, mas em uma situação em que não tinham ~mgidos 
mntos impostos novos, como estes que se vão votrr . 
. · Assim, ,Sr. Presidente, nào vejo motivo para. ser mantido cs;;L~ 
augmento de taxação, e seria do interesse publico um servi~ pt·e8ta.
do á Na.~ã.o, restabeiecer as taxas a.ntigas, me.omo porque essa ~lCv<l.~ 
<;~o não póde ser cumprida., pot· não haver moeda. C()rt•espondente. 

O SR. PAULO DE Faol'tiTN-N'.lo é moti~o p01:que a. taxa de SOã(} f!: 
ac:tua.l, e nã.o n:~.. aqui nada. que seja. menos de SfOil. . . 

O Sn. ALVARO BAPTISTA-l'lfas todos têm que comprar dous selJM, 
em vez de um. E se a V. E~. não faz falta, ao pobre póde fu.zer, 
p:wa. eompra.r um pã.o, uma. la.ra.nja. · 

O SE. PAULO DE Fao,;n~-!\Ielbol" secta. que. V. Ex. tivesse •·eda* 
Y-ido iwpostos de consumo, onde. ha taxas verda.deit·amente :tbusi•;:t,;. 

O SR. Ar. VARO DAt>TlSTt\-Votei. semtlre contra todO» os 1mpo~tos de 
c.onsumo, ~e V. E."t. nll.o o sa.bo fique prevenido • 

. (•) Es~e di~curso não foi reYisto pel.o pr.a~et •. 
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ÁNN.,l!:S DA CAMARÁ ·' 

O SR. PAuLO DE FRONTIN-V . Ex. deve combater da: tl'ibnna. 

o' SR. ALVAl\0 BÁPTlSTA Tenho já combatido õ.a. trlbnua. e previno 
a V. Ex. que- combaterei sempre que forem apresentados •. por·que nfi.o 
admitto, porque não é jnsto que V. Ex. ÇPI:!lPr~ UII\ bisc~ito pelo 
mesmp preço porque o compra um miseravel, uma !?re;tn~a .. 

· O SR. PAULO DE FRO!'I'TÚ~- V. Ex. quer um correio Tiara 03. rico~ 
e outro para os pobres. · . . . . .. 

O Sa.AL!ARO BAPTISTA-Não é isso o que. eu quero,quet·o é a. fae_ili· 
dade nos meios de communica.ção·da que a, pobre mais us;J,, que e a 
carl.a. v. Ex. pôde usar do telegr.a.pbo se qnizar •. nias o pobré nil.O o 
póde i tem (!.e recort•er á carta. cnja. taxa. não póde se~· mais elevada 
desde que o Estado n11.o p1~ecisa . (Apoiados; ffliiÜO bem) · . 

Approvada: a' referida emenda:. u. 7. . · · 
. . I 

O~~- Oa:rlos Ma.xhnjlia,~o (Pel4 O'rdem) reqnet' :t 

veriftcaça.o da -votação. · . . . . · 
Procedendo-se á verificaçlo de votação, r econhece-sé te'l·em vo

tado a favor 8! Srs. Deputados e contra 42; total 1,23. 

O Sr .. Pr.esiden'te"-A emend:t o. 7 foi approvada. 

Vem á. Mesa a. segu~nte 

Declaração de voto: 
Deolaro ter votado coptra. e eJPenda que qeterminava o augmento 

qas taxas Pl?staes para o an110 de ~921. . . . . .. . 
Sala das ses.sõ:es, 24. de dezeinprõ de !920.-Menàes Tavares. 
Rej~itadis succ.essivam~rtt~ as emenda;s ns. 8 ,. 9, iO,~'~i e 12. 

· · o Sr. PreSiden:te-A emenda n . n já foi" votaaa. na 
scssl.O diu'ioa. âe nontêm. .·. 

Votaç~ da emen~a 

N. i4 
Ao art. so, § 2°: 
Supprima.-se. 
Sala das sessões, 24: de dezembro de 1.920.-Pcmlo Frontin. 

Appr()v~da • · 
Rejeitadas suecessivamente a.s emendas ns. !5 e fõ • 

. (*) Este discurso ·não foi revisto pelo orador •. 
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SESSÃO EM _24 DEi D:EZEMBRO -DE 1920 

Votação da. seguinte emenda: 

N. i7 
Onde CQnvier: 
Emquanto uão for dect·eta.da a reform;J. de Tarifas , nâ.o- CÃistindo 

11<1. actuallci dispositi~·o algum ~obre areoplanos, hanga.l's , mot:ore;; a 
:;e\is accessorios, ficarão os mesmo:; ;;ujoito;; á taxa de 100 réis po1· 
Idl()gl."amma., ~l'lo se importados pa.r·a }ll'Ovas internaciona.es de avia
ção, ou· escolas, quando taes ap:mrelhos e acces::;oL'io~ cnt.1·arã.o me· 
diante termo de responsabilidade, sendo cobrada de soas imporW.
dol·es a.quella. taxa desde que se destinem ulteriormente a 1i111 diffc· 
rente.-Afauricio de Lacerda. 

_Approvada. 
v otac;ão da seguinte emendl!-: 

N. iS 
Ao art. 9°: 
Onde se diz ugott<t de leite dous réi:>•~, diga-se: «dez>>. · 
Sa.la. ~. sessões, 25 da noYembro de i<420 ~ ~. ~lauril?io de La

cerda •. 
Ao aL't. so: 
Destaque-se das quotas distribuídas v. impôrtancia .de cinc6 contos 

nnnuaes, á. Santa··Casa de Vassouras, de acct)l•do com a tradicciooal 
contribuição para a. mesma mantida. ·até <L pr·esente data.. - .Uauricio 
Lacerda. 

Approvàd3 a ~ferida primeirn. parte relativa ao at't. 9". 
Rejeitada··a. segunda pm·te t·ela.tiva a.o art. s•. 
Votaçao da. seguinte emenda: 

N. i9 

·A.ccresceTite~se oude couvier: 
A.l't. Não se compt·ebendcm ua disposi~o do a.t•t. i", n. 44, 

a.s 1'a.bdcas accessoria.s dos estabelecimentos a.gricola.:; o pa.stol'is des-
tinadas li.O apprOYOitameuto da preducÇ;i.o do~ ffiCSillOS: estabe!OCÍ• 
mentos .-Odilon de Andrade. · · 

O Sr. Preaiden:te - A O!lb e.w.euda. a. CoiUmisslo ; apre-· 
~ntu. &.seguinte , . 

· Sub-emenda 

Após a. pa.lavr<J. «destinadas», aCCI'CSCOnte-se: «Unicamente ao 
pl'epa.ro ou aperfCifiO!IJlleuto da pt·odue<iã.o do respectivo estabeleci· 
mento agricola»; · 

A.pprovn.d& cow a :mb-eruench d<~ Commissã.o. 
Rejeitada a. emenda. o. 20. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/00/2015 10:3 1 + Pág ina46 de 99 

\otacão da seguinte emenda; 

N. 21 

Onde vonvier: 

A ;;uarda-mória da Alfandcga concederá lic'enca perma
nente para cntl'a(la a bordo .dos navios a um representante de 
l!ada jornal <lial'io, que o requerer, pot· inlermedio da Associa
_ção de Imprcn.,.a, onde l10uvcr. -João Cab1·al.,. 

Approvada. · 

Nolacão da seguinte emenda! 

N .. 2Z ~ 

Accrescente-.se ao· art .. ~·: 
V. Para.. o pagamento do imposto sobre luct·o~ liquido<> 

do commercio, das sociedades por quotas de responsabilidade 
limitada, das casas bancarías e de l)enhot·es e ·da. índustria 
fabril. de que tralam as alinc.as 15, ·.lO . e Mi do ad. 1 ", 5ãn 
como taes considcra{.]os t.o.rics. aquelles que, apurados em cada 
balanr~o geral e ammal, encel'i·:ado da data desta lei em deante, 
forem db;lribuidos on creditados aos propriutarios, socios $0-
Jidàl'ios ou commanditarios e interessados <los estabelccime.n
·l.os commcrciaes ou indust,riae:;, como tambcm as quantia5 Ie
va·das ás contas {.]e 1nndo de rcser'Va, luoro:; .suspensos c liLuln~ 
equivalentes: 

·o.) não serão consideradas como dcspe5a8 geraes, pat·a a 
.apuração dos lucros líquidos no bakmco sera!, a:; que. pllr
vcnl:w.·a cscripturodm: como taes ou por mu.Jos equi-..·al·cn!c:-:, 
11\·ercm sido cnLregues aos donos do estabelecimento pat·:-t 
.-suas q espesas partic:u lares; 

b) fícani dispensados <leste imposto os lucros. 1il]uidos 
que. assim calculados, 111io attingirem á imporLancia. de :;r,i~ 
·contos <le réis; , · 

c\ a arrccada~ão será fci:ta r>ol'; meio do sello adllcsi•u. 
un valor e f(lrma em circulação ou que fúr'cm de~rminado;; 
pt~lo -~Iinistcrio da Fazenda apposto c collocado á pagina. <lo tc
spectivo Dia?·io, logo em seguida. ao encerramento <lo ba!anr11 
annual c inutilazado pela data c a~signatura do juiz do com
mcrcio, a quem compete, sem demora c com a deYida reservn: 
verifical'. pela demonstrucão~ da conta de lucros c perdas. ~~ 
o valor ôas estampilha!' empregadas cm·rosponde ao elo im-
posto ·devido; · 

a) por falt:t. de sello atlhcsivo; ou ::;e I) contribui nlc prr- · 
rcrlr pagar o hnpo~to por meio do scllo de verba, deverá ser 
m~ta lanca<la no Dim·io pelo funccionario da est.ação 3;t'~cca-
4adora, em seguida ao encerramento .do balanço, suJella n 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/00/2015 10:3 1 + Pág ina4 7 de 99 

5E5S.~O EM 24 O:t DEZE~!BRO DE 1920 - 621 

cobrança, tambem, ·á nrifica•:ão ~;- vi.~tu.··~da autoridade judi
ciaria; 

C') pa;a ~acs el'feilo::;, ficam revigor·aua,; as U.i::;posi•;.-)c~ 
do ?-rt .. 3,J6, paragr'apltos 1• e :.!•, do decreto n .. }.85;), dl:l ~ 
de JUnho de 1903, que n5o •:onlr~aJ·iarern as. desta iei; . 

. {) SClll O Pl'CIJUCll imcn~o da;; l'Ormalidades exigiJas· nas 
almeas e e ·d, niio proseguirá u Jom.;amentl) Lla eseripta no • 
Dia1·io· 

. y)' a \'Cl'.ifieat;iin e visl.o pela aul.oridadc judiciaria não 
exduesH o modo de fi~llalizaçã.o que já c;;ti"l:er", ou ...-cnlm a ::;·~~· 
adoptado. para 5alvaguarda dos Íntcr·c.~~e;; da Fazenda ~a
cionàl. na cobranc::.a de oull'OS iJH))O~os: 
. h). ~.uai<Juer ~lterw.~ão ou ar-tiricio cmtn·t~gar.lo rm escripta, 
C?lTl ~ iJ~n.·Jc _cv1Lar y p~amcolo uo imposto, ou rcduúl-o, 
f1cara SUJeitO a. rc>;alJda.çau, calculada peh) d~Jbt·o em (:a:;o de 
re_inc!denc~a. n!é~n {le qualquer outra penalidadf~ em qur.•, por 

. lc1, L1vcr lllt;OlTidtJ.- .1.rlhw· C.ollm·e15 ,if,Hcira., 

D Sr. Presidente - :\.' e.~la CJL\cmta a Camal'a uffcl'eceu a 
seguinte 

Ac~rescenle-!<c onde com:ier: 
Art. O Governo (~xpct.lirú l'r~gulamcn1.o para a ~IJ-

hrança insliluitln. po1' e~l.a lei com relação aos lucro~ liquído:o; 
dos commerciante~. \'cri1'icados em balanço. organiza{lu nus 
tcJ·tno~ da legisla!;~() commm·ciaL olJserYado o :;cguinle: 

o~ puea. u cobl•ança, no e~ercicio r.lr. l921, gcrvirão t.lc ba,.;e 
n,.: balanços que forem eucerr'ad.Js apó!;! a .data da publicaçii•l 
dc:i.la lei. -embora í·elat.ivo5 a opcraçõ~ commcrciac::> rcaliza
Jn:,: no decm·so d~ 19~0; 

b) ficam igenf.o3 do impo;;lo ~hrc lucros dp conmwr·cio 
IJ "'fJbre a t·cnda. da ·industl'ia fa.bdl os estabelecimentos com
IIICl"Ciaes l! a.s industria;; com o Cllilita! menor .de iO~OOO!\iOiJ'); 

r:> em o J'egulamento fi:ltarc~ o Governo a íórma de nrrc
e:lilat;ãu do impo!>Lo, podcnd0 jmpõr mult.n"' at1~ 5':000~Mü. 

o •• 

O Sr. Paulo de Frontin .(P,II.rl'· !:uca·ltltulw.,· a. ·r()lO!:ãv) -
:::1•brc a emenda '22. solicitei, em r'equerimento .. que !>~ vota,:-><~ 
~'\l)al'a<.lamcnt.n a letra B. úe modo que a~ palavra,; « :Solml 
~:-apitai~ f~'S!;em votadas indcpcnclcntementt~ ela ~menda. 

01 objecUvo (!eSt::\ ~~~w~nda. ,: fazer com .qu,~ fiquem t>:-f 
lucros liquidos co111mcr·ciac,.; sujeitos ao impe~s(o de ? o/a c iH~o- • 
gt·cssh·arncntc m::t.S ctuc não se tome oor base o captlal. 

Si se lomat• J.)Ol' ba~ o ca.pital, t,ndo o l'~cmcn~o esll':lll
geir'o, que negocia aqui d•) pas:=;agem t! que l!<lO I ~~nha , ca
pital <l!! <ler. eonlM. cerlamcnl~ tQrá luc.1·o, em dett·Jm{'tüo dor:; 
elementos nacionae,.;. que estão envolvidos na~ questões ~JQm
merciaes. entre nús. (Muito bem.) 
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AN.NAES DA CAMAI\Ã 

O Sr. Presidente- Vi.Ju submetter a votos o seguinte 
' r ' ' 

nEQUERIMEN'l'O 

Requeiro que o subslitU:tivo da .Com1nis8ão de Finanõas :i 
, emenda n._ 22, ~eja_ voLa.~o CO!Jl _exC'lüsão das pala-yras < aJ){)s 
· a data da puhhca.;.ao de:.la leu, de modo a nao -fH:ar preju

dicada a parte <la emenda qur. diz «da data desta lef em 
dcante ~. parte esta que deve1·á. ser submetti{ia á votação da 
Camara. · 

SoJ o. das sessões, 20 de dezembro· de 1920. _::.__Antonio 
C,.arlos. · · 

() Sr. Presidente- :Vou submeLter a voto:; o.· seguinte . .. 
nEQUER.lMZNTO 

Requeiro que a emenda n. 22, de plenario (subst iLutivo 
da Commissão) seja votada separàdamente a lettra B, sem.lo 
supprimidas as palavras ~com capital~ . . 

· Sala. das sessões; 21 de dezembro de 19~0 . ...:.... Pa·ulu (lc 
F1·ont·in .. 

' Approvado • . 

O Sr. Presidente .- Vo~ submetter a votos o substitutivo 
por partes. · · · · 

Approvado o I'~ferido substitutivo da CdrnmissãÓ á emenda 
n. 22. salvo .as expressões - após a data da publicação destCI 
lei --7·e da le~tra B.as palavras- com. capital. 

'Rejeitadas successivamente as segbintés ·expressões do 
substitutjvo á ernenda n. 22; - após a data da publicação 
desta lei e com capital. 

Approvada a .-seguinte expr·essão da emenda n. 22: da. 
data desta lei ern deante . 

E' eonsi<:lerada -preju~icada a outra parte <la emenda n. 22 . 

. vem á mesa e é lida a seguinle 

IiECL.:\RAÇÃO 1JE \-"(YY'O 

. Declaro. que votei a favor da emenda do plen:u·io, u. ~2. 
apr'esentada pelo "&·. Deputado Collares Moreira. 

Sala das ses~õcs, 2-i de dezembro de 1920.- Rcxlriv tW$_ 
Machado. · · 

·. :v_otação .da seguinte emenda: 

•• J 
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~ESSÃO ~~ 24 DE DEZE~1DRO DE 1920 

N. ;;'!3 

Arl:. Emqu~nto não entrai• em execuoão a Tarifa 
"\.duane~r.:. e e;cpcdtcnte de 2 %, a que está. ~ujeito o oleo de 
pctrolco Importado para combustivcl, continúa a ser cobrado 
~o acc:õrào eom o art. i"i61 da Consolida~ão das 1Leís da:: Al-
.l:andegas.- ArUndo Leone. . 

Approvada • 

. 1'\'otação da ,seguinte emenda: 

N. 2-t 

· .-\o u. 4.3- Depois da palavt•a « di::;tribuidos ». aeere
:!!Cente-se: q: em sorteios». - João Pcnido. 

Approvada. 
VotaÇão da seguinte emenda: •·. 

X. 25 
~'!' ·· 

. ~\.1•t. Ficari1 pr·olJibid.os o;; despachos ;;obt·c agua para 
os gcneros inflammaveis, de procedencia estrangéira, que pas
sar-'ão a ter conferencia nos trapiches· alfandegados. 

§ 1.° Caberá ao Governo vinte por cento da renda bruta 
das armazenagens arrecadadas· nos referidos trapiches, com 
aquelles geri eM. 

§ 2·.0 Salvo a Laxa oe capatazia, caberá mais ao Governo a 
armazenagem gratuita dos mesmos gencros que importar para 
o scrvic;Q publico. · 
· § s,o Para a fiscalização o arrecadação da pet•centagcm de 
vint~ por cento. o inspector da alfandega designará dentre oc; 
funccionarios de 2" cntrancia um fiscal. que terá. a gratifi
caço men;;al do quinbento.~ mil r'éis, paga pelo;; conccssiona
rios dos trapiches e pelos 1r1rsmos recolhida aos eofres do Thc
~oum .!\"aciuuaT. :LJcantn•JamcnfP. (],: ~ei;< •'Jll sei_,;; 1111~zes.
.h·lindo Leoll('. 

O Sr. Pl\?Sidente - :\' 1:sla emenda a Commi~são apl'e
~cntou a seguinte 

.B:Iolll:"ND:\ 8UDS'l'lTUT!V.\ 

Os uespachu,; ,;o!Jr(~ agua para inflallHnavt.:i;,\ 1.! l:úrt·v::.-ti\'.)~. 
ticarão no porto desta. t:a.pital ~~ pu.~~arão a tct' confenmc1:~ 
nos 1:-apiclw;; alfandrga<los. mtdn serão dcpo:;itndo~ desde que 
~ejam creado.~ c installados no referido P_?rto. pelo r':cnos. 
mais lrcs trapiches alfandegado~. para. o f1m óe depo~1to de 
lMs r;eoeros, além r.lo qnr~ on exisl.o nn ilha rio Ca.it'r. 

c.-\7'<1], )..""'f". 
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·, _O Sr. Arlindo L~oni (J}tlra ,e;n,cam.in/Lar a votação) - En
cammhando a_ v2taçao 'dessa emenda, Sr. Presidente solicito 
e reçlamo a llll:l_st~ada attenção dos meus distirictos' collegas 
pa_ra o monopollo ·em que, calc~nd? a Constituicão da Repu
bhca e as_ le_1s ·aduan~ir~s, se privilegiaram, contra ó fisco e 
contra a . liberdade- .4? coinmercici, as poderosas e argentarias 
companil1as estrang-e1ras: Standard Oil, Anglo Petroleo Mexi
can e T~xas Com-pany, grandes importadoras de inflammave.is 
e corrostvos.. · · 

O SR. NrcANOR N4scnv.rENTO - Monopolis~as. 
O S~·· ~LINDO I.EONl. - ~ssas companhias - ·e para o 

monopoho e que chamo especmlmente a attenção da Camara 
- transpo~tam es~es generos no·s seus proprios navios e dos 
seus proprws nav1os O$ descarregam, - o que é gravíssimo ! 
..- para os seus proprios arma~ens. .. 

O SR. NxCArWa NASCIMENTO :.._ E para os seus tanques, a 
granel. · · 

O SR. ARI.INDO LEo:-rr - Nos artigos da Nova Consolida.
·ção das Leis das Alfandegas, redigidos em .linguagem de cla
resa meridiana, não ha myope que, de referencia_ a esses mer
cadorias, não jeia e não comprheenda a força desses preceitos 
imperativos e peremptorios ... cirão par~armazens ou tra
yiehes alfandegados, para. esse filri · especialrilênte destinados, 
rnas n.ão para os dos se-ús próprios dóii"Os;,;. e·- «será faculta
do o deposito s6mente no entreposto especial;- publico ou par
ticular, no qual rião se poderá adro.ittir' outra qUalquer mer
cadoria». · Ora, pergunto: ha espidto que ·p~sa.. lisa e eon
vencidameute, suscitar'- duvidas eU1 torno da: '1ntencão do le
gislador' que assim se exprime erif termos tão positivos e ca
tegoricos ? Evidentementê não, ·pcirque o que o legWil.dor quiz 
e o que prescreveu, pó de-se resumir nos seguintes itens: 
primeiro, evitar que ·os S]neros inflammaveis e corrosivos 
fossem depositados. em promiscuidade com outras· quae-:quer 
mercadorias; segundo; prohibir que () deposito desses generos 
-fosse feito nos armazens dos seus proprios dono-;; terceiro, 
obrigar o deposito desses generos no· entreposto' especial, pu
blico ou particular. 

O SR. FR.'I.Ncrsco V .-u.L.-\DARb:S - O que é convenbnte é que 
o Governo faca esses entrepostos. · 

o SR.. Al\Lhmo LEONI - Entrarei opportunaruente em 
explicações nesse sentido. Mas; entreposto particular não é o 
a.rmazem que cada indivicl.uo, por si, _ou por companhia. possa 
estabelecer ou installar âo seti alveidrio; A creação do entre
posto particular depende da autoriqade do .l\~inist~9 da !<'a
t-enda (apoiados) , o gue lhe dá ~aracter ,offlcia:l, sendo. para 
todos os effeitos, equtparado ao entrep~stó pubheo. 

o SR. PIRES nE CARVALHO - Sob· fiscalização immediata 
do inspector da· Alfa.ndega. · / 
· O SR. ARLINDO ·LEONI .....,. Perfeitam(;lnte. ·O dono do entre
posú;! não póôe cornmerciar, está. sujeito a. ser ~ 41- p6óe 
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ter a sua licenl(a caasada-. Os seus armazens podem ser imme-

. <liatamente fechados por ordem do . Governo, dada qualquer 
suspeita de fraude ou deslise no cumprimentuo dos seus de
v~:res. Tem responsabilidades funccionaes, gosa de fé publica 
e é considerado fiel deposi~ario, nos termos do Codigo Coni
mercial. · E' o IJroprio art. 197 da. Nova. Consolidação, que 
assim define: "(Lê) <o:Os entrepostos particulares são arrna
zens o_u trapiches, eslabeleciaos com licença e aporovação do 
Ministro da Fazenda, administrados, . · mantidos e custeados 
por ct~uta de parlíc.ulares ou associaçõés; sob a fi:-:calU3<;ão 
do iu~pPctc,r da respectiva a.Ifan·d~ga e applicados ao mesmo 
tJm que os entrepostos publitcos.~ · · · 

. u SI\. FM~CISCO VALLADARES - o reroedio é o Gov('rÍlo 
estanelecer entrepostos. 

f) . SR. "ÁIRLINno LsoNI - M-as, emquanto não o faz, essas · 
r,ompanhias não podem e não devem escapar á dupla i'iscali
:-.ru,;iio, deixando de dep()Sítar os seus generos no ent~eposto 
nartwular, ' especialment-e dE .. stinado a este fim e de caracter 
o·ffidal, . equip-arado ao eutrepi)SI.o publico-

O Sa. .NrcAl'WR NASClMEiN'l'O - E que tem fiscalização. 
O SR. ART.INOO LEoNI - Si entre nós ha esse entrepo.~to 

Je caracter official. pa<a onde os demais negociantes facem 
descarregar e den.ositam a gazolina e o kerozene que impor
tam, o meu ~spirito não atina com a razão de orctem que 
justifique essa e.."ícepção odienta e odio:;a ern favor de::sas 
reieri 'las . companliias. Ao ·passo que os pequenos negociantes, 
4ue ln'!.PÓrtam talvez {!uas . . ou tres mil caixa:> de gatolina e 
.,uc não as tr:1usportam nos seus ·pro-prios na.vios, se sUjeitam 
á. du:;,.;:a fiscalização, isto P.. á dos offi.ciaes a.duaneniros, Que 
11este caso· é effioiente, poL·que os volumes importados são em 
numero relativamente insignifil')ante. . 

O Sn . lln:is~DENTE - Lembro ao nobre De~putaoo q:ue está 
esgotado o tempo regimental. 

o SR. 1.:\.nr.nmo'L~ONI ~ Te:nba. paciencia, Sr. Presidente. 
c conrlesr.enda oommigo, po.rque. assim faJtendo, prestará re
levante servica ao paiz, unia ve,z que estou defendendo avul
tados inLeresses do Thesolll'o contra os assaltos da frv.ude. 

O &\. PnE~·rosNTE - Obedeço ás prescripcões do Regi
mento. 

O SR. ARLrNDO L~~oNr- Neste caso, esquecer() Tl:egimanto 
t: prestar um serviço ao .paiz . 

. o Sn. VErGA MIRANDA _:. O Regimento cst.á morto de!ide 
hontem. · 

C· !:;H. ÀRL!NDO I.Eot-:r - Dizia cu, ~r. Presirlentc, a 
tambem á fiscalita(;ão do dor.c (j'o enLrepos(o·:onde u.~ ffif}CCil·· 
àorias ~ão <iepo~itadas e onde ha. fu~ton:trios da Alfo.nuc!"B 
d~sigr a dos narn - verifi<•nl-a~: ao pa:sso (!UI' ~ssim se proc~de 
ç.m . rrl~vão áqu.c!les ~gocm~tes: as aldiud1da.s col)lpanhla~ 
preparam os respectivos ma.n1festos e descarregam pa.ra. os 
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seus proP·rios arrnazens. sem fiscalização alguma, porQue er~ 
.tanto importa a inc:fficiente fiscali.zacão, em virtude da. <rual 
se tem dado os mais assignalado::; c.ontrabandos, entre os 
quaes o celebre e ruidoso da firma Goonçalves Campos & 
Comp. Dantes, essa firma g:osava os fóros de honrada. Era 
a honradez do contrabandista. Contra ella não havia SU';
peita. de contrabando e ella contrabandeava . 

O SR. PRESIDENTE - P.e.,;o ao nobre Deputa-do .que con
crua· as suas observações. . 

O SR. Alu.I~oo LEONI . - UIÍ1 minuto. Sr. Presidente. 
:Hoje, entretanto, contra a Standar1 Oil e as duas outra~ 
companhias não ha apenas· suspeitas de frau<ic. nem somentP. 
suspeitas fun<iadas. Ha a. fraude prôvada, ·i·rretorquivcl, de
monstrada evidentemente em ptoccsso de sonegação de im
,posto, ora correndo os seus tramites r._gulares. Essas eom
·Parihias foram apanhadas em flagrante fraude nos imposto~ 
do oleo, combustível, tendo lesado o thesouro em alguns mi-
lhares · ae contos de r éis. · 

O Sn. PREsiD!PlTE ({a::;endiJ' soar os tvmpanos) ~ Pet;c, 
ao nobre Deputado que conclua o seu discurso . O Regimen~o 
não permi<ttc que V. Ex. continue com a palavra. 

O SR. ARLrr->Oo LEoNI - Mais alguns momentos, Sr. Pt'E 
sidcmte, P·ara l)f'rguntar: si essas companhias fraudaram c• 
fisco no. imposto de olfJO combustível~ que der.enas de mi
lhares de contos de réis não fecm sido desviados do The
souro pelos despadx's sobre 'a,;ua. com, descarga. para os se\JS 

· armazens? Estas considerações que fiz perante a Commis!.'-ão 
de Financas a.::tuaram no espírito dos seus mustres mem-
bros e dó nobre Relator· da Receita~ · . 

O SR. PRESID~TE- Attcnção, o nobre Deputado j á c:•- '" 
cedeu o tempo que, regimenta'Jmcute, ·tinha pafà cinl'ami
nhar a votação. 

· O SR. ARL]')!Do Lr::oNr - Um minuto, Si·. Presidente, pr.J·· 
metto concluir. S. E~ •.. o eminente Relator, formulou uma 
nmenda substituUYa . . determinando· que os inflammavcis de
veriam ir para os trapiches alfandegados. dP-sde-- qui' o Go-· 
verno mandassE! install'ar mais f.res . Satisfiz-me, por:l Ut.' 
desse modo se evitaria não só o monopolio e com ('~te o ron
l.rabando, mas tambcm ::-c afastaria o argumento de quo ~';. 
havendo um <•ntrf'posto, embora de caracl~r official, con:;l l
.tuir-se-hia um privilegio em faYor do r espectivo dono üit 
concessionario, Estou, porém. inf(lrntado que o Governo nil{' 
poderá crear <'SS0s entrepostos, porque. elles constilucm pr i
vilegio da companhia urrcndatari:~ do Cães do Porto. 

O SR. PAULO DE FRO:"TIN - Isso acaba em fl'vcreit·n. 
O Sn. ARLt:-o:oo LEt~~I - Como qUN' que srju. ou o G•:-

verno crcando · no\·os PntrP.postos em num<'ro qu1~ n"nar coul
pativel com as n~essi!iad~!> do wmmercio o da adminis~t·u
Qão, ou a CompMhia ti•J Porto o5 ·mstathmdn.. f•mquant1) J;;~o 
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nãú :Se fizer, urge que se lomA umn pro..-idencía que.. ~c-n
soa.nte o objcctivo .visado pt!la emenda, seja um obstacÚio J.c
gitimo e cfficaz contra as fraudes de qu~ tem sido vietima. 
o Thesouro Naciona!L Vou concluir, em attenção á obeClien:.. 
cia que. devo ao Sr. Presidente_. Appcllo para a. justiça de 
l'ada um de meus prcsa(jos c d1gnos col!C!gas. confiando que 
medidas promptas e energicas hão do cohibir es~s e outros 
n.ttentad'os c.ontra os dinheiros publicos. r Muíto bernJ; muito 
~.1/J.m. O oradm·· cJ vivamente cumprimentàd<:> e a.brar;atk.) 

O Sr. Nicanor Nascimento ( ".l (para cnca-rninha'l" ·a ·vu"
tat;ão) -. S1'. Prefiidento, pcr;o :1 \'. Ex. que t'no cont~ a hora, 
exactamcnte do momento errt que puder iniciar minhas con
~idcrações; P<!f'~'IJW csiar· C(l!ll a pataHa I hl.!odcamentc é uma 
cousa, c pratH.:amBnt.e outra. 

Bem; restabelecido o silenciu, cumu~,.J. 
f;r. Presidente, o commercio de pet.roleo, é"li~olina., oleos 

r~ombustiveis. c- mais congent~r'cs, con~tituc uma das mais ns
-~ombrosas banda!l1eira:> no Itio de Jancil·u. Sobre i;;ttJ não ha 
duvida. nenhuma. 

O despaclío sobre agua, conform~ é feito neste momento, 
não admitte, não tolera, não roali:t.a nenhuma i'órma de -fis
calil}'ação. As companhia~ referidas pelo iUust.re Deputado 
pela Bahia, cuja paixão so justifica plenamente. pela indigna
ção contra um dos monopolios mais gravosos que existem no 
paiz, é por· certo, cxplicavel ante a necess.fdadc de reagir. . 
. Sr. Presi<.lcntc, essas companhias protegidas por mono
poiiós r.xtranrd!narios. rouham constantemente o fisco: são 
eon~tantemente apanhadas úm fraude contra a fisoaliza~ão 
aduaneira, porque o despacho sobre agua não dá fiscalização 
nenhuma. O Governo concedeu-lhe todos os monopolios pos
síveis. Quando ella.s se encontr'am em difficuldacles, o Governo 
chega ao despauterio de restituir-lhes impostos e até os fretes 
pagos, ao passo· qu~. quan<io ~I! as querem, monopolistas que 
são, elevam o preoo da gazolma de 10~ a. ~28,, como fazem 
aeora, com a pt·otccção a n!ais ~scandalosa c absoluta do 0>
-vcrno. De modo que a ind1gna.çao do nobre Deputado se JUS--
tifica plenamente. _ _ . 

10 substitutivo . rio honrado relator da Commi.,sao de FI
nanças, S. Ex., melhor do que ninguem, sabe que é il!u,sor'io. 
Diz aqui: , 

« Os despaohos oobro ~gua para inflammav~is e 
corrosivos ficarão prohíbido sno porto desta Cap1tal e 
passarão a tet' conferencÜI. nos trapi?hes alfanàegad_os, 
onde ser:ão depositados, <lcsde que SeJam cr~ados c m
stalla<los no r'eferido porto, pelo menos, mats t.res tra
piches alfandegados para o fim do_ deposito ~~ taes ge
neros. além do que ora existe na Ilha.. do 0a.JU.1> 

_(*) Nã() fo~ revisto pelo Ql'ador •. 
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_ Não .. ha a menor necessidade . . Já. ·h a entrepostos. A 'grande 
qu.est~o 'G porque a Compan~ia Standáfd Oíl tetn tanques de 
gazohna OJ:!.de recebem gazohna a granel,· sem que haja: fisca
liz~cão . possiv~l. Esse -é o · facto. E' por isso que elles de
f~ndem do deposito nos entrepostos recebérido nos seus de
po~itos generos a . gr>anel, sem nenb,uma fórrria de fiscaliza~.ão. 

· E ' uma das .fórmas cte· ,extorsão qUe se. pratica no Rio de -
.Janeiro, em S; Paulo e outras cidacle's, pois que o commercio 
de gazolina eleva-se hoje -a mais de 45 mir contos. 

O Sa .• '\!U.lNDO L:t;oNI ~Eu já. disse: Ao lãdo d·a insuf
ficiencia de _fiscalíza.cão, a facilidade com. QUe se permitte aos 
,eonti'ab~ndistas a sonegação de impostos. 
' o SR .. NICANOR NASCfll-fENTo '""'7 Tem- razão o nobre Depu-

tado, é um facto que não póde ser contestado:. ao passo que 
elles são protegidos e :roubam ao' fisco, e roubam a popula-
~o. não tem fiscalização nenhtil:ila. · -

~ão . adianta o substitutivo·; não se pode"m . installar . os 
novos · deposites,~ diz o relator-, por força do c_ontracto da 
Companhia do Port. l\fas hoje mesmo votámos aqili a emenda 
n . 33, determinando que ficam isentas .de_ armazenagem as 
me"IlCadorias que ainda na_ Alfandega forem . devolvida,s aos 
posto.s. de on,de vieram exriort.àdas. · · - ·. . -
_ Essa ar'n;lazenagem ta:nibem é _objecto d,e um eontracto da 
CQmpanhia do Porto·~ De sorte que não podemos violar o ron
tracto quando teme~ de favrecer ·o povo. e o fisco. 

o SR.-- NIC.4.NOJ:t !Ü-s'cr:Mrzro - . A soiu~.ão-- é approvar. a 
emenda do Sr. Deputado Arlindo Leo~i. ' 

. _:Cti11*enhq corri_ S. ~;'!:· Não é applicavel a emenda do Sr. Ar-
lindo' Lj:ioüi a todos os generos. · . · -
· ... o SR. -AJÜ.rm;~ Ü:oN-r- Só aos iitfl.ammaveis e co~rosivo~ 

é que· ella se applica. - . 
o SR. NICANOR N.:\sCIJ.IoU\NTo- ... à esses generos es-pecifi:-

càdos q,ie constituem o .monopolio-das companhias americana;;, 
dêvé ser.· applicada imme~iatamente. . 

Sr. Presidente, o escandalo dessas compan'hias é desta 
orde.m: a goza.lina que. receberam com o dollar a 3$-600, estão 
vendénâo com o do1lar a: i$200. o que se .p6àe prov~ docu
m:entadamenle. E o ~verrio da Republica as prolege ! De 
tal maneira que, quando as companhias állegam prejuízo. 
elle manda · restituir-lhes~ os impostos, e agora não applica a 
lei (.',om relaoão a essas companhias, cot:nci ne~te (}asa, em que 
o· monopolio é evidente. provado e doeumenta<lo, em que o 
abuso... · · · ·~ 

·· ··o Sa. PRES!DENTE-Attencão •. Está esgotado o prazo. 
O SR •.. Nrr.ANOR NÀSCIM~ro - Já! V. Ex. tem ·eerteza 

disto ? (Riso.) · . d 
Acredito muito na palavra de V. Ex.; mas, antes : e 

deixar a tribuna; taço um apJ:l~llo 3:0 nob_re · aelator ~ Receita. 
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honestissimo, que_ é, conhecedor da materia. e ,que ainda 
:p~:dc_... · 

0' ~R. !\!AURICIO DE LACERDA- Assim fica prejudicado O appello: ' 
si é hones~simo e conbece!io.t· dél; materia, üã.o póde deixar de votar. 
a fa.vot•. ~~quem é honestisSHno e conbecedm· da ·matel'ia. vota con-
tra,_ é porque... .. _ · 

O Sa. Nrc .... l'IOR NASCTliENTO - Póde conhecer imperfeitamente. E' 
o appello.que_ raço ao nobre Relator, pecHndo a S. Ex. que divida. a. 
emenda do nobre Depu tapo SL'. AdindJ Leoni, restrinJa-a, mas que 
fique eesguardada a. garantia sa.lvadot·a do Thesouro, no tocante ao 
deposito nos entrepostos officiaes. 
. (Muito bem; m:uit[> bem,.) 

O Sr .. A-ntonio Carlos (p~ra" encaminhar a votaçãq) (•) 
-Sr. t'resiclente,, ~ emeoja. do nobre Deputado pela Bahia. cria: pal,'a 
os infl~mm?.ve,is é" corrosivos, despachados no Porto.do Rio de Janeiro, 
a. se;~mte srtoaçfl.o: todos elles serão mandados para. ·o. trapiche: ai; 
!andegado, uniao que eXiste no Rio de Jalleiro'e situado na il.ha d.o 
C~ó: . . 

o SR. NJCANOR NASCIMENTO- o Governo póde crea.r outros.· 
O SR. AN;ornl) CA.nLos- Basta. esta p~eira. considera«io para 

se \'er de!ld.e loso que a Sta.ridai't Oil. CoJ?lO a Texas Coin~oy estão 
no goso de- um monopolio;, o_monopolio envolve duas emprezas para o 
Sr. Marques de neã.o. (Apoiadus e.não apoitt!los). 

O SR. NICA.l'i~ NAscnrÉN·ro-::..va.e cobrar ~pe;1âs ta.~ás de deposito,_ 
tendo aliás rêSpÓ~sa.bilidade funcciona.L . 

; .. '. ·. . 
O SR. ANTO:uo C,utLos-Sr. Presidente. é bom V. Ex. descontai

os minutos correspondentes· a estas interrup~.es. 
O Sr. MAVÍUCIO DE LACERDA-Pelo regimento-diz i Mesa-tlã.o se 

descontam. HiL poucos dias fiz pedido identico e nào fui atteudido •. 

O SR. PREsiDBNTE-A.tteoção ! Quem tem a. palavra. é o Sr; Anto-
~~~- . . . ·. 

o SR'. A.Nro'NIO CAB.Lôs-Arite .à.. situaçi'i.o desccip~. eu qu~. me 
dropuz estlldat· e resolver o a.ssumpto sem ve~· dea~t~ de !lllm a 
Stanpard Oil, a Anglo Pet.roleo Mexican, a. Texas Company, oú o 
Sr. ,\'Ja.mues de Leã.o ••• 

O SR. NrCANOR NAscrw:m:o-Devía ter visto o Thesouro. 
O SR. ANromo O.uu.os-Pelo qual sou um ob~acado. 

o SR. Aa,LrND~ L~ONI-E' um.a obcecação que, no êaso, perdoe-me 
V. Ex., resútta. contraprodUcente. · . . .. 

O SB:. Árrro~J~ &~r.os-·~las nessa. situ~çã.o, dizia eu, nã.o vendo 
deante de nlim a~ con::ipallhia norte-amedcanas nem um unico pt·o-

(*) Este disiúrso não foi revisto peio orador'. 
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prieta.rio de úm tt·a.piclle a.tfandegn.l'io. capa;~; de t•ece\Jet' expiosivo~ 
no ruo· de Janeit·o c devendo ittda.gae qual o intel'esse do Et•uio, :iirl
gi-me_ ao Thesouro para. saber qual. Ol'a no c!l.So, o vo:-da.deir:) inte
resse do fisco. E como se tr:tta.va de uma materia em tot·uo d:~.. qual 
se a.git1wam interesses e intel'e~~os poderos.>S ••. 

· O S.ll. ~ICANon ~ASCtMESTO.:_Se V. Ex. pretende fazel' insinnacã.c.. 
nós revidarcmos. Não conhe~;o o dono do trapiche. · · 

O SR. ARLLWO Ú.o~1-Sei rie um que se ·chama. M:tl'qncs de Leií.u, 
porque ba.via. um com esse nome quo foi ministro da J\Iarinh:l-, po:· 
signal que _m·a um bomem muito honesto. · 

O Sn. ANtONTO Cmr.os-Náo fa.liO 1n~inuaçõe.~. Os intcl'essr~~ 
poderoscr.;-qne :r.lludo sio os do:> .2 empregos. Mas, como dizia., rliri
gi-mc ao Thcsrmro c a.bi destaquei pa.t'IJ· o fim de opin.1.t' ~brc o,;su~ 
cousas. o Se. Angelo B<Wilacqua, que nntão dc;;ernpe11ba\·a p.s fun-. 
cções de sec::eta.rio do Sr • .\linistro da Fazenda. c fullCcionario alt.a
rnente conhecedo<; dessas {JUestões a.-luanoit•a.s. H parece:· do Sr. Bc
vila.cqúa figura immediatam•ente após as crne··âa:s do nob:·e . Deputado 
pela Bahia. Esse ·pa.rccet· foi complotamente desfavoravel e coil.1cou :t 
questão nesse tel"L'CllO para o qual c':larno a a.ttcaçio dl- Carn~t'a. Dir. 
elle: «Os de.,pachos de· exp~o:;;ivos 1wesentemente são feitos sobt·~ 
agua.~ sobre agna porque o cae:;; fo potio nii.o tolera. pela m-ga.ni
zação defeituosa do seu· se:-viço,. mais do que -pela. m • .-te:Js:to do car!s 
CO"lstt'Uido, n.'i.o tolera despac[)o~ de me~cl.dorias que se cla5sific:J.m 
hoje erri uma certa tabella de tarifa alfandega1ia. · 

O Sn. ARLtNtJO LEo~r....:.Ellequer'equipa.~ar a. a.zei~ona., e o b:tea
lháo ao kerozene e á ~r-~zolin~. Isso _c-..stá no parece:-. (!Iilarid1'dc). 

o Sn. AriT'l~lO c;~RLO~-Sl'. p~esi lente, C·lm' é~ti\S intCt'I'Up~/lC!> 
difficilmente podet•ei ma.ntet• a se:·ia.çã.o los meus· t•acioci~lio;;. 

· · Os e~plosivo;. con orme a inrormafiil.O desse fuuccio•1ado, illtúl'
ma~:i~ que é de co~firma~'i/> facil p;tt•a qua.tHOi coa •e~:tm e~tc{ as
sumpto~. ficaram ou estão d~ lm muito na re$ra geral, do· del:>pacno 
sobre agua. .. . . . 
_ No caso destes explosivos na Capital.da Republicl!-, e;;se:; set·viço.~ 
se rea..i~arn da. mesma fó~wa: em emb"Lrcar,õcs, qnc trazem o~ expfo· 
sivos á :\lfandega. .teem . os seus funccia~al'io:>. os quae3 ·ass~tem ii 
rctira.di\. d3.s merc'J.do,·iM de bol·do desse":;'· na.vios p~r_a o; hatclões 
re$pJcth'o~. exel'cendo funcção fiscalizadora.. _. 

O SR. ARLlNDO Lr;;O:'fr ~ NAe ~ possivel que · um fuuccionat"io 
exerça vigilancia. sobre 50 snil volumes de ga.zolína ou kcrozeoe. 

O S11. PR.F..StDE!'iTE - Devo dizer ao n:lbre Dcp•~tacb que est~ ter
minado o tempo de que S. E~. pode dizet· para encatnin:Jar a mtaçr~o • 
. _ . O SR. A~O!'UO CARLOS - Ji que nl.o ·me posso de:nOJ•J.t" rt'l. 
tribuna., porque o!Stá. ~otn.do o pra.zo que o Regimento me r..o•.1c:Jdc, 
direi a. V. E"< • ..qne, t'1ndo ex min'ldo o as~u np o, n!O var.iUo e n 
da.r. no Cli.SO, l':tzio a Sta.ndard Oil o a Taxas Cornp~ny. 

Aquelles que CO'lfia.m. ~obretudo na. minha bouot·abilida.de pes· 
soal, acceitara.o as explicações que acabo de adduzir. (,Kutto bem; 
~maito bem.} · 
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O 8r. Ma;nricio de Lacerda. {')( para. encaminhar 
a vota!tdo) _.;. Sr. P;.-e:;id\!nte nii.Q foi sem a. mai:; pro!onda extra..,; 
nbeza quo a·ssi~ti á. decl~r~çã/l do honrado Dept1tado por Minas Gc-
l'a.€5,. \ 1 lcaà.er ab ()'(;O do <:Ctua.l Gov(•rno. · . 

C(;ll:Jc~!d<l a q11est.ã.o no terreno dillici! em que S. Ex. deixa. n. 
liberd :de 'lc apreci~-~. ficam o,; !lC!IS innumcros admit•arlot't!l' c eol~ 
leglis pet·íeita!OP.ntc C~>ll.!!idns pola d:-cum!;ta.nr-i~ de, votnrd o ~~on
t.ra.t'ia>qJetltP. o seu pnrecer, que n.ã.o chegou a ser tet·minado da tri
huna, lan~rem um labéo de de..:honra. pcs..;,.•a.l. A cnac<:.ão ',oxctcida. 
~Ob!·c o voto da Ca.mtira. { um:~. daqucllas que pm:so dcfinit·, pcrmittin
<i<l-IIJ:C o gcito tt·ibunicio de :). Ex. , como um dos grandes recursos 
de manobra p;tt•bmentar d~ qu~ S. E~. tem dado tão graodc cópia. 
duranté a sua vida. no Congt·esso. 

Agora, feita~ as a.llcga.r;.õcs de que ~> Thesonro publi<lo .:: prcjudi
eado, e não .tendo (j bourado Doput.ado chegado, de:.ohi de anu~õP..
:L0'3 iot('.rcsses, um da Standa1·d Oil da. Te-<as Co••·l1· c de outro parti
culétl', não taudo c eg:ldo,.reJJitú, á explan:~,ç.'io do que houvesse do 
favoravel ao Tl':esouro,. porque <J tempo uilo permittin razcl-o, entende 
(lue'. nessa. emendá. a Cama.ra só pode:·â votar pr6 on contra :t Stau
dard on outra qualquer, fiada . oa honra pessoal do uobt•e Onputado. 
Assim, o tempo não lhe de:• ahsolutamentc modos e meios do definir 
essa quc;;tâ.o ,·clativa.mcutc ao T~esout·o. . 

O SR. A~rro:uo CAnL~ - O pat·~cer c:;clárece o as.Sumpto. 
I) $11 .• MAURlCIO DE L.~crnDA - Per.d iO. O parccet· foi discutido no 

eocaminhan•ento da. votação,pelo·hoMado ne~mtado autor da emen
da, repr~entan e ha.hi~no; o parecer foi por mim lido · e nessa parte 
oUe nào ehtciM bem, em race .do que allcgou o honl'ado Deputado 
pela. Babia, em relação ás rraudes e a.o;; contrab:.>n ·!os. 

· O nobre :Deputado poderi11, não te!" suggerido n:t emenda o re
medio necessario: •u:t.s. o \lne é indiscutível é que, si a. emendl- não 
;o;ugge:·iu o remedio pat•a. p:•eCj,V8 t' o fisco cont1~ oS contrabandistas, 
nem por isso a. situaçw do facto do c.outl'abando, ne5sa materia, C•lt' 
abordada Qelo pat·ecct· que t•e,ieitou a eroendv,, 

O hOnt'C:dO Deputado é um base.1do pelo Thesom·o. etltretanto, 
Hão sugge!'iu um substitutivo it n;edidi p::wa p•·ecavet· ne•n c•·al'io, 
nesta ultima hQt'a., na. a.ngust:i:l. de tc'llpo, evitn.t•, fosse collocada a. 
cam:~.raoeste impasse de decidir. na f~ de de sua hortra pessoal que nin· 
guem poz' iâmais em duvida.e se-n conhecet· onde estã. o interesse dl} 

· Tht'-SOuro entre O:l demais, qu<1 deviam ser absolutamente cxtranhos 
á. yot~lo.. . . . 

Nesta Sltu:&çil.o, 1'equau·o ,-otaçào ·noonon.l pa.t•a. a emenda .• (Mv.ilil 
l)em; muitn hem). · 

Q Sr. ·Paulo de Frón.till(*)par·a' encaminhal' a votação 
St•. l't•esi.dente. a quostáo parece e:>ta.l' se cn~a.minhando :par:~ 

um terreno que n:\a é aquelle em que a. f;..'l.ma.ra. a. de\·e resolve•:. 
O bonrado !leputa.do, relato" da Receita teve opportunid:~.dc de 

mostrar que a defe,;a que S. Ex. fazia do substituti~o por eU~'~ o.pre-

-
.(•) Esre disc~so nã9 !o~ rev~s,t.Q pelQ 9~~\ 
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634 ANNAES DA CAMARA, 

sentado,, ~m nome da Corumissão de FinanÇas,- representa.và. .o desejo 
de q1,1e _não-bou'(esse .um mouopolio em relação a<··creação de· um uni
eo trapiche alfandegado, qu·e é·o que hoje -existe, de propriedade do 
81". l\Ja!'ques de Leão, na ilba.do Cajú. · . 

Ouanto ãs refe1·encias á hcinrabiüdade.~ sob esse ponto de vista, 
nào ferira:rr;J uem podia ferit· de qualquer fórma, ao aillustce repl'e
sentante pa Babia., ·nem-.o illustre representante do'Distrh,to Federal, 
e nem ·s. Ex. podia ter absolut3JI'1_eoLe essa intenção. (Apoiados). 

O qu_j S. E.x,. disse foi que c>" seu pa.t:ecet• fa.vOL·a.vel á Standa.l't 
Oi! á. Teiá.s Coropany não pótte ser leyado com(} um motivo contra a 
sua honorabilidade (Apoiados.) - .· - . 

. O Sn. N1CÁNOR NAsclMEWl"o- Fui o primeiro a deciaear que a suà 
honorabilidade pessoal garantia. a sua boa fé; - . 

· O SR. fAuÍ.o D~ F~o"';i~ .;_ Vej~~()S qu~l-é a situacã.o; H a mnit0 

G.ue o Gove~·no_d~via. ter ct•ea.d~>.o deposito de i.nfia.rnmav~is e cot·t·o~ 
SlVOS., :. . . , . . . . , . . 

Quem conh~ce. o serVl~tO dos po1·tos de Santos e. Pará sabe que 
es~es se•·vicos ,E!stáo convenientemente estabelecidos. N.o poi·to do Rio 
de ~aneiro ~evía _ter-se feito a mesma COllsa. Allega.-se: agora, 
que não póde o Goveeuo, diante do· suhstituti~o, .ct·eat• o ~ra.picbe alfi1n
degado, porque ba um contraclo de arrendamento com a ·companhia 
do Caes do Pol'to. •. . . · . 

Em pririu~i.ro Jogar, como bem disse o nobt·e. Deputado pelo Di~
tricto Federal,_ o gQveruo póde ~l-o, indemnizando a :companhia. 
Nà.o ba., pprta.nto, impossibiliqa.de. E-m segundo _logat·, de3de que o 
Ca~. do l'qrto. u~o. te.m esse serviço, seria facil.um acco:rdo pom o go-
. ver no pa.ra permittir a crea,ç 10 de. trapiche a.lfa.odegado. · Em ultLr:o 
l()gar. o CO'ltra.c~o do C.'l.e3 do Podo ac:~biL em fevereiro . d.> . proximo · 
s.nao de i~2l. Seri.&. pOL'LanLo lLn<!- que.;',:l.o. de. continuª'~ a situação 
actual ap~ll<i-S·por dois meze:>:, e dab.i- eco diante O Sllb~ituti~O é per
fàit;tmente acceitavel; não da monopolio e garante o Thesouro. 

o Sr. P,residen:ie -Vou submetter a votos o ~ubst1tutivo 
da Conimissão. 

. o_ 8.Í':· A!'ÍincÍo ~~o.:r;t~ (pela. ordem) requer ;:referene1a 
para a vota-cão . da emen:da n. 25 . 

Rejeitad:a a . prerere~cia. 

O S,r. Mauricio de Lacerda (pela ordle-m) requer a vert-
ficacão da votação. , ! 

P.rociectendo-se á verificação àe votação, re~onhece-st:l 
terem . votado a favor tres Srs. Deputados e cont1,''1 1()6; to
tal. 10!? ... · · · · · · · '· \ 

o. s;.- Pl'~SÍdente - A preferenCia foi rejeitldà. " 
. Voú 'o&Ubfuetter a votos o substitÚtivo dà. Co::nmissão á 

emenda n. 25. · · 
Ap·provado o referido substitutivo da Co.r:nmissão á emen~ 

lll. 25. . 
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SESSÃO EM 24 DE DEZEMB~lO DE 1920 63~ 

· , , ·~ Sr. Maurieio de Lacerda (peÚ/. ordem) requer a veri
fwacao · da . votação. 

Procede~dO-se á verificação de votação, reeonhooe-se 
terem votado a favor 104 Srs. Deputados e contra :um; to
tal, 105. 

ó' Sr. Presidénte - Não ha numero. Vae-s.: proceder á. 
chamada. · 

. O ~r: Andrade Bezerra ('lo Secretario) .procede á châ-
macta · do·s S:rs. Deputados. . · . . . 

Feita·· a c-hamada. verifica-se ter.em-se ausentado os Srs. 
Pires Rebello, João . Cabral, José Augusto, AustreriêSilo, Deo
dato. Maia,. .João .M~ngabeira, Alfredb Ruy, Arlindo Leane, 
RQdri~ues .~i-m~;. Nicamor Nascimento, Pauto de Fr~mtin, Aris- . 
tides ·Caíre; Raul' Barroso, Lem&-ruber Filho, José de Moraes, 
Mario de Pauia, 1\iaiUricio de Lacerda, Francisco Valladaxes, 
Emtlio Jardim, Gomes Lima, 'Ferreir~ Braga, Cincit!ato Braga, 
Alberto ·Sarmento; :B~rros. Penteado, Cesar Vergul"iro, Pru
dente. d~ l'l.l;oraes F ilho, . Eloy Chaves, Veiga 'Mir!"nda, Pal
meira> Ripper,. José 'Lpbo, J(l.ãO de Faria, J;todrigi.les Alves 
FilhQ,. :p~ro Cos~, Mal'lOel Vinaboim, Arnó1fJho A·~e'v~do, Luiz 
Bartholoriieu, Alvaro Baptista. Gomerci:ndo Ribas. Marcai de 
Escooar .e· Bat"'hosâ'Gonça!v~s. · . · · . 

O Sr. Presidente - Responderam á. chamada. 102 Srs. 
Depútados. · · ·. -· 

Não ha. numero para se· proseguir nas votações. · 
Convoco para hoje. ás 20 horas e 30 minu.tos; uma sessãO 

nocturna~ ·· · 
· Passa-s(l ás materias em discussão. ·. 

DiseU!!oi!ãc unica do parece_r. ·da Commissão de Finança-;: 
sob;re as ·erriênd'as offe-recidas nà 3~ discussão do projecto nu
mero HS,, dé. 19~0; ·codigo de: Contabilidade Pública: .com 
parecer das Commi.ssões -~ecia1 ôe ·contabilidade Publi~n (.> 

da de Fiilhntas sobre as emendàs : · 
Encerrada e "a(liaaà: a votação. 
Dis~utsão. uni'ca. ~~s . ~me·n~as d~ sen~do, ao· _pr~j~cro cta 

Camara, z:tl 1:10 C. de 1919, reorgamzandó o quaaro de fu.n
<:cionarios civis do Arsenal õe ·Marinha; com parecer fávo.
ravel c!â Coinmissão de Finanças áS referidas emendas (vi~e 
projecto n.- 755, de i920) . 

Encerrada . e adiaõa a votação. 
Discussão unica do parecer da. .Commissáo de Finanoa~ 

sobre as 4:'mendas offerecídas ria 3• discussão do projecto nu
mero 24$: A;:. de -~~20, autorizando a · construccão de · um edt
! icio pat"l!' os Telegraphos;·. C'.orreios ~ Dollect oria Federal de 
Barbaeena; · com·parecer da Commissão de Financas sobre a~ 
{lmm1-q~',· .lH~;'~s~taq.a~ : .Cvi!le .. pra;íecto n. M~ B, de 1.920). 

Encerrada e adiada â "votáção • . . 
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Encerrada a· 2~ discussão dei artigo unico do proj~elo 
n •. -75-i, d~ 1!)20, abrindo o cred·ito ~special de 3:236$557, pan 
pagamento de venc~mentos ao Dr. Carlos Affonso Chagas; f!
cando adiada a vota~ão. 

· Encerráda a. 2• diseussão do artigo_ unico do . projeet.o 
n .' 757. àr 1920. abrindo o credito rspecial de 27:653$138. 
para pagamento a Ramiro Teixeira da Rocha; i'i<'ando adiact:\ 
tl~ votacão . 

. Encerrada a 2" discussão do arf.igo unico do- projecto nu
mero 749, de 1920, abrindo o credita de 1.01:665$200 para 
pagamento de gratificação aos auxiliares do escripta da Im
flt'ensa Nacional: ficando adiada a votação. 

Enct>rr-ada a 2* diséussão do artigo unico do projecto nu
n1ero 750, dB -1920, abrindo O credito de 62:016$417, para pa
gamento aos herdeiros de Severo de Souza Coelho: ficanao 
~-diada a votacãó. · · · 

1" discussão do nrojecto n. 695 Á, de f 920; providenciando 
l':(lbre o modo· de pagamento. das consignações dos funccionn
rios _publicas; com emenda da Commissão de Finanr;as. 

Encerrada ~. adiad& a -votação. · 
_ 1" discussão do prú,ie~to n. 75t, de 1:920, concedendo :i 

vi uva e filhos menores de Raymundo . de Farias Brito a pen
~ão de 3QO~ mensaes C()m. substitutivo da CommisFJão de Fi-
nanças. , . 

Encerrada e adiada a. votação. 
Ccrrtinuacão da discussão ·unica do parecer n. 57, de 1920. 

1·ejPitando a: indicação n. · 7, de Hl20, ·com voto érn separado 
oo Sr_ Prudente de Moraes, concluindo por um p~;ojecto (vl.:i" 
mrlieação n. 7, ·de- .-192('1) _ 

. - _ Encerrada e adiada a votação. 
Discussão única da ·emenda mantida pelo Senado ao pro

j~cto n. 611, de 1919, da Camara. fh:ando a alcada dos juizes 
federaes; com parecer da Commi~são dt! Constituii;ão e Ju:::

. f.iça contrario á emenda do Senado, 11. 25, que esta Casa uc 
Congresso manteve por dOus ter~os de votos; v,otos em SH

. para-do do!'> Srs .. José Bonifacio e Arlindo Leoni; e oarecer o a 
Commissão de Finanças favoravei ·á mesma emet~da n. 25, 
(vide projecto n. 694, de 1920). 

. ' 
O S'R. ll:t.l'IDIO DE MESQUITA - Ma.nda. á !\lesa um requerimento, 
Vem á Mesa, P. lido, apoiado ll posto oonjuntamen{e em 

dfscus~iio, o seguint.e 
I 

REQUERIMEl'l'TO 

Requeiro que, ~em prejuizo da discussão, a emenda do 
SP.riado ao projecto n. '611, de. 1919, vnlt-e á Commissão de 
Finanças pat'a dizer sj)bre o augmento de despeza. . 

Sala· das sessões~ 2·f de ·qezembro de / !920. ,_ ElrMiO de 
lrfesr;uiüt. 
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SESSÂO E'M 2~ DE DE".GE!'d:13RO ~>E 1929 

O Sr. Manoel Villaboim- Sr. Pre,sidcnic, vamos dh:cutir. 
mais trila vez t!ma questão con;,titucional: e est.as são con
sideradas hoje ue tal mOdo, que não é sem temeridade que 
se inioia um debate dessa. natureza.· 

' . Emt::1t1anto, nos Estados Unidos, todos quantos se empe
nham em. controversias desta ordem, se referem sempre á 
Constituição de seu paiz chamando-lhe a "veneravel lei"', en
tre nós, os debates a respeito da constitucionalidade ou in
constitucionalidade das leis, parecem até ridiculos a. muita. 
geni0. 

, E esta modo de sentir ~e tem accentuado, depois que 
surgiram no Congresso opiniões de alguns homens de respon
sabilidade e de valor intellcctual, affirmando que a inconsti
tucionalidade é o menor defeito que· póde ter uma lei, por
que ahi está o Supremo Tribunal para corrigil-o; esquecidos 
esses de que a Constituióão estabelece expressamente no àr
tigo 35, n. 1, que ao Poder Legislativo compete velar pela 
guaràa da Constituição e das leis. 

E note-se que; quando esse tribunal, no· uso de a~tribui
ção indisputavel, -prestou ao ];}aiz o grande serviço de adver
tir qtie a creação dós tribunaes regionaes, ora projec.tada, 
pelo Legislativo, não se c.oaduna com a Constituição Federal, 
su:rgiu, contra elle, . bar).1lhenta campanha na im·prensa e no
Senado, accusando-o de usurpador de funcção especial do Con
gresso, .da qual este, aliás, se despe. expantaneamente, apozar 
de consignar no seu processo de formação das leis um turno 
destinado c~pecialmente ao exame da constitucionalidades dos 
projectos. 

·o 1)l'Ojecto ora ·(Ún discussijo a T'espeito dos tribunaes re
gionaes,. amda quando não fosse mconstitucional. não me.re
ceria absolutamente o grande ~sforço qu,e em fa\·or ddle tom 
sido feito, porque é um projccto contraprooucente. O in
tuito de seus autores c dos seus defensores é d~safogar o 
Supremo Trilfunal do trabalho excessivo que sobre elle pesa, 
impedindo-lhe a cxpe.dita. di~;trihuição da justiça. 

Otra •. o proje6to mantem sobre os h_omb!"os do Supr~:no 
Tribunal todos os encm·g-os acttJans c rna amda as de!on;:;a~ 
de uma nova instaneia onde talvez os proc~ssos teaharr de 
rlemorar-se, tanto qua1Íto :<C denwl'anl hoje naquella :.1lta 
Côrte de Justiça. · 

São ··pel9 •projecto cr·eados tres tril~u~1aes, c~nposto cada 
um de trcs .1uizes; de modo que, nove JUlzes ter~ de con.he
~er. da grande maioria das questões affectas hoje aos vmte 
c dous. juize;; :federac~. 

Não institué. pm· com~queneia, o projecto um. mecanb
mo judiciario adequado ao Iwapido andameut~ dos .P~ocesso~. 
assoberba-dos. de trabalho como fieariam esses nove Jutzcs. 

Pondo entretanto . de lado a insufficiencia dos nov~s t.ri
hunaes, qÚe é aliás manifest.~ não viriam eJ!es djmint1Ü' (• 
1;3el'\'ÍW" do 8t1premD 'rr'ibu;na1. :fKlNU"' 0 propr1o pro,1eet.r• <1lrrr.. 



Câ'nara dos Oepltados -I mp-essa em 29100/2015 10:31- Página 62 de 99 

638 ÁNNAES DA cAMAM·' 

a porta P-ara: que · subam ao . éonhecimEmto desle todàs as 
questões .decididas por a'clüelles." · . · · · . . . 
. E' o que decorre ·da >disposi(}ão da lettra h da emenda do 

. Senado: ·· · · 
' . . . 

.illas sentença!; dôs trihooaes regionaes haverá re
pursq p~ra o Supremo Tribunal Fe{!.eiak nos ter-tno.~ 
do ar:t. 59, IL .da ConstituiÇão, qua?t.do 1 9rem conr:,·a· 
rias a c.o:nstitUiçã.o.~ . . . . . . • 

Estabelecido, pelo :proprio p.rojecto ou emenda do . Se
nado, o recurso .neste caso, é ·claro. que todas ã.s .causas de
ciâ.idas pelos tribunaes . regionaes . subirão ao -supremo Tri
bunal, com a allegação. de · ser-em, .esses tribunaes incon.>W.u
cionaes e, portanto, · incon:stitucienaes suas decisões. 

. . Todos . os litigantes (Iue 'tiverem ganho de c~u.sa na p~i
meira instancia allega,rão, desde logo, contra ·a appellação qns 
contrarios !l)àra OS tribunaes régiona·eS, a incompetencia. de.:l te;; 
por vicio de insconstitucionali-dade; e· os 'Pxopriós. appellantc:, 

· si ahi não . obtiverem reforma da sentença recorr erão JJ3.l·;t o 
SUpremq 'Tribunal, com o inesmci fundamento, allegandto que 
ii:J.terpU.Z~ratO:t· a a.P.Pél~~ü;~o pará o· triburiâl. regional; apenas 
em obed1enc1a á let. · . · . ' 

Dest'arte~· inante·em- se as delongas n9 Supremo ·Tribunal, 
'áo mesrtü:f tempo . que· se criam outrás d~longasr com a j>:;i&;a-
gem dós processos p·elos tribui:l.aés ·regionaes. .. · . :--:· 
· · Demai's, a: !Dedi~a, uml!- .vez adoptada, collocará os liti
gante!?. em ·situacã,o de insupPortavel incerteza;. proferida uma 
sente~Ça de ·Primeir-a ' instáncia; não saberão si devem, aP,p•~lla1· 
directamente para o Súpremo Tribimal, Si· .para 9 . tribun:ii r· ~-

- gicinal. Si interJ).~erem ·a. ap·pellacão .pa:ra o SupreD,lo, n:itu
rai.Iriente o jui:i de primeirà iristància não a admittirá, deantc 
dós~tê:rilios da· leL Não sabe então o appenante,' si ·dessà re
cusa, ~ agiravará parà ·'o :Supremô-~ Tribunál' ·que ~e ·pi·ó~laill :t 
pom, r~_ã,Q . i CO,fp~terit~, Si para O 'trip11na1· regioiiàl, yUJa 
competência é negada : • · · · _ · : 

· No -Caso :cte ser a· appellação interposta ·Para tribuilal l'e
gional, .si o: Srilpremo· l'ribunal ootihécendô afinal -do ' recurso, 
d'eclm-a· inexistente o . tribunal regional~ por incontiLHcional, 
não 'será mais pi:>ssivel á !parte vencida, que appellou -da sen
ténca de ·p·rinierra instanci.a para o -tribunal regional, i~terp·iJ' 
a ap:pe1la~ão :para o Supr-emo; porque terá passàdo ó prazo 
para a appeUação. . . . · · · · · 

. Eis ahi, Sr. Presi!iente; por que modo· os t ribrinaes. ~rea
dos pela .em.eri.da do .Senado; beneficiam · a · di~t.::ini.Iicão da 
Jústiça: reta:rdándo'-lhe muito. maiS o andaril.ênt.o; pois que coni elles é creado o .':flagello insupportavel das trés instancias, 
c, mtroduzindo "na interposição :L''i r.,~u.rsos uma il;reiuertia-
''el s~tuação de incerteza. . ~ · . . . . 

Quando inesmo; J)udessem ser c.onsiderados constitncr•)
naes, ·OS tiibunaes regfonaes ter1~lll' de· ~er repeHiüci!l · póx ms
tituirero esse grande mal das trci:: ·mstancias;. qui! -,;eüi nos~Q 
dever . evitár .mesmó quando, t~m J·~"Visão. dá> Corismuitãry, tt·
Jiha.mos de·· reorgan'izar a justiça fe4~~. 
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A inconstitucionalida<le desses tribunaes é, entretanLo, 
palpavel, apezar da autoridade e dos argtimentos de alguns àe 
seus :Contradictores; sendo que, -dos 'I}roprios 'arraiaes onde 
pontificam ·estes, .ilá vieram as melhores razões em apoio dessa. 
insconstitueionalidade. · · 

Do nosso lado temos, entre· outros, quasi todos os emi
nentes juize·s uo SU:premo Tribunal, destacando-se em votos 
exhaustivamente furtdamentados, . os ministros Edmundo Mu
niz Barreto e Pedro Lessa, o consagrado mestre, que no seu 
livro - Do Pode,· Judicia1·io - debateu exhaustivamente a 
q:uestão . 

. F.óra da egregia Côrte de Justiça, temos, a nosso favor, a 
supr..&macia de Ruy Barbosa. 

Entre os proprios adversarios alguns ha crue nos forne
cem argumentos preciosos. Entre · elles esbá ·um correligiona
l'Í() 4e. hontem, e de grande valor, o Sr. Epitacio Pessôa, que 
foi, em época não muito distante, um dos mais radicaes P. elo
quentes adversarios dos tribunaes regionaes. 

No ser· excellente parecer sobre a emenda em debate o 
nobre Deputado, Sr. Prudente de :Moraes Filho, qu~ tãl) bons 
·serviços ,ba 'Pirestado á boa causa. transcreve um eloquente 
votO' do eminente- Sr. Presidente da Republica, então juiz do 
Supr!'lm9 Tribunal. A este voto inCisivo do juiz, não se póde 
contrápor de certo o parecer posterior do Senador. 

Para que a Garoara ténha impressã-o perfeita do que .é 
r,~se memoravel voto do Chefe de E:;ta<lo, passarei. a lel-o em 
15.ua integra~ Tr~tava-se de um caso de habeas-co'rpus, qu~ 
vinha ao· Supremo em virtude de recurso .. e o tribunal deile 
iülo tomou conhecimento, por não estar incluido e-ntre os que 
a lei ordinaria instituia; o então ministro Sr. Epitacio Pes
:::ôa foi voto vencido, justificando-o nestes termos: . 

"A limitação Ço. ~apT:as-ço1~us ao· caso uni co da 
denegaçã(J. da ordem e mconstituo10nal. 
. Conseguintemente, as leis ,qu.e à. consagram não 
:pód~m servir de embaraço a que o Tribunal conheça. 
A Constituição no árl; 59, n. rr, preceitua: · 

· "Ao Supremó TÍ-ibuna! compete julgar em grão de 
do recurso as questões resolvidas pelos juizes federaes. 

Quaes são as questões resolvidas pelos juizes fe
deraes? Dil-o o artigo itnmediato, o art. 60: "Compete 
·aos juizes fe.deraes pz:ocessar e julgar ... >" e enumera 
nove grupos de questoes .. 
· , Ora, .· logo no primeiro deste grupGs se inclue o 
habeas-corpus, ex-vi do art.. 72, § 22. · · . 

. :Cog{), das questões de habeas-corpus resolmd~s: 
pe~os juizes federaes, ha recurso para o Supremo Trl
bunaL E' h a recurso, quer no caso. de denegação qUer 
no· .de cCIItcessão da ordem, porque â . Constituiç(io não 
distingu,e, não torna ~e~orrive.~s. ~- questões do art. 6(}. 
s6m~nte qu~ndo a dectsao é 'l!roferida neste ou naquelle 
sentido. · · · . ã . . . . 

· Assim que uma ·~ei' ordina1"1.a n o pod1a suppr1mn· 
d!lS attribnfeões do Supremo Tribunal a de conhecer do 
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recurso de «hah.eas-corpu5» no caso de concessão; w·.
ra.ncar ao· cidadão- (pois qui} a a.cção póde ·ser parti
cu!a!) ou á justi~,a publica, um dtrei_to que a Can.sti
tutçaY expressamente garantira a -todas as partes; mu
tílar o p1'incipio salutar das dtlas instancias, c~·eado pelo 
legislado?· constíttti11,te como uma garantia piD'a o indi-

. viduo, do mesmo modo que paro. a sociedade 'i'Ul seio. da 
qual el(!: t-ive. · . • · 

Do erro destas conclusões não me convenceram as 
razões . allega<las no cor:re1• do debate, . algumaS parti-
lhadas pelo aceordam. . , · 

«Diz-se, por exemplo. que entre ás causas do ar
tigo 60 algumas ha que não são susceptíveis de. recurso 
para q, Suptemo Tribunal, ·e taes são as de valor infe
r~or a àous contús de réis, não sen<fo, pois, uma no
vidade que da concessão de "habeas-corpusn tambem 
não possa conheóe_r,- por _,•ia de recurso, o mesmo Tri-
bunal. , 

«l\las, em primeiro logar. a di4posiçãÔ que suõtrake 
á competencia ·do· Supr:emo 1'ríbunat .as causas de -va
lor menor de dous contos de réis, é do -dec-reto n. 8~8,_ 
de 1890, e esta· disposição não póde coexistir com a Con
stituição que, ·copiando-a no art. 59·, ri. li, repelliu a 
limitação por ella estabelecida e conferiu ao Tribunal 
sem restricção alguma. o direito de jttlgar em grá.o de 
recurso .as questões ?'esolvidas pelos juizes in(eri('fres. 

Em segundo logar, a alçadéi - instituição injusti
fícavel, porque o direito níio se mede pela sua TepT'e ... 
sentaçáo materia~ em dinheiro. " . . · 

Applica-se cóm el:traordinaria· juste-za. esse conceito ao 
-dispositivo da emenda, que eptabelece a alÇada dos tl'ibunaes 
regíonaes, limitando-a a 50:000$000. · -

.Prósigo nà>"éitação; _ 
"Em sc~undo logar a alçada, institui~âo~injustifi

eavel, porque o direito não s_e mede p-c·la representação 
_material ern d inheiro, ret;ula-se. pelo valor e importan-
4;ia das demandas e •. por isso, só é applieavel ás causas 
civois, unic~s susccptiveis de: av~liação. pçcuniaria; ~~n 

·~e ~~:;tende as que~toes propr:tamente crmunaes, -que Ja
mais pódent ser consi-deradas causas de pequeno•. valor, 
ne:m, conseguintemente, ã c-oncessão de h.abecu~corptts, 
materia da mais alta importancia. para a administraç-ão 
da justiço e a ordem· pública . - -

A propria lei n • . 221., citada. pelo aeco1'dam, dispú•~ 
no art. 12, ~ 3°; "Excedem sempre a alçada destes jui
zes (os seccionaes) as _questões de direito criminal .•. " 

. .._ Invoca-Sl' o decreto n. 3.084, de :l898, QUC 
i alia. em . despacltO'S ,·ecaM'iveis proferidos ·pelos juizes 
de secção. . . · 

Mas-neste decreto - uma simples consolidação e 
·esta mesma inçada de defeitos, falha ~ru muitos pontos 
e .e~Qt"bitant.e em outro - o sett ir~stre a.utor t'ftl1::: 
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· <tj)enas 1nost·1'Q:.r'-se cal~e1·ente com o accórdão n. 79 
de 6 de feveneíro. ele 1895, em <1ue defendera a insus.! 
t.enta·vel dm1trina de que a ltJi . ordina:Ma póde crcar 
alçadas f! desta sorte su.btra,hü· ao conhet:imento do' 
Supre·mo T1·ibm'!al Ce?'tas decis6es dos ju.i:es seccio
naes, por set isto 1natcria de organi;açíiCJ judicia:ria e: 
2J1'fJt:essli.al., cvmo s·i a.s lei.s desta nalu1'cza pudescm pre
terir mei os de . defesa po:>itivamontc cons;lgrados na 
Constituição o que representam ontros f4ntos direitos 
:;;uperiores ú. acl}ãn c influencia dos poderes O!'clína
l'ios.»> 

São é possível dizer com eloqu t~ncia maior . O Sr. P r esi
dente da Republica fulmina, pos itivamente a (!menda ora em 
(ijscussão na Camara. · · 

E continúa: 

"Nem se diga que des~c modu lodos o:; despachos 
do .iuiz de secção, por ma1s símpks que sejam. ~om
t.aJ•ão um recurso para o Supl'emo Tribunal. ~ão, ~ 
Gonstif.uiçãrJ falla em f[tte~; tõês ,·esolvidas·, qne5tões que 
mais adennte classifica sob as deno·minações de ca11.Ns, 
acções, pleitO$, litigios, etc., rE'.fet·e-se. portanto, não 
a. mêrl)s despachos transitorios, mas ás decisõns que 
realmente ,·esclvam o litigio, a o.ct;á.o, o pleito. ott ~ 

-(:ausa. Nestas o recurso e obrigator io. ·porque é crea.do 
pela Const ituição; . nos simples despaéhos, sim, c que é 
livre a lei ordinaria cMb ece1-o ou não. 

8eni valor igualmente é a objecção f.c que, a pre
·valecer ·a interpr,etaçãó atte damos ao m·t. 59, n. li, n'liu 
poderia :a Jei ordinaria fixar prazos e estabelecer f6r
mas para o recurso, pois isto importaria restr1ngir o 
preceito consLituconal. · . . · 

Quem ·jámas se lembt•ou de acoimar dl'l inconstitu-
. cional a l~gislação ordinaria por limitar pr~zns e pre

screver normas para a inte:rposicão e Pl'OC<'5So do re
curso extraordinario ou das appel!ações d~s causas 
~specificadas no al't. 60'? 

Pois nãõ é justamente a missão dns Jeü; de pro
cesso determinar o tE·mpo e o modo ·ie r.xercitat os 
meios de defesa que o legislador tenha instituido? 

. Pondera-se ainda que no art. 59, n. li, o legis
lador teve unicamente o intuito · de indicar a instan
cia de· ·recurso na organi~ação da ,justiça f ederal, mas 
não ·a prerJccupação. subalt_erna de inst.itqir rect;rsos 
ãe uma para out.r a ~nstanc1a, o que cons titue ObJ eCto 
Àxclusivo das leis ordinarias de processo. Antes de 
t\ldO é . de notar que nos arts. 59, § 1•, ô1, 72, §§ 16 e 
Si a. Constituição não fez outra cousa sínão crear re
c:u~sos. o que ê a m~lhor prov?- de que estes PEdem 
ser insLituidos por let~ substantivas, cabendo entao ás 
leis adjecth·as apenas o encargo de lhes r,egulatl .o. 
processo" . 

· c • .,..!l7-.·~- · 
,. 
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Até nqui~ a doutrina é resoluta, nem se pódem i maginar 
objecÇões aos arg·umentos que e-stão desenvolvidos no voto, 
com í"irmeza · e notavel clareza de expressão. (Muito bem. ) 

Diz mais: 

· "Depois; basta atte1Íàe-r aos t e-rm o/i do disposi tivo 
~:onstitucional .. p ar_a,. p ercebe-r qu'!J não· foi · sóment c 
aq·aeUe o p ensame-nto do leg·islador , mas tam bem o de 
consa1]ra1· .de ·modo expresso o principio, li beTal das 
duas instancias _ E- a pt·ova é 'ftLe, si isto {dsse materia 
e.vr:l-usi?:ament•e. processual, a.s leis df! process o pode
·riarn,. sem Q{fensa da Constitv,ição instituir ou. não t·c:
t;U?'So para as quest ões do art. 60 e, portanto, e:cclu'iJ~ 
da C(Fmpetenc'ia de ·recu.r·so do Suprem o Tribunal um, 
dous ou mesmo todos os grupos d e cattsas alli especi-' 
ficadas! . . . 

. Até alti, ·ent1·etanto, não vão os nossos contr-adictv-
res . Pf>?' que? . . . . 

. Por'fj:ue -isso ·impo1•ta.1'ia abol;i1· um principio C0 11-
stitucional. . · · : 
_ . Mas, então, si a -esse principio não póde escapar 
nenhuma das cau.sos do art. 60, como pretendei' sub
trahir-lhe ·o " habeas-cp·rp1t.S" que figurá ent1•e essas 
causas? . 

Lemb1·am-se ta;mbem alguns julgados do· Supremo 
Tri.bunal-. '.tllas nestes accordãos· nunca se agitou a que
stão- que m·a se debate : app~icou-se a lei n. 221, pelo 

· que eUa resava, sem se cogitar dà sua constit'u cionali
dade, só agora c_ont estada". (0 Direito, voL i0.3, pa-
gina Hã-u segumtés) . • 

~ . Temos, pois, o varecer do Sr. Presidente da ?-epublica, 
dizendo e J)atenteando - m·elhor do 'que o teem felto os que 
sustentam hoje a sua •. opinião no Congresso -:-:- d-izendo, do 
modo mais per~mptorio, . patenteandQ á completa evidencia, 
que os triliunaes regiq_naes são incónstituciof:laes, por arr~
carem ao Srup.reiílQ Tnbunal uma competenc1a que a Const1· 
tuição lhe defer iu .privativamente. · 
. . o SR. PRESIDENTE ..:...., Previno ao orador que a hora estâ 

a. terminar. 
0 . SR. IM"o\.l."lOEL VILLABOl~I . ~ Requeiro · unia pror<Jg-ac;.ão 

por 30 minutos . . 
(ConsuUada, a Camara C01lcede a prorogação p edida pelo 

Sr. Manoel Villaboim.) . · · . 

. . O Sr Manoel Villahoim (continuando) -Agradecendo ai!" 
dignos collegas a sua benevolencia em assentirem nesta pro-
rogação. · · · .. · 

o SR. Au'au sTo DE LIMA - V. $x. ·está discutindo ~o 
brilhantemente o· assumpto, que :pena é não possa f-allar JJJaJs 
.tres ou quatro horas. (Apoiados ueraes.) 

,. 
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· O SH. ~\lANOEL V1LLAB01?v1 - E' uma grande bondade de 
\'. :Ex., revela<J.ora da superioridade do seu espírito. 

Passo agora a ap·recio.r os argumentos que teem si:do 
produzidos em favor da eonst.itucionalidade dos tribottnaes re-
gionaes. . · 

Dizem os nossos anLa:g-t>nistas que a .Constituição estatue, 
no ar t. 55, que "o Poder Jud'i<liario ·da União terá por orgãos 
um Su.premo Trjbunal Federal ·e tantos juizes e tribunaes fe
deraes, quantos o Congresso crear»; que no · art. 59 est~pula 
ainda que «ao Supremo Tribunal compete julgar, em grão·· de 
recurso, a!;1 questões resolvidas ·pelos Juízes e tr'ibunaes fe-· 
deraes»; que, conseguintemente, si a Constituição admitte a 
instituição. de tribooaes federaes e si estabelece que o Su
premo TriJi'unal resolverá sobre as decisões dos juizes c tri
bunaes federaes, é clar'o que consente na creacão de tribunaes 
regionaes, ;para tomarem conhecimento das sentenças dos jui
zes de primeira instancia. 

Pois bem, vamos provar, com a l.ettra, com o eS~poírit.o, 
com o historico da Carta Flundamental, que assim não pôde 
ser, :e que a. ··expressão «tribunaes <federaeSl>, do art. 56, se r e-
fere a trihunaes de primeira instancia. (Apoiados.) . 

Declara a Constituição ' qne --~:ao Su:prcmo Tribunal Fe
deral _compete julgar; em grá.o de recurso, u.s questões roso!
vida~ pelos juízes e tribunaes federaes~. LOO"O. pela Constitui
ção, ha recurso, para o Supremo Tribunal, das decisões dos 
juizes federaes, como. ha· recurso das decisões dos tribunaes 
federaes. . 

· Si a Constituic:.ão estabeleceu {}Ue o ~premo Tribunal e 
o .juiz competente para dec~dir os recursos interpostos das 
sentenças rproferidas pelos juizes {ederaes, isto é, pelas justi
!:as de primeira instancia, segunÇ;o o texto .claro do art. S9, 
11ão se coomprehende como :possam esses recursos ser i11terpos
t.os . para o:u.tro juiz ou tribuna L 

A Constitui cão ·não distingue: dos reeursos interpostos 
dos juizes federaes. sem excepoão. o juiz é o SuVTemo Tri-
J,unal. · · 

o SR. AUGUS"l'O l>E· LIMA - A Constituição o que rez foi 
adn1ittir a. existen:cia de juizes i'ederaes, singulares e de tri
bunaes federaes, mas uns· .e outros de 'J)rimeíra instancia. 
(Apoiados.) · · · 

o sR.. ·.~f.ANoEL . VILLAI:OIM - Esta razão seria bastante 
para demonstrar que os arts. 55. e 59, n. ll, da Constit:uiçã:o, 
quando se referom a tribunaes federaes, cogitam de justiças 
di~ primeira instancia·. · . · 

Si os juizes federaes que ella menei(lll:l são. sem contes· 
tação, como o reconhecem os proprios adversarios, juizes de 
twi-meira ínstaneia, e dos recursos <le sua desisões compete 
ao Supremo conhecer e decidir, por que modo podem as cau
sas, constitucionalmente, chegar aos tribunaes regionaes, de 
segunda instaneia, que a emenda do Senat.lo institue ? 

Em gráo de réc.u:fso, não opol'{}ue para estes o competente 
é o Supremo Tribunal: originariamente, para ·o preparo e o. 
P.~eir.o julgamen~, . ~~em· nãp, ~t:Que a e.~e.nda .Q.!! in§-
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tit:uoe comçr trihuuacs d~ segunda ins ta.ncia, .como ll'ihunaes 
Q(!' l'OOUl'SO • . · · · . 

Além disto, admítte que a Com missão - se t.enha i"efe
rido a juizes de segunda instancia . q.u1l.ndo se referiu a tri
uaes federaes, seria instituir na organização processu:a1 esta. 
c)Ü.rava.ga.ncia que nenhum a legislação . consagra :.__ a de rll
eur~os que sobem directamente de primeira para a terceira 
insta.nda; ao lado de o:utros que. sobem -da primeira para. a 
segunda: (;.lfuito Zlem.) · 

E$ta ~trava-gancia \Palpa,·eJ equipararia o tribunal· su
!Prcmo do tribunal simplesmente superior ou diria autori
dade, igual . a d<>us grilos differentes -da . hierm-ohia judi
ciarin. 
· -Desde qui!· a os tribui::tae ... regionaes se attribue ·compc
tencia para dizer a ultima palavra· em muitas eal}sas,- .insti
tuiremos com · eHes varios tribunaes supremos, pluralidade 
que é incompaUvDl. com a supremacia que a Constitui~ão deu 
::to Supremo TribunaL müeo instituido por ella (art. 55). 

E como a. este· tribunal supremo, da C'onstituicão, che
garão as cansas apenas por ~xcepção, porque a ·maiorja dellar<, · 
segundo ·os intuitos da emenda do Senado. sóbe aos t1.'ihunaes 
regionaes e abi teem o seu termo, consequéncia é qtie o Su
l;lremo · 'rribuna,l, institui do com a funcção pr incipal de tri
bunal do r ecürs(•; st) o sm::á. excepcionalmente, sendo assim 
infer ior na amplitude· de sua accão aos outrós tribunaes su

-premos ·que .'l emenda institue. 
· Os proprío:3 defensol"es dos tribun.aes · reíouaes fornecem. 

um outro argumento decisivo conf:ra sua causa. · 
. · · Assim, o eminente ~enador AdDlpho Gordo, cuja alta ca.~ · 
Dacidade reconheço com a maior sinceridade, em pâ.reccr 

. aprcst>ntado ao :Senado, apeúa-se em ·parecer ·anterior do então 
Senador Epitacio Pessôa, citando ~o trecho seg~ünte·~ 

· «Não véjo Dndc esteja a inconstitucionalidaoe desh\ 
medida. · · 

S-i rw arL. 59, n. H a Constitui(jão declara que (I 

Supremo Tribunal julgant em S'ráo de reoursó as que
stões re~olvidas 1lelas jnizes c tribunaes federa.es. 6 

.. cláro que ella não teve t')_ intuito de co_nstHuir o Su
Pl'flmo •rribunal cn1 terceira inst.ancia oõpigatoria para 
f.odas ~s d('.ci!Wc·~ dos juiz~ inferi ore~, · mas sin1 con
ferir-lhe competcnoia . para conhecer : dessas decisões 
nos caso:> l.lm qoc a lei ordinnria o csta.tue. ·' 

Tendo ... •ncontrado ~nstHuidos sõmcn.f.e os .iuizes scc~ 
cionacs; 1naR ha-vcndú autori:~.ado a institui~ão dos tri~ 
bunacs fedcrae::;, pn.Tcc~ ineontc~ta.vel que o pensamento 
do legístudor .conM,it1.1íntc, ao investir· o Suprenlo Tl'i
hunal do. íustat1uín de recurso:> do juizes c tribunal!:; 
rcdcrne.;. fez que o Supremo 'l'ribun.al constituísse esta 
instancia em rclacão aos juizes, emquanto est.es e:tis-
1.issem e p3:r:1. os tril:!unaes, logo que foss~m creadO<'· 
Do con\.1•ar-1o, chcga.namos \i. extravas-anc1a de duas 

, p~imeira:) . .inst.nnci~, uma ~ingul~ e out~a cQ~l.ectiva. •. 
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SESS:\0 EM 2-i DE-.DEZEMSRO DE: 192{) . 
Não, o intuito da Constituição, ainda aqui, foi- o mesmo 
do modelo que copiava e que no$ Estados Unidos se 
traduz.iT.} em juizes de districtos, como primeira. in..:.. 

. · stancia; juizes de direito, como !Segunda; e finalmente. 
a Côr:te Suprema, como· inst.ancia de revisão e unifi
cação, systema este· qrw consulta a nossa propria tra.
dicão, juizes de direito. rela()ões. Supremo Tribunal de 
Justiça.~ · ' · . . 

Das~'l'fula-...Tas do eminente jurista. que exerce boje a p-re
sídencia da· Repüblíca, a conclusão a tirar é contraria áquella 
que elle e o ·Senador Adolpho Go:rdo encontraram .. 

Ahi se reconhece implicitamente que o Supremo 'rri
bunal foi instituído como instancia obrigaf.Jdà; 'C si neste 
car!ret'êr de obrigatoria seria insupportavel como terceira 
instancia, forçoso é reconhecei' QUQ não poder ia ter sido esse o 
intento da Constituição. · 

· Si áquella conclusão 'da instituicão de uma terceira in
stancia obr:igatoria só se chegu. attribuindo aos tribunaes fe
deraes menchnados. no art. 59, n. rr. o caracter de tribunacs 
de segunda instancia, é ·logíc':l conc1:nir que não foi isto o que 
~>stabelcc.eu o. legislador· constituinte,. o qual, se:;undp vn
r·emos·. ainda do el~mento historico da formação consLit.u
donal, .creou -c Supremo T~ibunal como tribunal de segunda. 
e ultima instancía. . 

Nes::.e mesmo trecho, existe entretanto argumento mais 
forte: áffirma o seu illustre autor que a Côrte Snnrema foi 
c.reada como instancia. de revisão e unifica.çií.o do direito. Não 
I! possive!. então, r et.irar de seu cnnheciroent.o a maioria da.c; 
eontrovcrsias judiciarias, cuja decisão final ficará perten
c-endo aos t.ribunaes regionaes, créados pela ·emend:a do Se
mulo. 

?l'ão. é licíto imaginar nr!t mecani.smn .iudiciario que mais 
l'arlica.Jmente arranqtte ao Supremo Tribunal este caracter 
<lP. instancia ·de revisão P. unificação. . . 

A \mificação dó direito só · se fará pela interpretação uni
forme dos preceitos·legaes; desde que essa interpretação com
;pita aos · trc~ tribunaes ·regíonaes desapparecc · a possibilídado 
de unifica.;ão. · · 

Bastà considerar qne . . peJa· emcn~a, a maioria das ca.úsas, 
·qllC é constituída pelas de ·valor até cincoenta contos, só ex
cepcionalmente subirá ao Supremo l'ribunal, para sentir-se 
como se annuUa a funecão capit:il deste. 

Seja qual fór a importancia ou a gravidade da, contro
versía jundi~. agitada perante os juizes inferíQres; seja 
mesmo a sentcnc~ proferida contra disnosi{)ã'l cxpre$;sa das 
leis federaes, ·não . haverá recurso :para o Supremo Tribuna1. O 
recurso só é facultado: · · 

~Quando as sentenças forein oontra.riM a. Con.stitufçio, 
oonvenções .•lU t.ratados da Un.i-11'. r.om outras. ~ões ou ás 
regras ·do Di.reito Internacional Privado; 
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Quando concluireni. pela inconstitucionalidade ou inva
lidade de Uma lei federal ·-ou. pela inconstitucionalidade ou 
jllegalidade do acto do G(lverno Federal; . 

Qtiando eondemnarem· um J~stado federal ou nação es-
trangeira . » · · · 

. Sob o Iinperio tinha lagar ·!'l· r~urso de revista para c, 
Supren1o Tribunal de .Justiça sempre que as . sentenças das 
Relações envolvessem injustiça, notaria ou nuliidade mani
festa. _E nos casos de nullidade manifesta ~e comp~_endiam 
as senfenças... contrarias ao expressamente disposto :fi'â9::onsti
tuição ou nas leis ordinarias. Sob a Repub1ica, pretend-em os 
defensores dos trtbunaes regionaes . que contra ·as sentenças 
inquinadas deste vicio não se possa pedir a ·revisão, w a de-
ci~ão fõr conti!l-ria ás lei.s ordinarías. . . 

E jsto ao mesmo tempo que: se affirma ser o SuDr'émo 
Tribunal uma instancia de revisoú. e unificação do ·direito ! 
· . ·E• opportuno lembrar aqui uma coilsider.acão de :lLta 
relevaneia: quiz tão entranharhmente. o legislador con~tl
tu1nte preservar a autoridade e- a unidade do direito J)atriu 
que, no art. 59, § :1 ",lettra a. in~tituiu :recurs·o das decisões 
das justicas .dos Estados em ultima instan.cia J)arã. o 6upremo 
Tnhunal. sempre que· aquella.:r :i:ossem ·contrarias -á validade 
:Oú: á appli~cão <la lei' federal, :t.·~curso que a .]uri~Prudenciil 
dessa egregia Côrte tem decidido ter Jogar .sempre que deixarem 

· a.• justiças dos Estados '!»· appr•car leis fede:.:aes invocadas Du 
sempre que decidam contra seu dispositiv6 expresso. · 

· Pois l)eri:l:. pela em~nda do SP.nado; não .se· poderá invocar 
a autot~dade do ·Supremo Trib~mal, ~ando decisõ.es dessa 
natureza · forem ·pro'f~idas pelos tribunaes regiônaes U 

· Si, pÓrtanto;·. a Con.Stit1,1ii;ão ereou o Su.premo Tribunal 
· como U:nico tribunal de recurso .das d·ecisões dos juizes te

- deraes e si as leis organicas qu<' estabelecem a corripetencia 
sã0, :q.a doutrina! de to~Qs ós publicistas~ rigif.ias e imperativas, 

_ vassar essa ·cpmn·etencia. ·de conhecer, em g:r:'áo -de recurso. 
da::; decisões das justiça>i ·de primêira instancia. para outro;; 
tribuna.~s· que :ilão o Supr~mo, stda viol2.r a ConstitUição. 

Parece-me que· estes· argumentos. ~ão · sufficientes para 
demônstrar a ine<:insisteneia do p'rojecto. Cumpre, porém. 
examinar. o el~mento historioo, r:llra mostrar que a Const.it.ui
ção; no' seu· art: 59;' se refere a t~ ibunaes ·federaes, consideran-
dO:...os de·: primeira instancia. ..· · · 

·o Sr. campos Shlles,' M-~nistro.do Interior· no Govemo Pro-
visorio d~ R~publica.. . . . . · . ·. 

O SR. AUGUSTOL>E LIMA ~ O organizador da justiça fe-
deral. . / ··.. · · . . 
'· . Õ Sà. MANoEL ViÍ.LA.Born _:_ · •··. • organizador . da j ustir,:.a. 
federal; com voto de grandê pe"o na ehboracão dos proj e eLo~ 
de ·-Gonstituicão. até naqu~ll~ que foi ad®tado pelo Congresso. 
tendo acompanhado tambem, c:-o!il sua -grande iní1uencia no 
n:i.oJ;nentol a dis~uss~o. 4~ ; Constit·iiltio -~ 'Suã vbtlllj.ão, .ao mdi-
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car as base;; da or·ganizaf)ão da .Tustica. Federal, !):lanifestúu-s•' 
na exposi~ão de motivos do dect·~to I;J..' S~B. de 1890, pela con
wniencia das duas in.stancias e pondera : · - · . 

"iEm respeito a este ;Jrincipio, o Supremo Tribu- . 
nal. tal. como se acha aql'i constituido, não "julga, nos 
casos de recurso, sinão como uma. segunda e ultim.a 
instancia: '"é um typo inteiramente novo, e por isso 
mesmo. bem diverso dàq•1elle qu~ nos deixou o re
gimen centralizador .... da Thionarchia.." 

Est.a orientação, consignad!l no pr.ojecto de Constitui
cão, triumphou nas votações do Congresso Constituinte. At·
i'irma o proprio João iBarbalho (Comme>~tarioi, pag. 227. l 

Si foi este o intuito dos autores da Constituicão. não ha 
crmw accr.itar a instancia intermediaria dos tribunaes regio
naes ou constituir com estes a segunda instancia. 

E que o proposito do legis•ador constituinte foi o de 
crear o Supremo Tribunal como) tribunal de segunda· instan
cia; provou-o. ha pouco dias, o eminent-9 ministro Sr: Edmun
do Muniz Barreto, no excellent:: voto de que passo a ler a 
parte mais inter~ssante, na qual :r.-eu!liu quanto se pàssou . à 
respeito nas diversas phases por-mie atravessou a org::miza~áo 
de nossa lei fundamental. · 

-Resalv'ando o nosso desaccõrdo, quant.o á legitimidade dn. 
alçada dos juize; federaas perante .a Constituição, passamos a 
transcrever do voto alludido os seguintes trechos que interes
sam ao nosso debate e esclarecem e corrigem um engano do 
J)arecer Epitacio, no Senado;· Diz c, douto juiz: 

E' pacifi€a a jurisprudenéia do Supremo Tribunal :federal 
:-:dhre a cnnstitucionalidade da alçada. 

A Constitui{;ão . da ReiJubli;-!l nem ·virtualmente supprJ-
. míu essa limitaÇão ao direito d~ recorrE>r- para . o jt~-iz da 2" 
instanc.ia ,da decis~o do julgador de 1•: Si as leis repuJJl ica:n,as 
não a tivessem consignado expressamente, bastaria para sua 
admissibilidade estar ellá escricta e regulada em leis ante
riores que Dão foram revogadas. e continuam em vigor, em 
virtude . do art.ig(l 83 da referid<>.. Constituição. 

O . primeiro accórdão deste 'fl·ibunal, relativo a esse as
sumpto é de 6. de fevereiro de 1895. Reformando· em gráo de 
ag"gravO O despacho no jUiz fec!Pral; qU(> a~rnittira appellação 
em uma causa de valor não exl;edendo de 2:000$, decidiu o 
Tribunal que o art~ Q0

, n. 2, lettra a, do decreto n. 848, .de H 
sle outubro de 189.0, que estabeli1r:eu o principio da alçada, e 
os diversos artigos da lei n. 221. de 20 de novembro de 1894, 
que os eànfirmam, não podem deixar de ser ap-plicados· "sob . 
falsos fundamentos de inconstitucionalidade". Accrescent.a o 
. accórdão: ~d:mittir ou não a ale: a da é ma teria de competen
cia do Con.QTesso, qne se acha hnbilitadc a legislar "sobre o 
1'rocesso e a organiY.ação da Jus f: ~:a Fe1er.a:l" (art. 34, § ~3, ~ 
art. 55 da, Constituição)". · . . · · · · 

"Nossa lei fundamental não quebrou· a tradição do direito 
Patrio eom relação a. sernelhame :q1ateria, ' nem vedou · o . qu~ 
: - . : ' " 
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entãn ~ra. tamhem pP.rmit.tido r.0 : paiz cuja Const.ituicão ser
viu de modelo á nossa. Nos Est.acos tTn!dos, havia· alçada na~ 
Cortes federaes inferiores, send) . C: e 2.000 dollars .a principio, 
mais tarde. de 5.000 dollars; e !':·ta era a situação ein 2.1 de 
fevereiro. . . 

"O art. 59, n. II, da üonstittlição da Réptihlica, não declara 
QUe semore é licito recorrer d"l.::; sentencas. proferidas · peloil 
juizes c tr ibnnacs ('o que declara que os recursos são para n 
Supremo Tribunal) . " , 

"IH: O accórc.lão tambem invocou, em demasia, o Di reito 
da grande Republica em um po::~t:> que não estava em causa: 

· disse que o Congresso Nacional podia ('rear "uma instancia 
intermediaria 'entre o Supremo Tribunal Federal e os ju ir.e~ 
infet•iores. ~i as circPmst.ancias o exigirem", e que foi· "a lei 
de 24 de setembro de 1.789" a 'Crimeira. lei· sobre a organiza
ção judiciaria da União - que r.reou a alcada e as Circuits 
Courts, como instancia . interm,dim•ia . entre os Districts 
Courts e " Supreme Court.'' 

"Ne~!':a demasia não. deve o Supremo Tribunal Federal in
cidir ago~a; mas eu não· posso d~rxar de assignalar o equivocu 
ê o .anachronismo de mâ.is de um seculo que cnntem o vene
J'andn accf>rdãti de 1895. decisão que ha constituído. sempre 
'o principal argu.mento dos que "'lstentam que o a!'t. 5°, n. ll , 
da Constituição da Republica. o~>:·mitte ·a creacão de 1~ma 
instância intermedfa'l'ia entre Qs Juizes · de secção e o Snp1•em r; 
Tribunal. . . · 

"A leitura desse acc6rdão induziu a enganl) esses propu
gnadores·. n_:tuitos rlos quaes gosam justo renome, convencen
do-os de que ·semelhante instancia existia nc.s iEBtados Unido:>. 
@ando foi . elaborada a nOSSa lei fnn~arnf'nl al . NÃO EXISTI.'\ 
~l':I'IL'ÕTA'1'"'N'M-: 'nE 1 a lNSTANCIA: Sómente depois ·de promul
gada -a nossa Constituicão fo.i que .na ReJ)ublica Nort.e-Amr.rJ
cana se institti'iram. tJelo JudiC1.fl""'! Act. de 3· de marco d!~ 
1894 as -Côrtes. da. A'ppellaçiío de Circuito. como instanr,ia in
tel'wediaria, tendO o Congress~ competenaia para tazel-o (con
trariamente ao que succede entre nós) E>m face do art.ili?:o 3". 
s·eeção 2• § 2", da Constituição .ri:quelle paiz, que dispí')o o ,;;P.
guinte: "Em tl)das ·as causas r••lativas aos emba~xadore;; 0 11 

outros ministro~ pub1icos c nacpellas em auc fôr parte um 
Estaiio, o Supremo Tribunal e-x~>t·cerá. JU?'i.sdiccão rn>f.t•ativa. 
Em t'lda<> n~ m:ai . ., ~au.~a.~ acima entLme.rarlas (em o n. 1). •J 
.~uprci"ino Tribunal TERA' J'URJSD'"'C'ÃO ·de A?'PELLACÃo. . 

· "O autor do d~creto n. 8-'18, de 1890, q:ue organizou a .rn;;
ti~'!'> '\'<'f'M"~"t l'R antorP.s .dl'ls urinciPilleS nro.iecfos .:la .Consti
tuição Brasileira e o legislador eonstituint.e conheciam per· 
feitamente a organizacão judicinl ia do~ Estados Uni~os ; . sa
binn'.~"n :olli h:->via. na 1• in~•:~ncia, de pa:- com o iuíz singn
Iar (District Judge). o qual julr,-ava as causas de direito ma
l:'itimo, as reclamac'Ges contra o ~isco · até o va.lor de 1.000 
dntlars. as fallencias, etc . ....:.....; h".\'Ía as C~rtes Federa.es de 

. Circuito (UnitP.d States Cir'euit;- Cnurts). inst.itnidas. como 
aqueHe, pelo Judicia.ry · Act, de 1789 e modificados em 1869, 
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competindo-lhes, - além da matcria criminal de pouca im
portanc.ia - o processo e o jnl::~o.li1ento dns causas da natu
reza federa~. os ' lif.igi0s enfrn cidadtins de Estados differente.s 
ou entre um cidadão americano I' um ('gtrangeiro. etc .. desd<' 
que o valor da demanda fosse sPN'rior 9. ·2.000 dollars. Conhe
ciam das questões em que tivc~.ff' inte"'esse o &overno, sem 
limítaçiin de valor. Sr>a alçada era de 5.il00 dollars. " 

... "Sabiam que, além desses tribunaes, havia nutro. tambem. 
de primeú·a m:srancia, qne :~roce><~a\'a e julgava as acçõe~ 
eiveiR com fnndamP..nto · em cnntraclns feilos cnt.1·e o Governo 
e os seu!-> forncceéf)res. o,; pedido;; c.!e pt~ J ·das c damnos coftt.ra 
o E;;tado. ele.: ~ Cil~·tr: dr: :··etlum.nr;;,..ç r r~ r n.,.t o f Claim.s ), 
composta de cinco magis~rados c oreada em 1855." 

· "Tanto das decLõcs do~ jui7.ec: de districto, como das de
cisões da Cürt.e de reclamações. todos os recursos eram intt>.r
poRtos directamente para a Suprema Cõrte." 

-"Desse typo de organização judicia.ria se afastou o de
creto n. 81.!8. d!! 11 ,de 011t.ubro fifl ·18{10, prefm·indo in::,-pirar- :;:f'. 
na origa~iZat\ãü argcnt.ina do 18S2 c 1883. 'bil-r> bem. na cx

.posicão ele mnt.ivc;R, o ~1ínist.ro da J~1st.ica do Governo P:rovi
sorio: «Na Confederação Argentina, cuja moderna organi-
.zação judicíaria foi inst.ituida pelas leis de in de oul.uhro de 
1882 e i-'1 de ~ctemb1'0 de 1 SR3. cada ])l'Ot'incia con.sNlw: 1trnr1. 
secç(to :iull.ir..ial com. ·um stí j1ti: . .. :X a organiza'"ão Quo YO~ 
aprescntr., APAS'fA:-.10'0-:ME DO lVf.ODELO A?>fF:R.tCA"'O, instituJ trm.a. 
ser.ção j?{dfcial era t:ada ·Estado, a.~sim. tmnbr.m. no Districlo 
Fnderal,, COM u:.·r S(í Jutz, lCi\do a sua Mklc na r espectiva ca-
pital.~ · 

"Em 24. de maio daque11e anno a commissão àe cinco ju
risconsultos entregava ao Gnverno Provisr:il'io o (Projecto de 
Constituição:~>, no qual, em a part.e referente ao mecanismo 
do :Poder Judiciarío, segnia. orientaçãt) qne o decreto n. 848 
11ão adoptou. No 1'eio da Commissão. prevaleceram, neste par
tiC11lar, .as idras do prnjecto em separado, de Rangel Pnstana. 
e Santos. \Vemcc1;:. que confr;l'írnm a e.f,s.izc.ç si1wulares <W 
trihunat?s in{e1'i01·-?.<:'~> o cxcrcicio do Poder Jndiciario na p?•i
mei-,.a in.çtancia. e afl Snpremf) T,..ib~mal. ~.lém da rompetencia 
07'iainaJ'Úl., em ·SCfllt.nda. ínstrm.cia, a com2Jetencüz · pm• appcl..: 
laçü.o . lnt.eronsla rlas sentença:; daqu r.Jics (art.<;. 129:.>.135). «An
Suprcmo·Tribnnnl, - lê-~e n<) arl'. 135. - l't)n. APPF.LL!'IÇ.:\o 1• 
a.OS OU('I'OS j ·tJ.iZCS OU f1 •ibunaes ifi.I('I'ÍO?' f:S .()RfGIN'ARI.\~fE:\"'Il'E, 
compete conlu.?r.e)• e âef"i.dú· tórla .. • ri..~ cmlNJ..~ , etc. 

" (Embora a redac~o de~;sP, dispositivo, os enunciados dafr 
mafnrias da"c<nnpc!.~Mia do !Poder Judirià rin e a distT'ibuic;.ão 
dellas pelo;; dive!'sos artigos 1nssem ~ucccssivamente soffrendo 
alt.erar.ão. o p~Jnsr.munrlr, {t~ndamental do art. 135 do projectn 
Rangel Pestana-~anto;; \Vcrncck mm.IJ{l mudou: foi sempru 
reproduzido que M iu.fzt>~ 01~ tribnnae.~ inferiores conheceriam 
OR1G!N,\l\T.\-:'.1BSTR de toda . ., as caus~:ts da com}>eteneia da. Jus
tiça. Fede'/'(1.! .~ nãr> c(lmm~n.l.idns P.m. pyimf!i•·a r. tt.n.t'ea instancfa 
ao Snnremn Trihnnal. e cst~ der.id1rin. Mbrn aqucllas causas 
POR MEIO DE RECURSO.}., 
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. . '. ~ 
"A Commissao não seguiu o ty.p\1 argentino; foi inspirar-se 

. na ConstituiÇão dos Estados Unidos da America. do Norte, ,onde 
~i)ino ficou · e'qlo!>to. exerci:irri a jurisdiccãO na-instancia in
ferior, a~ém.-dcs juizes d~ districto, ás C~rtes de Circ-uito e a 
(]lúrte de reclarnar;ões. · · - · · 
·- "Segundo· esse proj,ecto, o Poder Juqiciario s-eria exercido 
por um Supremo .Tribunal de JustiÇa <~e por tantos .il,lizes ou 
tribun:tes fe.deraes · Çiuantos o Co~"""'esso creassel), «tendo em 
vis_ta a extensão do territor.io e ··. disseminação de po"{}u-

.. Iacâo e o numero mais ou meno.s proyavel 'de causas e que
stõe~ . (art~ 63). Deixando bem clara a .;:igualdade de cate
goria entre os juizes do systema singular e os ··juizes do sys
tema col!egiah, . desde as condições para a investidura e o 
modo de conferil-a~ · até · a competéb.cia- ji.trisdiccional, o pro
jacto di.íspunh~. co:qJuntamente para-a'rnl:\os, - em um mesmo 
enunciado com relação . a todos, - coino méras ·modàlidades 
que eram da aut.orii:lade judiciaria incumbida de proêessar e 
julgar, em primei!'.o · giáo, as que~tôes e as c;t.usas perten
centes . á .Justiça Federal.· E' o que mostram os seguintes ar-
tigos : · 

' . 
~Ar.t. 65. Os ju izes fetlel'aes, «singulares~ 'ou <!:Collect ivos»: 

serão eleitos pelo Supremo Tribuna,l, «dentre os cidadãos que 
tiverem mais de quatro annos ininterruptos no exercício d:t 
magistratura on da advocacia. ~ · · · · 

«Art. 64. 0-~uTJremo Tribunal de Justica se ·comporá· dt': 
.15 membros* nomeados -pelo Senado da União, ~tdentre os 30 
juizes federaes mais antigOS» e -jurisconsultos de comprovada 
illqstração, não podendo o numero destes exceder ao t erl.}o dn 
numero total 'dos membrps do Tdb1.wal.~- . 

<Ao art. 69 .. CompeLe aos ~uizes nu tribmlaC~ I fcderaes 
a~idit: a)· as qú estões entr e os cidadão~ e· Q Governo Fe
deral, ou a.s dos Estados, oriundas de violação de preceito 
constitu'cional O,U de "leis fcderaes; ·b ) aS recJamaçÕeS OU líti
SiOS dos estrangc_irqs que ~e - basearem, qti"er em contracto!> 
·celebrados C!>"m· r:> ·Governo Federal ou dos Estados, quer em 
tratados e éonvencões· com as nacões estrangeiras; c) as _que~ 
sU~es so~re p:r~!!~S e r~presas e, e~ geral,_·as de orde:rq civil ~ 
criminal, basead:i.s no direito internaciona1.'l> 

"A 'segÚnda. instancia competeria "e:x:clusivaménte ao ·Su
premo . Tribunal de Justíca, que, .além · dessa funoção, pro
cessaria e julgaria, origin.nriamente, as causas 'e questões de-
termill:ada~ no ar.t. -í8, n . I: · · - · 
. : "t~t . 48 .· Ao Supremo Tribunal de JustiÇa compete . .. 
TI . Tóroar conhet!imento e julgar «em · gráo de recurso a~ 
questões que .forem resolvidas pf:llos juizes -ou tribunaes fe-
dera.es e as d e que trata o ·art. 7u'.."l> · 

· "Q ·;~.rt. 7Q referia-se ~s decisões da justica dos Estados 
rP.&rJeito · a '~abea,s-corthts, crimes politicos e ' questões sohrr. 
l'!'lPoliQ de . estranngeiro, ão estanc"j.ç o caso regulado ~m tra-

: ta4o ou convenção~ .. · · · 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/00/2015 10:3 1 +Página 75 de 99 

SESSÃO E:.\1 2>1. ))E DE7.E:>iBRO DI-: 1020 

"O projecto do Governo Provisorio publicado :pelo dMreto 
n. 51~, de 2~ de jUlho ~e ·I~Hg, manteve, no que concern'! á 
mater1a erp apreço, as õtsp<~sic;oes do projecto da Cornmíssüo. 

'~Éis as respectivas dis:posi~ões: .. 
«Art. ti.i. q Poder -Ju\liciarh d; ·união t.~rá por or~ãos 

um Supremo Tnbunal Federal, .com séàe na Ca.pital da Repu
:?Jlka, e tantos jnizes e tl'ilmnaes lederaes, rlist.ribuidos p!?lo 
-ç;a.iz, quantos o Congresso cren.r .» 

"Art. 55. O Supremo 'l'ribunat Federal oompor-se-ha de 
i f> juizes, nom'='ldo:> na ft)rma do art. 47. n. 2, dentre liS 
n·i.nta juizes federaes mais antigas e os cidadãos de notuvel 
saber e reputacão; elegíveis para o Senado." 

"Art. 58. Ao· Supremo Tribunal Federal compete, julgar 
e ~11 [J'l'do de recurso, as CJU-eStões:. r~:soZvida.s pe~os j.v,i;es e t1·i
l unaes federaés, assim como as d.t que trata o presente ar-
tigo, § i" e o arL 60.:~> • · 

''O décreto n. 914, qe 23 de outubr.o do anno oitado, que 
a!terou o .projecto de 22 de junhu, nenhuma modificac:-ão fr:;; 
em relação ao Poder Ju.diciario, no ponto em questãO.» 

"·Na Constit_uinte foi apresentadauma emenda que se coa
dunaYa com o peu~;unento do. :pr(•.iecto, melhol~ava-lhe a te
<.::hnioa, tornando ainda mais precís0 o pensamento de dar to.nt'; 
aos· ;juizes singu.la''f{S com.o dos tribunaes o caracter de .iui1•?s 
de 1• grá(). $ss-a .emenda, appro·vada na sessão de 18 de fe
vç~eiro âe· 1891, e em virtude·da tlUal ficou substituída a pa
lavra <Ulecidir», no p'rincipio do art. 59 do .projecto, pelas -pa
lavras «processar e julqa:r», incorporou-se posteriormente an 
flrL 6,0, princ;i:pio,· da .Constituicão, cuja rcdacção veiu a -;e-r 
n ~eguint~: Compete aos j1tizes ou 1'1-ibunaes federo.es .'JJ'I"ocesstlí 
e jul(Ja.r. '' · 

"As· causas e questões cujo processo e julgamento a Con
,;:tituição <la Re:publica conferiu aos jui;:;es e t~·ibu:~aes int~
~·ünes .podeni ser distribuidas áqw~IIes o_u a estes segundo (l 
critl;'rio do valor; ou segurido o· criterio da natttr.ezo. da m_,t-

/ f.e!'i:l, á setpelhánca do que havia 110s Eslados. Unidos quan.io 
foi elaborada a nossa Constituição." 

"Si a interpretação gramm().tícal do t~xto do citado a.rt. 59 
11. 2, e do art, GO, P).'ineipiü, co11duz i_rresistivel~ent.e an 
mt~~mo sentido qu,e venl1o suste:z:Jté<ndo a wterpretaçao tden
lr;yiCa tambem impõe esse resultado com força invencivel. 
•Juer · se lance mão do elemento susthcmatico, quer do ele
mento historico, qM deixo exposto." 

'"{l' elemento "historieo" comprehende não só as origens 
da dispo:sição no paiz que a decn·elou, as discussões que a 
l'l:'.speito ahi se déram, os 4-trabalho:'l .preparatorios», como tam
i'~m as «fontes inspiradoras:~> crystallizadas no cor.respeetlvo 
dir{:.ito de outras nações, ou oocpostas nas obras dos juriscon
sultos patrios ott estrangeiros; consultadas pelo legislador." 

·"A vontade do legislador apparece .então com a maior clac.. 
XF!Z:l E" OS mOtiVOS da l•Ji ficam f.lel·.~·eitaJnente conhecidOS e ex-
pli"Cados." - · · 
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"O caso presente· vem confirmar que "a origem historica 
da:> Iei!'i é .D mau; rt·l.lt·•·r.f'c auxilio ·para interpretai-as.» 

' E', come; ·i',!- vt:, I•l'l:f'I<"'.<:a, para a elucidação do caso em df
baLe, a eonlribull.:ão (]].1~ acabo de ler, pelo destaque em qt.;e 
.põe a hislcJria · cón.,tílm·i,.:--nal" da orh"anização judiciaria, toda 
P.lla eon:ra.ria aos tt·ihlJVa~,.; regicmaes. . · 

Nãl) no.S parece ncc·E"·ttnvl'l -ti:~ brilhante exposicão apena:-1 
a -parttJ c-ú:: •flllJ su~tcnte.. a cc.u:-utucionalidade da alçada, que 
11sta propria tentativa de c·t·eaoão de tribunaes regionaes, com 

· deeisõe.:; · :rrecorrivci!> r·H· cincoenta contos, bem mostra a 
quanto lc-varia. · 

'l'od ·~ (]uanEo,; ter·rri .:th tentado a conveniencia das alr'l
das cogitum St:l!li•re d'; r<'~u,:.r.s de pequeno valor qu,e não conJ
Dortariarn grandes delongas nem grandes despczas e cuja de
cisão P.m urna sô inslancia. não acarretaria em regra prejuiz.os 
:;Ta\ es. São estas as razões que teêm amparado o instit.uto : 
mas a fmporLancia pecuniaria de um pleito não .póde affech"1r 
as garantia!' a serem asseg·urada~ aos lití!!"ltntes, até porque 
fiara muitos um pleito considerado, em. absoluto, de pequeno 
val·11' :.>•~d~ ser: . de grande· importancia; devendo-se n()tar, 
ainda, que, :·elativamente a interess-es de pouca monta, podem 
ser résolvidas graves · questõe's de direito. · 

Mas, a crea~;.ão dos h'ibunacs r·egiona'ds, com a alcada de 
.cincnent~ co;,1l0s, :nostra bem a elastícidade que se ·.p.6de :iat• 
á doutrin:l e mw poderia ~>lle inutilizar completamente o Su
premo Tribunal, como tribunal de segunda instaneia, limi-· 
tada, ePmn fica, pela emenda do Senado, a ·acção delle, que ~ó 
excep(!Wna.\mente runc~ionará nesse caracter. 
. 1~ note-H: Gll"' o saudoso Campos Salles, na alludida ec.~ 
posi~ã@ de m•ili",;,,;.;, depois de alluáir á instancia unica dos tri
bunâ~s de conunercin de Zurich r Gen~bra, não acceita c5~c 
systema, ~alieni.andn a neMssidadr das duas instancias. 

DP.s~.Jaria, St•. Pl'l'-Si(l:·ntc.,. adduzir alguns outros argu
mentos eoi;J.tra a rrr••.h'•·ta•ia reo1·ganizacão da· Justiça FederaL 
mas a hora está terminada, e. outro>: .iá o fizeram com granrl•: 
hriiho o tnaior ·clare~.:a. tb'i:o as,•oiados geraes) . . . 

Termino am!i fa1e·ndo YC•i o:~ ·I ara que, bem msp1rada <'. 
Camara. mantendo voto anterior, r·ejeite a emenda.' (Mu·it:r 
TJeu~)· mltito bem.)·' .. 

·Encerrada 13- discussão unica da emenda mantida peln 
Senado aü pro,iecto. n. 611, de 191gr, da Camara, fixando a 
alça<! a dos juizes federaes. . ' 

o Sr. Presidentf~ - Esgotàda a hora da prorogar;ão, vpn 
lHva:nbu a sessão, designando para a sessão nocturna de Jl(l.J c, 
:ís 20 horas ~ 31) minutos a seguinte ' 

OlliDE:.\1 ·DO Dl.\ 

Continuação da ·votacão do pro.ir.cto n. 25i, C. d~ 1920, 
orcando a Receita Geral d.a Ilenubli~a. para o exercicio de 
·1921; com parecer 'da Commissão de Fin.ant;.a~ SQQre as e:mên~ 
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das apresentadas (emenda n. 25, do plenario e seguintes) 
( 3~ discussão) ; 

Votação das emendas do Senado- ào projecto n. ·100 C,· 
de 1920; da Camara, fixando a despeza do lliiníslerio das Re
lações Exteriores para H~21; com parecer da Commissão de 
F.inanças sobre A.- emendas (vide pro.ieclo n. 1()5 D, de :1120) 
(discussão unica); 

· Vótação do projeclo n. i:i89 G, de 19:?.0, estabelecendo as 
condições a que se devem submctter os estrangeiros resi
llcnt<:s no Brasil para o fim do obterem titulo de natul'ali
i:ação; com parecer da Commissão de Const.it.uit:;ão e Justiça 
:<obre as emendas apresentadas c sub-emendas da mesma 
Comrnissão (3u discussão); 

Votação do projccto n. 610 A, de Ül20, do Senado, abrindo 
n crrdito de 40:616$, para prigamenlo á .Confederação Brasi
ll~ira de Desportos, ua. quant.ia por ella adeantada para as 
dlympiadas d:) Antuerpia; com parecer favorav.el da Com-
missão de l!'inanc-as (2• discu5são); . . 

Yotarão do requerimcnto do Sr. Mauricio do Lacerda 
-:--'bc·e o projooto n. 710, de 1920, reformando a lei de promo-' 
c.;i)c~ IJI) Ex.erdto (2• discus::;ão); 

Vot-acão do projecto n. 70!>. de 1920, mandando contar 
l r~mpo de servico. para n .effeito de melhoria de rei'orma, ao 
t• tenente machinista reformado da Armada, Henriqu-e Paulo 
:Fernandes: com substitutivo da Commissão de· Finanças (2~ 
rlisr:mssão); , · 

Votação do projccto n. 708. de :1.921[}, abrindo o credito 
ele 1.803 :6~15$062. pa~a pagam'cnto de encargos a:ssumid01§ 
para- installacão de rabrJeas de sóda caustica; com votos em 
.;~:para<lo dM Srs. Oct.av10 Roc~ha e .Josino de Araujo. (2' dís
cu~são); 

Votaçfio üo projcclo n. :Ht9 A, ele 1920, autorizando a 
promoção ao JJ(JSto de segundos tenentes dos tz·es sub-ajudan
lt'i' machínisla:::: qur~ não comr1letaram o t-empo exigido pela 
!ri n. 3-.ftH, Je 1918; eom parecer da;; Commissões f.le Mari
nha e Gunl'l'a tl rJ~ Finanças, opinando para que seja desta
rnda a emenda ap1·csentada (vídc projccto n. -i-U> B, de 1920) 
(34 CÍS0ll~~ã~); ' 

- Vola[)iio do projecto n. ô7:L, d{~ 19:!0, abrindo o credit.) 
e:;p,~cinl d~ 50. 27~$927, vara pag-ament.o a Romualdo f.le Souza 
l\'ldlu; -com pat.·er·~~- d~ Lommi!c'são de Financai;, opinan-do por 
que se,ia. desta••ada a emenda aprt~;:r.ntada (vidn projecto nu
m,~ro ü71 A, de ·J!)201 (~· úiscussão); 

Votac;.ão r1o rwojet~to n, i05. de 1920 (redacção da em~nda. 
approvada e dest<h~ada uo projccfu n. 5!.l6, dr. 19+0). abrmdo 
o credito de !tOO :000$. pat·a ·j\agamentv do ptedi(,~ d~ AS!:Ct
ciaciio Commercinl da Bahia (disc:ussão especial); 

Votação <lo pro.i ecll) !1. -i-56 ~\, de ·1020, mandando rcvigo
!'ar o crce!ilo aberto pc!o ~et:reu) n .. '13.641, de i~Hl; ~m pa
recer favoravel ja Commtssao de Fman!/aS (1~ dJscuosao); 
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.Votat.ão d() projooto n. :!.67 A_.. de i920, elevando o nu
mero de mr.àicos da Assistencia a ~\lienados; com parecer fa
voi:·av~l das Gornmissões de · Saude Publica . c de Financas (-in 

• v 

Vóta~ão do projecto Ii. 273 A, de 1920, creando ·o titulo 
de. professor adjunto nos In.stitutos de Ensi-no Superior; com 
substitutivo da · Commissão de Instrucção PUblica · (i• dis-
cussão}; · 

Votacão rJo · pro,jecto 11. 6&9. de i920. abrindo o credito 
e::pecinl . de 22 : !100~, para pagamento a ·Vicente dos Santos 
Ganer!'O & Comp . (2n discussão) ;. . 

Votacão do pro,}'ecto n . . -iH, de 192Q, âbrindo o credito 
su.pplemen lar de 150 :000$, ouro, ti verba ti" do oroamento 
d<d \Unistet•io das· Relações Exterior~s (2n discussão) ; · 

. · Vqt.ação -·do p~o.]ecto n. 67'8 A. de 1920, éon~edendQ fran
quias postal. lelegraphica e telephonica, nas linhas officiaes, 
aos membro5 das. :Mesas das duas Casas do Congresso, Presi
dentes de !':nas respectivas· Commissões e directores de sua:; 
r.espectívas Secr~tarias;· -com parecer fa\'orav.el .da Commissão 
de Finanças e snh-stitutiYo da de Policia ( f" diSCaissão) ; 

Yotaçãa do projeeto n. 660 A, de 192·0', · mandando con
strUlr um-edificio para os 'L'elegr3phos na capital da Bahia; 
com parecer e emendas da· Commíssão de Finanças ( 1"' dis-
C'}-SSão) ; • ' 

,Votâéão do projecto n. ii3, de~ 192ü', ·abrindo os ·credito:> 
SUpplementares de 13 :289$890 e de 6':23~0 a consigna
ções do · RoSJ)ital de S . . Sebast~ão. (2"' discussão) ; 

Vo~ão do .projecto n. 7(17, de :1920, abrindo o credit(l 
de 90:000$ . . supplementar á verba ~· do oroamento vigente 
do Ministerio da Fazenda (2• discussão);; . 

Votação dó · projecto n.· 683, .. d~ 1920, . abrind·o. ó credito 
de H4 :655$<228, supplementar á verba 16 ... do orçamento vi
gente '·do Ministerio .da 'Guerra (3• di$cussão); 

Votação do projerito n. 575 C, de i92{)J, abrindo o credito 
de 4i :80()$,. para construeç.ã.o de uma linha. telegrapbica en
tre Piedade e Sorocaba e de .outra entre villa de Affonso 
Claudio e a villa . de Santa Th~reza (3"' discussão) ; 

. Votação do projecto n • . -649 A, de i'920, declarando de 
utilidade public.a a Asociação Commercial do IHo de Janeiro; 
com parecer . favora.veJ. da Commisão de 'Constituição e Jus-
tiÇa ( 1 a discussão) ; . . • 

Votação ·do prójecto n~ ÚB, de 1920; Codigo de Contabi
lidade Publica; eom parecer das Commissões Especial de 
Contabilida,de Publica e da de _.Finanças sob:re as emendas 
( a• discussão) ; 
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Votaf;ão das emendas d~ S~nado, ao projeato da Camara 
n. ~1:10 C, de 19i'91, reor_gamz::mdo o quadro de funceionarios 
Cl:'lS_ do Ar-s~nal (!e ~Iarm~;. com parecer favora.vel da com
mls~ao de Fmancas as refendas emendas {vide pl'OJc,:.to nu
mero 755, de 1020') (discussão uica); 

Votaq_5.o do projec.t~ .n. 2ft3 A. de :l9'20, autorizando a 
constr.uqao de um ed~ftc1o l)al'a os Telegr.aphos, Correios e 
Cplle~.;oorl;_t Federal de Bar-bacena; com parecer da Cornmis
su.o de F1ança:: sobre as emenda;; apresentadas (vide proje
do n . .2-i3 B, de 1920) (2' discussão;; 

"\:otação do pl'ÇJ_jecto n. 7·5,i, de i92G, abrindo o cr~dito 
especml de 3 :236$:;~57. para _pagamento· de vencimentos ao 
nr. Carlos Affonso Chagas (2' discussão); 

Votauão do p1·o.iedo H. 757. d·e Hl''20. a!n·índo il crc~ito 
t:special de '!.7 :65~138, vara })agamento á H.amh·o '!'eix~ira 
da Rocha (2n cUscussão); 

Votação do pl'ojecto Ú. H9, ue HJ~O, ab::Índo (' ::l·elrt<·· 
Lll! 10"1 :665$200 rara pa;rum~n.to d~ gratificação aos 2l!Xi.liarc:. 
nc cscriptà da Impren-sa Nacional (.2" disoussão); 

Votação do projecto 11. 750, de 19"20, abeindo o c.rrdito de 
GZ. :0:16$417, para pagamento aos herdeiros de St•vero rle Souza 
Codho (2 .. discussão); · 

_,r· 
Votação do projecto u, 695 A, de 1t12J, !)HJViC~0Dr;iandc 

::,obre o .modo de pag-amento das ~.:onsignacõcs àos funcciona
r!os publicas; c~m emenda d:J. C.ommissão de Fi nanc;.as { 1" àb
eussão); 

Votação do pl'ojecto u. 751,. de 1920, concwiendo ã viuva 
·: filhos menor::!s de Raymundo de Far-ias Brito a prnsão ue 
300$ mensaes; com sub::~titutivo dn. Commissão de Finanças 
(:1" diScussão) ; 

Votação dQ parecer n. 57, u~ 1920, rejei·tando a ü.Jdü:a;;.ão 
n. 7, de 1920., com voto em separado do Sr, PrLldt"nte de 
Moraes, conclui:Jdo pot• um projecto; pres~!'vando ;:~, vot:J.çilo 
do requerimentü do Sr. Celso Bayma (disrmssão uni:·:l); 

Votacã.o da emenda maCl'tida pelo Senado ao pro.ir.cto nu
n1ero 61i, de Hl'19, da Camara, fixando a alçada dos jUJze& 
feder·aes; com parecer da Commissão de Constituição o Jus
Hça contrario a emenda do Senado, n. 25, que esta Casa do 
Congresso man:e.ve por dous tercos de votos; votos er,l sepa
l·ado dos Srs. José Bonifaoio e Arlindo L-;oni; e pa:"l'!cer d~ 
Commissão' de Finanças favoravel ~~ mesma emend:l n·. 2;) 
(yidé projecto ~- 694, .de Hl20. pre~ed_endo_ a vot_:J.ção t'!fl reque
rimento do S'r, ElpidiO de Mesqulla; (d1scussao umca); 

. Discussão unica das emendas rejeitadas pelo Se-r.ado, ao 
IJrojecto n. 525 C, de i 920, estabelecendo as condiçõe~ em que 
(I cidadão álistado eleitor poderã, ser e~clutao do ah::tamento; 
eDm parecer d.r Commissão de Constituicã.o e Justiça '\Obre a:s 
emendas da Camara. {vide projecro n. 525 D, de 1.920); 
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Discussão nnic.a da emenda substitu.tiva do ·Senado ao 
projeeto n. -. 668, de 19~0, da Camara, providenc~aidr> sobre a 
óivisão das seeções eleitoraes no Districto F~deral; er,m pare
cer favoravel da Commissão d<l Constituição c Jusliç'l (vid~ 

. projecto n. IÔ68 B, de i920). 

r r:.evant..a-se· a scsruo ás p horas c 45 minuLos. 

t;5~ ~ESS.\.0, :EM !H-DE DEZ:E.MBHO D.IC ~920 
(Nocturna) 

l'R.E81PE:li\CLl DO$ SRS. Jl}V.EXAL L.~~L'un'JNE, 2'> .SE'iPJ:.'T.\UtO, .E 
BUENO BRANDÃO, PJl.ESIDENTt: 

A's 20 hora.:> c 30 minuts comparecem os Fr::i. Bueno 
Brandão, Arthur Collares · Morein, Andrade Bezena, Jm:enal 
J .. amartine, Annibal Toledo, Octacilio de AlbuquP.rque, Costa 
Rego, Dionysio Bentes, Bento de Miranda, Prado Lnpes, Agri
'Pino Azevedo, Rodrigues l\iacha:do, Arman.do- · nurlamaqui, 
liermino Barroso, .Thomaz Rodrigues, Vicente So.boya, Tho
maz Cavalcanti, Osorio de· Pafva, Frederi-co Bor·ge.s, Alber to 
M.aranhão, João. Elysio, Gervasio Fioravante. Alexandrino da 
Rocha, Pereira de Lyra, Deodato ,l\1aía, Pires ÚP Carvalho, 
Uhaldino de Assis, Pacheco 'Mendes, ·· Seabra Filho. José 1\fa-

. ria. Eh>idio de Mesquita,. Eugenio Tourinho, T.<\::io Velloso, 
Manoel Monjardim, Heitor de Souza, Nicanor ~ascimenLo, 
.Mendes Tavares, Vicente Piragibc, Norival de Fro.>itas, Lem
grtiber Filho, Manoel Reis, Buarque de Nazarl'J.h, Ramiro 

. Bra-ga,' Verissimo de Mello, José Alves, Jo:sé Gor.~alves, Au
gusto de Lima; Albertino DI'ummond, Matta .!\!achado, Ri
beiro Junqueira, Rmilio Jardim, Amercio I.opes, Senna Fi
gueiredo, Od'~lon de-- Andrade, Fl•ancísco Bressane Lamounier 
Godofredo, FausLo Ferraz, Moreira. Brandão. Ra'J 1 Sá, Fran
cisco Paoliello, Waldoíniro de Magalhi!es. Jayn.f' . Gome!', 
:\laor :Prata. Vaz de MeUo, CamBio Prates, Edgal"do da Cunha. 
Carlo.s Garcia.. Ferreira Braga, Barros Penteado, -Cesnr Vet'
gueiro, Marclino Barret·'l, Palrneirn Ripper, Rodrigues Alves 
Filho, Pedro Costa, Car~os de Camps. Arnol[lho Azevedo, Oh~
:;ario Pin!o. SP.veriano Marques. João PerncU.a, Eilgenio Mül
ler, Alvaro Baptista. .Toão Simplicio, M<m;nl de Escobar, 
Octavio Rocha e Domingos 1\fascarçnha.s (S·'t). 

O Sr. Presidente - A list.a de presença accusa. ·o com
pare-cimento dn 8·i Srs. D~p11t.ados . 

Abre-se a sessão, 

O Sr. Octacilio de Albuquerque (4• Secretario, seMJindo 
de 2~) pz·ocedP. ti leitura da tH\ta da sessiío diurna da hoje a 
tjus.! é, s<>m observaoões. approvada. 
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4 Sr ·: 'Presidente '-' Pa.siia-sc .á leitura ao expeaienie. 

o· Sr. Arulibal Toledo · (3" S.ecretaJ•ia1 set~indo df:. 1·r P,L:o~ 
cede á taitura d_o segu1nte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Ministc!rio, dos Negocios <.h.\ Fazen<h, de 2ft elo ~or~ 

r ente, enviando a seguinte 

?tiE~SAGENS 

SenhDres Membros (]o Congresso Nacional - ficmettem:Io...: 
·vos :1 axposír;ão do l\EnísLro. tla FazeDQ'l.l. sobro a neeessidad~ 
:tlc: um ~:redito e&pecinl de 33 : 120$77\i', pan:'a pagamento do .que 

· t\ "rlnvlõo á D. !rene :n .. rr(;ira .. em virtulde do sentenç:~- j udi
f;iax·ia, tenho a honra. de V()S solieita·r a competente autm:i
:zacão para abertura do alludtdo c,rC:dito . · 

Rio do Janeiro, 20 (l:o deiernbro de 1'9?0., ,.._.., E'"'it~w 
Pessúa:. · 

A' Commissão de Finanças. 
Do mesilio roinisterio de igual dafà, remettendo <lou.s ~os 

r~s'pect.ivos autograpbos devidam~nte sa.nccionados, da re3o~ 
rw:ão do Congresso Nacional. abrindo o credito especial de 
~O :239$060, para -pagamento -de juros de m6ra. devidos a.o Dr •· 
·~\mlonio Angra de Oliveira e a D'. Francisco Borges Mont~iro, 
~ela li<Juid(\(ião forçada da: Est.rada le Ferro Oeste de Mina~.-
:\.0 Archivo, enviando-se -qm do.s autographo ao Senado. 

"01:> ·Ministerio da Justica o Negados Interiores, remeL
fcndo dous ·od·os r espec.tivos aut.ographos devidamente sanocio
;nados. da resolução do Congresso Na-cional, aõrindo o credito 
~spen)a.l de 100 ;000$~ para pagamento de dcspezas e'ffeetuada::: 
vor conta -do. consignação ({Conser-vação, a ccrescimos e reopa
l'Os dt;> odificios et.c.'ll, da verba n. 30.,, do art. 2" da lei de 
0!'1;amcnto do e:s:ercicio d(\ i9HJ •. ....., Ao :Archivo, enviando um 
do~ autographos uo Senado. 

Do mesmo 1\liniste"Cio e <le igual datai enviando as ·se_.. 
guintes · . 

I::I.IFOnliÚÇÕ.ES 

E:cn1o. St·. ·:~.· Secrata:do da camara ôos Deputados ....
~m l'esposta ao orficio n. 526, de 20 de novembro ultimo.
ü~nhu a. honra de passar ;is tnãos de V. ~~· as. ~nform~õ~s. 
mn cópta, do g-eneral commat?-danta da PohcJa l\f1htar d~ D•s
iril:.to Federal, ácerca do proJecto que regu.Jn: o. preench1mento 
dal> vagas que se àerosn no qua-dro da offn~1ahdade Jo Exer-. 
cito, da Arrnadâ e da Br~gada Policial, cu~pr_i_gdo-me levar, 

c. -.·vQl. n. -m 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/00/2015 10:3 1 + Página 82 de 99 

ao conhecimento de V. Ex. que, á vista'.<las ponderacões do 
commando. daquella corporação, este ministerio julga ~ pro

. jeclo i'nopprluno. 

Reitero a V. Ex. os meus protestos de alta estima o 
consideração.-Alfredo Pinto. 

<:ommando dá Po1icia ~Úlita.r do Districto Federal- N. u 
Quartel General, 18 de novembro de i920. 

Exmo. Sr. Dr. Alfredo Pinto Vieira de Mello, Ministro di 
Justica e Negocias. Interiores-Em aviso. n. 1.867 de 2,í de 
mez findo, V. Ex. enviou a este .commandõ, afim de ser in
formado na parte relativa a esta cor'Poração, o avulso do pro
jecto que regula o preenchimento das vagas que se derem no 
quadro dos officiaes do Exercito, Armada e da então Brigada 
PoliciaL ·Cabe-me informar a. V. Ex. que actualrnente existe 
no Congresso Nacional um projecto de promoção, digo, pr'o
moções, exclusivamente ·destina-do ao Exercito- e que foi ela
borado, em virtude da disposição existente no art. iO rl..a Lei 
de fixação de forÇas,- por uma commissão constituída de par..: 
lamentares e militares. Nesse projecto, as promó~A3es serão 
feita em quatr() datas do anno : 24 de fevereirO, 24 de maio, 
7 de setenihr·o e 15 de novembro, a antiguidade é contada pelo 
tempo de serviço effeetivo, não c.onstituindo por si só direito 
a accesso, e sómente quando satisfeitos certos requisitos, tem 
direito á promoção :o official que attingir o numero um da 
respectiva escala, digo,. da respectiva clas~e. A' vista disso, 
julgo que o projecto apresentado pelo Exmo. Sr. Deputado 
l\lendes Tavares contraria as disposições da futura «Lei de 

. promoções. do Exercito ~. a que acima alludo, apresentand~ 
unicamente a innovação da ·q; obrigatoriedade de contar-se a 
promocão da data aa abertura da vaga, pois que a disposição. 
telativamente á promoção dos officiaes que, por occasião da 
.falleeimento, tenham a ella direito em consequencia de vaga 
aberta, já se vem praticando em virtude de varias aooórdão~. 
proferidos pelo Supremo Tribunal Militar. 

Saúde e fraternida·de.-Gener'al José da Silva Pessúa. 
/ CÓnfere.- A. da c. Laquintine, 3° official inlerino.- .~ 

flUem fez a requisicão. 

O· ~r. Presidente - Está. :finda a ·leitura do cxpedienl.o. 

O Sr. Augusto de Lima. faz diversas consi<fcrMõcs l'••fl'4 

rentes ao asgumpto tratado na hora do expediente da sessâQ 
di.urna, pelo seu coll.ega de bancada, Sr. Matta Machado,. 
r~pondendo a d!yersoª topicos do .l!l.es~o discur~o .• 
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. O SJ;'. Veiga Miranda (•) - Sr. Presidente en1 primeiro 
Jogai', vou pedir uma recLifícação ao que saÍliu :publicado 
]1oje, no orgão da ~a, quanto lli um aparte meu á oração do 
Sr. DepUtado Armando Burlamaqui. · · 

s. Ex. dizia: · 
c Estou profundamente admil·ado <la -'intl'ansigencía d·o· 

meu nobre amigo ». · · 
Re::q>ondi em um apaiLe, que figura na fo1lta official 

assim: c Tem motivos para. isso», quando o· que disso foi; 
~Tenho motivos par'a isso, pois dcu:..se uma falta de fealdade.~ 

~-Tem m9ti"iios para isso ", seria mesmo inadmissivel .que 
eu dtssess~; em to<lo o caso, para evitar que me seja attribuida 
uma phr.ase completamente .descabi-da, nao quero <le ixar de 
fazer uma pequena. rectificação. Aliás, o equivoco é de todo 
o pontn desculpavel da parte da t.achygrap'hia. a cujos eximios
profissíonaes nesta Casa todos .rendem a · devida justiça., 
(Apoiados .) O il!cidente se passou em um desses momentos de 
grande sussurro, em .. que se trocavam multiplos apartes o 
havia. mesmo certa agiia<:.ão em·torno do ora-dor . Sou o prí .. 
r:~eiro a reconhecer. com os meus collcgas. que aos tach:r.gra
phos da Cama:ra não se podem regatear lbuvores. pela ·fórma.: 
por que; nesses instantes de verdadeíl'o turbilhão. de frene!:i 
no recinto, desempenham, com calma, com sei'enidade, e prin
cipalmente com grande I!ericia, a sua diffícil ta1·efa. (.Mu.it() 
bem; apoiados.] 

:0 que, entretanto. roe traz á tribuna ê, principalmente o 
a.~sumpto sobre o qual~durant~ a ~essão do dia cu ~avi_a -P~
útdo a palavra, para uma exphcaçao pessoal. Essa e;tplJcaçao 
se torna índispensavel, porquanto, ·apezar da insistencia com 
aue em todos os debates, ao redor da emenda 23, affirmei que 
era inspirado sempre pelos . sentimentos da maior syrnpathia 
para com o disposto naquella emenda . .. 

O Stt. ARMANDO BURLAMAQUI- E eu confirmei. 
o Sn. VEIGA ~{lRANDA- .•• .de haver demonstrado <IUG 

rt])cnas qu~ria accontuar uma: discrcpancia, quant.o * maleria d_a 
);e l'esusoitar, em emenda ao orQafnento, um proJec!,o de le1: 
a.pezar disto, não f-altarão if!Sinuações quanto :i . animosidàde 
de minha parte em relat;ào á Cruz Vermelha. Brasileira. 

O SR. ALAOR .PRATA- Não ser'ia possível que V. Ex. u ... 
vessc esta animosidade. l 

O Sn. VF.:IGA MIRANDA - Devo re·feri'l' á Cama.~3 que. 
t~omo jornalista e parlamentar em S . Paulo, esforcet-!lie o 
mais pos~ivel pêlo engrandecimen:to . da Cruz Vern.:elha, a 
pon:to de haver merecido daquella iostltuiçã_o o diploJ!la do 
~ocio benemeri:to, que guardo entre os pape1s que mlus . ca
rinhosamente me tocam ao coração .. Fui sempre, e contmúo 

_r) Não foi. revjs to pelo p_rador. 
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~ se-r. ún; ~ri:.husiasla do trabalho admirave:.I das .senhoras da 
Cruz · Vermelha Brasileira, · leyantan'do ho·spitacs,. procurando 
soccorrer lodos ·os necessitados. mesmo em tempo de paz. A. 
Crm~ Vermelha j á não ~ mais: a institUição quo surge como 
n procellaria, só por occasião das tempestades, do derr~~
mcnlo de sangue da ·guerra . lElla desempenha sua m1ssao 
1nesm.o durante a. paz, organizando escolas d e enf~rmeiras, 
(!spalha.ndo o bP.m a mancheias. 
· Quando. Sr. Presidente, na tramitação do projecto. 't·'íS, 
cu nl(} lembrei de aprescnt~r uma emenda, nunca poderia ima
ginar ·que esse simples acto de direito parlamentar :fosse occa
sionar os incidentes· que aq~i se deram durante a vot~ão da 
:RcceiLa. Ao offerecer. tal emenda, cu a justifiqUei lons-a
mentc, demonstrando o meu enthusiasmo pela. providencia 
:i"avoravel á Cruz Vermdha. E se assim não fosse, se não TIH! 
:wimasse a boa vontade, a..sympathia, que reiter o sempre, te
ria pe-dido (IUe dessa l.Otel'ia concedida á Cruz Vermelha, .so 
destacasse u.ma parte, a metade, digamos, -para a outra in
stituição~ 

Ahi, sim, seria em prejuizo da Crur. :Ycrm'elha, porquo 
iria diminuir os proventOs quo ella poderia obter na ·extra
cção dessa loteria. 

~ãn. o . quiz fazer, .uenl . me passou 11ela mente fazel -u. 
Quiz, aproveitando a oppo.rtuni(!adc do beneficio a uma in
stitui~ão como essa, ].}Tó:porcionar tambem beneficio a outr;t 
que sempre me fallou na alma, como sendo ·uma. admiravcl 
cruzada humanitaria.. 

Somos um paiz, Sr. Presidente, onde a questão dt' . sanea-
· mento, da vitalidad'c da nossa popula~ão é magna e é .pr e
meútc . Nesta sessã() · legislativa discutimos o problema, 
ti brindo úredito·s larguissimos ao . Governo para trata!." do sa
:nmimonlo rural. para. melhorar· as condições ··hygien.icas dl~ 
.todos os nucleos de população. Haverá, senhores, em tal ca
l)it;u,lo, medida de ordem ;preventiva, tão natural como essa 
de amparar a iníancia '? Será. possível que alimentemos a il
Jusão de uma futura populacão valida e sad"ia, quando a in
:fan~ia é rach•it}ca;, quando a inf~ncia. estáJ _minada. _pelas mo
lcsbas, comba.hda pela ;falta de alimen~.ao? 

Não, Sr. !>residente, e~ o· primeiro passo é prevenir•, eon
Ü'ibuir · para · que esses entesinhos frag-cis sejam amparado.,, 
(\.ncontrem os carinhos que m ct·ecem:, porque · a cada um dcl
l•!s p crmittiremos que se forme uni: arca.bbue.o robusto, um 
(!Spirito são e cada um delles venha a ser um cidadão uW, 
cfficicnte, capaz; <I e clevat' o nome da seu . paiz. 

Não é. porém. o cas01,, unicamente do robustecimculo 
desses ,seres infantis, é tambcm o da· diminuição da mortalí
dado infantil f} da l:laU-mort.alicla<lc. 

· A insLituíeão para a qual pedi a concessão de favores 
ldent.icos úqnclle qucia. ser dado á Cruz Vermelha, tem exu
elàroentc · esse progr::amma, _ a seu VCT' superior a qualqUI!r 
outro:, que l~ o de evitar á. mulher gravid3. o s~rificio de seu 
filho, ~)ela !~lia de cuidados hJ:gieni~o.s e de alimentaçál>. 
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Esse instituto. mantém 'sel'viços ;,;raLuilo e ct·P. assistencia 
as -parturientes não só na Capital Federal como em S. Paulo 
~ em tantas outras suooursaes 1;>0r todo- o nosso territorio . . 

Além de prP.star ass.istencia :í. mulher gravida c de; lhe 
ministl'ar todas as noções indi.spensaveis para. a manut-ençã.o 
de seu esta<!<;> de hygidez, PI'Oporcioua-lht• ainda o primeiro 
mu:oval para o· rP.eemna~cído, cnsina-lh e a melhor· maneira 
de aleitamento, comba.tr. a alimenta<:.ãro artificial, .nefasta, 
dando sempre l~ mãl"s o ~stimulo e incilam~nto. l>a,ra. que 
P.llas proprias amamPn!i}m os srus -P•Jtir.cs; P., (J'uandn i:.w não· 
é possivt.'l, -0rganiv.ar Cr·a~r.hi's c ..:g-olt:;~.s -dl' h•i ll'». velando, 
dess'ar:tc_, quer sobro 1) na ... r.ituro, qul'r whr·•' o t't!ermnascido • 

. O St~. Zono.\STr.o Ar,\'Mli':."G.\ ~ :\. mor!alidar.h~ ha dt~ bai-
:rnJ; fatalmente. · 

O .Sn. V.EWA ·:'lfJn,\:-<VA - "\ mortalida-de ha de baixar. c-o
mo disse o nobre c~ollf!ga '{lor. l\tinus. dh;tim~to mec~ia;o, ~ .i:'L 
tem · baixado. Aí> estatísticas ~·dd~riciam quP- após a divul
gação dessos conhecimentn~. ryne a nati-mortati-dadc. quel' a. 
mortalidad4:! infantil, tem deixado dl' aprl'sent.at· aqurlle~ r.orf
ficientes que eram n~rdadc i ramente, vexatorjo.s ililra o no.s:<o 
f!:lÍZ •· · 

Fundamentando a minha <>mentia. ~e. Prcsi<~rn!.r, ~nu
merei .cJados a esse respeito, e enult-cei o traba.lho e a. dedi
cação (JUC tem mantido ;;empre, quer Q fundadoz·. CJU('r os nw
::iicos, quer as cnf~rmeiras do Inslituto de P ro lcc1;áo c A~is
l.encia á · Tnfancia do Ri li r.IP. .Tancit·o. qu<" não existo unica
mente. no Rio ;d~ Janeiro. mas ~m 1 odo " Br·::tsil, pelas i<uas 
~UCC·Ut'SaCS. . 

Or.a, i;omo tenho :dito, não havia. motivo .pat·a ·cousic~rar 
:lncompativel a concessão de um f!Wo~· a uma (lUh'a. :l~soda
ç-ão. Não pos;;o -co.ncP.bcs· <J liP :1. roncr.s:;ãn d r.- IOI.t•r>ia~ ao In;;U-
1 u t{l l\foncorvo vic,;;!<c p!·t•.i ud iear :t ·C-nnr.p;.;;:ã(~. de lotPri a,;.; i 
Gruz Vermelha Brasileira, llOis o eamp•1, rH!SSil paiz, int'clíz
mrnt·c. (; de UJtna rccept.ividadc granel~:' ·r>al';'l. todns a ~ lolN'ins. 
Uma. e oulra. d-ariam a nma i nslil.uieão r• a nut r a. lar::-ns !ll'n
"'~nlos. El'a- quP-;;f.ão ;;(lmc nl.e elo pr opaganda. dt~ collocaciio
fli'Ompta r. -efficaz d l' lqda a emis!"à•) ·r1•• hillwl.P:.: I]UI' n ''"la. 
ou áqucl•la. liv·c~sH tocad-0. 

Quero diz~t· ainda qur. se nnll·is.~,, qual('(uM i11Lttiln d~ 
Jwstilidadc a C$S~ p1·ojoct(l, nún [t•cin. :oiJHfJl•\l'illWnf.t~ ;'l.!H'Csrn
laclo nma f!mcnrla. mas qtlil\7.~. vinl ,, f' ls·inl n. lnandando Mn
C'edc>r quinze. vinte ·vu t.rintl\ 1or .• _.ria.-< pa1·a in~Uiuir,õe~ t'erte:< 
011 phanlasl.icas. 

A minha emenda foi i'~;l'in. hm1r>-ta. tl~ intr.i:·a lsüa l\\ Foi 
.ius tiJ'ic:vla r. apresentada no rlia 2.1 ri·~ novl'mbl'•·'· ·rnt ll t tl mt~7.. 
portanto. 

Yoltou ic Commissfw tln Finnn•:a;; n prnj ccltt : r , por mnis 
ntarefacla qUt' r.lla esLivcs!"r , lndns l.emos vi~<to quanto:<- ,:ftn o;; 
par~ccrr.s (Jtl(! de sl:'n $ I' in 1-N~m .~a h ido ne.;sc~ pour·ns d ias, 
:<rndo a opern :,; idade m:t i ~ bl· illl:mtL' " !lua uormu de pro -
l'edcr •. ' ·· · · 
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. 'Só não chegou o tempo para ser dado parecer sobr:e à 
emenda ao -projecto .n. 4.4.8. Foi l)or isso, S:r. Presidente, que 

·me senti, até certo ponto magoado com o facto de surgir en
. caudado á Receita o projecto de lei n . 448, sém que, entre
,tanto, a menor referencia. alli se tivesse feito á emenda apre-
iSentada ao mesmo. Quando me levantei durante o período da. 
discussão da Receita, para fa7er as observacões a respeito, 
'esperava por tlm gesto da Mesa, ou J)Or se ter facilmente 
convencido das idéas Que havia expendido, o nobre rela
tor retiraria, por anti-governamental a emenda n. 2;3. 

Isto não se deu. Tiye o dissabor de ver o Regimento, 
nesse instante, esquecido, .posto de lado, e annunciei até ú. 
Casa que, a partir daquelle instante, o Regimento era morto. 

Venho, pois, á trmuna p.:.ra desfazer equívocos, quaesqu(w 
mal entendidos, quanto á mínha altitude. Si o projecto n. 48 
chegasse a plenario com um parecer da Com:inissão de F i
nanças contrario ã emenda apresentada por mim, nem vor 
isso eu iria combatel-o, nem iria votar contra elle, como não 
:votei contra a emenda ao orçamento, , apezar de offensiva á 
nossa lei interna. Pedi o seu· destaque para project.o ·de lei 
em separado, porque me parecia que deste modo att enuava c · 
salvaguardava o prestigio da lei, que nos :fez obedec-er a todas 
as determinaoões.· da M-esa. 

·Creio haver .completamente explicado a minha -a.ttitude, 
tendo apenas o desprazer de repetir que fique i certo de quo 
naquelle instant? o Regimento morreu : o Regimento, porém, 
tem sempre uma certa plasticidade, urna certa complas· 
cencia. ,. 

O Sa.. PRESIDENTE - ·Lembro ao nobre orador que esl<í 
1inda. a hora do expediente . 

o s;~ VEIGA -MIMNDA ._ Vou terminar. Estava anmm~ 
oiartdo a mor~e do 'R~gimento. (Risos). 

Conta Plutarcllo, Sr. Presidente, que os navegadores que 
(passavam proximo á ilha de. Paros, ouviram certa vez, um:1. 
:voz roysteriosa que bradava : c:Pan, o grande Pan, morrcu11. 

Esses navegadores dirigiam-se p(l.ra os portos da Grer,in 
e levavam a noticia. Então, nas cidades e aldeias de Bell~de 
realizavam-se grandes cerimonias, funeraes do deus Pa.n. Es
sas cerimonias transformavâm-se ás vez.es em grandes orgia>, 
em festas. religiosas, caraeterisUcas 'daquclles tempo_s mythn
Jogicos. 

Não venho anmmciar a morte do deus Pa.n. O que an
nunciei foi apenas a morte do Regimento, aliás, um r~cen~
nascido e enfezado de alguns vicí.os de linguagem, em CUJll. !cl· 
tura, nestes ultimos dias, eu qua.si me a.ITisquei a apa!)hlll' 
.uma infecção de máo cstylo. (R~so. Jfttilb lJP.tn.; muito /.Jem.) 

O Sr. Presidente - Eslà finda a hora dcslináda no cx-
pediepJe. ' 
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O Sr. Mau.ricio d·e Lacerda ( •) (pela ordem) - .Sr Pre
~idente, tendo. apresentado hontem umo. .moção de louvor, si 
assim a posso chamar, ao tino, honra e lealdade com que o 
nobre leade?· da bancada de S. Paulo e da maioria, se houve 
no seu -cargo, e de apoio é solidariedade a S. Ex. e não 
havendo at.ê hoje sido submcttida. á \·otac.ão, ea rcqu~reria a 
:V. Ex., que o .:fi:r.esse agora. 
r ó SR-. PRESIDEiNTE - Só ne::;f.e momento o r equerimenlo 
P,.e foi apresentado. •. 

O SR. .}f.Aunrcro or. Ln.CF.nn .. \ - Desde hontem csl.á. em 
poder da Mesa; mas por isso mesmo que vejo que só agol'a 
!foi apresentado a V. Ex., s6 agora pedi a V. !E:x., para sub
P')etter á votação. 

O Sr Presidente - Vou subn1etter a votos o seguinte 

REQUERIMENTO 

A Camara dos oDeputados Iame.nf.ando a r enuncia do seu 
leader, congrat.ula-se com o mesmo 'pelo tino·, lealdade e 
honra com que se houve no ex<}rcicio da delegaciio que lhe 
fe7l, nesl•'\ scssfi.o, manifcst.a.ndo-lhe o seu apoio e solidarie-
dade. . 

Sala das sessões, 23 de dezembro de i920. - Muuricw 
'de Lacerda. 

Approvad{). 

O Sr. Mauricio de Lacerda (pela ordem)" re_quer a ver:
flcação da votação. 

Procedendo-se á verificação de voLacão, reeonnece te. . 
r em vot.3.do a faYOl' ·lOS· Srs. Dcput.1.dos e conlra nenhum; 
total 108. 

O Sr. · Presidente - O requerimento foi approvado. 

O Sr. Carlos de Campos ( ·) (pela ol"dem) - Sr. Pre
sidente, não posso d~b::ar passar em silen-cio o :1cl:o geoe
ro...~o. positiv:uncnte magnanímo. {ia Camar11. dos Srs. Depu
tados, provocado pnln. moção c~uc apresenLou o meu nobre 
amigo, .sr. Mauricin de J.acerd-"1. illustre repre~>entante do 
Estado do Rio dn Janeiro nesta Casa. · 

Seria ma.is do oue um :p-remio, ma1s do que um oonfor
tador alento para a continuidade do desempenho de uma 
missão política, -para quem quer Que houvesse re•;ebído ne..qta 
Ca.sa uma dem<1nstraçiín d~ tal orõem, t."io significativa q;uanto 

· immerecida (auio apoiriiJOs ge1·aes). mas tenho a certeza dfl 
que nesse act.o da Cnmara vae mais uma expan~ão da .<>ua 
bondade ... 

. C·) Este di~curso não foi revisto pelo 9r8tdoi' •. 
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' . O sn.; Oc.TÃVIo RocHA ,_ Jus_tiQ.a.1 ·(Muitos apoiados.): 
O SR. CARLos DE CAMPos - : ••• para. ·com ·o humilda 

orador, .que apenas cumpdu o S€U dever.. · · 
. ·o SR. ·pmEs DE CARV.~Ho ·~ Justiça npenas ao mereci-: 
mento de V- Ex: • .. .Acto de pura just~.a. (Apoiados geraes.) : 

O SR. MAURIRio .:t>E LACEWA .:- Ninguem combateu mai.! 
.v. ·Ex. na sua .leaderanÇa do que eu; minguem o combateu 
mais, principalmente, como Zeader de S'. :Paulo; mas n inguem 
:rende um [}reito mais sincero á sua lealda4e, á -sua honra a 
aQ seu tino do que eu. (Mt~ito bem..) 
. O Sa .. ,<l-\1\LOs DE Ct\~os ___, Muito agradecido 3- V • . Ex.· 
. Continúo, porém, a .tom.ar essa roanifP-stacão como um 
eco -da bondade da Camara, e, especialmente, como expansão 
de benevolencia excelsa de todos os Srs. Deput~.C.os, o que 
mais aind~ me captiva, me penhQra e me estimula para 11oder 
proseguir, como pretendo, a cump.rindo bem, patrjotica e ci...; 
:vicamente, os ·deveres de representante do :;laiz., (lfttíto bmn; 
,muito be?n. {) orad.or é cumprimentado.)' · 

O· Sr. N~canor Nascimento ·(pela ordem)' ......., Sr. Presi
:clente, 'ninguem applauda m..ais a moção que acaba Ge ser vo
tada pela Camara, que o humilde Deputado pelo Distric tl} 
:Fede-ral; antretànto, não posso comprebend.er como é que a 
(1a.mara vota uma moção de applausos á dwecção, e, portautiJ, 
QS doutrinas, dos prOí)~itos, á conduct)ão que o illustre: Zeader 
.da maioria lhe deu sempre, quand.D o mesmo o nobre leaàel' 
1:$UStenta O seu dissentimento pleno e absoluto COpl O. Governo 
da Repuhlica, dizendo que, em materia financeira e eco
:nomica, está em completo desaccõrilo com o· Presidente · 1.1a 
ltepublica, isto é, S. Ex. nã:ó quer o impost-o <le transito, 
S. Ex. repeli os tributos vexatorios com que s·e pr~teule, 
neste momento, sobr~carregar os h ombros do . ·povo brasi
·leir-o. 

S. Ex. op-põe-se a toda essa· política de gastos dispersi
"VQS, e inuteis, -em a fortuna. publica é desbaratada nas mãos 
-dos apaniguados do Presidente da Republica; combate S. ~~-
falsidades coonú, por exemplo, ·esta que hoje se publica, d~ 
que o bonrado Sr. Arrojado Lisboa, acompanhado de eng·.~
nbeiros americanos, que agora jtá partiram para comprar to(j!:l 
o material destinado ás obr.as do nordestei havia percort•Hlo 
a cavalJo toda a zona secoa. do nol'deste onde as obras tt~cm 
~e .ser effectuadas, e percorrido em simples ia dias, quauno 
a ·verdade é que S. S. precisava, pelo m-enos, um anno, par•-t 
-percorre aquelles vastos locaes locaes nestas comiicões. 

· Ora, si o illusltre leatier -d·emissionario se oppõe a essa 
[.>Olitica de gastos constantes, ·op-põe-se, como toda a gente 
sabe, aos J)roposítos do Sr. Presidente da Re.publica de dis-:
por, immediatamente,· dos duzentos mn ccmt~s.- arrancados a 
boa fé da· Camara para serem applicados em quatro ou cinco 
e;tercicios D os quçt~ empregar já. -c já, no implemento tiOS 
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contractos- escandalasos, feiltas c pro as firmas amedcaua.·; 
como se· oomprebender ~.ue, sendG representativos dessa dou
trina, dessa attitude, desse systema , economico financeiro, ~ 
pruiavra, e a accão do illustre leader demissionario, o qual de
clar~u com a lealdade que só lhe exalta a personalida<:l'e, qu~ 
esses motivos, profundamente doutrinarias tinham cavado 
entre a su.a orientação politica Ei o .Sr. Pr~sidente da Repu:
blica um vallo profundo e intransponiv~l; como se compre-
2leiide possa a Camara, ser so1idaria, ao mesmo tempo, com 
o nobre leader que r epresenta este conjuncto systema:tieo ~e 
idéas c. aeção 'J)ubli<c-a c (í()m o .Sr-. · Presidente da Republíca, 
que mantém propositos, absolutamente. contrarias? 

O gesto da {!amara. perde. completamente, a sua expres
\'\ão, porque 6 um gesto bifronte. Como que a Camara se 
transforma, no templo de J:mo abrindo duas portas. uma. para: 
o ··Orienle e outra para o Occidentc; de um lado, manifesta-se. 
di1.endo que está de a<>R-ôrdo com o desbarato dos dinheiros 
publicos que está de accürdo com· as despesas .sumptuarias. 
não explica,das i Nação. que está. de at'JCôrdo com a politica. de 
c:-rpedientes, qrie vae executando o Sr. . President~ da. Repu
]llica, procurando :mrir rendas de todas as fontes mesmo 
aquellas que contrariam. nãn só a orientacão {\o nobre leadm: 
.paulista. como. principalmente, a. orientação r1o illustre Pre
sidente do Estado de Minas; ·do outro lado, ella ;;c declara so
Jidaria com o n()bre lcadet·. 

Referi-me ao Presidente de .Minas porque não ha. quem. 
ignore que, em diversos cscri.pt,os, o emient.enf.e director da 
nolitica mineira, rev~Iou-se, claramente, oiJOntra todos e quaes
quer impostos . (jUe pudessem entravar o <lP-Senvolvimento da 
economia nacional. 

O SR. 2\Lmrucro OE LACERDA - ·i\fÓrmcnte a este do tra.n
sito. O ~r. Arthur Bernades é contrario. tem opinião c idéa 
fi rme, apenas termina nestes termos : «Si, porém, o Governo. 
Federal entender que sem esta. medida não . p6de governar. 
désse~; mas é contrario, o quo .quer dizer .que n. responsabili
dade .pessoa.! <la passagem dessa emenda P. toda- do Sr. ·Epi
tacio. 

O SR. ·N~CANOR l'iASClMB1'-"l'O ~ Não .se póde de facto rt:'~
ponsabiliz.ar o President-e do Estado de Mina~. por um ncln 
que S. Ex. systematicamente comhateu em todas as mani-
frstaçõcs anteriores. · 

'Ú SR. PRESIDENTE - Peço a. \". E,;: . que conclua. ns ruas 
c.ons i dcrações. · 

O Sa. NICANOR N:\SCIMEK'l'O - Vou rcFoumir o mais qne 
puder. c V. 'F:x. não me !.o·l'ller:í. naturalmente. esta ex-
pansão... · 

O Sn;. PRESIOE'NTF.. - ~tl Mc~n não !olhe a. lihcrdarlc rios 
Srs. Deputados, cumpN• () Regimento: · . 

o SR. ·XIC.\Non X'I.~GI:\tF.!I."l'o - •• • (lm q tH' qu<lrl) p:\t.P.n
iem-, claramente, q1,1c a r·c~Pl)nsab ilid(l.dc _desta polit.ic:~ nãl) 
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. ~~rtence nem ;i Cam1J,ra. nem ao Presidente de Minas: nem aós 
direl:)tores do S. Paulo, ou a qualquer dos directores da-: 
~andes unida,<les naciónat-.s, 1)0rque todos elles, em actos ex: 
pressos se manifestaram contra esta política perturbadora do 
surto da economia nacional . 
. 5r. Presidente.-.v. Ex.·, ·mais do" que.. niniuem, sabe que 
:toda a politica finanr.eira organizada pelo- Presidente de !\H
nas. se fu11.da na transformação tributaria para. que o imposto 
iSeja um elemento de. e:x.citacão rla producção e não re restri
cção d'a e~irou-lacão das wercadorias produz.idas. Quem ignora. 
Sz:. Presidente, que a transf.ormação tributaria do Estado de 
!Mmn.s • • . 

· · ·' . O SR.. PRESIDEN'l'F. - -Peco ao. nobre Depu'tado que ter
mine as suas considerações. 

{) SR.. Ntc.Ú~oR. N.\sciME'NTo - 'Vou terminar. · 
Quem igMra que a transformação tributaria do Estado 

oe Minas Qeraes se funda. principa,lmente, nessa applicação 
implacav•!l do imposto territorial, para que possa ser dimi
nuída a , imposiao sohrn a exportação e facmtada a circu.lR.-
ção do's artigos? · 

Isso, alliás, jii l'!sta,!a eviõenciado, aqui, por oracão no
tavel do illustrc homem publico quP. nesta hora. gov~ma o 
Estado de Mina!;: Gernes, (Soam os tym.p·anos.) · 

Assim. Er .· Presidfinte, o nobre leader que acaba de rP
·ceber applausos unanimes desta Casa.. os C-.overnad:ores; o~ 
:Presidentes dos Estados o-opõem-se a essa política economica 
e financC'irà, que vem atrophiar a produccã,9 nwciona,l, (' 
atrophiar, quando o {lroprio lenrler oo Governo já declaron 
que os imPostos votados são suffici1mtes para cobrir as diffi
euldades elo P-ra:rio. fSoam os tym.panos.) 

Quero salientar sóment.P. Sr . Presidente, que a Camara 
'acaha de manifestar, com clare1.a. meridíana, que é solida,ria. 
com as doutrinas economicas do leadn e não coni as âaquelles 
que r.ontrarin.m e!'lsa~ doutrina,~ . (Soam os tympanos.) 

:E .feito isso. <>DP-rter.o a ·v·. ·Ex .. sem que haja necessidac.ln 
'de maior despesa de elect.ricidade. nest.e momento em que n 
accôrdo do Governo com as .companhias exploradoras do Br:t
sil faz com que M.ia. tão cara a. for~a .electrica neste paiz ._ 

Dou. portantri. paraMns á {;amara twr f.er deixado pa
•tente perante a hisforia. que não P. solidaria com esta polH.ir.ll 
do descalabro da fortuna na~ional. (Muito bP.m..; m.u.ito 'bem .. ) 

O Sr. Presidente - 'Vae-~e ·pa:osar á ordem do rlia. 
'(Pmtsa.) 

Compareeem mai~ n~ Sr,;. Bneno Brandão. Antonio 1\'o
.gueira. Souza Ca~tro. Pires ~ebello. ,J()sé Au~st,o, Au!'õtrc!!C
.silo .. Ari~tarchn Lon~~- Raul Alves, Sampaio Corrêa.. Snll t>s 
Filhd. João GhimarãP!:=. · .Tosé de Mnraes. Mauricio àe Laccrrla. 
Francisco Valladares. Antonio Carlos, Gomes J.ima ZOroastro 
i1Ya.renga, J9sinq d~ ~auj9, :Mell_Q Franc9, Yejga .Mjranda, 
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Manoel Villaboim, Pereira Leite, Celso Bayma, Carlos Pena
fiel, Sergi-o -de Oliveira. Joaquim OsDl"io e Carlos !\{ad
):nilian<l (27) . 

Debcam de ·comparecer os Srs. Felix Pa~heco, Ephigenió 
Cle Salle~, Dorva) Porto, ;Monteiro, Abel Chermont, Chermonf; 
<ie ·Miranda, Lyra Castro, Her<.ulano Parga, Dunha. -Mac-haà<J, 
!fJuiz Domingues, Jos6 Barreto, João Cabral, Marinho de An
lh·aàe, ·Moreira. da Rocha, Thom3z Aceloly, Ildcfons oAlbano, 
[A.ffonso B~rata, Cunha. Lima, Oscar 'Soares, Shneão Leal, 
:Salthaz_ar - -Pereira, Gonzaga Maranhão, António Vicente, 
!Eduardo Tavares. Arnal.cJo J3astos, Corrêa de Britto, Estacio 
Coimbra, .Pedl'o Corrêa. Turia,no Campello, Julio. de Mello, 
!Na.talicio Camboim, Alfredo Maya, Luiz SHveira, :Miguel Pal
meira ,MendonÇa lliartíns, João Menezes. Rodrigues Doria, 
!!\ianQel Núbre. Pedt'o Lagó, Dctavio Mangabeira, Lauro Villas 
·Bôas, Castro Rebello, i\farío Hermes.- I~eoncio Galrão, Arlindo 
lPragoso, João Mangabeira, Alfredo Ruy, ATlindo Leone, Tor
quato Moreira, Rodrigues Lima. Ub:üdo Rama,lhele, Antonio 
Aguírre, IÜctavio da. Rocha :\tiranda. Azurém Furtado. Paulo 
de. Frontin, . Aristides Cair~. Raul Barroscr, José Tolentíno, 
J\zevedo Sodré, l\iaeedo Soà,res, Themistocles de Almeíila, 
Francisco Marcondes, Raul 'Fernandes, tMario de Paula, Tei
~eira· :S.randão. Herculano •Cesa!', ·Silveira Brum, João Penido. 
José Bonífacio. Landulnho de Itfaga,lhães. Antero Botcl•ho, Ho
noral.o Alves, ltf;morl Fulgencio, Raul ·Cardosd, SaHes Junior, 
oCin-eínato Braga, .José Roberto, Alberto Sarmento, Prudente 
<le Morae~ Filho, E!oy -Ghaves, Jos6 Lobo. ~João d'e 'Faria, 
Sa<npaio Yidal, Ramos Caiado. Ayrés da Silva,. Tu1Io Jayme, 
Costa ·Marques. Ot.toni Maciel, Luiz Xavier, Luiz Bartho
lomeu. Abdon Baptista, Pereira de Oliveira, Gomereindo Ri
JJas, Evaristo Amara:!, Augusto' Pestana, Alcides Maya., Na.
buco de Gouvêa, Flõres da Cunha e .Barbosa Gonçalves (99;·. 

ORDEM DO DIA 

o Sr. Presidente - A li~ta de presença. accusa, o campa~ 
t-eoimento de '11-1 Srs. Deputados. 

Vae-se proceder tis votações das materias constantes da 
.ordem do dia. 

Peço aos nobre:s l)e.pulados que ooou·Dem suas cadeiras. 
!(P01lsa.) 

Conti~uacã.o da voLação do pro.ieclo · n. 251 C, -de :1920, 
orçamento a ·Receita Geral da Rcpuh!ka, Dara. ~ exercicio de 
':1921; com ·parecer da Commissão de Finanças sobre _as emen

.l:làs apresentadas (emondn, n. 25 do plenario e segt.uutes) (~· 
i;.ij.scussã~) • · 
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ORÇAMENTO D.A' !RECEITA 

O Sr; Presidente- Vou 'subriwttcr. a votos a -seguinte 
émcnàa .cuja :votação ficou interrompida na sessão diurna do 
hoje:. . · · ·. · · ·· · 

N. 25 

Jâ adqui~u 'fÓr.os de axioma o col!ossal prejui7.0 rtUC'\ () 
Tl1esouro :Na_cional soffrc com o noto rio desvio de sun.s t'lm. 
das pela acção criminosa do contrabando. Ao ·lado dn in.qnr-' 
ficiencia. da. fiscalizacã.o, a facilidade com que o lFisco rwr·
mitte aos contra.band.istas · a sonegação do imposto. Dn~.'~<\ 
Dermi-ssão· ·nenhuma se rcvola m:.üs detrimentosa aos int.m·e,;
ses do Thesouro do que a conferencia dos despachos !;ohr·e 
agua de inHammaveis e corrosivos de imporla~-ão ú!ltrrur
geira, n·ão só .:Porque a_s eruprezas que gosam <lcl>sa regalia 
os transportam nos -seus proprios ·navios, mas tamlwm n~ 
clescal'regam nas suas propria.s installacões; situadas em local 
dista.nte e fóra da efficicnte :Cistalização da Alandega. Es::a. 
regalia está em flagrante -contradiecão com o prjncipio gcmll 
cqnsagrado no art. 3-82, § 2° da Nova .Consolidação -das .LI)is 
da -Alfan<lega, ·in . v e~· bis : . L 

i 
<1: ••• a,s mercadorias, confofrne SUa natureza Oll .<;~l'UO lo ttn 

despachadas ou jrão para arrnazens ou trapiches alfandeg~l
dos, para esse fim cspecíalmcnt.c destinados, ma.s nã.o llCII:n "g 
dos p1'oprios donos • •. » 

De_ referencia ao perigo que correria. o deposito rlc in
flammaveis em promíscúidade r.:om outros generos, a mesmn 
.Consolidação abre uma excepcão pa,ra os inflamma.vci::~ 4' n : ~ 
r,ol"'formidado dos regulamentos poliociaes, a que nlhtrlc \) 
aJ;t. :192, mas pa.rà · 

· 'lQ1tando nilo lt.oja dejJosito · 2)toprío, 

-segundo os termos inso.Phismaveis <lo n • . :1 õo cit.n,do ~ en do 
art: 382. · · · 

·Ora, entre nós, ha -deposito proprio de coract.cr nfl'ir.l;d. 
que é o trapiche alfandegado da ilba do. Ca,jú, cstahl'lt•,·itl~t 
com . licença e a:pprovacáo do 'Ministerio da Fa7.endn. flnr-l.i
nado e applicado ao mesmo fim que o_ sent-repo;tos puht it·"~ . 
. (.Art. 197 <la Nova. Consolidação; art. zo do decreto n. :1.!!17, 
de 31 de dezembro de '1863 .) Nesse trapi che 'lla, t' a nlfandi'J.m 
eleve saber e póóe verifica:r, armaz.en-s com 'ca.pat'innde p rtr'IL 
grande -deposito de infla:mma.veis, sem contacto com ou tr·11~ 
mercadorias, corno requer o a:rt. 217 da Nova Consolidncitn. t! 

que comporta_m cerca de quinhentas mil caL~as de ga1.olirw. 
LI\. á.rea d~sses armaz.ens satisfaz plenamente as exigcncin:'l f)11 

capacidade :par a o deposit-o,. que nunca at.ti!fgirá a 500 rnil 
c~ixas. ·visto como a .respectiva irnportacão annual or·on lflll' um milhão e duzentas. mil. . 
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-Ent-rei nessa iudagat;ão r:: tive necessidade de wnhccer 
estes pormc~ores, pçn·quu cau.saram..::me ju:;t.a est.ra.nheza os 
i.ermos ~acor~1cos. e lUl\H'occde~t<!:< ~:.l)m que o cutão Relator 
da ReoeJta tu_Jmmou a mol.'<~,lladt'l:a emenda. nm 1917 aprt!
scntndo. pelo 1\lu::.tr(\ l>eputado .Juvunal Ltnnart,ine c que ora 
t·enovo, . com a :segurança. anled\I:.H1a. th:~ ·fcliY. cxito, La.c5 -o:; 
e~clamcnncntus que põem ~.~vidcrrte a iudeclina!Jilidadc de sua 
adopçõ.o. 

Reatando us considcraçóe,; feif..o.,.;. nã.o é d~mais assi:;nalal" 
que as emprez<ls estrangeiras, Standai'll !Oil', Augro Petroleo 
l\-1exico.n e Texas Company, assim rJJ·otegidas. como úeixci de
mOtl.:;tradG, -com a.s ar·ma:; que contra. os ·::cus ·.proprios ín
les-osses lhes tom concedido o fisco. de~l'ruc!am uma. situação 
)>rh-ilegiada e excepcionaL :Esta situação. altamente nociva 
ao fisco. at.tenta tambem contra a liberdade de commcrciQ, 
lJorquc <lifriculta c 1>óúe excluir sinão e:mluc a conc-urrencia 1 

ncf>Se ramo, de que a.s ·r~fllridas cmpl'c:t.as possuem o mono
Iwlio, que lhe;; uutorgu o fisco, até mesmo e ptincipalmente 
contra o fisco! · 

Ainda está .. reccn!.e -pa,ra S{\l' f.\5(}uccido f) ruidoso processo 
ju<l!ciario contra Goncalvcs Campos & Comp., que contraban
{leavaro nos dest>achos .sobre agua.. sem a-bono dos 1:-reditos da 
fiscaliz.a~ão aduaneira. Pt·ova<la. a. fraude, eondenmados os 
c.rmtrabandisi.as, que, convém acçentuar. até então tidos '!. ha
. ·v idos como acima de qualquer suspclla, eonLinuam. a def"-
11Cito de tudo, os despacho;; sobr~ a,gua c nó\s :u-riscadas con-
dições que ·venlw de· expô r I . . 

Demais. o administraclOl' tio tl'apicht~ nlfaHdegado, 1icl 
aeposí tario nos termos do Codigo :Cumm~.l'cial, equivale a um 
:i'unrclov.:lFio cia Alfandeg-a, corn prt!dict~.do::; ;; r(•soonsabili
<lades .que o revestem de fé publica ú obri.ll'ttdo a ler ullla es
cl'ipta offieíal, com todos .os requisitos de authcnticidade • 

.Por que pois. preferir á dup-la fisca1izacão a, fiscalizacãn 
siinplcs e inef'ficiente. quaúdo na ;pluralidade <h1. i.scalização 
se encontram até os obices á. fraqueza humana.~ <.:omo recusa,r, 
a dupla fiscaliz.ação, maximé quando nesta fist:aljzação dupla 
cslá a.ssociado ao interesse do ·l:lS1:o o :proprio . interesse d(} 
administrador do trapiche? · 

i!i. nossa. fisr.:alização 6. peJo rncno;;, dcl'icienLc. Sim, defi
cümté, pelo menos . Vem de n.wld~ t~:~embrar a. respostu, de :um 
a·ltQ. funccionario fiseal, que, . interrogado sobl'e se achava 
;justo -ou· não a medida dos despach():i- -sobre agua, assim se 
cXJ)rimira: 4:A.inda que 'Dudc,s.se. e.suw convencido da conve
niencia dessa medida, receiaria defendei-a para não ICOmpro
_mctter a minha honol'abiliclndc nn a;poio de interesses pes-
~oacs inconfessavei.s... · 

O -jisco 0<1<J I deve confiar .<In mais e .S<J âe\.·e confia.r a ti: 
l:lnde a desconfian~a se1·ja <le todo injustifiea.vel •. 

Neste cas-o -dos <lespa.cllos sobr;e agua, im:põc-se a; descon
'fianca e não · ha razão que ~ttcnue a prejudicial confiança dG 
que gosam as referidas em-prezas. :U:w exemplo recentiss_imo 
Hlu~t~a ~ ças_o. .. E~sa.s empx:ezas __ :Sabem que o_ imposto. :fe~erat 
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é unifo:r:me para o paiz inteiro. No em tanto, o oleo .:!e pe
tr· oi eo por ellas importado paga.va aqui dois por !Cento (2 o/o), 
apenas, sobre o valor de vinte mil réis (20$) .'l}Or tonelada,. 
·quando deveria pagar dois por eento (2 % J so.bre o valo~ 
commercial, o quê. · quer dizel:' que na.· Alfandega. desta Ca~ 
pital pagava seis vezes men(}s do que o imposto legal qua. 
devia pagar. . · · · 

Em outras alfandegãs nos iEstados, onde duas dessas ém .. 
prezas teem succursaes, o mesmissimo oleo de petroleo po~ 
todas importado paga.va. o imposto regular e previsto no. 
art. 561., da Nova Consolidação, ísto é, seis vezes mais dQ que 
o cobrado ·na Alfandega desta Capita·l~ 

E essas em.Preza,s nunca reclamaran1 contra. a. enorme 
desigualdade da cobrança. 

Porque não 9 reclamaram? Por uma simples razão. A:. 
grande importação faz-se para ~ui e a reclamação . ser-lhes.
hia damri.osa. e damnos só o Thesouro do Brasil p6de accarre~ 
tar • .Ora, pergunto eu: ha ingenuo que vacille m~, má f e 
que este ·<Caso revela na sua urystalina flag:rancia? E' possi
vel. Neste ~asO', vem a proposito 'l)ôr-lhe sob os ol'hos myope~ 
que a differenca. sonegada. e a ser restituida, Só e tão só
mente D6 imposto do· oleo importado por essas emprezas~ 
s6he a milhares de contos de réis. 

10ra, tomando_ por base o- cónhecido que, no caso é a 
fraude apanhada em fla.e,"TantetJna impQrtacão do oleo <le pe
troleo, ha uma presumpcão irretoi~quivel de que no desconhe ... 
cido, ((importação dos corrosiv.os e inflammaveís despa~hados 
sobre agu~ e desca.rrega<los pa.ra os armazens. que, como os. 
navios, são de pr-opriedade dos felizes importadores, QS pre
juízos do Thesouro Nacional devem subir a 'dezenas de mi ... 
lhares -de contos de réis. 

Chega s. opportunidade. ·de investigar e conhecer o fwida.
mento em que se eooudou o.· então Relator da Receita pa.ra 
arxastar a Commissão ·de ffi'inanças a rejeita,r a. salut~ 
emenda, agora renovada e ampl ia.<la. · -
, .Custa a. crer, mas está escripto: ~A emenda revoga regv,
lamento8 OJJ.uaneiros ern 'IJ-i.gor. A Com missão· não · acceita a 
emend~!l · ·· 

Ao contrario do que allega o la<Jonico e singular argu~ 
mento do ex-Relator, a J}erebrina. éoncessã.o dos. despachos na 
!órma referida é que se contrapõe a honestas probibiçõe~· dos 
:regulamentos aduaneiros, nas. partes que já citei. Mas, dada. à 
ne(}essidaàe de revogar ·regulamentos aduaneiros, não atino 
com a razão .desse· fetiohismo regulamentar que chega. ao ex ... 
tremo suspeito de recusar· uma medida saneadora, para. dei
xar intacto e intangível um regulamento que, em eertos casos, 
póde ser suspenso:· por simples portaria. d.o. íns·pooto»! . 

Revogam~se Ie1s e . decretos, transformam-se regmu~m~ 
políticO!;., reforma-se constituitõ_es, a1tera:-se a situação geo
graphica. do mundo, e só .. ~ não se póde modificar um regu~ 
lamento de · ea.racter ttansitorio, ainda que e:sta modificação: 
reP.re_sent:e a. defe§.a bone~~ dº ±_hesº'urº Na.ci~n~J ~ntra ~~ 
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fraudes em que se privilegiou a supremada · ostentosa. do 
estrangeiro! · .i 

De outro lad<!, os negocianll!s btn.síleiros, Lambem impor
tadores de corros1vos e inf'lammaveis, sujeitos á dupla fis.ca
lízacão. ·Cumprindo. a lei, recolhem as suas mercadorias aos 
armazens dos tr9J)iches alfandegados e pagam ·a taxa respc..; 
ctiva., prefixada na tabella oi'ficial, approvada pelo Ministro: 
da Fazenda. t 

De outro .lado, a.cima ·dos domínios t.!a lei, as IJOderosas 
companhias estr_angeiras, eonsideradas <Um estado> no Es..: 
tad_o~. sem a dupla fiscalizacão ou-~elhor sem fiscalização al~ 
guma, tal a ineffi.ciente formalidade que · .se apparcnta nos 
seus _proprios navios e para os seus proprios armazens! ! 

Mas, não é só aos brasileiros que cumpre respeitar e obc
clecer aas leis do Brasil. Desse dever não podêm licita e im
tmnemente se exceptuae os estrans·eiros. A honestidade do 
fisco repellc essa. excepc~o. Odienta para o commercio. ho ... 
nesto e ruinosa para o Thesouro, ella crêa um regimen des
igua:l e faculta o contrabando_ 

E ' , pois, contra esta anomalia, duplamente immora.J, qu~ 
.offercço a emerrda in1'rn, na qual alé rnde medidas de defesa. 
do fisco e da deesa -tia. liberdade do eommereio, outras ha 
llc notorias vantagens para a União. 

Art. F~cam probibidos r;s despachos sobre agua parà 
o_:; gcncros inflammaveis e corrosivos, de procedencia. estt·an
.~,;eira, que passarão a Ler conferencia nos trapi~hcs alfande
gados, onde serão depositados. 

§ 1.0 10aberá ao Govemo vinte ;por cenLo da renda bru~ 
das armazenagens arrecadadas nos referidos trapiches com 
aquelles generos. · 

§ 2,.0 Salvo a, taxa de capatazia, caberá mais ao Governo 
a armazenagem· grat.u i ta do;. mesmos generos que importa~ 
para o ~ervico publico . 

. -§ · 3.0 Para fisca-lização c :·arr·eca.dacão àa percent,agem dê 
vinte por cento. o inspcctor da alfandega designará dentre os 
funcci-onarios de 2~ entraucia um fiscal , que terá a gra.tifiea:... 
t.:ão mensal de quinhentos mil réis, paga. pelos conccssíonarios 
dos tl:apiches e pelos mesmos recolhida aos cofres do The~ 
souro Nacional, adia.n!.adameute, de seis em seis mezcs. 

Sala das sessões, 22 de novembr-o de 1920. ~ A1·lind~ 
~coni. ; 

O Sr. Presidente - · A esta· emenda a. 9otomissão offe
receu a seguinte 

RME!'<DA. SUBSTiTUTIVA 

10:, despachos sobre agua para infla;r!lmaveis e ~rrosivô~ 
ficarão prohibidos 110 porto desta Cap1ta:l c p~s~rao a ~ . 
conferencia nos trapiches_ alfa.nd~gados . ·onde -eera!' deposl
tadas desde que ·sejam creados e mstallados no refer1do porto~ 
pelo menos !'Dais tres trapi-ches alfandeg~dos, par~ o. fun Óli! 
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deposito de íae:S Ge·ncros, além 'do que ora ~xfste na lUia d~ 
caju . 

.Approvado o referido substitutivo <ia Commissão •. 

O Sr. Mauricio de Là.cerda (pela ordem)' requer :a; veri-
fical)ão da votaçoo. · . · · 

Procedendo-se i't ·v<wil'ícação de votação, reconhece-se 
terem votado a faYor 97 ·Srs •. Deputados c contra nenhum; 
t0tai: ~7. . · 

. O Sr. Presidente - ~ãLI l1a numer:o ... ::V'ae.:.se proceder~ ,.á 
~chamada,. · ··. 

D Sr. 'Annilial Toledo ·(•3.;· Sccr'eta:rio, .seJ'Vi1ldo de -.t~)~ }WO
.ccde á chamada:dos Srs. Deputados. 

Feita a. chamada. verifica-se terem se ausentado o~ 81'8 ,. 
Rcrminio Ba1·roso, Elpidiú de ·Mesquita., <Nicanor Nascimento, 
3lanoel Reis, Mauricio de Lacerna; 1Francisco Va:Hadares, Pal
meira Ripper, Severiano l\Iarques, Pereira Leite e EugcnW 
~Iüller. 

O Sr. Presidente - •Ilesponder:ül1 (i chama.da tOZ Srs._. 
Dop-qtados. -

Não· ha numero para se prosegui~ nas votações.: 
J>assa-·so ás 'ma terias em uiscussão. 
Discussão unica do proj ecto n. 525 D c emen,da. do Se

nado) , estabelecendo condições em que o alistado eleitor J)O-
derã ser excluído ·do alistamentf..o. · 

Encermda e adiada. a vota~ão •. 
Discussão unica do pr.ojf.)cto n. 668 B, '(eh1endas d<l Se .. 

nado), pr.ovidenciando sobre a divisão de sec~ões eleitontc.~ 
no Districto · Federal. ' · · 

Encerrada e âdiada a votação ·1 

O Sr. Presidente - •Esgotadas as· .matedfis :em discussão·, 
you levan~m: a. sessão, designando para amanhã a segtiint'9 

'ORDID>l. 00 DIK 

~ohtiriuacão da: votação, do J)rojecto· n·. 25•1 :C, de 1920. 
:t>roando a Receita Geral da Rep.ublica, :Para o exercício de 
'1921; c.o.m parecer da Commissão de Finan-ças sobre as emen
das apresentadas . (emenda n.. 25 do :plenario e seguintes): 
!(3 .. discussão); .. • 
· :Votação das emenâas do S~nacto· ao 'projecto n:.: 105 C, 
de i 920. da Camara, fixando as despezas do Ministerio das Re-

' bcões \E:X.teriores para 1,921; com J:)arecer · ~a Cammissão dr, 
Financas ·sobre as emendas (vide projecto n. 105 D, de 1920): 
[(discussão u.ojca) ;; · 
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SESSÃO, EM 24 DE DEZ.EMBrtO DE 1920 :· 

'Yotaçúo das emendas rejeif.ada.s .pelo Senado, ao pz·ojecLIJ 
n. 535 C, de -1920, estabelecendo as condicões í!lTI que ü ci
dadão alistaào eleitor poderá ~er excluído do alistamento; com 
pal'Ct:~r da Commissão de Constituição e .Just.ica sobre as 
emeJ!clas ·~a Camaai· (vidl! Pl't.\,jecl~ n. '>25 D, tk Hl:?-0) \r11s
cussao umca); 

Votação da emenda ~ubstituliva Jo ;Senadu ao pmjooto 
n. 668, de 19920, da Ca.mara, Pl'oviderreiaudo sobre a divisãrJ 
da:3 secções cleitoraes no Districto Federal; com ).Jareccl' fa
Yorayet da Commissão de Constituição c .TusLiça (vide pro
jecto n. 558 B, de 1920,! di8cuss~o unica) ; 

Vot.a.\ião do rn·ojecto n. ;Jgg c, de 1920, esLnbclceendo as 
t:-nndicões a que se devem submetter o:> est,rangeiros residen
tes no Brasil .para o Jim de obterem titulo de naturalização; 
com })arcccr da Cotnmissão d!l Constituicão. o Justi\:a sob1·c 
as emendas apresentl>.das e sub-emendas da .mesma Com-
missão (3" discussão); · 

Votação do projecl.o n. 640 A, de 1.91"20, do Senado, abdndo 
'·' credito de 40 :Gl~$, para. pag:amcnto á Con:federa~ã.o Brasi
leirra de Desportos, da quantia por ella adeanta.da para as 
Olympiadas de Antuerpia; com parecer f"avoravel da Commis
:;ão de Finanças (2"' discussão); 

Votação do requerimento do Sr. Mauricio de Lacerda so-· 
b1·e oprojecto n. 710, de 1920, reformando a lei de prom~ 
~·üe;; no Exercito (2" discussão); 

Votação do projecto h. 709, de 1920, mandartdo conta~ 
f:eulpo de servi~o, para o effeito de melhoria de. reforma, aOi 
i• tenente maohinista. reformado da Armada; Henriqu~ Paulo 
Fernandes; com substitutivo da Commissão de ]'inan~s (2'" 
.Jiiscussão) ; · "'·· · ; ; 

VotaQão d'o pt~ojecto n. 70S, de 1rt20, a:briudo o credito 
de 4.803 :&4'5'$062, para pagamento do euc:argos assumidos 
~1ara. inst.aHação de fabrica de sóda c:ausLica; com votos em 
separado dos Srs. Octavio Rocha e .Tosino de Araujo (;2~ dis-
cussão j ; · 

Votaçüo elo projecto n. -l.!H A de 1920. autorizando a 
promoção ao posto ele segundos tenentes dos trcs sub-ajudan
tes machinistas qúe não comPletaram o tempo e:s:igido pela 
lei n. 3.6:34, de 1:9:18; com parecer das Commissões de Mari
nha c Guerra o de Finanças, opinando para que seja dest.a
e.ada a emenda apresentada (vide projecto n. 449 B, de 1920) 
(3• discussão); 

Votac.ãp do pro,iccto n. 6íl, de : :,,20. abrindo o credito 
e:;pp.cial de 5:~ ::;/2$~1:!7, pa.ra pagamento a 'R.<Jmualdo de Souza 
Mello; C!)m parecer da Commissão de Financas, opinando pot~ 
que seja destacada a emenda apresentada {vide projecto nu
mero 67! A, de 1'920 ( (2• discussão); 

C.-VoL XV. 
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Vo'tação do projecto :o.. 705, d~ 1820 ·(J'edaoão da emcodl 
~pprovada e destacada do "J)rojecto n. 596, de 1920), abriild11 
o credito de -íOO :000$, para pagamento do pedido da Asso
ciação Commercial da Bahia (discussão especial); 

:votação do projeclo n. 456 A, de 1920, mandando revigo
rar o credito ;1berto pelo decr€Lo n . .i3. õ4i, de 191•9; com pa
recer favoravel da Commissão de 'Finan~as ( 1• discussão).; 

Votação do projncto n. 167 A, de 1'920, elevando o nu
mero de medicos da Assistencia a A1ienados; com parecer fa
voravel das Commissões e Saude Publica e de Finanças (1• 
discussão); 

Votação do projecto n. 273 A, de 1920, creando o litulu 
de professor' adjunto nos Iustitutás de Ensino Superior; com 
substitutivo da :Commissão de Instruccão Publica (-1" dis
cussão) ; 

Vota~ão do· projelto n. 889, de 1~20, abrindo o credito 
cs[}eoial de 22:900$, .para pagamento ·a Vivente dos SanLos 
c_aneco & Comp. (2' discussão); 

Vota<;ão do ·IJrojecto n. 714, de i920, abrindo o credito 
süpplementar de i 50:000$, ouro, . a verba · i·e do or~amenf.o 
do l\'linislerio das Relações Exteriores (2' discussão); 

Votacão do projecto n. 678 A, de i920, concedendo fran
quias pos!.al, ~legraphica e tcleg-raphiea, nas línhas offiçíaes, 
aos membros das Mesas das duas Casas do Congresso, Presi
dentes de suas respectivas Commíss?es e directores de suas 
~êspect.ivas Secretarias; c.om parecer favoravel da Commissão 
.de Finanças e s.ubst.itutivo da de Policia (1" disoussão) ; 

Votacão do projecto n. 660 A., de 1.920, mandando oon
·struir um edificio para os Telegraphos na capital da Bahia; 
eom J?arecer e· emendas da Commissão de Financas (1• dis~ 
cussão); 

Votar_..ão do projccto n. 713, de Hl20, abrindo os creditas 
supplemerJtares de 1.3:289$8-90, e de 6:235$8-20 a con.sign::~
ções do Hospital S. Sebastião (2" discussão);. 

Votação dó projecto n. 707, de 1920, abríndo o credito 
de -90 :000$, supplcmentar á. verba de ;23• do orçamento vigc1üc 
do 1\finisterio da Fazenda (2" discussão); 

,Votação do projecto n.G83, de 1920, abrindo o creuiln 
àe if.í :655$228, Rupplementar á verba 16• do orç;ilmeulo \"i
gente do Ministerio da Guerra (3' discussão); 

Votação do projcci.o n. 57:5 O de 1920, abrindo o credito 
de 11 :8008, para construcção (lc uma linha teleg-rapbica cn· 
(}laudio e a villa ele Santa Thcrcza (3• discussão); 

Vot;lc;.ão do projecto n. 649·A. 1920, declarando de 
utilidade pnblica a Associa~5.o Commercial do Rio de Janeiro; 
com parecer favoravel da Commissã.o de Constituicão e Jus
~iQa (i•discus~ã()); 
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·. . Vo{a~ão do projcclo n. H8·, de' 1920; Codigo ue Cont•
hilichtd·P. Pul;llica.: com parecer das Comrnissõcs !E:special · u11 
Contabilidade Publica. e da de Finançali sobre as Qme]ldas 
(3• discussão) ; 

. Votaç;ão das emendas do '&enado, ao proj ecw da Cll
mara, n. 110 C, de '91!:1. l'eorgauiiando o quadro de funccio
JTar-ios civis do Ar·sena! de Marinha; com parecer favo ravel da 
Commissão de Finanças ás referirias emendas \Vide projc~to 
n: 75ã. de i92f)) (discussão unica) ; 

Vot.acão do projccto n. 243 A, c.le 1!}20. autorizando a 
cnnstrucção de um eúificio paT'a o~ Telegraplws, Coneios ;i 
Co1!ectoria Federal de Barbacena; com paT·ecer da Commi~
são de Finanç:,:Ls sobre as emenclas apresentadas (vide ' pt·o
JCcto n. 243 B , de i920) (.2• discussão ) ; 

VoLa\ãO do projt>cto n. 75-i , de 1~20, abrincl.'l o cre
dito especial de 3 :236-$557, .par-a pagamento ele vencimento ~; 
ao D1·. Carlos Affonso Chagas ('2' discussão); · · 

Vo.tac;ão do .projnct.o n. 757. sJo 19:20, abrindo o cre
dito e~pecial de 27 :6>:5G$ i38. para pagamento a Ram it·o Tei
).Cira da ·Rocha (2• discussão); 

Volat;ão do projecto n. 7 Irl!l·. de 19~0 abrindo o rre
di!(\ de 101:665$3200 pat·a pagamento dc.g-rat.ilica<;ào aos auxi
liare~ de escript.a da Imprensa .Nacional (2• discussão) ; 

Vot.ação do projeclo n . i50, de :19ZO. obTindo o crctlil.o 
d!} 62 :016~17. para pagamenl.o aos lleràcir~ de Sevcró . de 
~ouza Coelho (2• cliscussãl)) ; . 

Votacão do projeclo · n. 605 A. de 1920. · nrovidcnci~u
(],) snbt·.e o modo de pagamento das consi;;na~,;õcs ·dos fnncciab 
nados publicos; com emenda da Commiss5.o de F inanl:li.S 
(1• discussão) ; . 

Votaçãr• do projectr1 · n. 75! de· 1U20. concedC'nd0 á 
vh1va e filhos menores de Rarmundo de Farias Brito a pen
s;to de 300$ mcn;;o.C's; com sub:::.tílulivo da Cornmjssão d~ 
nanras ( P discussão); · · 

Vo[,ação do !Hl.rcccr n. '>7, de Hl:20, r·cjciland(') a ind\ca
!:fi•J n. 7, de i920, com o voto elll :=;cparado do Sr. Pruden ~c de 
l'lloraes, couclnindo por urn projec~o. precedendo a vo taçãoo do 
requerimento do Sr . . Celso Bayma. (discussão unica}; 

Votação da nmenda mantida pelo · ScnadQ ao pr.o
.iecto n. 611, de 19Hl, da Câmara. fixando a a.l c.ada dos juizes 
j'cdcrac;; ; com parecer da Commissão de Constittl ição e Jus
Ur.a. contrario a emenda do Senadn, n. 25, qtJe esta · Ca~8. d~!i~ 
Cnngresso man teve pnr don~ tcre,:o;; de vot.os; voto ·em sepa
rado dos Srf". ·.José? B onifacio e AJ'Iittdo Leoni; eparecer da 
Commis.sãn de Finanças favoravcl á m esma emenda n. 25, 
P!'Ocedettdo a vota~;ão do requerimento do S~. !Eipidio de .Yies~ 
quita (vide projecto n: 69~. de 1920) (discussão unica) ; 
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são de 300~ mensaes· com su~stittltivo da Commissão de iFi
nança9; 

Cont-inU:acão da discussão unica. do parecer r,. 57, .:e 
:1920, rejeitando a indicação u. 7, de -1920, coro voto em se
parado .do Sr. Prudente de JV!oraes, conc-luindo por um J)rú-
jecto (vid~ ítulieaçfio n. 7, .de 1920); · 

Discussão uniea. da emenda mantida. -pelo Sena.do ao pru
.iecto n. 6:11, de 19HJ, da Camara, fixando a alçada dos juizes 
federacs; com par·ecer da t:ommissão de Constituição. e Jus
tiça contrario :i cmcnd.a do SDnado, n. 25. que esta Casa do 
.CongTC!':SO ma.nte:ve por dous tN'Ç0S Ó'e votos; YOtos !?nl sepa
!':lCO dos Srs. Jose Bonifaeio f) _\.rlindo .Leoni; e parecei" da 
f~ommissão de Finan<.;as favoravel á mesma ementia n. 25. 

· (vide projec~ n. 694, <.le 1920). 

Levanta-se a sessão ús 23 horas e 45 minutos. 

}
.~ : 
174' SES~.W E..'I 2~ DE DEZEMBRO 

P!\ESlD&'<CL DOS SI\S. BUENO BRAl\:DÃO, PRESIDENTE,. E JUVENAL 
L.-\MARTINE, 2° SECRETAAIO 

.A's -13 ·lwra.s, comparecem os Srs. Bueno Brandão, _An
drade Bezerra, Juvenal Lamartiue, Octacilío de Albuquerque, 
Prado -Lopes, 1Cunha. :\{achado, Luiz Domingues, Agripino 
Azevedo, Rodrigues ::VIachado, Armando ·Burlamaqui, Thoma~ 
RodrigUes, Vicente Saboya, Osorio de Paiva, \José Augusto, 
Cunha Lima. Austregesilo, _o\.rista.rcho Lopes, Seabra Filho, 
José Maria, ~ul. Alves, Elpidio de :Mesquita, Rodrigues Lima, 
Eugenio Tourinho, l.Vlanoel Monjardim, Mendes Tavares, Raul 
Barroso, Teixeira Brandão, José GonçalYes, Augusto de Lima. 
A!bertino Drummond, JIIa,tta :}!achado, Francisco VaUa-da.res, 
Amel'ico Lopes, Senna. Figueiredo, Zoroaslro Alvarenga, La
mr~uníer Godufrcdo, 1Fausto Fenal. ~Im·eíra. -·Brandão. Raul 
•Sá, •F1•anciseo Paoliclo. Jayme Go'mc~. "tdgarao da Cunha, 
·Carlos Garein, Barros Penteado. ·)larcolino Barr(}Lo, Eloy Cha
ves. Veiga. Mü1anda. Palmeira Rip·per, Jos.é Lobo, RO'd1·iguc!; 
Alves Filho. Carlos de Campos. Arnolfo .Azevedo, Olegario 
Pinto, Severi&.no )!arqués. Pereira Leite, Luiz Barf:holomeu, 
:Eugenio Müller, Alvai·o Baptista, Gomercindo Ribas. ~Iar~~al 
de Escobar, Dom.ingos Mascaren'has e Joaquim Osorío (62). 

O Sr. Presidente - A lista. de presença accusa. n r.om
:parcciUlcnto tlc G2 Srs. Deputado~. 

Abre-se a se~são. 

O Sr. Juvenal Lamartine (!• Secretru•io)· proeede :i. lm
tura da a:cta da sússiio nncturna :mt~>~·~entf'. · ... a. qual B, sem 
'Observacões, appr(rva~a.. · 

{', _, Vol. XY. n 
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ANNAES DA CAMAM 

O Sr. Presidente - .Passa-se á leitura do expediente. 

O Sr. Andrade Bezerra (1• Secretario) :procede ã leitura. 
do seguinte 

EXPEDIENTE 

IOfficios :: 
Do .rMinisterio odos Negocios da 1F·azeada, de 23 do cor

rente, enviando as· seguintes 

INFORMAÇÕES 

Sr. 1 • Secretario da (lamara dos Deputa,<l.os - Atten
dendo ao pedido feito no off.icio n . . 947·, de 13 .de ·n()vembro 
p'i-oximo passado. tenho a honra ·de l'CJnP.ttPr a "\;:i. Ex. o in
cluso processo de montepio de D. Deolinda Clati.dina So~;·•· 
Guimarães, viuva. do mandador do Arsenal de G~rra da Ba-
hia, Paulo Teixeira Guimarães. . . . '\ 

Reitero a V. ~x. os meus protestos de elevil~'la estima e 
· mui;. distinca consideração. ,_ Homero Baptista. -- à ' quem 

fez a requisição. · .. ;. : .. 
Dois <lo Ministerio da Guerra, <le 22 do corrente, en-

via,ndo as seguintes · 

MÊNSAGENS 
" ) . , . , . ~ -

. · :srrr.: Merilbrcrs det Oonitesso Nâoiónal Tránsmitt indo-
vos'· a>exposição . .en1 que o Ministr o de Estado· ·da Guerra trata 
da: necessidade da abertura do · cred"ito cspeciai. dé ·15 :OOD$000, 
para pa,gamento, de) -de· janéiro ulti.Ino a · 31 âo corrente, do.s 
veriCi$ei1tos· a. que tem direito o hrueharel João Euphrasio 
Guí6 · d~ ;Souza,· por estar . éxercendo. interinamente as funcções 
d'e' 'auditor ô'e , guerra da: 6• Região Militar, .peço.-vos digneis 
hãbilitar ·.o Govêrn<>-a. abrir o dito credito . 

! : • . . ! • .'. . 

:-" "Rio de Janeiro, 2'.2 de dezembro de 1920. - Epitacio 
Pess~a. 

-Srs. ·Membros do C<lngresso ~aciona! - Trarisrn1 U.indC1 
a exposição que me .foi apresentada pelo Ministro de E~tadl) 
da Guerra. relativa á abertura do credito de 7. HH : iG6B~M. 
-suppleme'ntar á verba 9• - Soldos, etapas e ~atificaçõc~ de 
praças rll"l pret -:-- do orca.mento do respectiv~ Ministerio. para 
o actual".cxercicio. rogo-vos digneis .habilitar o Governo com 
o r~erido credito. 

. •: 
Rio de .Janeiro: 22 de dezembro de 1920. - E71itocio 

Pessóa. - _A' Commissão de Finanças. 
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E' lido e fica sobre a mesa até ulterior delibel'a,ção um 
1Jl'Oj ecto · do· ~-r . . Odilon de An-drade. 

O Sr . Pr~sidente - Está finda a leitura do e~ediente •. 

O Sr. Matta Machado ·- Sr. Presidente, nosso organisro~ 
social :se reompõe · de oabeca e · cerebro hypertrô.phiados ·em 

·curpo flacido, de arterias frouxas, de sangue a,nem.ico e cir
cu1açã(1 apathica; a.límentando-se de impostos cruciantes, em
prestimos imprudentes e emissões desordenadas de papel, e 
~cndo uma cultura da" Europa. no sólo patrio,-. cu ida demais 
nos fados, negocios, :problemas e casos <l.o velho mundo, e, 
por isso, -de si quasi não trata e eom seus destinos pouco 
se · preoccupa.. · . 

Entretanto, Sr . Presiden.te, nossa missão e nossos de
vei·es abi estão fataes ·e incoerciveís, tracados pela va,stidão 
do terr itoi'io despo-voado e ·inculto - Povoar e àgricultar, 
aurir:ultar para povoar. Eis o problema .que, superior aos 
homens e aos. partidos, dever-ia ser o guia supremo dos diri
g-entes. a. t~eoccupac;;ão tenaz dos governantes. ·Creio elle, 
Sr. Presidlm.te, tudo conspira em nossa terra.. O L\finisterio 
da A.,"ricu'itura, que deveria ser o constructor ·da nacionali
dade, é um orgão sem- funccão no apparelho adroin:ístrativo; 
condeinnado · pda .nossa forma.cão so•c-íal a uma capUi.s di
mi.n-utio maJ:ima, privado da agua e ·do fogo, delle não· bro
tam nascentes . para fecundar o tra,bal'ho nacional, nelle· não 
at·de a cha.mma s~grada ·do nosso patriotismo . . 

A instrucção, desprezando o ensino profissional, princi
palmente agrícola, que abriria á moCidade o campo vastis
sirno das riquezas naturaes, faz a obra monstruosa do urba
n ismo _. irrisão e inconsciencia em nosso paiz . Para os nio
r,..os que as escolas edúca,m, encerrando sua visão nas morbi
das ,concepcõe~ da vida urbana, a é.popeia dos bandeirantes 
c- uma lenda inverosímil e o Brasil do interior uma Costa 
d'Afrioa, desprezivel. · · 

As industrias. fictícias completam. Sr. Presidente. a obra 
ruinosa, rodeando as cidades de .falsas seducções que· roubam 
<los campos os immigrantes o at~rahem os tra,balbadores ru
raes. 11ara de parceria cultivarem o proletariado. · 

Nn Avenida, as loJas de util ida,des para um povo mo
rl,~stn r. pobre, cedem logar á$ casas sumptuosas de sedas . 
. inias. luvas e perfumes, só aocessiveis aos que se opulenta
ram com () empobrecimento g-era). aos que prosperaram á 
'-nmbra do monopolio industrial, que tornou famintos e nús 
os lares brasileiros. ' 

Nessa mistura economica, Sr . Pre~idente. não h a fir
ltt••sa nem e.-tabilidade. c os remedios que o doente implora, 
nu~ nnrox1f'mo~ da dôr - emissões, rf'..dcscontos. impostos. 
cmprl\stimos - resultarão inefficazes ou prejudicíaes. 

E assim J:ll'Oseguindo. Sr. Pre~ídente. na. ·incon!'!Ciencia 
rio" no~sos destinos, ··na ignorancia da no~sa missão naeional 
~ constructora, que o meio creou e o instincto de conservaçãO. 
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n os impõe, eonn~rgimo;; - instituições, l)en:samcut.o:;, aclos ç! 

valições - cuntr·a o p1·oblcma fundamental Üa nossa ·Patri~! 
:Povoar e agricultar. Para resolver esse ·problema seria pre~ 
ciso mudar a alma nacional pela educação e ins trucÇão pai·
tidas do ber co e d a escola; seria preciso d eixar as ocidade~ 
entregues aos seus proptios recursos, e tudo, tudo :prodiga
lizar aos campos - instrucção profissional, ensino gratuitl! 
da ~ricúltura nacional. · saneamento, credito c capitaes, c;;
tradas vicinacs, colonização nacional ·e estrangeira, . traus
_porte rapido e barato ; séria preciso tornar amena. e confot·
tavcl a vida .rural - ins truindo, hGnrando, dignificando '' 
traballw. · 

Ardua tarefa, n'lissão ·que só ns gerações suc:c.essivas po
derão · completar, a nós, Sr. Presidente, corre-nos o dever de 
contr ibuir · ... com o esforco de cada . dia pr..ra desbra~rar-l!ie o 
caminho. · 

•. 

Considerando que, ao alvorecer . do Centenario da.· Inde
pendencia, a ·quasi totalidade do povo b 1·asileiro luta e soffrt!. 
presa de acerbas difflculdades, e que, lJOr · isso,-·. não poderá 
se associa.r. festivo c <J.legrc, :ls eommcmoraçues rd!fficiaes do 
grande fe~t.o ; · _ .. :. 

··Considerando que de todas eHas a mais impropr ia será 
uma exhibiçã.o · de matct'ia~ primas. que uão podemos c não 
devemos manipular e de artefactos de industria.s exoticas, do
lorosos attcslados do c~quecimento da nossa missã o constru
~: tora; 

Considerando. q\k a mclhot• celebração do Cent.cnarin 
serã a que s ignifique. de mo<lo cal.m!. o n o;;so despcr ta,r c r c
·vcle a comprchensã.o exacta que· vamos L~ndo do dever de 
garantir c defender a honra, a indepcndencia e a in~egridarlc 
da pa,tria, poYoando c agl'icultanda seu Yastissimo t<'rritork•. 

O Congrr.s$n ~acionai <jecrcla: 
Art; .to O GO\'()J·no da União.- de accõrdo com o,; dt•;; 

E stados, iniciará n ;.:t·ande culonização nacional c estrang(~iru . 
~,J ara; realizar. t.h~ mnd11 int('llSO c sy;;ternalicr_t, o p o\'oamenl4.' l ' 

agriculturacão do solo vatrin. 
Art. .2.u Em todos os Estado;; <.'m que os r cspcctivM , ,,_ 

\'ernos entregarem terras araveis c irrigaveis. serão e~tabe
lecidas ;colonia~ de nacionacs c cs LT·angcir·os, fornece-ndo-lhe,: 
o Governo da ~niiio - terreno:; ::u fi'i c icntcs á lavoura ~ Jl"
quena erea~;ão. ca;,;a;;, machinas agricolas, animacs de :cu~lcio, 
sementes e alimcnta~;ão por doze mczc:;. 

At·L. 3." Os lotrs agrarios. ca;;as, a n imaes c a.ccesdul' i"~ 
r.onstituirão, dt•;;dt• Jogo, prl).pri!'!dStdl'g das familia;; qu!'! twl lt • . .; 
J•esid i rem c lr aliai'IHlrem. · 

I>aragrapho unie.o. O m~mbrn ua t•am i lia q·uc se muJa:· 
parn cidades ou .povoado-i< pcrd~ t·:í o :o:en rlir(litn P. não vn""'~i 
rrcupornl-o. 
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.A1·t . IJ." O GowClrno nnr>li0ar:í. nn~ iH!t'viços da grande co
lonização: 

a ) o producto integral da venda. <lns na;vios dÔ Lloyd e dos 
que: receber da Franca, para o · que fica expressamente auto-
rizado; · . 

b) a importa,nCia total do imposto de cincoenta por 
cento. q11e fiou cstaoolecido sobre o~ lucr<ij; liquidas <las in
rlu~trias fabris, que importam matcria prima. 

o 
Art. 5.0 O Governo cessará a intcrvencão e au.1:ilio parn. 

(\ .oonstrucção de cai'as na~ cidade;;; c fóra os lotes agricolas. 
na fôrma estabelecida nesta lei, á dispos~ção dos operarios 
urbauos. 

·Art. ü." :\'as c::cola;; das colonia:; só serão ·admittidas a.s 
creanca.s que ennll'czarf.'m duas tcrca~ partes das 'horas uteis 
do dia 110s trabalhos agt•íeola:; c ne\las não se furã-o exames 
nem se darão diplomas. 

Al't. 7.• 10 Governo reformará o :\línisterio {la Agricui~ 
tura. deixando nesta. Capital a <lireetoria ministerial e espa.
lltará sua acção, com carar.f.er cminent.cmcnte pratico; por 
1 o do t) :Brasil, ·no r intermcdio de di reotorias centraes, crea
das na capital dos Estaclm;. c (lf'J delegacias em todos os mu
nicípios servidos pol' estradas de ferro . 

Paragra'Pho unico. Send:O intuHo da. t•eforma postar 
.i unto ao productor um orgão de instruccão c · protecção ao 
~cu trabalho. as directorias e dele~Za;cins fornect>rão pelo c-q.sto 
aos lavradúrcs e creadores . ..:... machina>; agricolas. arames 
para. c<'rca~ e ns instrumentos c matcriaes necessarios aos 
trabalhrls pccuar ios e agrícolas. e as dP.legacias munícipaes, 
requisitarão das dire.ctorias os mc;:;trrs de agricultura e vet~
rina:ria. para ~s se:rvicos da!; fazendas. 

Ar t . 8.0 0 .;:; paes ele familias de oito filhos ou mais. quo 
r.om elles residirem nas faz~ndas e se dediear<>m ans traba
lhos pastori~ e agricolas. ficam is~ntos da::. contribuicões di
rectas· do imposto de con;;umo. terão· pa~!':e tivr~ nas estradas 
n~ ferro e· navios -da União c a dcduccão rte 20 % nos fre
Ies terrestn~s. maritimns e fluviaes. para. a. f'xoortaçãn dos 
prodnr.tos d~ suas fa7.·Cn (la:; <' importação dns objcctol: dP. seu 
n;;o e trsbalbos agro-pecuarios . ' 

Art. 9." O Governn não intcrvir:1 Arn negocios parf.icula
''r;; e nuxiliará ás cl:J.~ses product.ora!l. r..nm t.ransportl's ra
pidos <"' · baratos, . trihntaçã.n · ('{Iuitat.iva, Jibl'rda.de ampla. e 
inst.ruccão profii<Si(lnat, qur honr~. ~11'\vn n dignifiqul' o tra-
balho. . 

Art.. i o. Revogam-si'J a:- rlisposi()llrs ~m contrario . 
Sala das sessões. 2.'1 d(\ df:'zr.mbro de i 9.20. - Matia Ma

r.h.ado • 

. Sr. PrE.'.sidcntc, envianrto ú ~fl':'(\ ·o mau pro.iecto de li' i, 
:formulo ardentes i·otm; pura que o Contcnario da Jndcpen
dencia nos faça conhecer. ~mar e servir, acima dos h~men~ 
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e dos .partidos, o programma. constructor da tl.Mionalidade: 
~Povoar e agricultar. ag-ricultar para povoan.. (Muito .bem: 
muito l:!em. O orador ê vivamente. 'éumprimentado. ) . · · 

O Sr. Augusto de Lima ( ~) - Sr. Presidente, sete dias 
faltam para aue se encetR~;m nossos trabal·bos. Parece-me 
pois, impossivel que. em ·tão curto espaço de tempo, possa a 
Camar:a deliberar snbre certa ordem de medidas, e mais ainda. 
que sobre taes medidas se ma;aifeste a outra .Casa do Gon~ 
g.re8SO. ·. . . 

:Ha, porém, uma proposir;ão de lei que ElSt:l ha mais de 
tres mezes, sujeita ao conhecimento da Commissão de IFinan
~as, sol)rc a qual foL desta mesma tribuna.. reclamada: com 
·urgencia a sua attenção. visto C{}rno do seu retardamento re
sultaria prejuiro incalcu1avcl pa.ra as pessoas a quem dP
perto ia affectar, uma circumstanc.ia extraordiriaria., ·de{ern'li-
nada · . por um a ordem do Governo , · 

ltefirq-me ao projecto· que autorizava o Governo a rea
lizar uma {,)pera.ção de credito para_ emprestar aos· empre
gados da Estrada de Ferro Oeste de C\finas o necessario ca
pital, afim de construirem as casa,s de sua.S ·habitacões. Esses 
funccionarios até pouco tempo residiam na. cidade de '8. Joãn 
d'El.,Rey, onde a vida era· barata e onde o numero de constru
ci;ões comporta;va folgadamente a TH~rmanencia de· grande nu
meto de. funccíonarios alli. Sua mudanca ·.obrigada para. uma 
cida{le onde se experime11ta a mesma crise que riesta,. a. res
peitq de. liabitat;ões; determinou na vida· destes funccionaríos, 
angustia!' par.a sahir das quaes tive a honra de offérecer á 
Cama'ra dos Deputados D pro5ecto. a que me acabo de refer-ir. 

Devo, . para resalvar a. minha responsabilidade perante os 
que me incumbiram .de traze!' :ao Poder Legislãth•o ns sm:s 
justas pretenções, relembrar qu'e · IO.'!'o depois de apt·ésentar 
(j projecto, e àe conhecer- .a quem elle linba sido distribuido 
:fiz ver- á S. EX:. qna.uto llrgia. (\ue essa matedn. fosse tra.tada e tt·a.sirla 
a debate no plenario, afim de que, antes de se encerrar a. lcgi~
Iatbra., fosse .e11e c:onvertido em lei. 

· .· Com· o cavalheirismo que o distingue, o Sr. Oscar Soares, cojo 
nome· ctedino. com a devida venia. prornetteu-me tomar em comide
raçã.o a iüsta. mediila. consignada no pro,iecto; e, eomo havia pende me 
na Corrimissão qe Finanças um· projecto relativo á construcção .ele 
casas para· opcra.rios, S. E,.. declarou-me q11e.' caso fosse possin~l. 
transrormaria o meto projecto ern emenda. á.quelle. 

· Posteriormente, quando· insisti·ainda: nroa. vez jlloto a S. Ex., 
fazendo ver a. · necessinâ~e urgente de ser por qualq'ner. modo·sabmet
tido o'projectoao c:onhecimento à& Cama.ra., ·S. E:<. me repeliu esta.s 
mesmas ponderac;ões e avançou-me qne em tempo daria. o parecer. 

Depois, aíD.!"Ia, procurou-me e declarou que era preferivel. visto 
como a materia. de5toa.va da contida. no projccto relativo a. casas pat·:! 
operarios, ser primeh·o approvarlo este ultimo projecto, vromettencto 
S.- Ex. que em tempo daria pa.recet' sobt'e o projecto da mitlha :wtoria. 

(*) Este discurso nâo foi revisto pelo orador. 
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Hoje, que n!io só aquelle projecto transitou na Ca.marll. e no Se
na.clo, como foi sanccionado e convertido em lei, ouso . appellar para 
S. Ex.; josto de espirico como é, e .esclarecido no$ · verdadeiros ri:lo-:; 
tivos que inspiraram a apresentaçã.o do meu projecto, no ·sentido de 
emittir o seu parecer, de modo que em · tempo, possa. elle passar pelos 
tE"amites das ter-ceiras discussões, da Ca.mara e . do Senado, afim de 
que, neste período legislativo ainda, se converta em lei, iodo S. Ex. 
ao encontro de uma das necessidades mais urgentes qu~ podem !1-n
gusti~r a classe dos funcciona.rios publicas, especialmente ós da Oeste 
de ufina.s, cujos vencimentos ·aio da. não estilO ·equiparados aos dos 
fUllCcionarios da. Centt·al. · 

Devo esclarece& á Casa. que ba. funcciooarios da Oeste de Minas, 
que vencem iOOS e i50 por mez e, com· a crise de ha.bitações que ha. 
em Bello. ll<!rioonte, é.difficil r esolver o problêma. que afflige a. _ esses 
modestos fuccionarios, tendo de a.t·ca.t· cotn despezas p&t'l!o nlugueis do 
casas e que a.bsol·vem quasi ~dos os seus vencimentos. 

O Sa. Ax.Bi:B:re;o.ti.au?dMoli'D -NãO é difficil, é impossível. 

o SR. AUGUSTO DE LIMA__;_ Como· muito bem diz ·o meu illustre cal
lega. de baocada que igualmente . conh,ece .as circumstaneias ~ooa~s. 
n:lo é sómente di:fficil ; mas mesmo impossivel. . 

Mas, de duas, uma: ou esses·funcciona.dos terão de se resignar a 
deixn.r suas familias resi.pindo na antiga séde da-Oeste, ou tet'ã.o de 
abandona.t• o ca.rgo para; pr-ocurar outro meio de subsistencia. 

Fru;endo inteira justi<"a. ao espitito justo do meu distincto co\lega, 
rela.to1'· da Commissl.o de Faz~nda, a quem foi distdbuido ~~se P1'9je.cto, 
espeeo a ue S. Ex., opel'Oso como . é, não 1'eta.rdo pol' mais de uJil d~a. 
essa. mejida, que é como a agua. ao sedento e o pito ao faminto. ·_ 

o SR. ANDRADE B~ZE!IRA- v. Ex. podel'ia. me explicar •'o meca-
nismo destes empeestimos? . -. .. 

O Si. AuGUSTO De Ln.rA- A Uoiã.o empresta aos empregados e 
garante-se do pagamento com a hypotheca ctas p t•oprias casas con
stt·uidas, sendo a. amortização l'egulada. de tal ma.neit•a. q_ué ao cabo de 
iO aunos es~a. completa.m~nte pago o smpresLímo. O &tado fiscaliza 
o tYPQ da. editicaçáo e !fo ar~teda.l pa.ra. gara9tia, do$ benS qu.ê. ~be 
ficao:' bypothecados . · 

O 811.. ANnB..mE BEZEBRA. - E 'porque o t'ela.tor -não deu pa.t'e~r.? 

os~. A~GUSTO DE~_:_ Act;edito que o ,nobre rélatot·, deiltro. 
de 12 boras apresente o seu parecer ; meu receio .dá. demora. é ~a 
oute~ Casa de parlamento. Acredito que S. Ex. ainda rião t~nba.;dido 
o seu parecet·, devido a~gr,aud.e- a.cumulo .. de traballlo. J;t~as..coafio na 
sua ope!'osida.de intellectua} e rio vigor da sua moCidade, pa.r~ que 
não retarde mais este parecer. O S~nado, sim, ·mais letlto na.s sua5 
operações, poderá demorar. · 

A -verdade é. esta as ca.sa.s mais modQSta.s propriamente habi
taveis em Bello lf.orizon,te, não cus;tam menos de i()pS a i50i ' 
lllensaes. 

I • ~ ,. 
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Appello }la.t·a o testcmunM do meu 110h\'e collegá por Iliinas, Qll~ resi
dindo em Bello Horizonte, conhMe o facto. 

O SR. ODILON DE ANOK.I\Dt~Ha runccionat·ios que ganham 3()0$ e que 
pagam a metade de seus vencimentos pelo alogucl das casas que habitam. 

O Sn. A tlC!ls'l'O DE J,ntA-Ncstns condições, não é tll'gente, é ala r-
mant~ a. sitna~llo. . · · 

O Sn. ODILON ·m: ANDRADE-~Ias a volta elos e~riptol'iüs p:wa. a .~wt 
:mtiga. sédc, donde se mudou !'em a mot)Or. t'Mii.o, t'C.<.Olviil. o ca,:;o. 

O SR. AuGuSTo DE Luu.-Diz o nvbrc Deputado que a sitna.vi.o r.-<> 
mr.di~ca.ria com o rcgrcs.<:o dos P-scriptol'ios para a f;llll- aritiga. sérll'l. 

0 .Sn:· 0DtGÓl'i" DI! ANDMDE-A!iás í• C~'-<..1- llffia a.<;pira.çliJ) t;"ral, rle 
todos <ls funcciOJUI.rios. . 

O Sn. AuGU!'.T() DE LndA:......Estou em desaccordo com S, _Ex., porque, 
:Und:1 quando não fo~m medidas de or-1em administrativa.. merii•iM 
de ordem ecooomica. pa.L-a a. boa ndministr3<'/to da. estrada ou deter
minassem :t muda.n«& da. anti!m sMc de S. João d'Eillev, bastava qu~ 
~e tratando de um acto já resolvido, tendo ·rei to installaçõ~ os c~c•·i-
ptorios... · · 

O SR. OmLoN D.ll-A~DMDE-Em Bcllo Horizonte. 

O Ss.. AuGusTO or. Lint.\-Sim S<\nho.r, já. estã.o perf~itamontc ins.-
talla.dos. · 

O Sll-~ OoXLON DE. A!':DIH.DE-Os escriptorios íuncciona.m em p1•odios 
diversos e de aluguel, muito distantes ons dos outros. 

O SB.. Au~us;Ô nr Lnr11.- Em tOdo o caso <las razões de oedom 
tecbnica e de.ordem ndministra.tiva., não me compete trat..·u· da tL'i-
1mna .• · 

Dado. porém, · o facto de se[' obri!!atol'ia. a l'esirlencia. em Rello 
Horizonte, impoe-se uma.tnedida. que venhn. em soccotTo desses mo· 
destGs funccionarios. . 

O Sn. Onrr.ox DE A NDllADE-Essa.s meõidas já -não virão ma-i~ :t 
tempo, estamos com o Congresso a se encerra~. · 

o SR . AuGUSTO DE Lna-Ain la po~em ser tomadu.<>, e eu a.credit.o 
muito no patriotismo da . Cama.ra, do' Sena.do e do 81• . Presidente clrL 
Republica., com cujo assentimento se mudaram · o:> escriptol'io,; da. 
Oeste da heroica cidade de S . Jo:io d'El Rey para Bello. Horizonte. 
(Muito õem; 1~-uito b,em) . 

. O Sr. Presidente - Está finda a hora -destínada ao expe-
diente. · . · 

V~.e-s~ passar- lÍ. ordem do <ií.a. (Pausa) . 

'Ãmparecem mais os Srs. Arthur Collares Moreira. An
mbid To!edo. 1_:,~ta Hego, Antonio Nogueira, Souza Ca:::!ro. 
Dionysio Bent-Ps, Brmt.o Miranda, Lyl'a Castro, Herculano 
Pat"ga, Pires R('.bello, .JCtâ(• Cabral, Herminio Barroso, Thoma~ 
(:a.valcanti, F!'ederico Borges, Albedo Maranhão. Oscar f'on-
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J'c!;;, .Juão Ely~io, Cic•p;a;:in Fioravant e. A!P.x:tndríno da Rocha .. 
.l'erpira de I"yra. Dl'f•tiat·J Ma~a. Pit·rs dr Carvalho. Mario Her 
JnPS, Ubnldinv dr· A~si :;, Pllt:l tec·o ~lr.ndes. João Manç;abeira. 
Alíro!dfl Ruy. ~idi nclo J.f:.'om•, Leão '':"elln;:;o, Heilo t· de Soúr.o. 
:"amrin.io C<1tor<}a. Xieanoe l\'<t~tiln r.n Lll, .Paulo clCJ ·.Frontin. Sal
lei\ Filhn, Ari~tid e-S: Ca ir\!, Yi. (··nlc' l·~ragibr. :\'orival dP ·Frei
In;_;_. Lc·n;;t·ttl'Jrt· Fillw. A;:~.:n:l.!o S.-cJ,·,•. ,\lanoc'! ll<'i><, Jnão nui- . 
mm'iiP;.;, BntH'flll<} (!c• Nar.arct h, n::ll1il·(· Bl'a~a • .TMC:• ctr .Mot·no~!", 
\'.,,.;~ ... !r:l•'o ele~ i\h1 litt. i"ranci,;;(·o ;\~:: r·•· t ond!:!< !\lnrio .-J,, Paula. 
\[at!dc;i•l i,Í,' L;1r·••r·o:ln • . Tc ls,·, AI\':~.::. n i;-.. il·n .;;,nquc'Íl'a, ,\n(QllÍ<l 
t ;at·ln;;, ]~milic1 .!a!'dim, J!flsr~ Honi:fal' io, Gomrs ·L ima. Odilon 
oi() Andf'a.;r'. An t~'!'<J B•.<l r I h<> •. I• ·r ~.-:-. •: isto! 1 ~·r· '.~:tno'.' .l o:-in.c, ~h 
,\r:mjo. \Valdr.,..,-,1.,, dt :\hl;:ai!Jft•~;;. ,\lao1· f'J ._.r a, Va~ -de .M r~i: ·). 
Jlonoratl• .'\lvrs, Camitl.:.o Pral()S, ·Mello Fl·anco. Fctt'~! lt'l\ Brn-
g·a, Ciucinalo l~ra~a. Albl'l·to ~at•mentf', Ccsar V('rt,'1.1C<iro • .Pru
(lr.nle éc i\foracs .Filbo. João àc Faria, Pntlro Go"la. ~ianoel 
Villabóim, Ja~o Pernetfn. Ct'lso Rayma, Joã·.1 'Bimplieio, Car
:os Penafir~l. :-3c•t•.,,·[l> :.· (l!ivcil·a. Oda..,io nor:"! :t. Ba n 1:::} -Go:'l
•;:ch·('i.: ';! Carb: ,\·ln-.:::H:;1a;-;· ( RC ) _ 

Deixam df' .compo.rccct os· Srs. Felix Pacheco, Eph)·genic 
t!c Salle-s. Dorval- Porto. Monteiro de Souza. Abei C'~ ::>rmont. 
Chcrmont dP. Miranda, José Bart·eto. Marinho de Andr!lde, ~fo
reira . da Rochn, Tliomaz Accioly, Ilqefonso Albano, Affonso 
Barata, Simeão L'?al, Baltha1.ar Poreira. (ionza~a M.lranhiio. 
Antouio Vicent~. Eduardo TavaL'('i:>, Arnaldo Bastos, c~:·rêa de 
Brit-o, Estacio Coimbra. Pl~dro Corl"êa, ·ruriano Campcllo • 
.íulio de M~Ho, Natalício Camboim, Alfredo . Ji~ 11-ll!y:l, L'.liz 
i?ilveira. Miguel Palmeira, Mrndonç:a IHar·t.ins. J oão d,.. MP.ne- · 
zr.s, Rodrigues Doria. ~fanoe l !\'ohre. Prdr o Lago, Octtl.Yio Man
ga'licira. Lau!'o Villas Boas. Castro Rebello, LE'onr.io Galrão, 
Ar lindo Fragoso, Torquato · àforeira, Ubaldo Ramalhete, .\n
tonio A!!Uirr-e, OC.ta\·io da Rocha Miranda; .. Azurí'm .Furtado, 
José Tolenlino. Macedo Soares. Thcmistocle3 de Almeida, Raul 
FPrnandes, Hen:ulano Cesar . Silveil·a Brum. J~Jão Penido. 
L:tiidulpho . de I:la.galhães, l\Ianoel . Ful~rncio, R.!!ttl Cardo;;o. 
~alies Junior, .Tos\! Roberto. Sampaio Vidal.. R:!mo~ .C:abdo. 
:''.yt·cs da Silva. Tullo .Jayme, Costa Marqu~s. Otf.oni .i\Iaciet. 
Luiz Xavier, Abdon Bapt!stn .. Pereir3. de Oliveir·a. F.val'h;to 
Amaral, AugustJ Pestana. Alrid(\s Mayn. ~alonco rl(\ Gm.1vl\r. " 
Flores r:la Cunh~ (68). · · 

OP..DE\1 DO DU 
, 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o compa-. 
r r:ciment.o de H 2 Srs . Deputados . 

Vac-se proredet· á~ votações das mat.erías que ""' aeliam 
:-:obrP a Mesa e das constant.es da ordem do àia. 

Peço aos nobl'es Deput ados que occupem as suas r~deiras. 
{Pausa. ) - . 

· Vae ser considerado objecto ~le deliberação \ lm ;.ro.iect.o .· 

•)' 
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ANNAES DA CAMARA. 

E' lido' e considerado objecto de deliberaç~o _ o segUinte 

PROJECTO 

N. 768- 1920 

Concede a Domingos Rothéa os favores do deCTeto n. 1. 687, de 
· 13 de, agosto de 19.07; · 

O Congresso- Nacional resolve: 
ArÜgo unico. Ao cidadão Domingos Rolhéa, que se,:rviu 

eomo -enfermeiro-mór do. Cot·po de Saúde da Armada, na. 
guerra do 1 Paraguay, 'flcam extensivos _03 favores do decreto 
n. L 687, de -13 de agosto de i9ú7, revogadas as disposiçõe:; 
em contrario. 

Sala · das sessões, 24 de dezeml:);o de 1920. - Odi~on de 
Andrade. 

--
Justificação 

O octagenaTio a quem o projecto beneficia serviu como 
enfermeiro na campanha do Paraguay, recebenJo de seus su
periores as mai~ encomiasticas ref~rencias pP.lo zelo, .compe

-t ericia, dedi_cação e humanidade -com qu~ desempenhava as 
func~ões de seu cargo. -

· Os attesta.dós juntos, dv Dr. Pedro Man;:,el Alvàres Mo
reira Villaboim, entâo chefe de saúde de esquadra, e _do barão 
de · Ladario, most~am de sobejo os- servicos desse · enf-ermeiro. 
~Durante o meu commando, qiz o ultimo: tem ·servida tão dis
tin ctamente. que se tornou cretlor de min.~a estima ~ adroi;._ 
ração ·pelo modo humano como _.tràta os enfer,mos.~ 

Na,da mais justo que estender · a elle os favores de que 
gosam os voluntarios da guerra dõ Paraguay . . ::- .A's Com-
missões de Marinha e Guerra e de Finanças. · . 

O Sr _ Presidente - Adia-se sobre a n1esa o seguinte 

REQU'E.ni!\·!ENTO 

Requêiro dispensa de imp•essão para immediata 'votaçüp 
re~acção final OQ projeclo n. -~55 -B, de 1920. 

Sala das -sessões, 2-~ de deiembro · de 1920. - · Dionysiu 
Bentes. 

Approvado: 
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SESSÃO .EM 24 DE DEZEMBJ;t.O DE i920 li87 

E'. lida f', ;;rm observações. apj)rOvada a segúiiite 

iti>iucç . .\o 

N. ·í55 B- 1920 

Jíedacrao r inal_ do pro.iecto n .. 155, de 1920, que esteruk á És
cola P1·attc?- ·de Gotumercio do Pa·rá as disposições das 
lrns (Jrte · bat:;:ararn corn os decreto.~· n.. 1.33.9, de ·f 905, e nu-
nu;ro· 9. 26-i, ti e I !H I , ' 

O COügresso Na.dimai decreta~ 
Art .. L" Os diplomas conf~ridos ?ela Escola Pratica de 

Commercw . do Pan\.. declarada de uWidadc publica, .são equi
parados. p.al'â todos ·os effeitos aos dip~om.as conferidos pela 
Academia de Commel'(;io do Rio de Janeiro. 

· Art• .. 2.• Revogam-se as 'disposições em contrario. 
Sali das Commissõ.es, . 24 de deze·mbro dl'l 1920. José 

Alves. - Pradu Lopes. - Raul Sá. 

O Sr. Presidente _:.. O proj e c to vae ao Seoa·do. 
Passa..:sf! ás Yotações constantes da ·ordem .do dia. . 
. Continuação da vota~ão do pr-oje;cto n·.- 25-1 C, de 19·20, 

orçando a Receita geral da Repub!ica, para o e:xercicio de 
1921; com parecer da Commissão de Finanças sobre as emendas 
apresentadas (emenda n .. 23, da Çommissão é segu)ntes) • 

·ORÇAMENTO DA RECEITA 

O Sr. Presidente.-:. Vou suhmetter a votos a seguinte 
emenda: da .Commissão, cuja votação flcou interrompida na 
.sessão <:liurria. de hontem: 

N. 23 

O Deputado Octavir1 Mangabeira apresentou a<~ Relator 
para ser pr~ente á Commi.ssão, a emenda que segue. Sobre 
o assumpto o Relator, opinando sobre o projecto n. 448 A, de 
1920. deu pan~cer favoravel. 

A Gommissã:o, que .opina tambem favoravelmente á pre
ienção da Cruz Vermelha Brasileira, faz sua a emenda e a sub-· 
mctte á. approvação da. Camara: 

«Fica concedída á Sociedade da Cruz Vermelha Brasileira 
aulmização para extr·ahir ;11ma loteria ·dur~nte !loS festas do 
\;entenario da Independencia, em 1922, com 1se.nçao de quaes-
quor -im,postos '» • · 
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. O S_r. Vice1\te Piravibe - Pc~.:.o a pn.laYra para encaminha~ 
a ,-otaçao. .. .. · .. : 

O Sr. Presidente - O .nobre Deputado não póde enca-
minhar mais a. vota~ão .. · 

O Sr. Vicente Piragibe ( ·) - Sr. Presidente, eu não 
~·rH'nnfro no Regimento disposição que m'o prohiba. 

Peço a V. Ex. me i:ndique a disposiêão que me prohiba 
1'!11 .-nr.aminhar a votação. Não ha nenhuma a respeito. 

Diz n Regimento_: «Nenhum Deputado poderá fallar mais 
<:lú uma vez depois de encaminhada a votação, a não ser para 
1wdir a sua verífieal}ãO.})o. 

V .. Ex «annunciOUl> n vot.ação agorn; logo· eu tenho direito 
<:le fallar. . 

O SR. PRESIDE."<'l'E - Trata-se dé continuação da vota
çãn -iniciada hontem, tendo o nobre Deputado usado então .cJa 
-palavra. 

O SR. VICENTE: PtMGIBR - Mas. a votac-ão de hontem fi
~ou sem effl~ito. Eu tenho direito hoje, porque V. ]!.x. acaba 
de annunciar de novo a votar;:ão. .... 

.9 sn: PREsJDF.NTE - V. ~x. fallou, annunciada a vola
Qão. 

O SR. 'VICENTE PIRAGr:aE - v.· Ex. annunciou de novo, 
torna sem ~!feito a votação de hontem. 

E' sómente interpretação do Reg-imento. F,' uma questão 
de ordem que levànto .. Acatarei a decisão de V. Ex., seja ella 
qual .fôr, mas peço que V. Ex. me explique o seguinte caso: 
estãó 2Q Deputados presentes; um encaminha a vot~ão; não 

·ha numero; no d'ia. s~<>uinte annuncía-se de novo a votação. 
eem a prr.sen~a d~. ·120 Deputàdos: tenho ou não o direito de 
..,.ncarninhar a votação? 

O Sn. :PRF.SIDRN'l'.E ~ O art . . 321 do Regimento deolara: 
{Lê.) . 

<>:Ao annunciar o Presidente da Camára, qualquer vo
tação, poderá um Deputado solicitar a palavra para enca-
minhar a vot.ação. , .. · s :L" Para encaminhar a votação uenhum Deputado po-
derã fallar por m!lil'l àe 10 minutos. · 

!! 2 A Em se tratando de votação de leis annuas, será de 
cinco minut.os o prazo .para o encaminhamento da votação.~ 

.Portanto, não poderei conceder a palavra a V. Ex. para 
fallal" •.. 

o Sa. VICEN~.e· PmAame - Mas ~:e ainda não fallei. •. ! 

- : -..... ~...... .... 
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O SR. PRESIDE::\TE - V. Ex. fallo.u hontem, encamin11ar.
do a votatão. A' 'l. E;::., a .Mesa não pôde conceder a. palavra. 
Pela ordem, poderá V. Ex. fallar, mas levantando uma 
tJuestão do ordem c não para encaminhar a votção. 

· O S~. :Vicente Pil'agibe (pela ordem) - Sr. Presidente, 
com as hge1ras palavras que pronunr:ieí hontem, encammh:m
do a vota.cão da emenda que V. Ex. acaba de annunc.iar neste 
momento c cuja votação não pódc ser encaminhüua agora. 
por mim, cu não me/fiz comprebrmder pelo honralk• col!ega 
pelo Districto .Federal, o Deputado, Sr. Paulo dc'FI·out.in. 

Declaro, SI'. Presidente, que rcnd{l o preit() tia minha 
mais s-incera admiração e grande respeito 1peb:; illu:;tr<.~:; ci
dadãos que ·collocaram as suas assignaturas .•• 

Pasa-sc ás votncões constantes da ordem do dia. 
O SR. PRESIDENTE -A Mesa não ouve o que V. Ex. esta. 

dizendo. 
O SR. VICENTE PIR.AGIBE - O mesmo acontece commigo, 

Sr. Presidente, que não ouço o que V. Ex. diz. O mal é da 
balburdia que reina. no recinto. . · ' 

O SR. Pru:smENTE - Para que ·v. Ex. levante uma ques
tão de ordel)l, é neeessario que a Mesa possa ouvir o que :v. Ex.,diz. . · , . 

O SR. VtrJ::NT:S PtRAGIBE - Perfeitamente. V. E:-:. faca. 
soar o tympano. 

Dizia eu; Sr .. Pl"esidente, que não me fiz comprehender 
]Jelo nobre De:Putaào pelo Districto Federal, o Sr. Paulo de 
Frontin, c que presto o culto -da minha grande admiração á 
instituicão da Cruz Vermelha, para a qual a emenda esta
belece uma loteria a ser e:xtrabMa em 1922. 

Tão grande é a minha admiracão por essa instituição, 
que votaria a :favor da emenda •.• 

O Sn.' PAT.iJ.o DE FRol'rTIN - Estimarei mu~to. 
O Sn. VrcEl'rTE PtR.'I.GIBF: ..:_ ••• como votarei tambem a 

favor do · rnquerimento do meu honrado· collega, Deputado 
IJOr S. Paulo, no sentído <le se1· a mesma destacada para 
c.onstítuir projecto em ·separado. 

O SR. PAur.o DE FRONTIX - Esse é o modo de enterrar a 
~enda. 

o 'sR. VICENTE PtRAGmE - :Mas si eu já disse que votaria 
a favor da emenda... · · 

o' SR. PAU'J.() DE FHONTIN - Dispenso o voto a faYor _l~ 
peco a v. Ex. , que não dt: o seu assentimento ao requerl-
mento do nobre Deputado por S. ··Paulo. . . 

o SR. VICEtol'l'E PIRAGIBE - Sr. Presidente, lamento que a 
honrada Commissão .de Finanças da Clamara, que conhece o 
projecto apresentado ('nt plenario ~ conheci': ~ emenda !)Ub-
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... :: . 

~crlpt~. pelo distincto ~eputado por S . ~áÜJ.o, tivesse co~tein
p1a:ào com esse favor unicamente a Cruz Vermelha. Brasileira 
deixando de lado o Instituto de Assistencia á Infancia. • 
· . O SR.' P-AULo DE .. FRóNTIN.- Já hontem, disse· que havia 
·r~~edio,. _que o Orçamento da Receita vae _para o Senado 
e la.. . . . . . . . . . · .. · . 

o .s!'. VICENTE ?IRAGIBB -.:.. Espe~o ·q_ue o eminente ·che:re 
da ·pohtlca do D1str1cto Federal, fac_:.a. com que eu seja eleito 
Senador, para que na Camara alta do Congresso, p()ss'a de
fender a emenda, como representante . do. Districto . . Federal, 
().[IlelJ,da .apresentada pelo ~obre Deputado por S .. Paulo. 

0 SR.. PAULO DÉ FRONTIN - Si 'eu for eleito pata o anno, 
.indo o projecto para o Senado. V. Ex .. terá o meu voto . 

. o ::sn. ' VICE.;."\"TR :PrR.\(JIBE ~ Muit-o obrisâdo .à v-·. :Ex .. 
Para salientar a ítljustiça praticada peta Commissão de 

finanças, basta, que.,eu.-diga o qu.e. ;é o Instituto de Pr o.tecção 
á- ·Inf ància, sobre ciijó :valor e serViços, póde dar ·:testemunho 
_insuspeito o nobre Relator da Receita, o Sr . . Antonio Carlos. 

. 0 .SR. ARMANDO .;BURL..\..~<\QUI '-· 0 :paiz inteiro póde dar 
.. testemu,übo da . .benein_erencia desse .instituto. . · · 

· O 's~ v!cil:~rrE PI~-\O~BE ·_ Para próvar os.·grande~ ~er
.. viços prestados .. por .esse ..instituto, basta · assign.alar 'qlle elle 
· inántém o· Sf•rViç.o de exames em amas marcenarias e a creche 
Alfredo .. P in.to ; :· . <~ . :: . . 

.· · i.; o , SR. OCTA'VIO RocHA - A Cruz Vermelha. tambem · 
man1ém:.. · ·=_;. ' . •• _. 

· .. / • o · SR. .. •VIC'ENTÉ: J.~mA6mÉ . .;_ Durante annos e annos esse 
instituto tem recebido e·m ti'atamento, creanças desvalidas, 
mantém o s_ervico "da gotta , de leite ;,._ 

Q SR. PRESIDENn- P.e"Ço ào nobre Deputado que se dl
rija á Mesa, e. restrinja as suas observações. 
' ·· · :·:Q· .. sR. Víç:E:~-TJ.~ ;~~meE ·-· *~· ' miÍÍha~ consjderações são 
justament.e ,os fundamentos · da mlDha . reclarnacao. : 
:· ·~· < E, mais ' ainda,··nas noites comô· a . de -hoje, ein que as 
creanças ricas collocam seus ·sapat o!;- de setim, de pellica sobre 
.os ·telhados.·ou:·á janella, ,á,.:.espe1'a de festas de .. -Natal,:·o Insti
tuto de Prótecção á Infancia se transforma em um Papa.e- NOel 
mais generoso para dar brinquedos ás creanças pobres que não 
tecrri sápatos: · · . · · · ' · : : · . ·. 

Estas razões que trag-o hoje ao conhecimento da Camara. 
.servem par mostrar.:·.-o .fundamento :da questão l(je ordem, que 
lev.anto- e . que · .é .. a. seguinte.: :Penso que V . Ex. ,· ao interpretar 
o 'Regimento, não está ·· com a' boa logíc~ quando ;não admitte 
que os .De~utados _en.ca~nb~m as ,votacoes daquellas matertas 

,:Qtie ·por ·falta ·de numero. ·não puderam ser· votadas na . ves-
1>1ra .- ~ .P.e,!lS,O que,_ s~p.re i:rue: V· .. Ex, annuncie ui:na votação, 
0 ·-Deptitàdo -tem o· dfre1to de -pedn" a -palavra e usal-a durante 
cinco minutos. (Muito bem; muito bem.) 
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SESSÃO ,EM" 24 DI!; DEZEMBRO DE 1920 

... O - ~r. Presidenté- A Mesa mantém a ·sua decisão de que 
o Deputado só po-d·e faliar uma vez, ao ser annunciada qual-
quer-v~ta<;ão: · 

o Sr. Mauricio da Lacerda (*) (pela .ordem) - Pedi a 
palavTa, 5r1• Presidente, para levantar uma questão de or
dem; qlie v!mho·subme.tter a V. Ex. e Da.ra a· qual espero de 
seu douto parecer um remedio -differente das. razões de rabu
tice com que. u!.timamente se tem orientado algumas decisões 
relativas ao Regimento. A emen-da ·de que· trato, em primeiro 
lo;ar, foi apre;;entada individualmente· · por um De.putado, . 
fóra da fi-scalização da. Mesa, de encontrei .pois a{) que pre'
screve o Regimento. De duas-uma:.ou o Deputado póde en
r;ari:tinhar pela Gommiss-ão de Finanças as ·suas emendas; par
ticulal'mente, seg:Jnido ·sua· amizade com o Relator. evitando a. 
sancção e fi~c:aiizaçã·o da. Mesa, ou não o póde fazer, em detri-:
n1ento -do nlenario e do direito em geral. da Gamara. 

O SR~ P..•.ur.;o DE FR0'-'1'IN - A· obse:~:vação {f e Y. Ex. não 
r j;:~st-a ·agora porqu& a :~menda n. 22. da autoria do Sr. Ma
cedo .'Soares,.· que foi approvada, esl:.·ci nas mesmas condições. 

O :SI,_. J\!,mmcw DE L.-\CERDA - A obseryação de V. Ex:. é 
que· não é- justa,· porQUIÕ fi1. igual ponderar-ão, relativamente á. 
emenda do Sr. Mac-edo Soares e não me corria bem a· ausen, 
ria de · outra reclamação quando se tratasse de um ··deputado 
que não é meu companheiro de banca-da. . 

Aggravo da resolução de hontem para uma outra <ie· h<Jje. 
o sn. .PÀUI.o. DE PR.o~TIN- v. Ex. devia aggravar <ia re

solução do 'Presidente para a Cama·ra, quanto á emenda 22. 
o si rifAlJiucro »E :i.AcERPA _,v. Ex. sabe perf.eictamente 

quo as questões de or'dem são da .;:.'ompetencia da Me:sa. Só 
eila póde affectar qualquer qu~tão de o-rdem. de sua alçada, 
á resolucão da Garoara. Si a :Mesa declarasse não derimiel.a uma 
questão de orêem e a submettes5-e á deliheracão da Camara, 
estaria muito bem:.mas. desde.que não affectou. fica á Mesa 
esse dirP.ito e n}'io posso tratar a questão em pleúario. 

E~ta é .a pr.imeira das reclarnacões .. de ordem que apre
~~mto. E' verdade que o Sr. · Octavio Mangabeíra é membro 
daquella · Gorrími1>são, mas ·esse argumento é apenas um so
phisma. porquanto. quando as emen-das são apresentadas no 
~ei.o da Comm1ssão. por qualquer Depntado. memoro dessa 
;Commissão, ellas só veem ao plenarío sí a· Commissão as 
a<lopta como suas. (Apoiadw). Não havia, portanto, motivo 
nara citar o autor da emenda -ou o seu proponente, si ella 
fosse dá Commissão. 

Porque, agora, se criam .as em~ndas à o plP"nario; da Com
missão propriament e. ·c as emendas ·subpreticias. da u.rnizade 
pesso3l. do rE'lator-, sendo que para as {lo plenario existe o con-

(* .. ) ~te discurso não foi revisto pelo orador'. 
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tro~e da l\leRa, para. as da Commissão e:xist.e o coutxole cesla 
c para as dos amif;"o.s do relator o· cambalacho mais ou meno~ 
est.abeleci<lo entre o rclrLtor e o proponente. -

O SR. PAur.o DE FR~NTÚ; .;_ V. E:s:. e·squece as que são 
mandadas pelo Governo. · · 

O Sn, MAumcw DE L\CEnn.\ - Esse é outro: argumento 
que não affecta aos meus. O Governo, quando envia suas 
emendas, estas não são a.pres_entadas como do Governo, mas 
-pelos relat.ore$, que as apresentam ú.s· Comrnissões e estas as 
apresentam como <}mendas da Commissão. Em · g.cral, toda a 
emenda da Commissão é do Go·verno. Dç: sorte que o aparte 
não colhe :1 questão <!c ordem ne::se ponfo. · · 

Ag-ora, ·St·. ~residente, a questão de ordem mais impor
tante : V. Ex. ·dlsse, hontem, que a emenda é uma autorita
~o. Foi um .sophisma, para o qual peço licença. para ebamar 
a at.tenção de V. Ex . • afim de que não se repita. A -cmeooa 
diz: «Fica conc~dída á sociedade ta!, autorizae-ão pat·a explo-
rar tal negooio - loterias". . · · 

A emenda é imperativa - dica concedido» - e uma vez 
decretada, ~a emenda entr·a em fuocção de modo categorico, 
taxat-ivo. . . · 

. .Agora, fir-a concedida o qun? Autorizacãó pã.ra ·explorar 
·.uma loteria. Quem é que tem a .autorizacão? A companhht. 
Más a cmenda'·não .;l.utoriza o ·Governo, ~manda» que .elle dê 
autorizal;ão à companhia-para explorar. Ella. é que pôde dei-
xar d~ o faz-er . · · 

O ~n. P.\ur-o DE FRON1'IN - E' taxativa para o governo. 
mas sem contract.o a Cruz Vermelha não :pód-e e3:plorar. 

O Sn . .!\1Aunrcro DR L,\CERDA - A emenda é imperativa. 
O Sn; PAvr.o m: :!!no;;mN - Apczal' de imperaliv.a. 
10 SR. i\-1.\trl\!C:xo DE LAC"ERD.i. - :Nãó h a analyse · lo~ica, 

grammatical, n~m nenlluma outra,. que 11 ex~1ua acssP. genero 
de emenda. ' . 
• P<>~ ultimo, n lei do orcamcnto é aru1ua . 

. O SR. PAut.o n1;; :FH.oJS'l'l~ - ConcetJí{!o o -direito de pt·o
longar uma estr·ada de ferro, o prolongament-o sú ·é feito .de
pois d'O contracto r.om o Governo, c. en tretanto; ~ taxativa -
dar á .companhia. · 

O. Sn. MAURIClQ DE L.\.CE!illA - Esfir. ae;wmenlo nem pa
rece de V. E:r. 

o SR. J>At.'LO .DE F no::-JTJ"- Põde ser. O que parece ~~ que 
11a má. vontade conlra a.· Ct·uz.Yermelha. · · · 

_ O SR. l\huRicto !JK :LACEI\1>.\ .....: E' ouko argumelttu qu<'. nãü 
-parMe ~e Y. Ex: .• po.r um moth·n muito simples. Quando 
y. Ex. não ..,.era ainda. lagi~lador, cn · a-presentei, por part.c da 
Cruz Veimelha, tl~ projeclo que clla solicit.ou. 

O SR. VEtGA !ltxRA .. ..;oA - Eu sou até, membro benemerito 
{;a (}r.uz Vermelha d!l S. · Jlaulo. · · 
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O Sa. PAULo o~ ThoN-rr..x - Púdc -ser, mas benemcl'iLo 
dessa ordem, a Cruz.. Vermelha agradece. (Risos.) 

O SR. 1\oL>\unrcro DE LACEIU>A -Vou fo-rmulAr a mais im
:r•orLante d"as questões de ordem. Sendo o or~;amento uma lei 
ar.nua. esta emenda dispõe sobre ;p~nsao não pam; i92i, roas 
para.- i922, Tóda a disposição que seja autoriz.ativá ou im
llcratíva, no orçamento, se esgota. no exercício da lei respe
diva, se não fô1• executada . .,Entl'etn.nto, essa, sendo ex:e
..:nt.ada em 1!9:21, •·ae vigorar em 19.22, isto é, uma. legisla
t•lra finda. legis~ além dos poderes que tem, porque para o 
1nno a Camara set á outra. 

O SR. i\fENDES TAVARES - Ha· uma confusão da parto de 
V •. Ex. : 1922 ·6 apenas a e:dx't-1cção. . 

O SR. M.\T..iRlC:Io Dl': LACEll\DA --'- S•·. Presidente, tendo t.et·
JHinado o meu tempo. nãO po~;so rnsponder ao aparte do no.:.. 
tte Deputado pelo Districto Federal, pelo que peco <les
culpa·s. Entretanto, submetl{!ndo a queslão ao parecer de 
V. Ex., espero que depois me dê a ~lavra para encaminhar 
a votação. (Mttito bem..) 

O Sr. Presidente - .O art. i93 do Regimentc, dispõe: . . 

~erá pcrmittido a qualquer Deputado assistir ás 
reunioões das Commissões e alii diseutir , apresentar ex-
posições escriptas e emendas. . 

§ 1. • Se AS Coromissões não as adopt.arem, essas 
emendas serão annexadas ao p$re6er para serem to-
madas em consideracãll ~ia Cainara. . · 

·§ 2.• As expdsic;ões eseriptf:l.S, assim como o re
sumo das oracs, se os autores redigirem os cúr actos, 
poderão ser publicadas.~. 

. . I 
O D.eput.ado suggeritt uma ·emenda f! a Commis:;ão a.c

"eil.ou-a e enviou-a á .Mc~a. A emenda. é, portanto regi-· 
m~ot.al. 

Segunda hy.pothesc: a r> !Jll!llua ·concede uma loLct·ia. n 
ce.l'f,a e determinadA. ~ompanhia ou individuo. Essa autori
z:wão pro;i1.11.í1~ effcito:; em 1921. Se o Governo não a con
i:l~l.lcr em i9:?.1, caducarâ por ccl'lAJ. ~ por. isso que só pro
ciu~irá effcito em Hl:!l, está adaptada ao n.cs-imeuto. 

Aliós esta. dr.cl:wncão a )lesa já fez hont..em, (Iunndo, 
· :i)cla. prim~ira v()z, i'oi encaminhada. a votacíio desta úmcnda. 

'!tom :t palavra, ·pnra. ~ncamitihar a votação, o Sr. ;\;Iau-
ri r iu de. r~acerda, por cinco minutos. . . 

O Sr. Mauricio de. Lacerda (pa,.a encaminhar a 1)álação)' 
- 'Bu apenas qui7.', sem ·n~nhuma demonstracão d~ má von
tRde pará· com o i\luslrc Deputado, dcrimn· Yclahvamentc a 
emenda varias questões de ordem. 

Embora. discorde em 11.lguns pontos da decisão dada. peta. 
Mesa, não me res.ttlt sinão acatal-a, mesmo i)()rque · ent.endQ 

<;,- V_ol, X'f . , . 8i· 
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que a concessão em si não constitue nenhum maleficio. 
(.llu_ito bem.) . 

Appro-vada ·a referida en1cnda n. 23 da Commissão. 

O Sr.' Presidente- Vou submetter a votos o seguinte 

REQU:BRIMEN'l'O 

• • 
Requeiro que a omeuda n .. ~3, seja desLacadA. pa!'a 

~onstit.uir projecto em_ se-parado. 
Sala das scssõc:;, ~4 du dezembro de 19-20. - VevJa 1lli-

1"mula. · 
Rejeitado. 

Approvadl3. •a s.eguinte 

EMENDA DA CO::.\DliSS.\~ 

N . .24 

ús impostos municipaes de liqlüdos, bebidas alcoolicas r: 
· saes,· de Santos. são arrecadados pela alfandega dessa. ci
·'it:We. A Camara oali ·representa no sentido de .que essa ar
;·e';adàcão continue como está sendo. feita, solicitando, a cs:'c 
H'll, um aclo do Legislativo feõeraL 

A Commissão; não encontrando inconvenienle em que 
):;C 1nantenha ·o staw .. quo, ofi'erece rá consideração da Cam·m.a 
a seguinte emenda.: · 

«Art. Continuará. u. ser arr.ccada<lo pela · A.lfande;;t~. du 
Santos o imposlo .sobre liquidas, bebidas alcoolicas e sal, at~ 
hoje pot· ella procedido em benefici(} da municiPAlidade da
quella cidade.~ 

Yutação da seguinte 

:EM.I-:Nl>A 1M. COJ.t:MISSÃO 

N. 25 

A n!!ccssida<le <lc forLalecer a rcecita com faclores Cle
finiLh.·os de renda, além dos existentes, forçou á cogitação d•J 
impostos novos. Afal:!tada a idéa de au~"lllanto das contribm
I;Úl!S aduanei-ras 11 das de consumo, a orien!tacão -razoavel r:~-
1.aria em procurar nas varias m6dalidades do imposto J~ 
l'enda c nns do ue circulação os neeessarios recursos. 

O imposto sobre os rendimentos foi bast.ante ampliado 
•Ull 19i9, estendendo-se ás casas bancarias e de penhor a ta~a 
de 5% SODl'e dividendos e lançando-se a de .3o/a sobre os lU-
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SESSÃO EiM H ni PEZEM!ÍRo DE 1920 

·c;·os 1iquidos da. industria fabril. Este anno, em 2• discusgii.o 
úste pro.iecto, esta ultima taxa foi~·amplíada aoté os lucros 
Jiq-uidos do commercio, modificando..:se agora. umas e outra~ 
IJ&ra o fim de se lhes. dar o caracter progressivo. 

O imposto de circulação, tambem no segundo turno do 
w·ojecto, foi alargado, em taxas mais altas, até a tJ.•ansferen
tJa de todos e quaesquen5 titulas em bolsas. 

A não sér o imposto sqbre rendimentos profissionaes, 
que á Commissã.o não pareceu conveniente crea1• por agora, 
1·estaría o sobre a renda global, de processo arrecadador <iif
J'lcil e de effeitos demorados, motivo por que a Commissão, 
reconhecendo a necessidade de renda3 promptas e de arree~- · 
dn()ão fallil, não o preferiu a outros em que se fixou. 

Ap·6s cqgítações, ein que tomaram paite o Presidente dií 
J;r~publica, . o Ministro da Fazenda e os membros das Com
:uissões de Finanças das duas Casas do Parlamento, assentou
~~ em uma taxa de viacão sobre mercadorias despachadas em 
Yins ferreas e fluviaes, e no imposto sobre operações a 
L(wmo •. 

A taxa de viação se justifica deante das grandes despezas 
y,~Jatjvas á construccão e ao custeio das estradas áe ferrcr, 
<~os servii}Os de· cabortagem e de viação fluvial, despezas que. 
JJ() exercíeio futuro, tem grande representação nos or~amen-
~. ' 

Em i916,- o íllust.re Dr. Pereira· Lima, então presidente J 
{i;: Associa0ã.o Commereial e depois Ministro da Agricultura. 
SUEff!'eriu a idéa da creação do imposto de circulacão, reca-· 
h indo sobre as . mercadorias despachadas nas· alfandegas, vias 
t"crreas e fluvi"acs, com a tarifa de dous réis por tonela:la
Em favor do imposto foram allegadas, e com fundamento; as 
vantagens consistentes na sua modicidade, generalização, fa
cilidade . de arrecadação, grande volume global por somma <le 
])equenas par!le!las ·e· acceitacão fa~il. 

<ü imposicão de -dous réis - dizia o Dr. Pereira !Lima, 
IJtW. ao lado· de grande. compctenc.ia como economi,sta, é cs
JJit·i !.o affeito á pratica dos negocias - l'ecahindo sobre toda~ 
:t~ utilidades transportadas, :::erá quasi insensível, a.ttingirá a 
Lodos em proporção pelo menos acceitavel e repr'esentará uma 
J)orcêntagem minima sobre o valor dessas utilidades.» 

O Deputado Carlos PE'.i:xoto Filho, Relator da Receita 
nesse anno, não se distanciou dessa suggestão, e, em 2" dis
cussão do projecto, propugnou a 'taxa de até de: por cento so
/Jre o frete de mercadorias cobrado pelas estradas -de ferro 
em todo o territorio da União. 

Justificando o alvitre, escreveu o eminente Deputado· ml-
nciro: · 

4:Não falta, talvez, alguma. razão aos que sustentam 
a inconveniencia de todo e qualquer tributo ou taxa.. 
oue, entre nós. direcf,amente recaia sobre a oirculaçii" 
P o curso das mercadorias no interior do paiz. creando 
desse modo obstaculo ao augmento de intensidade dessa 
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mesma circula()ão e augmentando o preco dos pro-
lJuctos. : 

Por out.ro lado, é, por~m. indis.pen.sa.vel renectir 
no beneficín decorrente da const.ruccão e do desenvoL
vimento de uma rêde de transporte- Ella póde -deter
minar, e, de facto; determina; o iromediato cresci
mento economico das regiões.:.-a que attinge; as estra
-das d~ ferro levam realmente:'aos pontos _a. que clle
~am, a {lOSSibilidade da '\"erdadeira creacão da riqueza 
llOVa e por tudo iSSO é sem duvida raZOJ!V8l reclamar. 
ao menos em palite, a. ~ontra pa:rtida desse serviço va.
lioso, sobretudo considerando . que· só assim podere
mos . continuar a desenvolv.er a alludida rêde de tran-
sporte. · 
· Si o Estado, dispondo dos recursos pol'" elle obtido~ 
de t(}da a oo:ll-ectividade pelo imposto, leva !lOS diverso~ 
pontos do paiz essa possibilidade do transporte com
modo, 1\S~Pido e barato em conjuntõ; si de 'tal arte 
elle vae crear ahi, verdadeiramente (}rear, a · ri-quez:1 
que antes .só . tinha existencia. virtual; st, 1'1-
nalmente, {lemo dissemos;, a: , União Federal, de um 
modo ou de outro libe-raliza favores e beneficios a to
das as emprezas de transporte, - é sem -duvida jus~ . 
que os que se ãproveitam da vantaegm p-rovoca.da p ela 
estrada de ferro concorreram com a sua quo'ta para 

· \Uill\ -parte . da indispensavel indexnni'tação, ma.xiro.é, 
quando tal · quota será por sua vez empregada em fa-
vor da propria collectividade. · . 
. ·. Além de tu-do. é indispensavel não esquecer ainda 

uina vez que . não temos Iilierdade de analysar -e julga-:
em absQluto qualquer · dos trillutos ou taxas suggen

. dos; temos de cpnsideral-os em relaçã-o ás outras me
didas alvitradas, para verificar cuidadosamente qua. 
dellas será menos prejudicial á industria e ao com
merci<J>. 

No correr dest-e amio de 1920, a cre~â.o dessa taxa já 
foi objecto de dous projectos de lei, cada um fixando mo<iu~ 
iidade propria, ~as que não lhe deforma o caracter de taxn 
.-sob:e a circulação de mercadoria~. Esses projectos sü.o~ um. 
do Deputado Francisco Valladares, outro do Deputado Sam
paio Corrêa, ambos-· visando o desenvolvimento ferro-vinrü> 
no paiz. 
· . São precedentes que depõem em favor da deliberação que 
se fixou nessa taxa como um -dos melhores alvitres par:l o 
Sortalecimen.to da 1\coeita, em i 92i. 

O . imposto sobre operncõcs a. !f.ermo, nlém de valer comn 
auxilio á Receita, terá, tambem, resultados proficuos no -!ler.· 
tido de cohibir a jogatina a que &llas, !reQuentomeutc, dão 
causa. determinando. por vei es, n. baixo de preços, as.<~umplo 
que foi muito debatido ba pou"o, deante da quéda das cota· 
Qhs elo oar4l. -- .. 
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-SESSÃO EM 24 I>E l>'BZE~tBRo- DE i920 
.~ 

Nessa ordem d~ idéas a Commissão sul:Jmat~e ao e:x-an~e 
da C amara as .seguintes emendas: . 

Accres11ente-se onde. ccmvier: 
Taxa. de viação, recahindo sobre mercadorias t~tt8pi)I'~

das em estrada-s de· ferro, vias i'lu-viaes e cabotagem e d,eStl
nada á oonstruccão e a<>" custei<~ de estradas de fe.rr;o. e ~s 
HJrYiços de cabotagem e viacão fluvial: $020 atê 1{) kilogram
mos, e sobre o que e:li:ceder a esse peso $0t10 pc>r iO k.U~~am
mos ou fraeção. . 

As mercadorias de que cogitam o ad. 90 e seu § 29- ao 
decreto 10. 286, de 23 de j\lnho 3e i 913, terão, uas referWa.s 
t.ans, em todas as -.estradas de ferro e viação maritima o flu-
"'ial, o abatimento de 80 •1~. · 

·O Sr. l:.ntonio Carlos (pela Of'dem) - Sr. Presià,ente Ie
Yantei-me para pedir a V .. Ex. que consulte a. Gama~':l :sobre 
si concede prcf~;;rencia pa1'a ~ demais emendas aprN·A,ntada;; 
pela Commíssãn e para. as emenda:; apresentada~ em !)]C'llllrio 
sobre essa de n. 25. · · 

O Sr.. Mauricio de Lacerda (pela a1'dem) ~ Sr. Jll'esi
àfltlle. acho cr<ado re~;imeutalmente o requerimento r.!o no.t>r(; 
Deputado. O q;w S. Ex. quiz rcqueret• foi uma irJveP,:ão, Jsto 
{:, que a emenda que <Jstá. na iminencia de ser votai~ fl8.sSe 
lif!l'!l ·o ultimo tOga r ria vota(;ií.(). 

Parece-me que, prererencin ó de uma ~obre outr~:>. e não 
;:nllre todas. · 

o· SR. A."'CTf;!-:1() CALU.OS - Não apoiado, 

O SR. l\fAvr.zmo DE LACEIIDA - Si n. ordem do ~ia tem lHH'fo\ 
ardem natural, a pre.fercncia só pôde ~er rdntiva. 

O Sn. A ... >h"l'Nlo C.\RI"os - Preferencia ou inversão ... 
O SR. -~l'AUHlCfo DE LACERDA- Si V. E'lr. a~har q~le o m

t.Prdicto progr~:õsivo., por exemplo é o mesmo quo our.:-o quaJ.,. 
qn e i remcdio .!udiciario 0 nropu~~r este,· perde n l:ll'.l'>-a- •• 

O Sn .. ANToN!O CA!\T"os - Aqui não se tt•ata c](l uma qu••s
llio j udicíaria. 

O SR. MAu melo DE LACERDA - Sei que para Y. Ex. : 
f..onstituicfio, Reg-imento, tudo iiiso são t'orm!llismas. Hlll\ttlm, 
V. Ex. diss~ ao)ui '(JUC n Cnnslittii 1~ão ~~·a uma -:m·mtllidlldf'l. 

O S'R_ Al\'ToXIO CARLOS - Não di:;sc isso, nb~olu~'lmente. 

O Sn. PAU'"'l oe FI\ON'rl~ - Acho que fl Cons;H.Ili~i'ío e 
IHM fl)rmalida:Je para o Podt•r E~ecu.tivo. (Ri soa. l 

O Sn. •l\I.-~.uructo u~:: L\CEI\H.\ -- EnteJ1d•) que n rt'l}ll<'l'i
•u.-ts!.t• (\() nobl'o') D~>p\ltado rJ(>ve xer d~ invet'siio e nfin tfe prA
ff're-ncia. ~. pa1·r. juslifica~' esse meu modo de Vllr, Tll"~!~o, 
junt(l no honrnclo Relator, cmtNwliar vivamente r) SC\.1 l)ijd14fo. 

Ainda hnntem tinha ficado assentado que se re;~ueressc 
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ANNÁES PÀ CAMARÀ 

prefer?neia para a emenda· Frontin, cuja receits; ti~ 48 mi! 
contos certo dispensaria o imposto de transito, cr~ado po-r 
essa emenda. · 

A maior a.l1sorve a menor quantidade. E::-a esta a logicu 
'da questão. . · . 

O SR. PRESIDE..''i'I'E'- O tempo de qtfe .o nobre Députad0 
]lóde dispor esl.:!. esgotado. · 

O S'R. MAt}lUCIO DE LACERDA- Bem. Neste ca~o V. Ex 
daqui a pouco me dará _a palavra para e~caminhnr a ,,ota~iín. 
(Mttito bem.) · ' 

. O Sr. Presidente - A l)Iesa recebeu o :requerimento do 
bonrado Deputado, Relator da Receita, como de prí:'~e;:enc,ia 
para à vota:cão. E' o. termo teclmícamcnte parlamentar. 

· Requer-se preferencia para a votacão e inver2ão d:i orderH 
· c!o dia .. Aqui nii.o é Q caso de· inversão e sim de preferen..Jia. 
Eis porque a mesa rec(lbeu o .r-equerimento como do; p-::e.\'e
&>encia. 

'Consultada, a Camara. approva · o requerimento do Sr. 
!Antonio Carlos. 

- Votação da seguinte 

'F.MENPA DA CO'MMISSÃO 

N. 26 , ,-. 

Em vista da extinccão do contracto de loterias, o depo
sito em caução terá de, ser partilhado por casas de ·caridade. 
A · Commis~ão propõe a· s:eguinte eme.nda: _ 

Onde convi~r : 
A cauGão ' do que tra.ta ·o art. 31. n. 12, l~ttra e da lei nu

mero 2.381, de 30 de deiembro de 191.0, sel'á distribuida l,.On
fol'Jlle se segue : 

Na Capital Federal - 50 contos de réis a 'cada uma lj:;o 
nssociações '- Casa de Santa Ignez e Asylo para Cegos Adul-
tos;_ · ·-.. 

No E.~tado do Rio - 50 contos· de réis, divididos igual
mente pam a Santa Casa de Misericordia da cidade de Gam
}los e Recolhimento dos Desvalidos de Petropolis; 

. Em S. PaulD - 50 contos de réis, divididos igualmenV.! 
·entre a Santa {!asa de ::\ijsericordia de S.' Carlos e Piracicaba: 

Em Jfinas Ge-roes - 20 contos de réis para a Santu ca~:J. 
'de ,Mis~ricordia de BeiJo Borizon~e; 20: OOOS pa-ra a Sant;l 
C!:.Sa de Misericordia {}e Juiz de Fóra; 5:000$ para o HosnHn! 
S. Vicente de Paulo dp, Pouso Alegre e 5:000$ para a sanü1. 
.Casa qc M'isericordia ~e Paraisopolis: · 
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No RiO G'l'a:nde do 'Sttl -:- 50 eontos de réis para a Sant;t " 
Casa de Misericordia de Porto Alegre, .pelotas c Santa ~-Iaria, 
em parte de 20 contos e 10 conto~ para a de San~a Maria; 

Na Parakyba.- 50 cüntos para a Santa Casa de Mil*'r~..: 
rordia da capital; • · 

No Piau-hu .- 50 r,ontos de réis para as duas Santag Ca.~a~ 
de l\!isericordia de 'l~hert'zína e J>arnahybu. em pn.rfr.g 
i.s·uaes; 

. No Ct:r:wá - 50 contos dr r6i:> para a Santa -Gusa de ~n
~(·ricordiu (1e Fori.ulez~; 

lf'.l. IJahi.a ~ 50 cnntos de> réis, 'em partr.s de- 20 cont.o~. 
para a Santa Ca~a. de MiseriCordia de S. Salvador e. I! Mos ~ 
1 O ~ontos para a <Te Feira de Sant' Anna. 

Estas: . quotas serão inaliena\'elm9nte ]ncorporadas no pa
h•imonio deRtas associações de caridade c constituídas em apo
Jiee~ da divida publica fe.deral.-

0 Sr. Veiga Miranda (") ·(pa;•a enca.m.i1üwr a. vota.úãO) -
S1·. Presidente. é admirave!, chega a ser (JUMi .espantoso cbmo 
n gente conserva muitas vezes noçõe~ ~rroneas sobre os prin
dpios mais ell'lmentarr.;; da sciencia ... Até ag-óra, por exemplo, 
Nl estava convencido de que a Receita é o conjunto de me
didas ten:de-ntes a proporcionar. recursos ao erario .publico, 
11ara qu~ dentl'o i! e um cerr G período da cxisíencia nacional 
})ossa prover a sens encargos. Tinha na minha simplicidade. 
a imagen~ de que o Thesouro seria uma especie de reservai:.Orío 
de agua, on:de QS encanamentos aductores representariam a 
fonte de -receita n as torneiras de sabida e de disf.l·ibuiçãc re
'I)N'srmtal•ia.m a ilcspesa. Agora estou convencido intciramr.ntf' 
qur tanto é Receita . a. aducçã.o como a dístribuição .. Assim f! 
qttC nóS poderemos dar COilW receif.a Yerb~ para pagamanto d~ 
aposentados ·ou. mrsmo para a Saudc Publlca. porqu~> no orça
mento da R-eceita se manda distribuir subvenções ás casas dP.. 
e.aridade.. 'Até ho,je ~ra pP.lO Minis!.erio do Interior ,que corriam 
e~sas despesas; agora passa a s.-~r tJ~lo proprio orçamento da 
R~ceita. 

As mín'b:as nOl;Õ('S (](' economia. QUP. eram poucas. rlc.":a\~Pa
rr.ceram·. pois. vejo que consf.itue. receita pela emenda a snb
Yf'ncão- ás casas de caridade. 

· Ha. uma eml'cnda que wm combater e é a quf'o proroga o 
cnntracío. de lot.t"rias sem qne dahi adv~nha nenhnm recurso 
ao Thesouro. 

Proroga. por mais um ::mnt$ o contracto sem majoraç_iio dP 
l'I'Cl\I'SQS c j:t sro rlisfríbnr- a pr.>lk rio tn·~n q:~w vn~> fil"t' ~>.~

/ 

. ( * )' Não foi r•Mst.o pel~ iirado!' .. 
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folado em 1922. Estamos em 192~, e já, pela emenda, se esta-
belec.e providencias para 1922. · 

Assim, não me admirarei si começarmos a tomar certas 
providencias para 2922, 2923 e outros a.nnos, secularmente a11-

_ teciJ)ando. Não requeiro c ousa alguma nem vou !aliar em nome 
. do Regimento, até porque o Regimento não existe sinão na 
ampulheta de v: Ex: .. e si estou fallando é em attenção a V. Ex. 
e não em respeito ao Regimento. · 

O Regimento desde llontem foi -violado no caso da emenda 
n. 23. 

Fui autor, o anno passado, de uma emenda á. Receita, a 
qual por njlo se enquadrar nos fi.ns da Receita. veiu aQ. plE'
nario e teve encaminhamento na Camara. 

Não me queixei nem da Comroissão de Finanças nem dR 
leaderança de· então. A minha emendinha foi .até ao Senado, 
e ahi asphy:x:iaram a pobresinba. 

A emenda n. 23 sai1"ia promptamente da Camara . . . 
{) SR. PAULO DE FaoNTH\' - Seria tambem asp!hyx:iada no 

Senado? 
O S?.. VEIGA MIRANDA- Y. Ex. tem amigos .. e certo pas

s_aria. Demais, f aliarei, no fim da sessão, pa:ra, ·em explica~,fr,J 
pessoal, dar a razão do meu procedimento. · 
. Quero tornar pnblica, patente. clamorosa e escandalosa a 

minha ignorancia, em n!at.êria orvamentaria, Não julguei que 
distribuü;ão ·de recursos do ea:pita.l do ThesourG fosse 'Reccit.a; 
mas isto está na emenda n. 25, .que transf()rma e ~efunde og 
meus conhecimentos em materia economica. como eu a com-

·prehendin. · 
Si a Receita propm:ér, de hoje em deante, . pagamento u 

apm!entados ou ·á saude Publica, e a Despesa propuzer a a.d
ducção de recursos: para -o erario publico, votarei pela ~mesma 
fórma, ·porque receita e despesa. são palavras synllpimas. 

·O SR. PAULO riE FROXTfl'<~- 'Uma ·é receita positiva, 11. 
outra. é negativa. · 
. O SR. VEIGA Mut.-!.NDA - Como na algebrà:, em que .se 
sommam quantidades positivas e negativas. 

Era o que tinha a dizer. (Mt,ito bem; muito bem.) 

O Sr· Juvenal Lanxartine ( ··) (para encaminhà1· a. ·vota
çiil>) ~ Sr. Presidente, a emenda n. 26 constitue receita nega
tiva. como 01caba de a denominar o ill ustre representante de 
S. Paulo, que occupou, ha :pouco, a tribuna. _&\.lém disso, !t 
nmenda é profundamente inJusta, (apoiados}, pOL'QUe manda 
distribuir a nove Esta<ie>s a quota da loteria, esquecendo, en-
tretanto. dos restantes i i Est~s brasileiros. . _ 

Esses Estados, esquecidos, abandonados pela e~ep_da. serao, 
acaso, os mais ricos, ou não ter.üo uma só insiituH_;~o de c.arl-: 
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àade? Nem uma, nem outra cousa _ Os Estados olvidados pela 
honrada Ct;)mmissã.o de Finanças, são ·justamente os mais 
pobres (apoiados), e !.odos eHes manteem institutos de cari
dnde (muito bem) com sacrificios ex.traordina.rios. (Apoiados.)' 

O meu, que é o mais pobre da União, do ol'çamen.to mais 
reduzido, mantém, só na :!apitai, quatro estabelecimentos de 
nssistencia publica, sem CO!ltar os estabelecimentos parti-
wlares; - _ ~ 

Qual o criterio para a Commissão de Finanças disLribuir 
os 500 contos das loterias a esses nove· Estados, que são os 
mnis ricos, de maiores orçamentos ? · 

O Sn. 0LEGARio Ptr."TQ - A simples leitura da emenda 
mostra que a Camara não a pôde approvar. 

O Sa. VEJOA ·MI-RANDA - A Conunissão manda proroga!" 
o contracto da loteria por mais um anno. Qual foi o criterio 

. para essa prorogacão ? -
O ·SR. Juvg:.;A.L ·LA.lV!AP.TlNF.: - Outro argumento ainda, 

Sr. Presidente. Estamos, actualmente, em aperturas finan
ceil•as todo&· os dias se diz isso, tanto que se vão lant;ar novos 
impostos. Então, porque se -tirarem esses 500 eontos d() The
::;ouro Nacional, para distribuil-os por estas oasas de caridade .. 
O que seria justo, era, ou distribuil-os pelos 20 Estados,_ ou 
deixai-os no Thesouro. 

. .Appello, portanto, pa~.•a o illustre Relator da Receita, pe.
dindo que S. Ex. retire a emenda em votação . 

.Era o que tinha a dizer. (Muito bem.; muito bem.) 

. O Sr. IArmand~ B~lamaqui (para encaminhar a vota
ção) c·) -Sr. Presidente, devo lealmente confessai' á Camara 
dos. Deputados que ~iz suggestões a respeito da emenda q\le a 
Commissão de Finanças, por unanimidade de seus membros, 
ncc:eitou. 

O Sa.. VEIGA MIMNDA - Por um cochilo, como disse o 
Sr. Oscar Soares . 

0 Sa. ARMANDO BUP.L.;\.MAQut - Antes, vor:êm, de :!;Uf{
gcrir essa emenda áquella commissão, consultei ao honrado 
Presidente da Camara. sobre se ella. era cabível no orçamento 
d:l Receita, porquanto, havendo anteriormente consultado o 
relator do Ministerio da Fazenda, Sr. Carlos Maximiliano, 
S. Ex. ·me declarou que a questão de loterias era tratada no 
orçamento da Receita. De modo que o apparecimento da 
emenda. no citado orçamento,· obedeceu tão s6mente a.o escru
pnlo qun encontrei por parte do digno relator da Fazenda.-

Em segundo logar, quando fiz suggestões á Commissão de 
Financas obedecia a uma. das clausulas do contracto de lo
terias, que <leterminava que em fins de 1921, o Congresso ?l'n.
cional seria (.'bnmado a distribuir e!!sa caução. 

_;: -,:·.; ~\: I :; r . 

..{" )_ JQ.ste di§.(!\l!:SQ Dã.Q f() i revW& pelo 91:~~:..: 
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AN~AES nÀ c~RA 

. - O .SP.. · A'NDRADE BJ'ZER'RA =- Qual ó motivo .P~r que se pro:.. 
tége · ·esta e· $e deixa de proteger aquella instituição ? · 

O Sn. c .... Ri.os GARCIA -Vamos ver a disposição <lo Mn-
tracto. · 

0 SR. _ARM-"-NDO BURLAMAQUI -Vou chegar at~ lá .. :Ve,jo 
que os nobres Deputados· não conlleúem o contracto das lo:.. 
terias ... · ·· 

O Sri. ALAo!l·'PRATA- O contracto foi pi·orógado., 

O SR. ARx-I:ANM BURLAMAQUr - Sr. Presidente, o art.. 14 

da lei constante do ~ecret.o n. L578, manda que seja feito (I 

deposito de 500 contos para fiel execução do contracto. A 
Ieltra C do art. 3~ determina a natureza <la caução. O § 2" do 
mesmo artigo di;z que « o· Congresso determinará aapplicação 
da mesma caução ... », etc. . · 

O Congresso Nacional poderia, :portanto, determinar que a 
caução fosse incorporada ao Pati·ímonio Nacional. .•. 

O SR. VEIGA ll-fmANDA- Como seda razoavel., 
. 0 SR.. ARMANDO BURL\.'M:AQUI - ••• OU dar-lhe a appil

caÇã-o que julgasse mais conveniente .. 
O SR. CARLOS. GARCIA- ·A caução é para garantir o con

tracto, que vae ser prorogado. E' pr-eciso saber si na liqui
da~;ão foram pagos os bilhetes dessa loteria: Depois da liqu i
dação uas resp~nsabilidades é que se faria .a distribuição. 
. O -S'a. ARL"'.tiN!)O Bur..LA~IAQUI - :Não obstante a obscuri
. dadc, da minha linguagem (-não apoiados), u_ma conclusão se 
(lstabelece,_ naturalmente, no espírito dáquelles .que se ~ppõem 
:\ distribuição. .. · - . 

Comecei declarando á Cama1.'a dos Deputados que quando 
suggeri a distribuição da caução dos loterias, acreditava qun 
finalizaria o contracto, como devia finalizar este anno, não hü.
"'endo, quando apresentei· a emen:da,. sighal siq:uer de :proro-

. gação do oontt'acto,.. -~ 

. O SR. l\lo\.URICio DE LACERDA - -Peco a palavra. 
o. Sa ARM,\NDo BuaLAMAQUI,- A emendá está prcju(lJ

carla, diante da declaracão de V. Ex . . Si V. Ex. apresentou u 
emenda nesse presupposto de que o cont.racto não seria 11rn
rogado, uma vez que este foi··prorogado, a emenda, ·ip!W facto. 
nstá· prejudicada. . 

Em segundo logar. devo. lealmente, ainda declarar á Ca
mara dos Scs. Deputados que, não querendo tomar sob minha 
responsabilidade a distribuição, fiz um exame de. consciencia, 
c 'me .encontrei entre duas iHsjuntivas: ou eu distribuía. essa 
cauçã-o ,pr.Ios Esf.ados todos ou seguia o criterio·· das contri
buioões dos Estados nas quotas de loterias. Na impossibilidade 

·· de fazer a distribui~ão po1• todos os Estados eu a fiz pelo cn-
t.erio da contribuic,ã.O dos Estados. · 

Póde estar errado, mas é 11n1 criterio que se baseia em lim 
principio fiset:tl. · . 
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. O. fisco que ree:titua aquillo com que os Estados contri-
buíram. .(Muito bem_: muito bem~) · 

O Sr.: Antonio Carlos (para encaminha?" a,,votação) ·(•) -
Sr~ Pres1.dente, quando esta emenda foi apresentada. á Com
missão de Finanças, pelo Deputado Sr. Armando Burlamaqui, a 
minha declaração, de que S. Ex. póde dar testemunho, e toda. 
a Commissão, foi de que eu só conviria na distribuição dessa 
ímportancía pelas casas de caridade, si porVentura esse con
tracto impossibilitasse_ a di$tríbuição <I essas importancias ao 
proprio Thesouro. Estando informado de. que o contracto era . 
peremptori-o no sentido. de serem distribuid:::s estas caucões ás 
casas de caridade, concordei. ' . 

. O SR. ARMAL·'mo BURr,A~rAQur - E' a ;pura verdade. Fui 
victima da;:; informações que me prestaram. 

O· SR. A.."l'TONIO CARLOS - Verifico, porém, nesta hora, 
contrMto, que a. distribuição póde ser feita. pelo Thesouro .•.. 

O SR. PAUL·O DE FRONTJN- Que é a maior casa de cari-
da<lc. ::·. · 

O SR. 'A:-!TO~·ao CARLos ~ -•..• e. em taes termos votaria. 
contra a emenda;. mas para evitar que isto aconteça per;o a. re
tirada., (iJh~ito bern; muito bem.) . 

Consultada, ::1 Camara concede a retiraaa da emenda n •. 26. 
Approvadas suécessivàmente as. seguintes 

EMF:NDAS DA COM~!ISS-~0 
N. 27 

O Deputado ·Cincinat.o Braga apresenfón á Commíssão. que 
a acceitou, a ~eguinte emenda, que, -por sua vez,.-propõe á Ca
mara: 

Onde convier: 
E' o Presidente ,da Republica autorizado a entrar em ac

côrdo com· a municipalidade do ~eife, Estado de Pernarobu~o, 
sobre a demolicão e utilizacão da. parle dos fundos <los pred10s 
llccupados pera:Delegacia Fiscal e Quartel General para o pro
longamento da rua · da Praia, na referida. cidade. 

N. 28 
O Deputado Souza Castro apresentou á Commissão a se

~).linte emenda .. que foi acc-eita. sendo, por i:o;so, proposta á 
Camara.: 

«Fica o Poder Executivo· autorizado á, entrar eni àecôrdo 
com. o Estado do Pará no sentido {!e auxiliai-o na realização . 

. (•) Este·.d~§CUI_'SP nãg foi revis_t.o pelo_· orador'. 
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de medi.clas que visem á melhori~ ou consolid~o de suas fi
nanças, tendo como base a encampaçã~ da Estrada de Ferro 
de :Bragança_ _ 

Para. a effee~ivação de ia.! objêétivo 9 t·a.mbem autorizado 
o_ Governo FedezoaLa realizar a.s neoossar:ia.s operações de ore

. . d1to, cercadas das convenientes• garantias~-

N. 29 

Opin~ndo sobre o disposto no art. ·13 do -projecto e. r~
presentando pela suppressão, a Recebedoria d~ Districto Fe
d~ral, assim se expressa: 
. <O· dispositivo cita-do determina que as estampilhas <lo 
11nposto <le con.sumo -destinadas aos :industriaes -do munieipin 
de Ní{ltheroy, passem a· ser vendidas pela Collectoría Federal 
.cta. mesma cidade. · · 

Nã<l se justifica a medida propost~ que ir-J. tão s6mentc 
beneficiar extraordinariamente o respectivo colleetor e o es
.Cl'ívão, sem vantagens para os contribuintes e com prejuízos 
de altos int-eresses da administração publica.· . 

No Estado do Rio de Jan~ro, ao contrario dos demais Es
tados, que possllem delegacias fiscaes do Thesouro, as eol
lectorias feâera'-'.s são directam.ente superintendi(las pelas Di
reetoria.s da Receita e Despesa Publicas, assim como. a. Mesa 
de Rendas de Macahé é subordinada ã Alf:mdega do Rio de Ja
neiro, -estando a cargo da Itecebedoria do Districto Federal o 
serviço de. arrecadação e fiscfl-lização-·de impostos de consumo 
ào municipío de Níct.heroy. . · . 

A 'iuterferencia da. Rccebedoria. na capital do ·vísinho Es
tado relativamente ao citado imposto.' além de .iámais ter: sof
frido qualquer reclamação dos . intereSsados contriDuintes, jus
tifica-se pela conveniencia de uma prompta e efficaz fisca
lizaçiio exerci-da sob a autoridade de uma repartição de cate
·gol'ia superim-- e. consequenfemente, de melb()l'es resultados. 
pela responsabilidade moral e mateJ:ial que lhe cabe. 

}..tém disso, a prvalecer -o dispositivo -.,em questão, o col-
1ector e respectivó escrivã() aufe.rirão cerca de 60:000$ annuaes 
de percentagens, emquanto que actualmente essa importancia 
é dividida :por L8SO quotas que são distr:ibuiàas por 137 em-

- ~regad'os da ·Recebedoria. ' . . 
Cumpre salientar. que, e_stando a arrecadaç.áo desse im

posto ligada immediàt.amente á fiscalização. esta que, ora é 
exercida. pel-os agentes fiscaes do. quadro da Recebedoria do 
Distrieto Federal, passará a. ser feita por es~tes- funooíonarios 
do quadro do Estado do Rio de Jãneíro, com um Merescimo 
de despesa de cerca de i 70:000$ annuaes, a. quanto monta a 
.differep.ça de percentagem a ser paga a este~, na razão de 5 </o 
sobre uma _arrecadayão de 5. 000:000$, ou seJ~ 250:000$, em
quanto aquell.es ast.ao percebendo i,6 %. ou-seJam 80:000$000. 

Ainda mesmo que. em virtude da fórma por que está re
dig·ido esse: artigo, a fiscalização constítue a carga dos agentes 
f~scae:. dQ Di.sgieto Federal, nã~ ha a. meno~ duvida que i'!oa 
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N. 31 

Esclarecendo, ·para evitar ~dtlvidas , o_ texto do art. i C, 1!1: itl 
do p-rojec-to, a Commissão acceita. e. propoe á ~amar-a. .e. S~\nte 
emeuda .dos Deputados Pacheco Mendes e .Joao Elysw; 

o preço -ào chan1to referido em o n .. 10 uo art. 1• é o 
da fabrica. · · 

· o Sr . Antonio Carlos (pela _ordem) - V.. &. annunciou 
.a emendà. n. 31 ? P~o a sua ret11-ada. . . · 

. QJn-suUada, a Cama!'a concede a ;r.etlrada da emenda .IL ~i 
da p_qmmissão, · 
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EMENDA DA COMMISSÃO 

N .. ·sz 
Afim de CYitar imposto duplo, a Commissão propõe a s~

guínt.e emenda: ·, 
Acc1;escente-~e ao '11. 4.5, do. art.' i •: não comprebendi<lo:; 

em o. n. 40. . : 

O Sr. 'Lemgruber Filho (pela o1·de·n~) - Sr. Presidenw. 
yenho fazer uma reclama~tão á 1\lesa, porque estando eu aqni, 
muito proximo e attento, não -om·i as palavras de V. Ex . • sub-
mettendo-a a votos. · · 

O SR. CoSTA REGo:- Atteri.to. não apoiado. V.. Ex. estava. 
. conversando, não soube intervir na occasião da votação e vem· 
agora fállaT :.obre o vencido. · ' 

. O SR. LEMGRlJBER FILHo - Quanto á emenda. n. 29, cuja 
·votac-ão vejo agora que está reaHzaãa; o S~. Relator <la Receit:' 
!>C compromettcra ·c-omm~go, com o ·leader de minha bancada c 
com' todos os representantes do Estado do Rio de Janeiro, a 
l'Ctiral-:a quando fosse posta em discussão. · 

O Sn. MAmo mi: PAULA- Avisei a Y. Ex. de que não seria 
retirada. · 

o SR: LE2.tGRtJ.BER Fli"HO - Com surpreza minha, entre
- Janto, V. Ex .. sem que eu, ~qui tão perto, pudesse ouvir ..• 

. o SR. COSTA REGO - Não conversasse! 
O. SR. 1\iAurücro DE LACERDA - Mas. si o relator tinha· o 

compromisso . de retirar...... · 
O Sn. LEMGRUBER FILliO - ••.• de'-1 por passada a sua 

votação. Venho fazer o meu protesto solemne contra tal pro
cedel'. :. 

VozEs- Oh t 
-O SR . . CosT:. REGo ..:..._ De. quem ? 
O SR. LEMGRUDER FILHO ·-. ••• não da Mesa. mas -ele 

quem tomou· o compromisso de 'retirar a emenda,· que vem 
ferir os brios e dignidade do meu Estado.. · . 

O SR. 1\L-utro DE. PAULA- v-. Ex. tem toda a ·razão! 
· O S!t. l\oh:Únrcw DE L ACERDA -:- Si o ·relator tomou o .com

promisso, deve dar urna explicação á Casa., . 
O Sn. LEMGRUBER·Fu.uo-:- Sr. Presidente, amigo · d::. situaçii.o ~·1 

Rio de J&neiro. que dá. ao St•. Presidente da. Republica. seu · apOLo, 
a sua solidal'iedaâ.e, n~o posso, entretanto, cleixar de formular este 
pr.otesto (pausa). 
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Sr. Presidente, acabo de set• informado que o relato!· da rec:cita, 
Sr. Antonio Carlos, vae · falar sobre o assitmpto. Nestas. condicões, 
ugl.iardat·ei a expliqaçã.o de S. Ex. (Muito bem; .muito br.:m.) • 

O Sr. Antonio Oarlos (Pela ordem)- Sr. Presidetttc, 
V. Ex •. e a Câmara., acaham de ouvir as ap1·eciaç?jes do Deputado 
Lemgruber, imputando-me um pt·ocedimeuto ... 

O SR. LEalGlUIBER F;Lao - NJ.o a.poiado,.·eu imputei. :i Camara, 
votando incouscientewent.e como esta. v a. 

O SR. A!I"TO~ro C:!.IIL03 -Não toma.t•ei, Sl'. Presideute, em a.preço 
a imputa~ão que S. Ex. me fez, porque devo collocar-me acima. de 
umas tantas injustiças ... 

O Ss.. LEllGn.OBER Fn.ao -Já disse que uao imputei a V. EK. 
O SR. ANTONIO CA.llLOS- ••• que o. exercício de fuucçõcs 0omo 

aquellas que estou desempenhando por vezes determina. :t.os iutere:s:;es 
contrariados. E' certo que não tomei ·compromisso; communique, 
minha deliberaçã.o ao. Sl"'. Deputado Lemgrubcr e ao lcaàer da. bart· 
eu.da flwninense, de que r-etira.ría. essa emend:r., que só eu a. podel'i;r. 
retirar pot·que, como orgão d<1. Commissào de .Fiuanç~.cm assumptos 
de receita., ess<L competencia: me é exclusiva. Foi um movimento. ex
ponta.neo da minb<J. parte, ahi estão os doi~ depLttados qLlC poden"to 
confirmai·. . . 

O SB. LEi\IGRUBEn Fn.uo-Apoia.do. 

O SR. l\IAmucto DE L.~CERDA-1\las em bom portuguez, isso ~ ou uão 
um compromisso? Peço. a. p:.~la.vra. · . · 

O SR. AN:roxro CARLos-SL·. P.re,sidente, V. Ex. a.nnunCiou a. ·V'•JÚt·
çã.o das emendas, por fórma. que não·me foi dado ouvi!:. 

O Sx. LE:I-lGR.UBE!t FiLHo-::•Hnguem ouviu. 
O SR. ANr;i:ro CARLos-Eu estava-qeL·to de qu~ V. Ex. a.indá ~ã;~ 

havia. passado ás eineudas, imwediatas aquella. a proposito da qual ~e 
tinha travado o ultimo deba.ts. Se, entretanto, me levantei para re· 
querer na emenda 3f, foi porque o meu collega. me. ctumou. tt..' at
tençã.o. 

O SR. LEiiiGRUBER FILHo-Eu tinba, pois, razão, qu~m((o ·dizitt. que. 
a. emenda 29 tiriha. ficado at1'ás, · . · · 

. ' 
O 81\. A:>:roNlO C.mws-Confesso que, pol' isso rnesmo, que fiz e:s:;a. 

communicaçã.o espontanea. a esses dois deputados, eu estaria proi'un
da.mente aborrecido; si, pot• ventm·a, não 8'J00ttt:rasse um meio de 
tornat· eJfectiva. aquella. deliberação, que ha.vlli commllnicado a. es.;a,; 
collegas, cornmuniç.ão que fiz, nã.o só porque o alvitre que eu Iw.via 
lemb1·ado não era satisfactorio :\o interesse publico, como porque seria. 
do. meu agrado servir ao deputado Lemgruoet•, e, sobretudo servit• ao 
meu pre~ado amigo, _illustre leader da bancada fiuminense, o Sr. Ra-
núro Braga. · 

o- SR. !liAuRicro DE LACERDA.-l\Iesmo porque uma mà9Java. outra.. 
O SR. AN:rom:o CARI.os-Tenho, porém, um meio de ~alvaguardat> 

à minba. affi.rmaçio,-que é pedir a V. Ex. se digne consultar á. Casa 
•, . . 
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sobre ::c cOn'?em em que e..<;sa emenda, que não pude retirar porque 
nll.o ouvi a décla.raç:;.o de que ia. ser votada, constitua projecto em :se
parado, fica.ndo, assim sem andamento nesta Casa. {âfttito bem). 
. A.pprovada. a referida. ewenda. n. 32, da Coi~:Jmísslo. 

Approva.do o requetimento do Sr. Antonio Ca.rlQS, pOO.indo para 
sat destacada. e constituir projecto em separado a ~mend2. n. 29, 
da Commissa.o. 

Appronda a seguinte 

E!li:NDA DA C011!MJS.S!O 

N. 33 

' 'Procurando aUXiliar o eommercio, nas aetua.es diftic'ul
ds.dcs decorrentes da baixa cambial, a Commissã.o, oovido 
o Sr. Presidente da ·Republic~, apresenta a segUinte emenda: 

F icain isentas de armazenagem as me:.:ea.dorias que, 
ainda na Alfandega foram devolvidas aos pertos de ondl! 
v jera.m exportadas. · 

Vota~ão da seguinte emenda da .Commissão : 

N. 34 
• O Sr. Deputado Macedo Soues apresentou ao Belator a! 

seguintes iv.stift~açiúJ e emenda.: .. 
O regirilen da livre concurrencia em inaleria de telegrs.

pbia subn.a.rina, instituida pelo decreto n . 12.599, de u de 
agosto de 1917, n.enhum resultado deu com TelaÇão á reducç.ão 
da;s tax&;. ..~ . 

. O . custo da ,pala~ para a Eu.ropa continúa a. ser de 
francos 3..25,. ouro, e para os Estados "Unidos a menor taxa ~ 
de quat.i'o franeos . · · 

O Imparcial, ein editorial de H de agosto de :(917, f'..Stu
.dou esta questão, provando que o maior empecilho para. a 
1·educç.ã" <lo cu.sto da. txran:smissão no telegrapho intel'lllleio
nal era a quota-parte .que cabia ao 'felegrapbo Naoiot1al e ás 
~ompan!iias de cabos pelo percurso em territorio ·nacional -
a cbamada · ta:ta. te~inti~. · · 

' ]\essa ocea.sião di%ia ··O Imparcio.l: . 
cA nossa taxa entre o Rio de Janeiro e a Franca deeorr.:.. 

põe_-se da. seguinte fál'ma: 

Tra.n.soceanica . • • . ...• . . . ..... ~ ..•... 
TaXa. terminal. • ....•.•..•.•. -· ••••.• 

· .. .. Impoaw._ ~ • • . •• . ; ..•..••••• •.•.••.•. ..• 

Franeos Cen.timos 
1 90 

. :1 25 
o 10. 

T-o~al- ~ ... .... -... ............. ....... _ · . ·· -~·-·: ·· ·· : ·s 2~ 
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A taxa terminal é a que o Telegrapho Nacional cobra, ou 
eohram as companhias, pelo percurso terrestre ou maritin,C> 
110 pai~. Entre o Rio c!et JaneLTO c Recife o telegramrna paga 
Hr .• ~5, qua.o.oo' para o cstl'angeiro ou cerca de i$ por pala
vra., cmquanto que o ielcgramrna nacional para o .Recife paga 
;)00 réis. "'-'•' . .,,_ 1 

.Para bem sü compre-h cnd<1r o absu:t'do exagge\'0 dessa 
4·taxa. terminal» bast<\ considerar que o percurso do .Rio ao Re
c-ife é .:le 2,535 ldlometros, e que por esse percurso, se paga 
~ .25, c.u seja 1!!i por palavra. t~mquanto ·que pelo per1:urso 
submarino, do Recife à .ll'rançá., as companhias recebem 1.90 
ou. 1$5:::0, em uma distancia de S. 561 kilon>etros, devendo 
ainda cte·~embolsàr 20 centimos por palavra, a quanto corres
ponde ú ·imposto de guerra í'rancez. E precisamos observar 
que essa exaggera-da e intoleravel <ttaxa termínab> a~enas be.:. 
n~ficía o Teleg-rapho Nacional na receita correspondente ao 
:;eu reduzidi.ssimo trafico internacioi'lal, redundando na sua 
t1Ua.sí totalidade err.: beneficio da:s companhias e em pirejuízo 
do pubHco. . · . . 

O Governo, inaugurando o regimen da livre concurren
da, devia exigir uma réducção de tarif~s, sendo talvez a unica 
po:$-Sivel no -serviço europeu, a que corresponde á. quebra da 
cta:ca terminalü. Convém ainda observar que essas taxas em 
paixcs como o no·sso de grande extensão territorial, são ape-
nas as se~;uintes: · 

F1·ancos Centimos 
Bra:sU .•..•...... : . . . . • 1 25 
Fra-nça . • . . • • • . • . • • . . . . O 20 
Allema.nha .... ·. • . . . • . • • O 20 
A~tria .. . . . . . . . . . .. . . . O 15 
Russia .: . . . . . . . . . . . . • . . O 15 
Argentina • . • . • . . . . . . . • . o •10 

.Fica pois evi1J~nciado quê a. no~sa «taxa tcrminali é exag
geradissíma e que se poderia· reduzil-a · na raião de dous 
cen.timos · por kilometro, isto é, a cerca de 50 centimos do "l 

Rio ao Recife, para o serviço europeu. 

Estes argumentos são applicaveis ta.nlo ao servico euro
peu quanto ao norte-americano. R-eduzida, a taxa terminal 
a 50 centünos, a taxa da palavra telegrapbica pará a Euro-pa 
c a h iria immedi1itamente a francos 2. 50 ou .28000 (2. 00 ta:~:a 
t.ransoceanica e maü; 50 centimos pelo. percurso no Brasil) 
c a tas:a para Nova York teria de ser reduzida a francos 3.35 
1m 2$600, em vez de 3 francos e 25 e 4 francos que as em
prezas cobram aetuatmente. 

Convém ainda frisar que a taxa d:e Buenos· Aires para 
Nova York é d-e 2 franoo's e 75 centimos, quando ri.ós pagamos 
'~ franc:os por palavra e. as companh-ias telegraphicas da cabos 
submarinos allez~m que o motivt;) dessa . grapde differença. 

C,-Yol. ~. ~ 
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de <.:usto <!ecorre do fado de cobrar a . Argentina. de ttna 
·terminal:> 40 centímetros; f,!ntquanto o ·Brasil cobra :1. fraiD.
so (l :?.5. 

O servi~.o interior· pelns companhias rJe cabos tamhem e 
e!~vado. A taxa do Hio ao Pará .é de J.$000 <por.palavra quan•Jo 
a lei orçaroentaria para Hl2.1 . fixa, a taxa do Teleg-rapho Na
cional . -para o mesmo percurso · em 200· réis. .... 

No . Ama1:onàs . a ta.,;:a é prohibitíva. . Um · teJegramwC\ 
entr!: Belém e ~lanáos paga· 3 franc.Qs c 50 ocntimos por 
pala\·.ra. ou .2~800. o que addicionado á taxa G.o Tclpgraplw 
.:_\;aciona lo• d~ Pará ao Rio :de Janeiro. -;_ 2<l0 réis - eleva u 
cusl.o total a 3$00(). A patavra <le- Manúos para ·EuroiJa cu.::ta 
i'ran<:os 3..!50' até o Pará ~ mai~ fr-an;cos 3.35 de Belém a 
Paris ou J..o.n<lres, se.ia francos 6 c 75 por .palavra G·o Ama-
:ionas ·<'i EUropa..! · . . ·. 

Com a cris(} por- que '!.)assa o Amazonas, é caso de diier 
que, essa. · granrJte zona1 do pniz não tem Telegrapno. 

O Governo fez ,·::u·ios accõrdos com o. contractante de:-:so 
scr.,·iço, acabando sempre por- elevar· as ta:xas. · o c·nsto <le 
ruanuc.en~ão do .cabo.< ou ca1)os, sub':'"f!uviaes não ha duvida, 
é "llcvadissimo, mas c!5tc estado de eousas, toleravel quanco 
a borracha dava preços mais · do que remun·erad'b.rc::,, niío pód~. 
s~t· rnanti1fu na. actual i:'ÍLuart:íío de m,iseria em ·que· se debate 
1oda a região amazonica. · . 

..\. solução da questão do Telegrapho no Amazonas está 
. nas seguintes alternativas: reduzir a taxa. a.ugmentando ~ 
)lubvenção ás companhias estrangeiras· que e~ploram o servir;p 
- o qUe julgamos méro paliatiYo com onus para o Thesouro, 
ou a. encampacão da rêde (}Ue constitue ~equeno ramal do 
sys.tema cle communica!}qes telegraphicas c.a União e a sua 
incorporação a. outra que tenha vida ;p.ropl'ia., reduzindo-se 
ai;sim as despezas d~ admini~tl·acão e manut~nc;ão .. Esta pro
y)dcncia s(i dev~ ser adaptada, estã clarp, com o unico obje~ 
r: I ivo de obter-se uma reducção considerável na {a...-,:a entre 
a~ clua~ r:apitae!' -~.ia- Amazonia.: na nossa opinião a taxa ent.t·e 
Manás .e Belém não deverá se1· superior a· tim franco por pi\
lana OU 800 l'l!iS, admísSiVCi$ pelo elevadó CUSto da ninp.u.o 
t~mçã.-, da linha subfluvial. . . 

r.r~io qu~ _e~ta ~>:t:.imsic;ão t('rtí: ~sclarecido que h a. toda 
, a convcnicnC"ia em si\ ad-optnr immcditamcnte uma medidi\ 

tlUP. obrigue OS cala)~ submarinos a redu~irem US ·suas taxa~ 
· ·i)ara O f':'tt!!rior C esta pl'Ovidencia não. pódP. ser outra si não 

a rP.riuccão da pal'lc da taxa qu~ correspond.:. ao transito efU 
-t<•1·ri'torio "nacional . . O Governo deve· ficar tambem autort-. 
7.nco a fazer accôrdos ou reYer o~ contractos actuaes com Q 
objeclivo de redtlí!ir o custo da palavra na correspondenc.i.a 
int~rtor por linhas particp.lâres. ficando apparelhado com os 
mei9:: de retirar @'S:>e serviço das mãos dos aot.uae.s contrn_. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/00/2015 10:3 1 +Página 35 de 99 

SESSÃO ~~f 24 DE DEZE~lBRO D~ 1920 · 6H 

ctante1'. si estes se rei}Usnrcm a cooperar com o Execulivo 
m:ssas medidas de utilidade publica. 

llcndys lndustriacs - Art. i~ - lii: 
G3 - Renda dos 'r~legraphos: 
Onde convier: 

Reduzida a i.axa V)rnlinaJ a 50 Mntimo~. ouro. para 
qualquer c!cstino, ficando o Governo àutorizado a entrar em 
aecórdo com as cmprezus de eabos subma1·h1os · para reduzir 
a~ taxas intet·iorcs c intcrnacíonae:;:, podendo ·revel' os rcspe
d!vos eontrad!)s ou encampar as li~as de qualquer dellas, 
incorpo:·andu-as ao Telcgrapho .NaciOnal ou arrendando..:as. 

Sala da~ sessões 11 ele dezembro de 1~20 .. --:- J. S. de 
~hw;do So(ITP.$. -

u Sr. directol' do·s Té!egraphos. OU\'jQo sobre o nssmnpto,' 
Hnittíu o seguinte parecer: 

«A taxa terminal ú de fr. 0,50 para os lelegrammas pro
I'Cdcntes e desf,inados ás Republicas do Uruguay, :\rgcntina 
r Paraguay, e de fl·. 1,25 para os outros })aizes. 

Na intróduccão do relatotio apresentado ao Exrno. Minis
tro da Viação procurei mostrar a necessidade de uniformizar 
a taxa telegráphíca p~ra o serviço interior, c, consequente
mrJnte, a terminal. . . · • 

• Julgo, pois, de alta conveniencia 'a reducção para ~.5U 
c1a tâxa. terminal, pois ella é elevada em excesso, não só em 
~hsoluto como em relação á tarifa. para o exterior. 

Os tele~a.mmas procedentes de Recife para a Et~ropa 
pagam a ta.Aa de fr. 2,00 por palavra, e de Recife para qual
quel' ponto· do territorio hi'asücirQ mais fr. 1.,25, P.erlazendo 
C' total de fr. 3,25. . · 

Desde que as companhias de cabos fa.cam redncoão ·cor
respondente á que fOr feita na taxa terminal, o publico au
:ferirá grande vantagem pela' reducção de preço nos· telegrum
mas destinados o o estrangeiro. 

Esta reducaão affectaria, fortemente, a renda dns cr.m
pnhias. Si, ape-sar disto, ellas estão diSilost.as a acceital-a. ~ 
l)Orque esperam obter compensação pelo ausmcnto do SCl'·· 
viro · 

· .E' que o preço elevado restringe a utiliza~.ão do teler;ra .. 
pho; ao passo que o barateamento põe-n•o ao alcance de 
todos. ... . 

À: e:qlosicão dCl motivos apresentada pelo Exmo. Depu
tado Macedo Soares, mostra a desproporção das taxas termí.: . ,._ .. 
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naes c9bra,das pelos outros paí~es, que varia: entre os ex:lr..:. 
mos de fr. {),15 e fr. 0/iO, !?-endo nó Brasil de fr. 1,25, isf.t) é, 
mais caro oito :vezes que na Austria. e mais de tres vezes qu~ 
na Argentina. 

A gran<le parte da taxa terminal .pertence ás comp:mhat~ 
~~ cabos, senÇ.o creditada á ReparLição dos Teler;ra.pihos só
mente a parte relativa ao trafego ruutuo. 

Devo, -entretanto, como esclarecimento, declarar q.ue da 
r(•duccão a fr .-0,50 da taxa terminal para J se:r:vir,;o orilinat·w 
e: de fr. 0,25, :vara o preterido resultará diminuição na rcnd:l 
dos Telegrapoos. · . 

. C? quadro seguinte ·indica a r enda. proveuient~ da taxa 
teriDlnal, em :1~19: ·. 

Transulittid{)S 
Recebidos .• •. . · 

Ordinario 
.Sudani 

160.62-1,25· 
. 211.083,33 

!Western 
3&8.454.,{)0 
8_88.331,34 

·Preterido 
W estl~rn Sudam 
1:16.182,50 .70.812,5ll 
i 73.926,08 56.5_43,85 

-·~ 

1.256.785,34 37i.704,5S "290.108,58 . •. 127.356,35 

Si tivessem sido cobradas as taxaS: de fr. _Q,50 por !líl
l~vra e a metade pelo servi~o _prete!'ido, a red~ccão seria de: 

--- Francos 
'Para Os telegram!m·as órdinarios· .. . 
;para os preteridos . •.. . ... ; .. . .. . 

-9'17. 093,96-
250.479,36 

Ou o to.tal d-e .......... ,. ;, .. : .• · .•. .1.227 . 573;az 

't]ue, calculados ao cambio de $7f0 por francq, ora em vjgl)r, 
produziriam 871 :577$057: . . . 

·Caso seja adoptada a. emenda, convirá r10düiear a reda
tção, de modo a tornar a reduccão da taxa terminal depl!n
;tente do abaixamento de tarifas feito pelas CO!l:!pa.ntJja~. 

Quanto á parte relativa á encampação, estandü. em l'órnm 
de autorização, não ha inoonveniente em ser approvada, pa
recendo que se refere á Amazon Telegraph Company. 

Pelos dados fornecidos por The Westem Tolegra}lh Conl
pany, Limited, verifica-se ,que, da -rcducção da ta\:a lcl'ruinal, 
regularia par·a ella um decrescimo de ~nd!:l. superior a Lre!: 
mí1hões de francos (3. 093.891 francos ), si fossa applicada a 
l'educcão da taxa terminal ao serviço telepraphico de 1!>i9. 

Será, pois, um grande b_eueficip para. u -puhl<~,:o a :·e:1u~ 
cção a fr. 0,50 da taxa ternnnal . 

Em -13 de dezembro de i!J.2'0 - .4. Penido.>. 
<Exmo. Sr. DI'. Penido - Incluo . a. estatistica de Traf~go 

:~~a6io~ea.1tr~~~~. exelusi~o da Weste~n, em 191: ~ _se:_Vl.~ 

·-
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Adaptada n. taxa terminal de !50 centimos a repartição, se 
n.ão houver. angmento d.e trafego, perderá. 724.119 fanco~. 
mas a reducaão em favor do publico custará á Westflrn 
3. 093 . 8!}1 francos r . . 

O trafego desle · anno não re.presenta o total do serviço 
exclusivo das. companhias de cabos, porqu~nto desde julh•l 
parte do serv1co trocado com os paizes americanos percorre 
os cabos tia Ali America. Pàrece. portanto, mais simples car.:. 
cular sobre os algarismos correspondentes ao exercício de 
f!li9. 

Mui respeitosamente. H-XII-20. - Rcuntl B. Dunlop. 

De accOrdo com a estatistica. a.nne."m a Reparti
cão Geral dos Telegraphos recebeu em 
1919, sobre o servico em trafego mutuo com 
a Western, na base de 1.25 .para o serviço 
a. taxa integral e de 62,5 sobre os prete-
ridos . . . . . .. ....•.... .... . ... -. · • · .... 

Nó. base de 50 e 25 centimos: ....•...• . . .. .... 

Differença contra. a· R.' G. T ...... . . •......... 

Serviço ex~lusivo ãa Western - 1919·: 

Na · base de 1.25 e 62.5 ............... .. ... . 
Na base de 50 e 25 centimos ..... ........... . 

Differença eontra a W. T. co .. .. ~ . .... .. .. . 

Francos 

1.21)6.865 
482.746 

72~ . 119 

Francos 
5.156.486 
2.062.5% 

3.093.891 

/ . 
ServiÇo Interna~ional Norte - Relação dos telegrammas 

receb1dos e expedidos durante 1919 - Belém Pará ao Rio 
Grande: 

Se~ir;.o exPedido :. 
Ordinario ..•••. .. · ....... . 
Preteridos . . . . • . • . . . 
Trafego mutuo . . . : . . . . 

Trafego mutuo preterido . : 
Serviço recebido : 

Ordinario .. \ . • • . . , . . . 
Preteridos. . ·. . . . • . . . . . 
Trn.fego mutuo.. . • . . . . 
Trafego mutuo preterido .. 

.,. . . 

Palavras 

2.066.856 
596.804 
.470.·527 

143. 0'31 3.277.218 

1'.568.~67 
882.929 
358.190 

fZ: .340.. iO~ 130.519 

R\o de · .Janeiro, i3 q~ d~zembro de 1920. - I. Bennet, 
Collta~or, intcr~no , 
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E::-taminado o assumpto a Commissão deliberou ~presen~ 
tar á Camara. a seguinte emenda: _. 

Fica autorizado· o Governo :i reduzir rr ta..-..a terminal 
dos telegraphos a 50 centimos, desde que as emprezas telP.~ 
graphicas façam reduecão pelo ~menQS equivalente. 

O Sr. Presiden:te ~Como a ~menda é inf!'i"nganto do 
Regimento uã.o -'1. submetto a "\'Otos . 

A!ptprov.ada ·a seguinte 

.~· . 35 
( 

A -Commissã.o; após ·haver áaminado detidamente a 
questão -de reduccões e isenções <lc direito, resolve apres~.>ntm· 
á Camara as seguintes emnÇa·s : 

I 

~>\ccrscente--se ao § i 0
, n. 1. der ru-t. ~o, mais -o;; seguinlel'o 

nnmeros das Pl·eliminarcs da . Tarna: 
. 22, 29. 30,. 31, 34, 35 e 3G, C' mais o seguinte: <devendo •1 

Governo übservar, qu.:i.nto aos proprios fornecimentos. o di!':
posto em o· decret-o n. 8.592, deSde maroo de 1911,' qu!IJllo 
<ís mercadorias qur. tiverem simil-ar na -produccãol nac\onal. 

II 

Os materiaes cujos -despa.chos c'om r·cuuccão de direito~. 
rm vir.tude -de leis anteriores de receita. tiverem sido -auto
rizados, no .:mno de 1920, pelo Ministerio da Fazenda c jul
gados legaes pelo Tribunal" -de Cont-as,, ainda nüo introdu21.itlos 
r.o paiz, pagarão as taxas declarlldas n1!lS referidas leis . 

nr 
Substitua-se o n. 2.do § 1" do art. 5• p-elo .seguint e: 

. Os roochinismos e instrument.Qs d~stinados á .lavoura, ~ 
peeuar~ á. mineração ~ as indust.rias a.grieolas, comprd1en
didos no .art. 2•, § 36, das Preliminares da Ta-rifa, import-a.do~ 
por agricultores, ou não., [Xl~rão 2 o/o, ad valore11t, roedianle 
despacho das inspectorm.s de ali'andega, independente de de-

. posito prévio dos direitos integraes e de •audí·encía do Tr·i
!3mi.al de Contas~ 

. IV · 

Ao arL. 6°, substitu(l,..se pelo seguinte: -cPara as obras 
e:x:ecut.adas_ pelos gover-nos dos ·Es-1>!1.-do-s e dos n\unici'Pios e 
velas emprews que por de-legação delles, exp_lor.arem .serviço~ - . 
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o e agua. luz' (' .. viíu,;ão. DS direito;; a p$r p l)l" import.at:iín' rln 
!llate-rial nooesMrío an dito 8r.n·íc.:n sN·ãn ue 25 '7o sobr(• o~ 
irnJ.)Ostos a titulo di"> expcdienlt•. tleY~ndn n:; requisir.ii C>.:;; s~r 
JP.iLas em. qualquer casn p~!o gov~rno do~ Estados P. do!> mu
nicípios. A redul~çãn :acima rP.frrirJa compr('hmid r. l.ambem o 
lilUteriál dest.inado -á con:<l t·w~c.:ão •l•! po1·1 os qui' !'l Cnião b.a.i:l. 
transl'er·ido aos Estado;;.> · 

Vota.ç:ão da seguinte emcwi.;t. 

N. 1 

O iruposto rlc impOt'ta~o sÓin·c o ;;;tl de 4:0 réi;; j)j)l' kilogt·a.mma. 
Lengruber Filho . - J~~r! .of~'!'ftt.~to. 

Ilojaitad:l. ~ emenda: u. 2. 

Vo~tção da seguinte erucnrl:~ 

Ao art. 1°, n • . ~~: 
' s~rprima~se e substitu:1~se p'cl\1 :ro~uiutc additiro no n, as: Sell.,. 

c<Fie~ elevado a i /2 % sobre o va.lot• o ,;nllo da-~ t ranRfet·cneia:< da..; 
:s.polices e d:t!' a.cçõc..:;\ obrigaçõe;; , debelitnre" c quota;; da;: ~ocietladP.• 
:Hlonymas, em ,commandita. por acçõe;;;, c pot• uot.a~ de rcspons:t.'bili
dade "liolitada., sendo o ,·alor da~ JWiU1Cit·a:; a cot:u;ão official crH 
Bols:l.s e dns duas ult.irilas o valor nomlna.l, elc!\'~nd.o a :;9.000 :000~. 
l'tJ.nlo de F:rontin. · 

O Sr. Presiden-te- Acceir.a. a cmeucla. a Cnmmi~>ã.o otre
Peceu a ~eguiuto 

,SUR·EIIE:SDA 

Onde se lê i /2 %, rliga.~:;e- i % • 
Appt•oya.da. com ~ · referida ~uh-emenda dot Commi;;.<:ão ~ 

N. 4: 

Vot~ção d:!. ;;oguiutc cmeml:'t: 
Al't. f•, n. 4-6 -Transfira-se pat·a. a. ruiJJ·ic.a !11 c acé.J'Cscente

~e- «C sob toda :l.S venda;; <:ommerclac.~. r.oirformc regula.menr.o ex
-pedido pelo ExMuti\'o»; E augmMtc a e~timatiY3. pat·a. réis 
40.000:000~000. - Jaiio Caln-ttl . · 

Regeitada. 

O Sr. Mauricio de La.cercla. (pelit cmi•m) .;.... Sou 
obrig3do, de accordo com u. vari:1. officiat, a requerer v.criílç.:~c;.ã.o d<L 
vot.nção porque csta.cmeoda. •:onstitue nm dQ;; projectos 5:11\·adore~ 
d& Republica. 

O SJL :PRESIDE~TE - A emenda. foi · declar.lda re~itada. •. 
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--- . O SR. l\hi1RICJO DE LACEBD! - Então desisto do requel'irne nto de 
verificação, porque a patria está salva;-• • (ltíso). · 

Ilejeita.da. a emenda n. !; • 

Votação da. seguinte emcnd<t . 

No titulo <<RecursOs>): 
Accrescecte-se: 

.i22.- Ditferença.s de cal:nbio- resultante da deprecia~ã.o da libt•n 
esterlina c do fr·aoco no serviço .de jnros a amortização " da divi<l<~ 
externa, em t"ela.çã.o ao mil t·éis, ou~o, 13.700:000SOOO.-Patdo Frontin. 

o · Sr. Pa.ul.o de FrontiJ:i (para encami?l.har · a t:o-
tação) (')- St•. Presidente) a emenda n. 6 re[et-c-se /l. diffCl'Cnr.n (In 
~~- . . 

Sinto que o bom·ad>O Deputado pot· Minas Gera.cs, t•cbtor da Rn
ceita insista. em rejeitar <1 emenda. S. Ex. podia tet• em seu Jla
r~cer. redu?jdo a;> taxas da depreci:l.ção, de 25 % para a lib1·~ es
terlina ~ de .. C,Q % para . O rl'a.nCO, e r~uzidO -~ · imporbncht <1U 
i3.700:000SOOO, ouro, que r esulta do serviço de juros e aJnot•tiz:lt;ão 
da nossa divida. externa. .. · 

. , O Senado põderia. ainda se achasse falta de ga.ranti:·J.S, p•)L' sct·c.:nt 
cx«~~vas essas taxas de depreci:~.Ção, modificar os 13.700 conto~ , 
ouro, c t•eduzir, pot• ex~mplo, de 2~ a 20 e de 60 · a 50 us dep~·~
ciações t'espeeth·as da· libra papel pã.ra a librn. ouro; c do ft•anco 
papel para o ft~anco ouro. . · · .. 

Nào consignar, po·rém, nem· a. despeza nem a receit<!- o· tot:!l d11 

do 1n garnento da d ilferença de cambio, diffel'ença que é um facto 
real, positivo e incontestado. mais 5egllt'O <:lo .Que. as estimativas or<(a.
mentarias de mui tas· verbas, nà.o m.e pa rec:} ..razoa vel. 

Não pos...;o deixa r de reconbcéer que o pag~~oinento em libl'a~ ~ 
feito em libra papel e que o p·a.gnmento e rn frtwco é tllito em franeo 
papel. . · ' -

Portanto, o que se va.i pagar não são libras, .onro/uem rr anco;, 
om·o. 

Póde-se divergir quanto ao total da re.@cçii,o. Agora, elh é 
maior do que se propunha porque a deprcciaç.i.o · da libt•a papel f:. •ic 
3!) % e do franco papel de mais de 60 %; e eu pl'opuz 2.5 % eGO:\[. 

·Da modo qne, qualquec correcQii.o poderia ser concedida paio: bour:Ldn 
Relator da. Receiu. que .vai ainda ter nma .acção efficiente na.s sn~s 
conferencias com -p Sl'. Senader FraMls1:o Sá , relator da Receita. QO 
Senado, para. corrigir, si por ;;i ell'ectivamento fui opti1;nista em rela
~o á ditrJrença. da libra. papel- para. a libra ouro. modiôcàndo o 
q-U~ntttm. Mas não ha. l'I<.r.'lo para que desfalquemo:; o o~amentô d~ 
uma receita que avalie e m 3'J .000 cautos e _gue a tfirmo que não SCI'ól·. 

_(;) Este discurso não !oi revisto.pelo oraclol', 
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mcoor de 25. qnaesquer que »~jam. ::~.s pl'ovidcncias lin:mcciras to
,rnadi!$ pelo govel'no blitannico. em relaçlo :..o ouro q110 conc;ti tuc •• 
baso dessas operações. · 

Estas considerações são feitas pedindo a. :t.tten(<ã.o do Sr. 1:elator 
da. Heceita, pois mo tenho outro Qbjectivo ::;nnll:o o t·econhecímento 
de um,fa.cto. (MuitQ bem q 

Rejeitada a emeflda n. &. 

Votaça.o da: seguinte ~mepda: 

N. 7 

Ao·at't.·- i 0, n. 63-Renda. do Cot•t·eio Gceai:-

Accresoonte-se: c•elevadas as taxa!; e portes po fkasil, da seguitJte 
fót•ma: cartas e ca,rtas-bilhetes, 1:;o rúis: bilhete post•tl100 d:hi; 1Ji
lllcte postal duplo, 150 réis; encomiiJcnda.~ 150 réis; premios qc J'egis
tro c avisos de·reccpção300 I'~s; reciho do de:>tiltatat·io 200 t 'c~i~. -
Pauto Fro11tin. · 

O Sr. Oar1.os Ma,xjmiliano- pronunciou nm dis-
cm·so que ~ão foi publicado no Díario áo Congreuo. 

O Sr. Paul.o F'r()n'ti:n (") (l'am cncnrnin.ht!l' a vot.a~:ão) 
-Sr. Presidente, a.g1•adeço muito sensibilisado as pa.la.•uas qnc acaba 
de me dirigir o illustrâ Deputado Rio-Gmndonse, n. quem admiro 
do modo o mai~ sincero, desde qne tive occasmo de tra.vn.r l'elações 
com S. J;j:x.. q~ando tit4l;tr da pa.sta dos Negocio$- do Interior, e cu Di
l'ector da &\Cola Polytecbnica. 

Mas, da parto de S. _Ex. h1t um enga.n~: nem ~obre os jQ!'Ilaes, 
nem sobre os impressos, nem sobre os livros a minha emenda recahe, 
mas sim, exclusivamente, sobre as ca11:ns e sobt·e os hilbetes. 

Não tenbo 8. menor duvida. em coucord~.r com S. Ex. quando di7. 
que seria preferivel. talvez, que nã.o se augmenta.s~~ o porte sob\•e ;~ 
<:artas, e que se désse mais 6 contos :1.0 director. dos Correios. 

l\Ia~ quem precisa. dCS38 angmeq.tQ de vencimentos !1ão é o dirc
ctor', mas os estafet3$. os empregados (!lltLito bem), e t.pdos ~.qqelles 
a. que constantemente a. Commissão de Finanças, tem . rectisado 
aug!Dento, porque lembra sempre que esse serviço dá. deficit$ relati
va.lilente elevados. 

Além· disso chamo a. attençã.o do nobre Deputado pelo Rio Grande 
do Sui, para. o facto da. recente Conferencia Internacional Postal,· ter 
a.doptado a elevação do ' seU o a 100% , ao passõ que mí,nha. em·onda _ · 
limita-se .'!:' eleva.l-o a 50% • 

«Âccrescente-se: elevadas a.s ta:ta~ e portes no Brasil, da. segllintc 
forma: cartas e cartas-bilbetes, !50 réis;- bilhete postal, WO ·réis; 
bilhete postal duplo, · ;50 réi$; encom~end,1-s. i50 .féis, premias 
de re;;istrQ e aviso q~ 1'ecepçã.o, 300 réis ; recibo do dest~!latai-io 1:$" 
200 reiS., · · · 

· _(") Este. discu.rso não !oi revisto pelo orado].'!. 
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«Encommend~s»: 

E' uma questã.o toda._ de nrdom commercia.l e industrial em qne 
a. alta: dos preços, representa. mt1ito mais que o pequeuo accresdmo 
de 50%, estabelecido sobre as enconimcndas. 

Desde o momento que não foram pela emenda atfectados nem os 
jornaes, que constituem no interior, o pl'incipal propugnador dH 
todos os elomentos de pt·o~rcsso ~ civiliz..~o, ,nein do impre"'-->O, nem 
do Ii~·ro,. que pll.l'~ a. íntellectualidade. brasileira. eonstitue o fam •• 
mais poderoso de seu constante desenvolvhnento, não ha razão piLt·a 
que cu acceda á. opiniito de S. Ex. (Muito bem; muito bem.) 

O .Sr. Nioa.nor Naso:ú:nento ('} pa·1·a encaminhar 
a votação) -:- S.r. Presideute, a unica ra:;:ão que os financistas - era 
c~ujo numero nã.o estou (niii> apoiados), ~}odem da.r para. qualqn~t· · 

· :t.ugmento de impostos é :~ necessidade dn extinguir o deficit. · 
Ora, Sr. Presidente, pl'ecisavamos apenas de 25. mil contos. .J;i 

•)btivemos á:8.000 contos pela passagem d:~ e!l1enda do eminente 
Dep11mdo pelo Distrlcto Fedet•al. .Já obtivemos do imposto sobt·c '' 
renda, pelo-menos, 80.000 conto:;, como declarou o honrado DepH
tado Sr. Cincinato Braga, com o n.pplauso c:eral, iuclusivementc n•• 
Relator da. Reeeita. · ~ 

As necessidades, portautu. rle a.ccrcscimo de ~enda..deíxal·a.m do 
existir, e Sê deixaram de existir', não posso !:omprehcndet• pnr qw1 
••~mos atigmentár a taxação postaL . 

A necessidade de accrescer a reeeit:L determinava e!isa solnr.ão, 
pat•a que fosse possível o augmendo de renda. · · 

· O SR. ALl!EII.TINO DRmorm.to- V. Ex. pel'mi.tte uma ol>serva.(:.\í.o ·~ 
A tam postal já. foi ele-.ráda em outro nt'çamMto e isso fez cnm que 
a receita dos ColTeios diminuisse. 

O SR.'· l'iiC&L'lOR. NASCBlEI.'Ito- Demais as t:!.JC.<Is propo=ta;;:. teem 
um defeito radical em materia de tributação: é a ditficuldàde ex
traordina.ria. dos paga.mentos, é o >exame que vae ser impo:;to á pn
pllla.ção. 

o SR. P.I.CLO DE FRON'J1N- v. Ex. permitta um esclarecimento. 
F11i &utor. no Stmado, da elevação da ta.xa. de· 20 para 25 réis, (jHC 
não deu logar a qualquer vexa.m·c, nem a difficuldades. 

O Sa. Nxc.U'!oJt NASCIW:~To- Dá sempre vexame. Basta. di.?.ct' 
que a pessoa que. antigamente comprava 11m só sello ~ obrigada a 
comprar dous de uma vez e como não lhe tlá. ambos applica.çl!.o immr-
di ata. acontece que . um delles se perfi e. · 

O Sll~ PÀm.o Dl': FRO~Tl.~- O Correio tem obrigaÇao de dar o 
troco de no réis • 

. ·. .O S~t. NIC.\~OR NAsCmE;or.ro- Tem, mas não dá. 
·_' · ' O SR. P.A.UL;:t DE Fli.ONl'I~ - V. E~. permitte um apa.1•to? Os hi· 
~lhctes posta.os sito de !;O l'éis pa~sando a. iOO l'éis, . t..'\lvez mclb01:.e :1 

:iituaçã.o • 

. ( •) :Es~e d~§cur.so não foi rey~sto pel~ prador' .-
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U)r SR. DEI>UTADO- Fica mais suave •.• 
. O Sn. ~tcA~oa N'.&scnrENTO- ••. mais :-;u:wa.· pai;; é clcra<lo no 
dobro ... Sim: fica. 

O Sr. Preslde:n:te - Ad\·irt() ao nobre Dcputad!) qua 
está finda a bora. - . 

O Sx. NtcAJ...,.OR NASGntllNTo - Sl·. P1•esidento, S.")n obrigado -man
tendo a logiea da. minha attítude, sm·contr:1rio a e;;sa eleYar'.ãO dé taxa·, 
(llf!!ito bem.) " 

· O S:l". Álvaro Baptista ( para encaminhai· a M
tação) (')-Sr. Présidet!.te, eu tenho me conservado silencioso, e nem 
pretenil.í3. fa.llar sobre o assumpto que rerere-sc á receita geral Qll~ 
se di~nte, mas acabo ce ouvir· o qne ~c poderia. chamar, verdadeira-
mente, heresia, no que toéa ao orçamento da receita. · 

A emenda que se vae votar eleva à renda do:; Correios em mai" 
de tres mil contos do que ordinariamente produz. Vedfica.-sc que o 
intuito da Commissão de Einanças, ao acceitar essl em~nda. n. 7, foí 
fazer dos Correios uma. fonte de receita.. 

Ora, fazer dos Correios fonte de receita, é. o mesmo qoe fazet· da. 
alimentação dos mais pobres, fonte de receita., · 

O nobt'e relator, npresentou uma. m~jora.ção de tres mil conto~ 
no total da receita de taxas do Corteio. 

Sr. PL•esident.e, acho que mais lu~ra.ria o paiz, di->~l·ibuiudo gratui
tamente em sellos, tres mil contos para facilitar a. circula~o da:': 
idêas, dos pensamentos dos homens entre si, p:~.ra estreitar a:> rela
çóes, desde as relações de famili.a.s. até as relaçves mais altas, do que 
.pretender tirar-se lucro de uma industria que não foi cconomic:l.-
IDCnte criada, nem e mantid<L para esse fim . · . 

E' e:<acto que no nosso paiz honve tempo em que a. taxa. postal foi 
elevada. a 200 réis. Foi isso em uma situação melindrosissima, peior 
r1ue a actual, mas em uma situação em que não tinham ~mgidos 
mntos impostos novos, como estes que se vão votrr . 
. · Assim, ,Sr. Presidente, nào vejo motivo para. ser mantido cs;;L~ 
augmento de taxação, e seria do interesse publico um servi~ pt·e8ta.
do á Na.~ã.o, restabeiecer as taxas a.ntigas, me.omo porque essa ~lCv<l.~ 
<;~o não póde ser cumprida., pot· não haver moeda. C()rt•espondente. 

O SR. PAULO DE Faol'tiTN-N'.lo é moti~o p01:que a. taxa de SOã(} f!: 
ac:tua.l, e nã.o n:~.. aqui nada. que seja. menos de SfOil. . . 

O Sn. ALVARO BAPTISTA-l'lfas todos têm que comprar dous selJM, 
em vez de um. E se a V. E~. não faz falta, ao pobre póde fu.zer, 
p:wa. eompra.r um pã.o, uma. la.ra.nja. · 

O SE. PAULO DE Fao,;n~-!\Ielbol" secta. que. V. Ex. tivesse •·eda* 
Y-ido iwpostos de consumo, onde. ha taxas verda.deit·amente :tbusi•;:t,;. 

O SR. Ar. VARO DAt>TlSTt\-Votei. semtlre contra todO» os 1mpo~tos de 
c.onsumo, ~e V. E."t. nll.o o sa.bo fique prevenido • 

. (•) Es~e di~curso não foi reYisto pel.o pr.a~et •. 
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ÁNN.,l!:S DA CAMARÁ ·' 

O SR. PAuLO DE FRONTIN-V . Ex. deve combater da: tl'ibnna. 

o' SR. ALVAl\0 BÁPTlSTA Tenho já combatido õ.a. trlbnua. e previno 
a V. Ex. que- combaterei sempre que forem apresentados •. por·que nfi.o 
admitto, porque não é jnsto que V. Ex. ÇPI:!lPr~ UII\ bisc~ito pelo 
mesmp preço porque o compra um miseravel, uma !?re;tn~a .. 

· O SR. PAULO DE FRO!'I'TÚ~- V. Ex. quer um correio Tiara 03. rico~ 
e outro para os pobres. · . . . . .. 

O Sa.AL!ARO BAPTISTA-Não é isso o que. eu quero,quet·o é a. fae_ili· 
dade nos meios de communica.ção·da que a, pobre mais us;J,, que e a 
carl.a. v. Ex. pôde usar do telegr.a.pbo se qnizar •. nias o pobré nil.O o 
póde i tem (!.e recort•er á carta. cnja. taxa. não póde se~· mais elevada 
desde que o Estado n11.o p1~ecisa . (Apoiados; ffliiÜO bem) · . 

Approvada: a' referida emenda:. u. 7. . · · 
. . I 

O~~- Oa:rlos Ma.xhnjlia,~o (Pel4 O'rdem) reqnet' :t 

veriftcaça.o da -votação. · . . . . · 
Procedendo-se á verificaçlo de votação, r econhece-sé te'l·em vo

tado a favor 8! Srs. Deputados e contra 42; total 1,23. 

O Sr .. Pr.esiden'te"-A emend:t o. 7 foi approvada. 

Vem á. Mesa a. segu~nte 

Declaração de voto: 
Deolaro ter votado coptra. e eJPenda que qeterminava o augmento 

qas taxas Pl?staes para o an110 de ~921. . . . . .. . 
Sala das ses.sõ:es, 24. de dezeinprõ de !920.-Menàes Tavares. 
Rej~itadis succ.essivam~rtt~ as emenda;s ns. 8 ,. 9, iO,~'~i e 12. 

· · o Sr. PreSiden:te-A emenda n . n já foi" votaaa. na 
scssl.O diu'ioa. âe nontêm. .·. 

Votaç~ da emen~a 

N. i4 
Ao art. so, § 2°: 
Supprima.-se. 
Sala das sessões, 24: de dezembro de 1.920.-Pcmlo Frontin. 

Appr()v~da • · 
Rejeitadas suecessivamente a.s emendas ns. !5 e fõ • 

. (*) Este discurso ·não foi revisto pelo orador •. 
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Votação da. seguinte emenda: 

N. i7 
Onde CQnvier: 
Emquanto uão for dect·eta.da a reform;J. de Tarifas , nâ.o- CÃistindo 

11<1. actuallci dispositi~·o algum ~obre areoplanos, hanga.l's , mot:ore;; a 
:;e\is accessorios, ficarão os mesmo:; ;;ujoito;; á taxa de 100 réis po1· 
Idl()gl."amma., ~l'lo se importados pa.r·a }ll'Ovas internaciona.es de avia
ção, ou· escolas, quando taes ap:mrelhos e acces::;oL'io~ cnt.1·arã.o me· 
diante termo de responsabilidade, sendo cobrada de soas imporW.
dol·es a.quella. taxa desde que se destinem ulteriormente a 1i111 diffc· 
rente.-Afauricio de Lacerda. 

_Approvada. 
v otac;ão da seguinte emendl!-: 

N. iS 
Ao art. 9°: 
Onde se diz ugott<t de leite dous réi:>•~, diga-se: «dez>>. · 
Sa.la. ~. sessões, 25 da noYembro de i<420 ~ ~. ~lauril?io de La

cerda •. 
Ao aL't. so: 
Destaque-se das quotas distribuídas v. impôrtancia .de cinc6 contos 

nnnuaes, á. Santa··Casa de Vassouras, de acct)l•do com a tradicciooal 
contribuição para a. mesma mantida. ·até <L pr·esente data.. - .Uauricio 
Lacerda. 

Approvàd3 a ~ferida primeirn. parte relativa ao at't. 9". 
Rejeitada··a. segunda pm·te t·ela.tiva a.o art. s•. 
Votaçao da. seguinte emenda: 

N. i9 

·A.ccresceTite~se oude couvier: 
A.l't. Não se compt·ebendcm ua disposi~o do a.t•t. i", n. 44, 

a.s 1'a.bdcas accessoria.s dos estabelecimentos a.gricola.:; o pa.stol'is des-
tinadas li.O apprOYOitameuto da preducÇ;i.o do~ ffiCSillOS: estabe!OCÍ• 
mentos .-Odilon de Andrade. · · 

O Sr. Preaiden:te - A O!lb e.w.euda. a. CoiUmisslo ; apre-· 
~ntu. &.seguinte , . 

· Sub-emenda 

Após a. pa.lavr<J. «destinadas», aCCI'CSCOnte-se: «Unicamente ao 
pl'epa.ro ou aperfCifiO!IJlleuto da pt·odue<iã.o do respectivo estabeleci· 
mento agricola»; · 

A.pprovn.d& cow a :mb-eruench d<~ Commissã.o. 
Rejeitada a. emenda. o. 20. 
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\otacão da seguinte emenda; 

N. 21 

Onde vonvier: 

A ;;uarda-mória da Alfandcga concederá lic'enca perma
nente para cntl'a(la a bordo .dos navios a um representante de 
l!ada jornal <lial'io, que o requerer, pot· inlermedio da Associa
_ção de Imprcn.,.a, onde l10uvcr. -João Cab1·al.,. 

Approvada. · 

Nolacão da seguinte emenda! 

N .. 2Z ~ 

Accrescente-.se ao· art .. ~·: 
V. Para.. o pagamento do imposto sobre luct·o~ liquido<> 

do commercio, das sociedades por quotas de responsabilidade 
limitada, das casas bancarías e de l)enhot·es e ·da. índustria 
fabril. de que tralam as alinc.as 15, ·.lO . e Mi do ad. 1 ", 5ãn 
como taes considcra{.]os t.o.rics. aquelles que, apurados em cada 
balanr~o geral e ammal, encel'i·:ado da data desta lei em deante, 
forem db;lribuidos on creditados aos propriutarios, socios $0-
Jidàl'ios ou commanditarios e interessados <los estabelccime.n
·l.os commcrciaes ou indust,riae:;, como tambcm as quantia5 Ie
va·das ás contas {.]e 1nndo de rcser'Va, luoro:; .suspensos c liLuln~ 
equivalentes: 

·o.) não serão consideradas como dcspe5a8 geraes, pat·a a 
.apuração dos lucros líquidos no bakmco sera!, a:; que. pllr
vcnl:w.·a cscripturodm: como taes ou por mu.Jos equi-..·al·cn!c:-:, 
11\·ercm sido cnLregues aos donos do estabelecimento pat·:-t 
.-suas q espesas partic:u lares; 

b) fícani dispensados <leste imposto os lucros. 1il]uidos 
que. assim calculados, 111io attingirem á imporLancia. de :;r,i~ 
·contos <le réis; , · 

c\ a arrccada~ão será fci:ta r>ol'; meio do sello adllcsi•u. 
un valor e f(lrma em circulação ou que fúr'cm de~rminado;; 
pt~lo -~Iinistcrio da Fazenda apposto c collocado á pagina. <lo tc
spectivo Dia?·io, logo em seguida. ao encerramento <lo ba!anr11 
annual c inutilazado pela data c a~signatura do juiz do com
mcrcio, a quem compete, sem demora c com a deYida reservn: 
verifical'. pela demonstrucão~ da conta de lucros c perdas. ~~ 
o valor ôas estampilha!' empregadas cm·rosponde ao elo im-
posto ·devido; · 

a) por falt:t. de sello atlhcsivo; ou ::;e I) contribui nlc prr- · 
rcrlr pagar o hnpo~to por meio do scllo de verba, deverá ser 
m~ta lanca<la no Dim·io pelo funccionario da est.ação 3;t'~cca-
4adora, em seguida ao encerramento .do balanço, suJella n 
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cobrança, tambem, ·á nrifica•:ão ~;- vi.~tu.··~da autoridade judi
ciaria; 

C') pa;a ~acs el'feilo::;, ficam revigor·aua,; as U.i::;posi•;.-)c~ 
do ?-rt .. 3,J6, paragr'apltos 1• e :.!•, do decreto n .. }.85;), dl:l ~ 
de JUnho de 1903, que n5o •:onlr~aJ·iarern as. desta iei; . 

. {) SClll O Pl'CIJUCll imcn~o da;; l'Ormalidades exigiJas· nas 
almeas e e ·d, niio proseguirá u Jom.;amentl) Lla eseripta no • 
Dia1·io· 

. y)' a \'Cl'.ifieat;iin e visl.o pela aul.oridadc judiciaria não 
exduesH o modo de fi~llalizaçã.o que já c;;ti"l:er", ou ...-cnlm a ::;·~~· 
adoptado. para 5alvaguarda dos Íntcr·c.~~e;; da Fazenda ~a
cionàl. na cobranc::.a de oull'OS iJH))O~os: 
. h). ~.uai<Juer ~lterw.~ão ou ar-tiricio cmtn·t~gar.lo rm escripta, 
C?lTl ~ iJ~n.·Jc _cv1Lar y p~amcolo uo imposto, ou rcduúl-o, 
f1cara SUJeitO a. rc>;alJda.çau, calculada peh) d~Jbt·o em (:a:;o de 
re_inc!denc~a. n!é~n {le qualquer outra penalidadf~ em qur.•, por 

. lc1, L1vcr lllt;OlTidtJ.- .1.rlhw· C.ollm·e15 ,if,Hcira., 

D Sr. Presidente - :\.' e.~la CJL\cmta a Camal'a uffcl'eceu a 
seguinte 

Ac~rescenle-!<c onde com:ier: 
Art. O Governo (~xpct.lirú l'r~gulamcn1.o para a ~IJ-

hrança insliluitln. po1' e~l.a lei com relação aos lucro~ liquído:o; 
dos commerciante~. \'cri1'icados em balanço. organiza{lu nus 
tcJ·tno~ da legisla!;~() commm·ciaL olJserYado o :;cguinle: 

o~ puea. u cobl•ança, no e~ercicio r.lr. l921, gcrvirão t.lc ba,.;e 
n,.: balanços que forem eucerr'ad.Js apó!;! a .data da publicaçii•l 
dc:i.la lei. -embora í·elat.ivo5 a opcraçõ~ commcrciac::> rcaliza
Jn:,: no decm·so d~ 19~0; 

b) ficam igenf.o3 do impo;;lo ~hrc lucros dp conmwr·cio 
IJ "'fJbre a t·cnda. da ·industl'ia fa.bdl os estabelecimentos com
IIICl"Ciaes l! a.s industria;; com o Cllilita! menor .de iO~OOO!\iOiJ'); 

r:> em o J'egulamento fi:ltarc~ o Governo a íórma de nrrc
e:lilat;ãu do impo!>Lo, podcnd0 jmpõr mult.n"' at1~ 5':000~Mü. 

o •• 

O Sr. Paulo de Frontin .(P,II.rl'· !:uca·ltltulw.,· a. ·r()lO!:ãv) -
:::1•brc a emenda '22. solicitei, em r'equerimento .. que !>~ vota,:-><~ 
~'\l)al'a<.lamcnt.n a letra B. úe modo que a~ palavra,; « :Solml 
~:-apitai~ f~'S!;em votadas indcpcnclcntementt~ ela ~menda. 

01 objecUvo (!eSt::\ ~~~w~nda. ,: fazer com .qu,~ fiquem t>:-f 
lucros liquidos co111mcr·ciac,.; sujeitos ao impe~s(o de ? o/a c iH~o- • 
gt·cssh·arncntc m::t.S ctuc não se tome oor base o captlal. 

Si se lomat• J.)Ol' ba~ o ca.pital, t,ndo o l'~cmcn~o esll':lll
geir'o, que negocia aqui d•) pas:=;agem t! que l!<lO I ~~nha , ca
pital <l!! <ler. eonlM. cerlamcnl~ tQrá luc.1·o, em dett·Jm{'tüo dor:; 
elementos nacionae,.;. que estão envolvidos na~ questões ~JQm
merciaes. entre nús. (Muito bem.) 
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O Sr. Presidente- Vi.Ju submetter a votos o seguinte 
' r ' ' 

nEQUERIMEN'l'O 

Requeiro que o subslitU:tivo da .Com1nis8ão de Finanõas :i 
, emenda n._ 22, ~eja_ voLa.~o CO!Jl _exC'lüsão das pala-yras < aJ){)s 
· a data da puhhca.;.ao de:.la leu, de modo a nao -fH:ar preju

dicada a parte <la emenda qur. diz «da data desta lef em 
dcante ~. parte esta que deve1·á. ser submetti{ia á votação da 
Camara. · 

SoJ o. das sessões, 20 de dezembro· de 1920. _::.__Antonio 
C,.arlos. · · 

() Sr. Presidente- :Vou submeLter a voto:; o.· seguinte . .. 
nEQUER.lMZNTO 

Requeiro que a emenda n. 22, de plenario (subst iLutivo 
da Commissão) seja votada separàdamente a lettra B, sem.lo 
supprimidas as palavras ~com capital~ . . 

· Sala. das sessões; 21 de dezembro de 19~0 . ...:.... Pa·ulu (lc 
F1·ont·in .. 

' Approvado • . 

O Sr. Presidente .- Vo~ submetter a votos o substitutivo 
por partes. · · · · 

Approvado o I'~ferido substitutivo da CdrnmissãÓ á emenda 
n. 22. salvo .as expressões - após a data da publicação destCI 
lei --7·e da le~tra B.as palavras- com. capital. 

'Rejeitadas successivamente as segbintés ·expressões do 
substitutjvo á ernenda n. 22; - após a data da publicação 
desta lei e com capital. 

Approvada a .-seguinte expr·essão da emenda n. 22: da. 
data desta lei ern deante . 

E' eonsi<:lerada -preju~icada a outra parte <la emenda n. 22 . 

. vem á mesa e é lida a seguinle 

IiECL.:\RAÇÃO 1JE \-"(YY'O 

. Declaro. que votei a favor da emenda do plen:u·io, u. ~2. 
apr'esentada pelo "&·. Deputado Collares Moreira. 

Sala das ses~õcs, 2-i de dezembro de 1920.- Rcxlriv tW$_ 
Machado. · · 

·. :v_otação .da seguinte emenda: 

•• J 
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N. ;;'!3 

Arl:. Emqu~nto não entrai• em execuoão a Tarifa 
"\.duane~r.:. e e;cpcdtcnte de 2 %, a que está. ~ujeito o oleo de 
pctrolco Importado para combustivcl, continúa a ser cobrado 
~o acc:õrào eom o art. i"i61 da Consolida~ão das 1Leís da:: Al-
.l:andegas.- ArUndo Leone. . 

Approvada • 

. 1'\'otação da ,seguinte emenda: 

N. 2-t 

· .-\o u. 4.3- Depois da palavt•a « di::;tribuidos ». aeere
:!!Cente-se: q: em sorteios». - João Pcnido. 

Approvada. 
VotaÇão da seguinte emenda: •·. 

X. 25 
~'!' ·· 

. ~\.1•t. Ficari1 pr·olJibid.os o;; despachos ;;obt·c agua para 
os gcneros inflammaveis, de procedencia estrangéira, que pas
sar-'ão a ter conferencia nos trapiches· alfandegados. 

§ 1.° Caberá ao Governo vinte por cento da renda bruta 
das armazenagens arrecadadas· nos referidos trapiches, com 
aquelles geri eM. 

§ 2·.0 Salvo a Laxa oe capatazia, caberá mais ao Governo a 
armazenagem gratuita dos mesmos gencros que importar para 
o scrvic;Q publico. · 
· § s,o Para a fiscalização o arrecadação da pet•centagcm de 
vint~ por cento. o inspector da alfandega designará dentre oc; 
funccionarios de 2" cntrancia um fiscal. que terá. a gratifi
caço men;;al do quinbento.~ mil r'éis, paga pelo;; conccssiona
rios dos trapiches e pelos 1r1rsmos recolhida aos eofres do Thc
~oum .!\"aciuuaT. :LJcantn•JamcnfP. (],: ~ei;< •'Jll sei_,;; 1111~zes.
.h·lindo Leoll('. 

O Sr. Pl\?Sidente - :\' 1:sla emenda a Commi~são apl'e
~cntou a seguinte 

.B:Iolll:"ND:\ 8UDS'l'lTUT!V.\ 

Os uespachu,; ,;o!Jr(~ agua para inflallHnavt.:i;,\ 1.! l:úrt·v::.-ti\'.)~. 
ticarão no porto desta. t:a.pital ~~ pu.~~arão a tct' confenmc1:~ 
nos 1:-apiclw;; alfandrga<los. mtdn serão dcpo:;itndo~ desde que 
~ejam creado.~ c installados no referido P_?rto. pelo r':cnos. 
mais lrcs trapiches alfandegado~. para. o f1m óe depo~1to de 
lMs r;eoeros, além r.lo qnr~ on exisl.o nn ilha rio Ca.it'r. 

c.-\7'<1], )..""'f". 
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·, _O Sr. Arlindo L~oni (J}tlra ,e;n,cam.in/Lar a votação) - En
cammhando a_ v2taçao 'dessa emenda, Sr. Presidente solicito 
e reçlamo a llll:l_st~ada attenção dos meus distirictos' collegas 
pa_ra o monopollo ·em que, calc~nd? a Constituicão da Repu
bhca e as_ le_1s ·aduan~ir~s, se privilegiaram, contra ó fisco e 
contra a . liberdade- .4? coinmercici, as poderosas e argentarias 
companil1as estrang-e1ras: Standard Oil, Anglo Petroleo Mexi
can e T~xas Com-pany, grandes importadoras de inflammave.is 
e corrostvos.. · · 

O SR. NrcANOR N4scnv.rENTO - Monopolis~as. 
O S~·· ~LINDO I.EONl. - ~ssas companhias - ·e para o 

monopoho e que chamo especmlmente a attenção da Camara 
- transpo~tam es~es generos no·s seus proprios navios e dos 
seus proprws nav1os O$ descarregam, - o que é gravíssimo ! 
..- para os seus proprios arma~ens. .. 

O SR. NxCArWa NASCIMENTO :.._ E para os seus tanques, a 
granel. · · 

O SR. ARI.INDO LEo:-rr - Nos artigos da Nova Consolida.
·ção das Leis das Alfandegas, redigidos em .linguagem de cla
resa meridiana, não ha myope que, de referencia_ a esses mer
cadorias, não jeia e não comprheenda a força desses preceitos 
imperativos e peremptorios ... cirão par~armazens ou tra
yiehes alfandegados, para. esse filri · especialrilênte destinados, 
rnas n.ão para os dos se-ús próprios dóii"Os;,;. e·- «será faculta
do o deposito s6mente no entreposto especial;- publico ou par
ticular, no qual rião se poderá adro.ittir' outra qUalquer mer
cadoria». · Ora, pergunto: ha espidto que ·p~sa.. lisa e eon
vencidameute, suscitar'- duvidas eU1 torno da: '1ntencão do le
gislador' que assim se exprime erif termos tão positivos e ca
tegoricos ? Evidentementê não, ·pcirque o que o legWil.dor quiz 
e o que prescreveu, pó de-se resumir nos seguintes itens: 
primeiro, evitar que ·os S]neros inflammaveis e corrosivos 
fossem depositados. em promiscuidade com outras· quae-:quer 
mercadorias; segundo; prohibir que () deposito desses generos 
-fosse feito nos armazens dos seus proprios dono-;; terceiro, 
obrigar o deposito desses generos no· entreposto' especial, pu
blico ou particular. 

O SR. FR.'I.Ncrsco V .-u.L.-\DARb:S - O que é convenbnte é que 
o Governo faca esses entrepostos. · 

o SR.. Al\Lhmo LEONI - Entrarei opportunaruente em 
explicações nesse sentido. Mas; entreposto particular não é o 
a.rmazem que cada indivicl.uo, por si, _ou por companhia. possa 
estabelecer ou installar âo seti alveidrio; A creação do entre
posto particular depende da autoriqade do .l\~inist~9 da !<'a
t-enda (apoiados) , o gue lhe dá ~aracter ,offlcia:l, sendo. para 
todos os effeitos, equtparado ao entrep~stó pubheo. 

o SR. PIRES nE CARVALHO - Sob· fiscalização immediata 
do inspector da· Alfa.ndega. · / 
· O SR. ARLINDO ·LEONI .....,. Perfeitam(;lnte. ·O dono do entre
posú;! não póôe cornmerciar, está. sujeito a. ser ~ 41- p6óe 
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ter a sua licenl(a caasada-. Os seus armazens podem ser imme-

. <liatamente fechados por ordem do . Governo, dada qualquer 
suspeita de fraude ou deslise no cumprimentuo dos seus de
v~:res. Tem responsabilidades funccionaes, gosa de fé publica 
e é considerado fiel deposi~ario, nos termos do Codigo Coni
mercial. · E' o IJroprio art. 197 da. Nova. Consolidação, que 
assim define: "(Lê) <o:Os entrepostos particulares são arrna
zens o_u trapiches, eslabeleciaos com licença e aporovação do 
Ministro da Fazenda, administrados, . · mantidos e custeados 
por ct~uta de parlíc.ulares ou associaçõés; sob a fi:-:calU3<;ão 
do iu~pPctc,r da respectiva a.Ifan·d~ga e applicados ao mesmo 
tJm que os entrepostos publitcos.~ · · · 

. u SI\. FM~CISCO VALLADARES - o reroedio é o Gov('rÍlo 
estanelecer entrepostos. 

f) . SR. "ÁIRLINno LsoNI - M-as, emquanto não o faz, essas · 
r,ompanhias não podem e não devem escapar á dupla i'iscali
:-.ru,;iio, deixando de dep()Sítar os seus generos no ent~eposto 
nartwular, ' especialment-e dE .. stinado a este fim e de caracter 
o·ffidal, . equip-arado ao eutrepi)SI.o publico-

O Sa. .NrcAl'WR NASClMEiN'l'O - E que tem fiscalização. 
O SR. ART.INOO LEoNI - Si entre nós ha esse entrepo.~to 

Je caracter official. pa<a onde os demais negociantes facem 
descarregar e den.ositam a gazolina e o kerozene que impor
tam, o meu ~spirito não atina com a razão de orctem que 
justifique essa e.."ícepção odienta e odio:;a ern favor de::sas 
reieri 'las . companliias. Ao ·passo que os pequenos negociantes, 
4ue ln'!.PÓrtam talvez {!uas . . ou tres mil caixa:> de gatolina e 
.,uc não as tr:1usportam nos seus ·pro-prios na.vios, se sUjeitam 
á. du:;,.;:a fiscalização, isto P.. á dos offi.ciaes a.duaneniros, Que 
11este caso· é effioiente, poL·que os volumes importados são em 
numero relativamente insignifil')ante. . 

O Sn . lln:is~DENTE - Lembro ao nobre De~putaoo q:ue está 
esgotado o tempo regimental. 

o SR. 1.:\.nr.nmo'L~ONI ~ Te:nba. paciencia, Sr. Presidente. 
c conrlesr.enda oommigo, po.rque. assim faJtendo, prestará re
levante servica ao paiz, unia ve,z que estou defendendo avul
tados inLeresses do Thesolll'o contra os assaltos da frv.ude. 

O &\. PnE~·rosNTE - Obedeço ás prescripcões do Regi
mento. 

O SR. ARLrNDO L~~oNr- Neste caso, esquecer() Tl:egimanto 
t: prestar um serviço ao .paiz . 

. o Sn. VErGA MIRANDA _:. O Regimento cst.á morto de!ide 
hontem. · 

C· !:;H. ÀRL!NDO I.Eot-:r - Dizia cu, ~r. Presirlentc, a 
tambem á fiscalita(;ão do dor.c (j'o enLrepos(o·:onde u.~ ffif}CCil·· 
àorias ~ão <iepo~itadas e onde ha. fu~ton:trios da Alfo.nuc!"B 
d~sigr a dos narn - verifi<•nl-a~: ao pa:sso (!UI' ~ssim se proc~de 
ç.m . rrl~vão áqu.c!les ~gocm~tes: as aldiud1da.s col)lpanhla~ 
preparam os respectivos ma.n1festos e descarregam pa.ra. os 
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seus proP·rios arrnazens. sem fiscalização alguma, porQue er~ 
.tanto importa a inc:fficiente fiscali.zacão, em virtude da. <rual 
se tem dado os mais assignalado::; c.ontrabandos, entre os 
quaes o celebre e ruidoso da firma Goonçalves Campos & 
Comp. Dantes, essa firma g:osava os fóros de honrada. Era 
a honradez do contrabandista. Contra ella não havia SU';
peita. de contrabando e ella contrabandeava . 

O SR. PRESIDENTE - P.e.,;o ao nobre Deputa-do .que con
crua· as suas observações. . 

O SR. Alu.I~oo LEONI . - UIÍ1 minuto. Sr. Presidente. 
:Hoje, entretanto, contra a Standar1 Oil e as duas outra~ 
companhias não ha apenas· suspeitas de frau<ic. nem somentP. 
suspeitas fun<iadas. Ha a. fraude prôvada, ·i·rretorquivcl, de
monstrada evidentemente em ptoccsso de sonegação de im
,posto, ora correndo os seus tramites r._gulares. Essas eom
·Parihias foram apanhadas em flagrante fraude nos imposto~ 
do oleo, combustível, tendo lesado o thesouro em alguns mi-
lhares · ae contos de r éis. · 

O Sn. PREsiD!PlTE ({a::;endiJ' soar os tvmpanos) ~ Pet;c, 
ao nobre Deputado que conclua o seu discurso . O Regimen~o 
não permi<ttc que V. Ex. continue com a palavra. 

O SR. ARLrr->Oo LEoNI - Mais alguns momentos, Sr. Pt'E 
sidcmte, P·ara l)f'rguntar: si essas companhias fraudaram c• 
fisco no. imposto de olfJO combustível~ que der.enas de mi
lhares de contos de réis não fecm sido desviados do The
souro pelos despadx's sobre 'a,;ua. com, descarga. para os se\JS 

· armazens? Estas considerações que fiz perante a Commis!.'-ão 
de Financas a.::tuaram no espírito dos seus mustres mem-
bros e dó nobre Relator· da Receita~ · . 

O SR. PRESID~TE- Attcnção, o nobre Deputado j á c:•- '" 
cedeu o tempo que, regimenta'Jmcute, ·tinha pafà cinl'ami
nhar a votação. 

· O SR. ARL]')!Do Lr::oNr - Um minuto, Si·. Presidente, pr.J·· 
metto concluir. S. E~ •.. o eminente Relator, formulou uma 
nmenda substituUYa . . determinando· que os inflammavcis de
veriam ir para os trapiches alfandegados. dP-sde-- qui' o Go-· 
verno mandassE! install'ar mais f.res . Satisfiz-me, por:l Ut.' 
desse modo se evitaria não só o monopolio e com ('~te o ron
l.rabando, mas tambcm ::-c afastaria o argumento de quo ~';. 
havendo um <•ntrf'posto, embora de caracl~r official, con:;l l
.tuir-se-hia um privilegio em faYor do r espectivo dono üit 
concessionario, Estou, porém. inf(lrntado que o Governo nil{' 
poderá crear <'SS0s entrepostos, porque. elles constilucm pr i
vilegio da companhia urrcndatari:~ do Cães do Porto. 

O SR. PAULO DE FRO:"TIN - Isso acaba em fl'vcreit·n. 
O Sn. ARLt:-o:oo LEt~~I - Como qUN' que srju. ou o G•:-

verno crcando · no\·os PntrP.postos em num<'ro qu1~ n"nar coul
pativel com as n~essi!iad~!> do wmmercio o da adminis~t·u
Qão, ou a CompMhia ti•J Porto o5 ·mstathmdn.. f•mquant1) J;;~o 
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nãú :Se fizer, urge que se lomA umn pro..-idencía que.. ~c-n
soa.nte o objcctivo .visado pt!la emenda, seja um obstacÚio J.c
gitimo e cfficaz contra as fraudes de qu~ tem sido vietima. 
o Thesouro Naciona!L Vou concluir, em attenção á obeClien:.. 
cia que. devo ao Sr. Presidente_. Appcllo para a. justiça de 
l'ada um de meus prcsa(jos c d1gnos col!C!gas. confiando que 
medidas promptas e energicas hão do cohibir es~s e outros 
n.ttentad'os c.ontra os dinheiros publicos. r Muíto bernJ; muito 
~.1/J.m. O oradm·· cJ vivamente cumprimentàd<:> e a.brar;atk.) 

O Sr. Nicanor Nascimento ( ".l (para cnca-rninha'l" ·a ·vu"
tat;ão) -. S1'. Prefiidento, pcr;o :1 \'. Ex. que t'no cont~ a hora, 
exactamcnte do momento errt que puder iniciar minhas con
~idcrações; P<!f'~'IJW csiar· C(l!ll a pataHa I hl.!odcamentc é uma 
cousa, c pratH.:amBnt.e outra. 

Bem; restabelecido o silenciu, cumu~,.J. 
f;r. Presidente, o commercio de pet.roleo, é"li~olina., oleos 

r~ombustiveis. c- mais congent~r'cs, con~tituc uma das mais ns
-~ombrosas banda!l1eira:> no Itio de Jancil·u. Sobre i;;ttJ não ha 
duvida. nenhuma. 

O despaclío sobre agua, conform~ é feito neste momento, 
não admitte, não tolera, não roali:t.a nenhuma i'órma de -fis
calil}'ação. As companhia~ referidas pelo iUust.re Deputado 
pela Bahia, cuja paixão so justifica plenamente. pela indigna
ção contra um dos monopolios mais gravosos que existem no 
paiz, é por· certo, cxplicavel ante a necess.fdadc de reagir. . 
. Sr. Presi<.lcntc, essas companhias protegidas por mono
poiiós r.xtranrd!narios. rouham constantemente o fisco: são 
eon~tantemente apanhadas úm fraude contra a fisoaliza~ão 
aduaneira, porque o despacho sobre agua não dá fiscalização 
nenhuma. O Governo concedeu-lhe todos os monopolios pos
síveis. Quando ella.s se encontr'am em difficuldacles, o Governo 
chega ao despauterio de restituir-lhes impostos e até os fretes 
pagos, ao passo· qu~. quan<io ~I! as querem, monopolistas que 
são, elevam o preoo da gazolma de 10~ a. ~28,, como fazem 
aeora, com a pt·otccção a n!ais ~scandalosa c absoluta do 0>
-vcrno. De modo que a ind1gna.çao do nobre Deputado se JUS--
tifica plenamente. _ _ . 

10 substitutivo . rio honrado relator da Commi.,sao de FI
nanças, S. Ex., melhor do que ninguem, sabe que é il!u,sor'io. 
Diz aqui: , 

« Os despaohos oobro ~gua para inflammav~is e 
corrosivos ficarão prohíbido sno porto desta Cap1tal e 
passarão a tet' conferencÜI. nos trapi?hes alfanàegad_os, 
onde ser:ão depositados, <lcsde que SeJam cr~ados c m
stalla<los no r'eferido porto, pelo menos, mats t.res tra
piches alfandegados para o fim do_ deposito ~~ taes ge
neros. além do que ora existe na Ilha.. do 0a.JU.1> 

_(*) Nã() fo~ revisto pelo Ql'ador •. 
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_ Não .. ha a menor necessidade . . Já. ·h a entrepostos. A 'grande 
qu.est~o 'G porque a Compan~ia Standáfd Oíl tetn tanques de 
gazohna OJ:!.de recebem gazohna a granel,· sem que haja: fisca
liz~cão . possiv~l. Esse -é o · facto. E' por isso que elles de
f~ndem do deposito nos entrepostos recebérido nos seus de
po~itos generos a . gr>anel, sem nenb,uma fórrria de fiscaliza~.ão. 

· E ' uma das .fórmas cte· ,extorsão qUe se. pratica no Rio de -
.Janeiro, em S; Paulo e outras cidacle's, pois que o commercio 
de gazolina eleva-se hoje -a mais de 45 mir contos. 

O Sa .• '\!U.lNDO L:t;oNI ~Eu já. disse: Ao lãdo d·a insuf
ficiencia de _fiscalíza.cão, a facilidade com. QUe se permitte aos 
,eonti'ab~ndistas a sonegação de impostos. 
' o SR .. NICANOR NASCfll-fENTo '""'7 Tem- razão o nobre Depu-

tado, é um facto que não póde ser contestado:. ao passo que 
elles são protegidos e :roubam ao' fisco, e roubam a popula-
~o. não tem fiscalização nenhtil:ila. · -

~ão . adianta o substitutivo·; não se pode"m . installar . os 
novos · deposites,~ diz o relator-, por força do c_ontracto da 
Companhia do Port. l\fas hoje mesmo votámos aqili a emenda 
n . 33, determinando que ficam isentas .de_ armazenagem as 
me"IlCadorias que ainda na_ Alfandega forem . devolvida,s aos 
posto.s. de on,de vieram exriort.àdas. · · - ·. . -
_ Essa ar'n;lazenagem ta:nibem é _objecto d,e um eontracto da 
CQmpanhia do Porto·~ De sorte que não podemos violar o ron
tracto quando teme~ de favrecer ·o povo. e o fisco. 

o SR.-- NIC.4.NOJ:t !Ü-s'cr:Mrzro - . A soiu~.ão-- é approvar. a 
emenda do Sr. Deputado Arlindo Leo~i. ' 

. _:Cti11*enhq corri_ S. ~;'!:· Não é applicavel a emenda do Sr. Ar-
lindo' Lj:ioüi a todos os generos. · . · -
· ... o SR. -AJÜ.rm;~ Ü:oN-r- Só aos iitfl.ammaveis e co~rosivo~ 

é que· ella se applica. - . 
o SR. NICANOR N.:\sCIJ.IoU\NTo- ... à esses generos es-pecifi:-

càdos q,ie constituem o .monopolio-das companhias americana;;, 
dêvé ser.· applicada imme~iatamente. . 

Sr. Presidente, o escandalo dessas compan'hias é desta 
orde.m: a goza.lina que. receberam com o dollar a 3$-600, estão 
vendénâo com o do1lar a: i$200. o que se .p6àe prov~ docu
m:entadamenle. E o ~verrio da Republica as prolege ! De 
tal maneira que, quando as companhias állegam prejuízo. 
elle manda · restituir-lhes~ os impostos, e agora não applica a 
lei (.',om relaoão a essas companhias, cot:nci ne~te (}asa, em que 
o· monopolio é evidente. provado e doeumenta<lo, em que o 
abuso... · · · ·~ 

·· ··o Sa. PRES!DENTE-Attencão •. Está esgotado o prazo. 
O SR •.. Nrr.ANOR NÀSCIM~ro - Já! V. Ex. tem ·eerteza 

disto ? (Riso.) · . d 
Acredito muito na palavra de V. Ex.; mas, antes : e 

deixar a tribuna; taço um apJ:l~llo 3:0 nob_re · aelator ~ Receita. 
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honestissimo, que_ é, conhecedor da materia. e ,que ainda 
:p~:dc_... · 

0' ~R. !\!AURICIO DE LACERDA- Assim fica prejudicado O appello: ' 
si é hones~simo e conbece!io.t· dél; materia, üã.o póde deixar de votar. 
a fa.vot•. ~~quem é honestisSHno e conbecedm· da ·matel'ia. vota con-
tra,_ é porque... .. _ · 

O Sa. Nrc .... l'IOR NASCTliENTO - Póde conhecer imperfeitamente. E' 
o appello.que_ raço ao nobre Relator, pecHndo a S. Ex. que divida. a. 
emenda do nobre Depu tapo SL'. AdindJ Leoni, restrinJa-a, mas que 
fique eesguardada a. garantia sa.lvadot·a do Thesouro, no tocante ao 
deposito nos entrepostos officiaes. 
. (Muito bem; m:uit[> bem,.) 

O Sr .. A-ntonio Carlos (p~ra" encaminhar a votaçãq) (•) 
-Sr. t'resiclente,, ~ emeoja. do nobre Deputado pela Bahia. cria: pal,'a 
os infl~mm?.ve,is é" corrosivos, despachados no Porto.do Rio de Janeiro, 
a. se;~mte srtoaçfl.o: todos elles serão mandados para. ·o. trapiche: ai; 
!andegado, uniao que eXiste no Rio de Jalleiro'e situado na il.ha d.o 
C~ó: . . 

o SR. NJCANOR NASCIMENTO- o Governo póde crea.r outros.· 
O SR. AN;ornl) CA.nLos- Basta. esta p~eira. considera«io para 

se \'er de!ld.e loso que a Sta.ridai't Oil. CoJ?lO a Texas Coin~oy estão 
no goso de- um monopolio;, o_monopolio envolve duas emprezas para o 
Sr. Marques de neã.o. (Apoiadus e.não apoitt!los). 

O SR. NICA.l'i~ NAscnrÉN·ro-::..va.e cobrar ~pe;1âs ta.~ás de deposito,_ 
tendo aliás rêSpÓ~sa.bilidade funcciona.L . 

; .. '. ·. . 
O SR. ANTO:uo C,utLos-Sr. Presidente. é bom V. Ex. descontai

os minutos correspondentes· a estas interrup~.es. 
O Sr. MAVÍUCIO DE LACERDA-Pelo regimento-diz i Mesa-tlã.o se 

descontam. HiL poucos dias fiz pedido identico e nào fui atteudido •. 

O SR. PREsiDBNTE-A.tteoção ! Quem tem a. palavra. é o Sr; Anto-
~~~- . . . ·. 

o SR'. A.Nro'NIO CAB.Lôs-Arite .à.. situaçi'i.o desccip~. eu qu~. me 
dropuz estlldat· e resolver o a.ssumpto sem ve~· dea~t~ de !lllm a 
Stanpard Oil, a Anglo Pet.roleo Mexican, a. Texas Company, oú o 
Sr. ,\'Ja.mues de Leã.o ••• 

O SR. NrCANOR NAscrw:m:o-Devía ter visto o Thesouro. 
O SR. ANromo O.uu.os-Pelo qual sou um ob~acado. 

o SR. Aa,LrND~ L~ONI-E' um.a obcecação que, no êaso, perdoe-me 
V. Ex., resútta. contraprodUcente. · . . .. 

O SB:. Árrro~J~ &~r.os-·~las nessa. situ~çã.o, dizia eu, nã.o vendo 
deante de nlim a~ con::ipallhia norte-amedcanas nem um unico pt·o-

(*) Este disiúrso não foi revisto peio orador'. 
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prieta.rio de úm tt·a.piclle a.tfandegn.l'io. capa;~; de t•ece\Jet' expiosivo~ 
no ruo· de Janeit·o c devendo ittda.gae qual o intel'esse do Et•uio, :iirl
gi-me_ ao Thesouro para. saber qual. Ol'a no c!l.So, o vo:-da.deir:) inte
resse do fisco. E como se tr:tta.va de uma materia em tot·uo d:~.. qual 
se a.git1wam interesses e intel'e~~os poderos.>S ••. 

· O S.ll. ~ICANon ~ASCtMESTO.:_Se V. Ex. pretende fazel' insinnacã.c.. 
nós revidarcmos. Não conhe~;o o dono do trapiche. · · 

O SR. ARLLWO Ú.o~1-Sei rie um que se ·chama. M:tl'qncs de Leií.u, 
porque ba.via. um com esse nome quo foi ministro da J\Iarinh:l-, po:· 
signal que _m·a um bomem muito honesto. · 

O Sn. ANtONTO Cmr.os-Náo fa.liO 1n~inuaçõe.~. Os intcl'essr~~ 
poderoscr.;-qne :r.lludo sio os do:> .2 empregos. Mas, como dizia., rliri
gi-mc ao Thcsrmro c a.bi destaquei pa.t'IJ· o fim de opin.1.t' ~brc o,;su~ 
cousas. o Se. Angelo B<Wilacqua, que nntão dc;;ernpe11ba\·a p.s fun-. 
cções de sec::eta.rio do Sr • .\linistro da Fazenda. c fullCcionario alt.a
rnente conhecedo<; dessas {JUestões a.-luanoit•a.s. H parece:· do Sr. Bc
vila.cqúa figura immediatam•ente após as crne··âa:s do nob:·e . Deputado 
pela Bahia. Esse ·pa.rccet· foi complotamente desfavoravel e coil.1cou :t 
questão nesse tel"L'CllO para o qual c':larno a a.ttcaçio dl- Carn~t'a. Dir. 
elle: «Os de.,pachos de· exp~o:;;ivos 1wesentemente são feitos sobt·~ 
agua.~ sobre agna porque o cae:;; fo potio nii.o tolera. pela m-ga.ni
zação defeituosa do seu· se:-viço,. mais do que -pela. m • .-te:Js:to do car!s 
CO"lstt'Uido, n.'i.o tolera despac[)o~ de me~cl.dorias que se cla5sific:J.m 
hoje erri uma certa tabella de tarifa alfandega1ia. · 

O Sn. ARLtNtJO LEo~r....:.Ellequer'equipa.~ar a. a.zei~ona., e o b:tea
lháo ao kerozene e á ~r-~zolin~. Isso _c-..stá no parece:-. (!Iilarid1'dc). 

o Sn. AriT'l~lO c;~RLO~-Sl'. p~esi lente, C·lm' é~ti\S intCt'I'Up~/lC!> 
difficilmente podet•ei ma.ntet• a se:·ia.çã.o los meus· t•acioci~lio;;. 

· · Os e~plosivo;. con orme a inrormafiil.O desse fuuccio•1ado, illtúl'
ma~:i~ que é de co~firma~'i/> facil p;tt•a qua.tHOi coa •e~:tm e~tc{ as
sumpto~. ficaram ou estão d~ lm muito na re$ra geral, do· del:>pacno 
sobre agua. .. . . . 
_ No caso destes explosivos na Capital.da Republicl!-, e;;se:; set·viço.~ 
se rea..i~arn da. mesma fó~wa: em emb"Lrcar,õcs, qnc trazem o~ expfo· 
sivos á :\lfandega. .teem . os seus funccia~al'io:>. os quae3 ·ass~tem ii 
rctira.di\. d3.s merc'J.do,·iM de bol·do desse":;'· na.vios p~r_a o; hatclões 
re$pJcth'o~. exel'cendo funcção fiscalizadora.. _. 

O SR. ARLlNDO Lr;;O:'fr ~ NAe ~ possivel que · um fuuccionat"io 
exerça vigilancia. sobre 50 snil volumes de ga.zolína ou kcrozeoe. 

O S11. PR.F..StDE!'iTE - Devo dizer ao n:lbre Dcp•~tacb que est~ ter
minado o tempo de que S. E~. pode dizet· para encatnin:Jar a mtaçr~o • 
. _ . O SR. A~O!'UO CARLOS - Ji que nl.o ·me posso de:nOJ•J.t" rt'l. 
tribuna., porque o!Stá. ~otn.do o pra.zo que o Regimento me r..o•.1c:Jdc, 
direi a. V. E"< • ..qne, t'1ndo ex min'ldo o as~u np o, n!O var.iUo e n 
da.r. no Cli.SO, l':tzio a Sta.ndard Oil o a Taxas Cornp~ny. 

Aquelles que CO'lfia.m. ~obretudo na. minha bouot·abilida.de pes· 
soal, acceitara.o as explicações que acabo de adduzir. (,Kutto bem; 
~maito bem.} · 
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O 8r. Ma;nricio de Lacerda. {')( para. encaminhar 
a vota!tdo) _.;. Sr. P;.-e:;id\!nte nii.Q foi sem a. mai:; pro!onda extra..,; 
nbeza quo a·ssi~ti á. decl~r~çã/l do honrado Dept1tado por Minas Gc-
l'a.€5,. \ 1 lcaà.er ab ()'(;O do <:Ctua.l Gov(•rno. · . 

C(;ll:Jc~!d<l a q11est.ã.o no terreno dillici! em que S. Ex. deixa. n. 
liberd :de 'lc apreci~-~. ficam o,; !lC!IS innumcros admit•arlot't!l' c eol~ 
leglis pet·íeita!OP.ntc C~>ll.!!idns pola d:-cum!;ta.nr-i~ de, votnrd o ~~on
t.ra.t'ia>qJetltP. o seu pnrecer, que n.ã.o chegou a ser tet·minado da tri
huna, lan~rem um labéo de de..:honra. pcs..;,.•a.l. A cnac<:.ão ',oxctcida. 
~Ob!·c o voto da Ca.mtira. { um:~. daqucllas que pm:so dcfinit·, pcrmittin
<i<l-IIJ:C o gcito tt·ibunicio de :). Ex. , como um dos grandes recursos 
de manobra p;tt•bmentar d~ qu~ S. E~. tem dado tão graodc cópia. 
duranté a sua vida. no Congt·esso. 

Agora, feita~ as a.llcga.r;.õcs de que ~> Thesonro publi<lo .:: prcjudi
eado, e não .tendo (j bourado Doput.ado chegado, de:.ohi de anu~õP..
:L0'3 iot('.rcsses, um da Standa1·d Oil da. Te-<as Co••·l1· c de outro parti
culétl', não taudo c eg:ldo,.reJJitú, á explan:~,ç.'io do que houvesse do 
favoravel ao Tl':esouro,. porque <J tempo uilo permittin razcl-o, entende 
(lue'. nessa. emendá. a Cama.ra só pode:·â votar pr6 on contra :t Stau
dard on outra qualquer, fiada . oa honra pessoal do uobt•e Onputado. 
Assim, o tempo não lhe de:• ahsolutamentc modos e meios do definir 
essa quc;;tâ.o ,·clativa.mcutc ao T~esout·o. . 

O SR. A~rro:uo CAnL~ - O pat·~cer c:;clárece o as.Sumpto. 
I) $11 .• MAURlCIO DE L.~crnDA - Per.d iO. O parccet· foi discutido no 

eocaminhan•ento da. votação,pelo·hoMado ne~mtado autor da emen
da, repr~entan e ha.hi~no; o parecer foi por mim lido · e nessa parte 
oUe nào ehtciM bem, em race .do que allcgou o honl'ado Deputado 
pela. Babia, em relação ás rraudes e a.o;; contrab:.>n ·!os. 

· O nobre :Deputado poderi11, não te!" suggerido n:t emenda o re
medio necessario: •u:t.s. o \lne é indiscutível é que, si a. emendl- não 
;o;ugge:·iu o remedio pat•a. p:•eCj,V8 t' o fisco cont1~ oS contrabandistas, 
nem por isso a. situaçw do facto do c.outl'abando, ne5sa materia, C•lt' 
abordada Qelo pat·ecct· que t•e,ieitou a eroendv,, 

O hOnt'C:dO Deputado é um base.1do pelo Thesom·o. etltretanto, 
Hão sugge!'iu um substitutivo it n;edidi p::wa p•·ecavet· ne•n c•·al'io, 
nesta ultima hQt'a., na. a.ngust:i:l. de tc'llpo, evitn.t•, fosse collocada a. 
cam:~.raoeste impasse de decidir. na f~ de de sua hortra pessoal que nin· 
guem poz' iâmais em duvida.e se-n conhecet· onde estã. o interesse dl} 

· Tht'-SOuro entre O:l demais, qu<1 deviam ser absolutamente cxtranhos 
á. yot~lo.. . . . 

Nesta Sltu:&çil.o, 1'equau·o ,-otaçào ·noonon.l pa.t•a. a emenda .• (Mv.ilil 
l)em; muitn hem). · 

Q Sr. ·Paulo de Frón.till(*)par·a' encaminhal' a votação 
St•. l't•esi.dente. a quostáo parece e:>ta.l' se cn~a.minhando :par:~ 

um terreno que n:\a é aquelle em que a. f;..'l.ma.ra. a. de\·e resolve•:. 
O bonrado !leputa.do, relato" da Receita teve opportunid:~.dc de 

mostrar que a defe,;a que S. Ex. fazia do substituti~o por eU~'~ o.pre-

-
.(•) Esre disc~so nã9 !o~ rev~s,t.Q pelQ 9~~\ 
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sentado,, ~m nome da Corumissão de FinanÇas,- representa.và. .o desejo 
de q1,1e _não-bou'(esse .um mouopolio em relação a<··creação de· um uni
eo trapiche alfandegado, qu·e é·o que hoje -existe, de propriedade do 
81". l\Ja!'ques de Leão, na ilba.do Cajú. · . 

Ouanto ãs refe1·encias á hcinrabiüdade.~ sob esse ponto de vista, 
nào ferira:rr;J uem podia ferit· de qualquer fórma, ao aillustce repl'e
sentante pa Babia., ·nem-.o illustre representante do'Distrh,to Federal, 
e nem ·s. Ex. podia ter absolut3JI'1_eoLe essa intenção. (Apoiados). 

O qu_j S. E.x,. disse foi que c>" seu pa.t:ecet• fa.vOL·a.vel á Standa.l't 
Oi! á. Teiá.s Coropany não pótte ser leyado com(} um motivo contra a 
sua honorabilidade (Apoiados.) - .· - . 

. O Sn. N1CÁNOR NAsclMEWl"o- Fui o primeiro a deciaear que a suà 
honorabilidade pessoal garantia. a sua boa fé; - . 

· O SR. fAuÍ.o D~ F~o"';i~ .;_ Vej~~()S qu~l-é a situacã.o; H a mnit0 

G.ue o Gove~·no_d~via. ter ct•ea.d~>.o deposito de i.nfia.rnmav~is e cot·t·o~ 
SlVOS., :. . . , . . . . , . . 

Quem conh~ce. o serVl~tO dos po1·tos de Santos e. Pará sabe que 
es~es se•·vicos ,E!stáo convenientemente estabelecidos. N.o poi·to do Rio 
de ~aneiro ~evía _ter-se feito a mesma COllsa. Allega.-se: agora, 
que não póde o Goveeuo, diante do· suhstituti~o, .ct·eat• o ~ra.picbe alfi1n
degado, porque ba um contraclo de arrendamento com a ·companhia 
do Caes do Pol'to. •. . . · . 

Em pririu~i.ro Jogar, como bem disse o nobt·e. Deputado pelo Di~
tricto Federal,_ o gQveruo póde ~l-o, indemnizando a :companhia. 
Nà.o ba., pprta.nto, impossibiliqa.de. E-m segundo _logat·, de3de que o 
Ca~. do l'qrto. u~o. te.m esse serviço, seria facil.um acco:rdo pom o go-
. ver no pa.ra permittir a crea,ç 10 de. trapiche a.lfa.odegado. · Em ultLr:o 
l()gar. o CO'ltra.c~o do C.'l.e3 do Podo ac:~biL em fevereiro . d.> . proximo · 
s.nao de i~2l. Seri.&. pOL'LanLo lLn<!- que.;',:l.o. de. continuª'~ a situação 
actual ap~ll<i-S·por dois meze:>:, e dab.i- eco diante O Sllb~ituti~O é per
fàit;tmente acceitavel; não da monopolio e garante o Thesouro. 

o Sr. P,residen:ie -Vou submetter a votos o ~ubst1tutivo 
da Conimissão. 

. o_ 8.Í':· A!'ÍincÍo ~~o.:r;t~ (pela. ordem) requer ;:referene1a 
para a vota-cão . da emen:da n. 25 . 

Rejeitad:a a . prerere~cia. 

O S,r. Mauricio de Lacerda (pela ordle-m) requer a vert-
ficacão da votação. , ! 

P.rociectendo-se á verificação àe votação, re~onhece-st:l 
terem . votado a favor tres Srs. Deputados e cont1,''1 1()6; to
tal. 10!? ... · · · · · · · '· \ 

o. s;.- Pl'~SÍdente - A preferenCia foi rejeitldà. " 
. Voú 'o&Ubfuetter a votos o substitÚtivo dà. Co::nmissão á 

emenda n. 25. · · 
Ap·provado o referido substitutivo da Co.r:nmissão á emen~ 

lll. 25. . 
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· , , ·~ Sr. Maurieio de Lacerda (peÚ/. ordem) requer a veri
fwacao · da . votação. 

Procede~dO-se á verificação de votação, reeonhooe-se 
terem votado a favor 104 Srs. Deputados e contra :um; to
tal, 105. 

ó' Sr. Presidénte - Não ha numero. Vae-s.: proceder á. 
chamada. · 

. O ~r: Andrade Bezerra ('lo Secretario) .procede á châ-
macta · do·s S:rs. Deputados. . · . . . 

Feita·· a c-hamada. verifica-se ter.em-se ausentado os Srs. 
Pires Rebello, João . Cabral, José Augusto, AustreriêSilo, Deo
dato. Maia,. .João .M~ngabeira, Alfredb Ruy, Arlindo Leane, 
RQdri~ues .~i-m~;. Nicamor Nascimento, Pauto de Fr~mtin, Aris- . 
tides ·Caíre; Raul' Barroso, Lem&-ruber Filho, José de Moraes, 
Mario de Pauia, 1\iaiUricio de Lacerda, Francisco Valladaxes, 
Emtlio Jardim, Gomes Lima, 'Ferreir~ Braga, Cincit!ato Braga, 
Alberto ·Sarmento; :B~rros. Penteado, Cesar Vergul"iro, Pru
dente. d~ l'l.l;oraes F ilho, . Eloy Chaves, Veiga 'Mir!"nda, Pal
meira> Ripper,. José 'Lpbo, J(l.ãO de Faria, J;todrigi.les Alves 
FilhQ,. :p~ro Cos~, Mal'lOel Vinaboim, Arnó1fJho A·~e'v~do, Luiz 
Bartholoriieu, Alvaro Baptista. Gomerci:ndo Ribas. Marcai de 
Escooar .e· Bat"'hosâ'Gonça!v~s. · . · · . 

O Sr. Presidente - Responderam á. chamada. 102 Srs. 
Depútados. · · ·. -· 

Não ha. numero para se· proseguir nas votações. · 
Convoco para hoje. ás 20 horas e 30 minu.tos; uma sessãO 

nocturna~ ·· · 
· Passa-s(l ás materias em discussão. ·. 

DiseU!!oi!ãc unica do parece_r. ·da Commissão de Finança-;: 
sob;re as ·erriênd'as offe-recidas nà 3~ discussão do projecto nu
mero HS,, dé. 19~0; ·codigo de: Contabilidade Pública: .com 
parecer das Commi.ssões -~ecia1 ôe ·contabilidade Publi~n (.> 

da de Fiilhntas sobre as emendàs : · 
Encerrada e "a(liaaà: a votação. 
Dis~utsão. uni'ca. ~~s . ~me·n~as d~ sen~do, ao· _pr~j~cro cta 

Camara, z:tl 1:10 C. de 1919, reorgamzandó o quaaro de fu.n
<:cionarios civis do Arsenal õe ·Marinha; com parecer fávo.
ravel c!â Coinmissão de Finanças áS referidas emendas (vi~e 
projecto n.- 755, de i920) . 

Encerrada . e adiaõa a votação. 
Discussão unica do parecer da. .Commissáo de Finanoa~ 

sobre as 4:'mendas offerecídas ria 3• discussão do projecto nu
mero 24$: A;:. de -~~20, autorizando a · construccão de · um edt
! icio pat"l!' os Telegraphos;·. C'.orreios ~ Dollect oria Federal de 
Barbaeena; · com·parecer da Commissão de Financas sobre a~ 
{lmm1-q~',· .lH~;'~s~taq.a~ : .Cvi!le .. pra;íecto n. M~ B, de 1.920). 

Encerrada e adiada â "votáção • . . 
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Encerrada a· 2~ discussão dei artigo unico do proj~elo 
n •. -75-i, d~ 1!)20, abrindo o cred·ito ~special de 3:236$557, pan 
pagamento de venc~mentos ao Dr. Carlos Affonso Chagas; f!
cando adiada a vota~ão. 

· Encerráda a. 2• diseussão do artigo_ unico do . projeet.o 
n .' 757. àr 1920. abrindo o credito rspecial de 27:653$138. 
para pagamento a Ramiro Teixeira da Rocha; i'i<'ando adiact:\ 
tl~ votacão . 

. Encerrada a 2" discussão do arf.igo unico do- projecto nu
mero 749, de 1920, abrindo o credita de 1.01:665$200 para 
pagamento de gratificação aos auxiliares do escripta da Im
flt'ensa Nacional: ficando adiada a votação. 

Enct>rr-ada a 2* diséussão do artigo unico do projecto nu
n1ero 750, dB -1920, abrindo O credito de 62:016$417, para pa
gamento aos herdeiros de Severo de Souza Coelho: ficanao 
~-diada a votacãó. · · · 

1" discussão do nrojecto n. 695 Á, de f 920; providenciando 
l':(lbre o modo· de pagamento. das consignações dos funccionn
rios _publicas; com emenda da Commissão de Finanr;as. 

Encerrada ~. adiad& a -votação. · 
_ 1" discussão do prú,ie~to n. 75t, de 1:920, concedendo :i 

vi uva e filhos menores de Raymundo . de Farias Brito a pen
~ão de 3QO~ mensaes C()m. substitutivo da CommisFJão de Fi-
nanças. , . 

Encerrada e adiada a. votação. 
Ccrrtinuacão da discussão ·unica do parecer n. 57, de 1920. 

1·ejPitando a: indicação n. · 7, de Hl20, ·com voto érn separado 
oo Sr_ Prudente de Moraes, concluindo por um p~;ojecto (vl.:i" 
mrlieação n. 7, ·de- .-192('1) _ 

. - _ Encerrada e adiada a votação. 
Discussão única da ·emenda mantida pelo Senado ao pro

j~cto n. 611, de 1919, da Camara. fh:ando a alcada dos juizes 
federaes; com parecer da Commi~são dt! Constituii;ão e Ju:::

. f.iça contrario á emenda do Senado, 11. 25, que esta Casa uc 
Congresso manteve por dOus ter~os de votos; v,otos em SH

. para-do do!'> Srs .. José Bonifacio e Arlindo Leoni; e oarecer o a 
Commissão de Finanças favoravei ·á mesma emet~da n. 25, 
(vide projecto n. 694, de 1920). 

. ' 
O S'R. ll:t.l'IDIO DE MESQUITA - Ma.nda. á !\lesa um requerimento, 
Vem á Mesa, P. lido, apoiado ll posto oonjuntamen{e em 

dfscus~iio, o seguint.e 
I 

REQUERIMEl'l'TO 

Requeiro que, ~em prejuizo da discussão, a emenda do 
SP.riado ao projecto n. '611, de. 1919, vnlt-e á Commissão de 
Finanças pat'a dizer sj)bre o augmento de despeza. . 

Sala· das sessões~ 2·f de ·qezembro de / !920. ,_ ElrMiO de 
lrfesr;uiüt. 
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O Sr. Manoel Villaboim- Sr. Pre,sidcnic, vamos dh:cutir. 
mais trila vez t!ma questão con;,titucional: e est.as são con
sideradas hoje ue tal mOdo, que não é sem temeridade que 
se inioia um debate dessa. natureza.· 

' . Emt::1t1anto, nos Estados Unidos, todos quantos se empe
nham em. controversias desta ordem, se referem sempre á 
Constituição de seu paiz chamando-lhe a "veneravel lei"', en
tre nós, os debates a respeito da constitucionalidade ou in
constitucionalidade das leis, parecem até ridiculos a. muita. 
geni0. 

, E esta modo de sentir ~e tem accentuado, depois que 
surgiram no Congresso opiniões de alguns homens de respon
sabilidade e de valor intellcctual, affirmando que a inconsti
tucionalidade é o menor defeito que· póde ter uma lei, por
que ahi está o Supremo Tribunal para corrigil-o; esquecidos 
esses de que a Constituióão estabelece expressamente no àr
tigo 35, n. 1, que ao Poder Legislativo compete velar pela 
guaràa da Constituição e das leis. 

E note-se que; quando esse tribunal, no· uso de a~tribui
ção indisputavel, -prestou ao ];}aiz o grande serviço de adver
tir qtie a creação dós tribunaes regionaes, ora projec.tada, 
pelo Legislativo, não se c.oaduna com a Constituição Federal, 
su:rgiu, contra elle, . bar).1lhenta campanha na im·prensa e no
Senado, accusando-o de usurpador de funcção especial do Con
gresso, .da qual este, aliás, se despe. expantaneamente, apozar 
de consignar no seu processo de formação das leis um turno 
destinado c~pecialmente ao exame da constitucionalidades dos 
projectos. 

·o 1)l'Ojecto ora ·(Ún discussijo a T'espeito dos tribunaes re
gionaes,. amda quando não fosse mconstitucional. não me.re
ceria absolutamente o grande ~sforço qu,e em fa\·or ddle tom 
sido feito, porque é um projccto contraprooucente. O in
tuito de seus autores c dos seus defensores é d~safogar o 
Supremo Trilfunal do trabalho excessivo que sobre elle pesa, 
impedindo-lhe a cxpe.dita. di~;trihuição da justiça. 

Otra •. o proje6to mantem sobre os h_omb!"os do Supr~:no 
Tribunal todos os encm·g-os acttJans c rna amda as de!on;:;a~ 
de uma nova instaneia onde talvez os proc~ssos teaharr de 
rlemorar-se, tanto qua1Íto :<C denwl'anl hoje naquella :.1lta 
Côrte de Justiça. · 

São ··pel9 •projecto cr·eados tres tril~u~1aes, c~nposto cada 
um de trcs .1uizes; de modo que, nove JUlzes ter~ de con.he
~er. da grande maioria das questões affectas hoje aos vmte 
c dous. juize;; :federac~. 

Não institué. pm· com~queneia, o projecto um. mecanb
mo judiciario adequado ao Iwapido andameut~ dos .P~ocesso~. 
assoberba-dos. de trabalho como fieariam esses nove Jutzcs. 

Pondo entretanto . de lado a insufficiencia dos nov~s t.ri
hunaes, qÚe é aliás manifest.~ não viriam eJ!es djmint1Ü' (• 
1;3el'\'ÍW" do 8t1premD 'rr'ibu;na1. :fKlNU"' 0 propr1o pro,1eet.r• <1lrrr.. 
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a porta P-ara: que · subam ao . éonhecimEmto desle todàs as 
questões .decididas por a'clüelles." · . · · · . . . 
. E' o que decorre ·da >disposi(}ão da lettra h da emenda do 

. Senado: ·· · · 
' . . . 

.illas sentença!; dôs trihooaes regionaes haverá re
pursq p~ra o Supremo Tribunal Fe{!.eiak nos ter-tno.~ 
do ar:t. 59, IL .da ConstituiÇão, qua?t.do 1 9rem conr:,·a· 
rias a c.o:nstitUiçã.o.~ . . . . . . • 

Estabelecido, pelo :proprio p.rojecto ou emenda do . Se
nado, o recurso .neste caso, é ·claro. que todas ã.s .causas de
ciâ.idas pelos tribunaes . regionaes . subirão ao -supremo Tri
bunal, com a allegação. de · ser-em, .esses tribunaes incon.>W.u
cionaes e, portanto, · incon:stitucienaes suas decisões. 

. . Todos . os litigantes (Iue 'tiverem ganho de c~u.sa na p~i
meira instancia allega,rão, desde logo, contra ·a appellação qns 
contrarios !l)àra OS tribunaes régiona·eS, a incompetencia. de.:l te;; 
por vicio de insconstitucionali-dade; e· os 'Pxopriós. appellantc:, 

· si ahi não . obtiverem reforma da sentença recorr erão JJ3.l·;t o 
SUpremq 'Tribunal, com o inesmci fundamento, allegandto que 
ii:J.terpU.Z~ratO:t· a a.P.Pél~~ü;~o pará o· triburiâl. regional; apenas 
em obed1enc1a á let. · . · . ' 

Dest'arte~· inante·em- se as delongas n9 Supremo ·Tribunal, 
'áo mesrtü:f tempo . que· se criam outrás d~longasr com a j>:;i&;a-
gem dós processos p·elos tribui:l.aés ·regionaes. .. · . :--:· 
· · Demai's, a: !Dedi~a, uml!- .vez adoptada, collocará os liti
gante!?. em ·situacã,o de insupPortavel incerteza;. proferida uma 
sente~Ça de ·Primeir-a ' instáncia; não saberão si devem, aP,p•~lla1· 
directamente para o Súpremo Tribimal, Si· .para 9 . tribun:ii r· ~-

- gicinal. Si interJ).~erem ·a. ap·pellacão .pa:ra o SupreD,lo, n:itu
rai.Iriente o jui:i de primeirà iristància não a admittirá, deantc 
dós~tê:rilios da· leL Não sabe então o appenante,' si ·dessà re
cusa, ~ agiravará parà ·'o :Supremô-~ Tribunál' ·que ~e ·pi·ó~laill :t 
pom, r~_ã,Q . i CO,fp~terit~, Si para O 'trip11na1· regioiiàl, yUJa 
competência é negada : • · · · _ · : 

· No -Caso :cte ser a· appellação interposta ·Para tribuilal l'e
gional, .si o: Srilpremo· l'ribunal ootihécendô afinal -do ' recurso, 
d'eclm-a· inexistente o . tribunal regional~ por incontiLHcional, 
não 'será mais pi:>ssivel á !parte vencida, que appellou -da sen
ténca de ·p·rinierra instanci.a para o -tribunal regional, i~terp·iJ' 
a ap:pe1la~ão :para o Supr-emo; porque terá passàdo ó prazo 
para a appeUação. . . . · · · · · 

. Eis ahi, Sr. Presi!iente; por que modo· os t ribrinaes. ~rea
dos pela .em.eri.da do .Senado; beneficiam · a · di~t.::ini.Iicão da 
Jústiça: reta:rdándo'-lhe muito. maiS o andaril.ênt.o; pois que coni elles é creado o .':flagello insupportavel das trés instancias, 
c, mtroduzindo "na interposição :L''i r.,~u.rsos uma il;reiuertia-
''el s~tuação de incerteza. . ~ · . . . . 

Quando inesmo; J)udessem ser c.onsiderados constitncr•)
naes, ·OS tiibunaes regfonaes ter1~lll' de· ~er repeHiüci!l · póx ms
tituirero esse grande mal das trci:: ·mstancias;. qui! -,;eüi nos~Q 
dever . evitár .mesmó quando, t~m J·~"Visão. dá> Corismuitãry, tt·
Jiha.mos de·· reorgan'izar a justiça fe4~~. 
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A inconstitucionalida<le desses tribunaes é, entretanLo, 
palpavel, apezar da autoridade e dos argtimentos de alguns àe 
seus :Contradictores; sendo que, -dos 'I}roprios 'arraiaes onde 
pontificam ·estes, .ilá vieram as melhores razões em apoio dessa. 
insconstitueionalidade. · · 

Do nosso lado temos, entre· outros, quasi todos os emi
nentes juize·s uo SU:premo Tribunal, destacando-se em votos 
exhaustivamente furtdamentados, . os ministros Edmundo Mu
niz Barreto e Pedro Lessa, o consagrado mestre, que no seu 
livro - Do Pode,· Judicia1·io - debateu exhaustivamente a 
q:uestão . 

. F.óra da egregia Côrte de Justiça, temos, a nosso favor, a 
supr..&macia de Ruy Barbosa. 

Entre os proprios adversarios alguns ha crue nos forne
cem argumentos preciosos. Entre · elles esbá ·um correligiona
l'Í() 4e. hontem, e de grande valor, o Sr. Epitacio Pessôa, que 
foi, em época não muito distante, um dos mais radicaes P. elo
quentes adversarios dos tribunaes regionaes. 

No ser· excellente parecer sobre a emenda em debate o 
nobre Deputado, Sr. Prudente de :Moraes Filho, qu~ tãl) bons 
·serviços ,ba 'Pirestado á boa causa. transcreve um eloquente 
votO' do eminente- Sr. Presidente da Republica, então juiz do 
Supr!'lm9 Tribunal. A este voto inCisivo do juiz, não se póde 
contrápor de certo o parecer posterior do Senador. 

Para que a Garoara ténha impressã-o perfeita do que .é 
r,~se memoravel voto do Chefe de E:;ta<lo, passarei. a lel-o em 
15.ua integra~ Tr~tava-se de um caso de habeas-co'rpus, qu~ 
vinha ao· Supremo em virtude de recurso .. e o tribunal deile 
iülo tomou conhecimento, por não estar incluido e-ntre os que 
a lei ordinaria instituia; o então ministro Sr. Epitacio Pes
:::ôa foi voto vencido, justificando-o nestes termos: . 

"A limitação Ço. ~apT:as-ço1~us ao· caso uni co da 
denegaçã(J. da ordem e mconstituo10nal. 
. Conseguintemente, as leis ,qu.e à. consagram não 
:pód~m servir de embaraço a que o Tribunal conheça. 
A Constituição no árl; 59, n. rr, preceitua: · 

· "Ao Supremó TÍ-ibuna! compete julgar em grão de 
do recurso as questões resolvidas pelos juizes federaes. 

Quaes são as questões resolvidas pelos juizes fe
deraes? Dil-o o artigo itnmediato, o art. 60: "Compete 
·aos juizes fe.deraes pz:ocessar e julgar ... >" e enumera 
nove grupos de questoes .. 
· , Ora, .· logo no primeiro deste grupGs se inclue o 
habeas-corpus, ex-vi do art.. 72, § 22. · · . 

. :Cog{), das questões de habeas-corpus resolmd~s: 
pe~os juizes federaes, ha recurso para o Supremo Trl
bunaL E' h a recurso, quer no caso. de denegação qUer 
no· .de cCIItcessão da ordem, porque â . Constituiç(io não 
distingu,e, não torna ~e~orrive.~s. ~- questões do art. 6(}. 
s6m~nte qu~ndo a dectsao é 'l!roferida neste ou naquelle 
sentido. · · · . ã . . . . 

· Assim que uma ·~ei' ordina1"1.a n o pod1a suppr1mn· 
d!lS attribnfeões do Supremo Tribunal a de conhecer do 
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recurso de «hah.eas-corpu5» no caso de concessão; w·.
ra.ncar ao· cidadão- (pois qui} a a.cção póde ·ser parti
cu!a!) ou á justi~,a publica, um dtrei_to que a Can.sti
tutçaY expressamente garantira a -todas as partes; mu
tílar o p1'incipio salutar das dtlas instancias, c~·eado pelo 
legislado?· constíttti11,te como uma garantia piD'a o indi-

. viduo, do mesmo modo que paro. a sociedade 'i'Ul seio. da 
qual el(!: t-ive. · . • · 

Do erro destas conclusões não me convenceram as 
razões . allega<las no cor:re1• do debate, . algumaS parti-
lhadas pelo aceordam. . , · 

«Diz-se, por exemplo. que entre ás causas do ar
tigo 60 algumas ha que não são susceptíveis de. recurso 
para q, Suptemo Tribunal, ·e taes são as de valor infe
r~or a àous contús de réis, não sen<fo, pois, uma no
vidade que da concessão de "habeas-corpusn tambem 
não possa conheóe_r,- por _,•ia de recurso, o mesmo Tri-
bunal. , 

«l\las, em primeiro logar. a di4posiçãÔ que suõtrake 
á competencia ·do· Supr:emo 1'ríbunat .as causas de -va
lor menor de dous contos de réis, é do -dec-reto n. 8~8,_ 
de 1890, e esta· disposição não póde coexistir com a Con
stituição que, ·copiando-a no art. 59·, ri. li, repelliu a 
limitação por ella estabelecida e conferiu ao Tribunal 
sem restricção alguma. o direito de jttlgar em grá.o de 
recurso .as questões ?'esolvidas pelos juizes in(eri('fres. 

Em segundo logar, a alçadéi - instituição injusti
fícavel, porque o direito níio se mede pela sua TepT'e ... 
sentaçáo materia~ em dinheiro. " . . · 

Applica-se cóm el:traordinaria· juste-za. esse conceito ao 
-dispositivo da emenda, que eptabelece a alÇada dos tl'ibunaes 
regíonaes, limitando-a a 50:000$000. · -

.Prósigo nà>"éitação; _ 
"Em sc~undo logar a alçada, institui~âo~injustifi

eavel, porque o direito não s_e mede p-c·la representação 
_material ern d inheiro, ret;ula-se. pelo valor e importan-
4;ia das demandas e •. por isso, só é applieavel ás causas 
civois, unic~s susccptiveis de: av~liação. pçcuniaria; ~~n 

·~e ~~:;tende as que~toes propr:tamente crmunaes, -que Ja
mais pódent ser consi-deradas causas de pequeno•. valor, 
ne:m, conseguintemente, ã c-oncessão de h.abecu~corptts, 
materia da mais alta importancia. para a administraç-ão 
da justiço e a ordem· pública . - -

A propria lei n • . 221., citada. pelo aeco1'dam, dispú•~ 
no art. 12, ~ 3°; "Excedem sempre a alçada destes jui
zes (os seccionaes) as _questões de direito criminal .•. " 

. .._ Invoca-Sl' o decreto n. 3.084, de :l898, QUC 
i alia. em . despacltO'S ,·ecaM'iveis proferidos ·pelos juizes 
de secção. . . · 

Mas-neste decreto - uma simples consolidação e 
·esta mesma inçada de defeitos, falha ~ru muitos pontos 
e .e~Qt"bitant.e em outro - o sett ir~stre a.utor t'ftl1::: 
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· <tj)enas 1nost·1'Q:.r'-se cal~e1·ente com o accórdão n. 79 
de 6 de feveneíro. ele 1895, em <1ue defendera a insus.! 
t.enta·vel dm1trina de que a ltJi . ordina:Ma póde crcar 
alçadas f! desta sorte su.btra,hü· ao conhet:imento do' 
Supre·mo T1·ibm'!al Ce?'tas decis6es dos ju.i:es seccio
naes, por set isto 1natcria de organi;açíiCJ judicia:ria e: 
2J1'fJt:essli.al., cvmo s·i a.s lei.s desta nalu1'cza pudescm pre
terir mei os de . defesa po:>itivamontc cons;lgrados na 
Constituição o que representam ontros f4ntos direitos 
:;;uperiores ú. acl}ãn c influencia dos poderes O!'clína
l'ios.»> 

São é possível dizer com eloqu t~ncia maior . O Sr. P r esi
dente da Republica fulmina, pos itivamente a (!menda ora em 
(ijscussão na Camara. · · 

E continúa: 

"Nem se diga que des~c modu lodos o:; despachos 
do .iuiz de secção, por ma1s símpks que sejam. ~om
t.aJ•ão um recurso para o Supl'emo Tribunal. ~ão, ~ 
Gonstif.uiçãrJ falla em f[tte~; tõês ,·esolvidas·, qne5tões que 
mais adennte classifica sob as deno·minações de ca11.Ns, 
acções, pleitO$, litigios, etc., rE'.fet·e-se. portanto, não 
a. mêrl)s despachos transitorios, mas ás decisõns que 
realmente ,·esclvam o litigio, a o.ct;á.o, o pleito. ott ~ 

-(:ausa. Nestas o recurso e obrigator io. ·porque é crea.do 
pela Const ituição; . nos simples despaéhos, sim, c que é 
livre a lei ordinaria cMb ece1-o ou não. 

8eni valor igualmente é a objecção f.c que, a pre
·valecer ·a interpr,etaçãó atte damos ao m·t. 59, n. li, n'liu 
poderia :a Jei ordinaria fixar prazos e estabelecer f6r
mas para o recurso, pois isto importaria restr1ngir o 
preceito consLituconal. · . . · 

Quem ·jámas se lembt•ou de acoimar dl'l inconstitu-
. cional a l~gislação ordinaria por limitar pr~zns e pre

screver normas para a inte:rposicão e Pl'OC<'5So do re
curso extraordinario ou das appel!ações d~s causas 
~specificadas no al't. 60'? 

Pois nãõ é justamente a missão dns Jeü; de pro
cesso determinar o tE·mpo e o modo ·ie r.xercitat os 
meios de defesa que o legislador tenha instituido? 

. Pondera-se ainda que no art. 59, n. li, o legis
lador teve unicamente o intuito · de indicar a instan
cia de· ·recurso na organi~ação da ,justiça f ederal, mas 
não ·a prerJccupação. subalt_erna de inst.itqir rect;rsos 
ãe uma para out.r a ~nstanc1a, o que cons titue ObJ eCto 
Àxclusivo das leis ordinarias de processo. Antes de 
t\ldO é . de notar que nos arts. 59, § 1•, ô1, 72, §§ 16 e 
Si a. Constituição não fez outra cousa sínão crear re
c:u~sos. o que ê a m~lhor prov?- de que estes PEdem 
ser insLituidos por let~ substantivas, cabendo entao ás 
leis adjecth·as apenas o encargo de lhes r,egulatl .o. 
processo" . 

· c • .,..!l7-.·~- · 
,. 
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Até nqui~ a doutrina é resoluta, nem se pódem i maginar 
objecÇões aos arg·umentos que e-stão desenvolvidos no voto, 
com í"irmeza · e notavel clareza de expressão. (Muito bem. ) 

Diz mais: 

· "Depois; basta atte1Íàe-r aos t e-rm o/i do disposi tivo 
~:onstitucional .. p ar_a,. p ercebe-r qu'!J não· foi · sóment c 
aq·aeUe o p ensame-nto do leg·islador , mas tam bem o de 
consa1]ra1· .de ·modo expresso o principio, li beTal das 
duas instancias _ E- a pt·ova é 'ftLe, si isto {dsse materia 
e.vr:l-usi?:ament•e. processual, a.s leis df! process o pode
·riarn,. sem Q{fensa da Constitv,ição instituir ou. não t·c:
t;U?'So para as quest ões do art. 60 e, portanto, e:cclu'iJ~ 
da C(Fmpetenc'ia de ·recu.r·so do Suprem o Tribunal um, 
dous ou mesmo todos os grupos d e cattsas alli especi-' 
ficadas! . . . 

. Até alti, ·ent1·etanto, não vão os nossos contr-adictv-
res . Pf>?' que? . . . . 

. Por'fj:ue -isso ·impo1•ta.1'ia abol;i1· um principio C0 11-
stitucional. . · · : 
_ . Mas, então, si a -esse principio não póde escapar 
nenhuma das cau.sos do art. 60, como pretendei' sub
trahir-lhe ·o " habeas-cp·rp1t.S" que figurá ent1•e essas 
causas? . 

Lemb1·am-se ta;mbem alguns julgados do· Supremo 
Tri.bunal-. '.tllas nestes accordãos· nunca se agitou a que
stão- que m·a se debate : app~icou-se a lei n. 221, pelo 

· que eUa resava, sem se cogitar dà sua constit'u cionali
dade, só agora c_ont estada". (0 Direito, voL i0.3, pa-
gina Hã-u segumtés) . • 

~ . Temos, pois, o varecer do Sr. Presidente da ?-epublica, 
dizendo e J)atenteando - m·elhor do 'que o teem felto os que 
sustentam hoje a sua •. opinião no Congresso -:-:- d-izendo, do 
modo mais per~mptorio, . patenteandQ á completa evidencia, 
que os triliunaes regiq_naes são incónstituciof:laes, por arr~
carem ao Srup.reiílQ Tnbunal uma competenc1a que a Const1· 
tuição lhe defer iu .privativamente. · 
. . o SR. PRESIDENTE ..:...., Previno ao orador que a hora estâ 

a. terminar. 
0 . SR. IM"o\.l."lOEL VILLABOl~I . ~ Requeiro · unia pror<Jg-ac;.ão 

por 30 minutos . . 
(ConsuUada, a Camara C01lcede a prorogação p edida pelo 

Sr. Manoel Villaboim.) . · · . 

. . O Sr Manoel Villahoim (continuando) -Agradecendo ai!" 
dignos collegas a sua benevolencia em assentirem nesta pro-
rogação. · · · .. · 

o SR. Au'au sTo DE LIMA - V. $x. ·está discutindo ~o 
brilhantemente o· assumpto, que :pena é não possa f-allar JJJaJs 
.tres ou quatro horas. (Apoiados ueraes.) 

,. 
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· O SH. ~\lANOEL V1LLAB01?v1 - E' uma grande bondade de 
\'. :Ex., revela<J.ora da superioridade do seu espírito. 

Passo agora a ap·recio.r os argumentos que teem si:do 
produzidos em favor da eonst.itucionalidade dos tribottnaes re-
gionaes. . · 

Dizem os nossos anLa:g-t>nistas que a .Constituição estatue, 
no ar t. 55, que "o Poder Jud'i<liario ·da União terá por orgãos 
um Su.premo Trjbunal Federal ·e tantos juizes e tribunaes fe
deraes, quantos o Congresso crear»; que no · art. 59 est~pula 
ainda que «ao Supremo Tribunal compete julgar, em grão·· de 
recurso, a!;1 questões resolvidas ·pelos Juízes e tr'ibunaes fe-· 
deraes»; que, conseguintemente, si a Constituição admitte a 
instituição. de tribooaes federaes e si estabelece que o Su
premo TriJi'unal resolverá sobre as decisões dos juizes c tri
bunaes federaes, é clar'o que consente na creacão de tribunaes 
regionaes, ;para tomarem conhecimento das sentenças dos jui
zes de primeira instancia. 

Pois bem, vamos provar, com a l.ettra, com o eS~poírit.o, 
com o historico da Carta Flundamental, que assim não pôde 
ser, :e que a. ··expressão «tribunaes <federaeSl>, do art. 56, se r e-
fere a trihunaes de primeira instancia. (Apoiados.) . 

Declara a Constituição ' qne --~:ao Su:prcmo Tribunal Fe
deral _compete julgar; em grá.o de recurso, u.s questões roso!
vida~ pelos juízes e tribunaes federaes~. LOO"O. pela Constitui
ção, ha recurso, para o Supremo Tribunal, das decisões dos 
juizes federaes, como. ha· recurso das decisões dos tribunaes 
federaes. . 

· Si a Constituic:.ão estabeleceu {}Ue o ~premo Tribunal e 
o .juiz competente para dec~dir os recursos interpostos das 
sentenças rproferidas pelos juizes {ederaes, isto é, pelas justi
!:as de primeira instancia, segunÇ;o o texto .claro do art. S9, 
11ão se coomprehende como :possam esses recursos ser i11terpos
t.os . para o:u.tro juiz ou tribuna L 

A Constitui cão ·não distingue: dos reeursos interpostos 
dos juizes federaes. sem excepoão. o juiz é o SuVTemo Tri-
J,unal. · · 

o SR. AUGUS"l'O l>E· LIMA - A Constituição o que rez foi 
adn1ittir a. existen:cia de juizes i'ederaes, singulares e de tri
bunaes federaes, mas uns· .e outros de 'J)rimeíra instancia. 
(Apoiados.) · · · 

o sR.. ·.~f.ANoEL . VILLAI:OIM - Esta razão seria bastante 
para demonstrar que os arts. 55. e 59, n. ll, da Constit:uiçã:o, 
quando se referom a tribunaes federaes, cogitam de justiças 
di~ primeira instancia·. · . · 

Si os juizes federaes que ella menei(lll:l são. sem contes· 
tação, como o reconhecem os proprios adversarios, juizes de 
twi-meira ínstaneia, e dos recursos <le sua desisões compete 
ao Supremo conhecer e decidir, por que modo podem as cau
sas, constitucionalmente, chegar aos tribunaes regionaes, de 
segunda instaneia, que a emenda do Senat.lo institue ? 

Em gráo de réc.u:fso, não opol'{}ue para estes o competente 
é o Supremo Tribunal: originariamente, para ·o preparo e o. 
P.~eir.o julgamen~, . ~~em· nãp, ~t:Que a e.~e.nda .Q.!! in§-
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tit:uoe comçr trihuuacs d~ segunda ins ta.ncia, .como ll'ihunaes 
Q(!' l'OOUl'SO • . · · · . 

Além disto, admítte que a Com missão - se t.enha i"efe
rido a juizes de segunda instancia . q.u1l.ndo se referiu a tri
uaes federaes, seria instituir na organização processu:a1 esta. 
c)Ü.rava.ga.ncia que nenhum a legislação . consagra :.__ a de rll
eur~os que sobem directamente de primeira para a terceira 
insta.nda; ao lado de o:utros que. sobem -da primeira para. a 
segunda: (;.lfuito Zlem.) · 

E$ta ~trava-gancia \Palpa,·eJ equipararia o tribunal· su
!Prcmo do tribunal simplesmente superior ou diria autori
dade, igual . a d<>us grilos differentes -da . hierm-ohia judi
ciarin. 
· -Desde qui!· a os tribui::tae ... regionaes se attribue ·compc
tencia para dizer a ultima palavra· em muitas eal}sas,- .insti
tuiremos com · eHes varios tribunaes supremos, pluralidade 
que é incompaUvDl. com a supremacia que a Constitui~ão deu 
::to Supremo TribunaL müeo instituido por ella (art. 55). 

E como a. este· tribunal supremo, da C'onstituicão, che
garão as cansas apenas por ~xcepção, porque a ·maiorja dellar<, · 
segundo ·os intuitos da emenda do Senado. sóbe aos t1.'ihunaes 
regionaes e abi teem o seu termo, consequéncia é qtie o Su
l;lremo · 'rribuna,l, institui do com a funcção pr incipal de tri
bunal do r ecürs(•; st) o sm::á. excepcionalmente, sendo assim 
infer ior na amplitude· de sua accão aos outrós tribunaes su

-premos ·que .'l emenda institue. 
· Os proprío:3 defensol"es dos tribun.aes · reíouaes fornecem. 

um outro argumento decisivo conf:ra sua causa. · 
. · · Assim, o eminente ~enador AdDlpho Gordo, cuja alta ca.~ · 
Dacidade reconheço com a maior sinceridade, em pâ.reccr 

. aprcst>ntado ao :Senado, apeúa-se em ·parecer ·anterior do então 
Senador Epitacio Pessôa, citando ~o trecho seg~ünte·~ 

· «Não véjo Dndc esteja a inconstitucionalidaoe desh\ 
medida. · · 

S-i rw arL. 59, n. H a Constitui(jão declara que (I 

Supremo Tribunal julgant em S'ráo de reoursó as que
stões re~olvidas 1lelas jnizes c tribunaes federa.es. 6 

.. cláro que ella não teve t')_ intuito de co_nstHuir o Su
Pl'flmo •rribunal cn1 terceira inst.ancia oõpigatoria para 
f.odas ~s d('.ci!Wc·~ dos juiz~ inferi ore~, · mas sin1 con
ferir-lhe competcnoia . para conhecer : dessas decisões 
nos caso:> l.lm qoc a lei ordinnria o csta.tue. ·' 

Tendo ... •ncontrado ~nstHuidos sõmcn.f.e os .iuizes scc~ 
cionacs; 1naR ha-vcndú autori:~.ado a institui~ão dos tri~ 
bunacs fedcrae::;, pn.Tcc~ ineontc~ta.vel que o pensamento 
do legístudor .conM,it1.1íntc, ao investir· o Suprenlo Tl'i
hunal do. íustat1uín de recurso:> do juizes c tribunal!:; 
rcdcrne.;. fez que o Supremo 'l'ribun.al constituísse esta 
instancia em rclacão aos juizes, emquanto est.es e:tis-
1.issem e p3:r:1. os tril:!unaes, logo que foss~m creadO<'· 
Do con\.1•ar-1o, chcga.namos \i. extravas-anc1a de duas 

, p~imeira:) . .inst.nnci~, uma ~ingul~ e out~a cQ~l.ectiva. •. 
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SESS:\0 EM 2-i DE-.DEZEMSRO DE: 192{) . 
Não, o intuito da Constituição, ainda aqui, foi- o mesmo 
do modelo que copiava e que no$ Estados Unidos se 
traduz.iT.} em juizes de districtos, como primeira. in..:.. 

. · stancia; juizes de direito, como !Segunda; e finalmente. 
a Côr:te Suprema, como· inst.ancia de revisão e unifi
cação, systema este· qrw consulta a nossa propria tra.
dicão, juizes de direito. rela()ões. Supremo Tribunal de 
Justiça.~ · ' · . . 

Das~'l'fula-...Tas do eminente jurista. que exerce boje a p-re
sídencia da· Repüblíca, a conclusão a tirar é contraria áquella 
que elle e o ·Senador Adolpho Go:rdo encontraram .. 

Ahi se reconhece implicitamente que o Supremo 'rri
bunal foi instituído como instancia obrigaf.Jdà; 'C si neste 
car!ret'êr de obrigatoria seria insupportavel como terceira 
instancia, forçoso é reconhecei' QUQ não poder ia ter sido esse o 
intento da Constituição. · 

· Si áquella conclusão 'da instituicão de uma terceira in
stancia obr:igatoria só se chegu. attribuindo aos tribunaes fe
deraes menchnados. no art. 59, n. rr. o caracter de tribunacs 
de segunda instancia, é ·logíc':l conc1:nir que não foi isto o que 
~>stabelcc.eu o. legislador· constituinte,. o qual, se:;undp vn
r·emos·. ainda do el~mento historico da formação consLit.u
donal, .creou -c Supremo T~ibunal como tribunal de segunda. 
e ultima instancía. . 

Nes::.e mesmo trecho, existe entretanto argumento mais 
forte: áffirma o seu illustre autor que a Côrte Snnrema foi 
c.reada como instancia. de revisão e unifica.çií.o do direito. Não 
I! possive!. então, r et.irar de seu cnnheciroent.o a maioria da.c; 
eontrovcrsias judiciarias, cuja decisão final ficará perten
c-endo aos t.ribunaes regionaes, créados pela ·emend:a do Se
mulo. 

?l'ão. é licíto imaginar nr!t mecani.smn .iudiciario que mais 
l'arlica.Jmente arranqtte ao Supremo Tribunal este caracter 
<lP. instancia ·de revisão P. unificação. . . 

A \mificação dó direito só · se fará pela interpretação uni
forme dos preceitos·legaes; desde que essa interpretação com
;pita aos · trc~ tribunaes ·regíonaes desapparecc · a possibilídado 
de unifica.;ão. · · 

Bastà considerar qne . . peJa· emcn~a, a maioria das ca.úsas, 
·qllC é constituída pelas de ·valor até cincoenta contos, só ex
cepcionalmente subirá ao Supremo l'ribunal, para sentir-se 
como se annuUa a funecão capit:il deste. 

Seja qual fór a importancia ou a gravidade da, contro
versía jundi~. agitada perante os juizes inferíQres; seja 
mesmo a sentcnc~ proferida contra disnosi{)ã'l cxpre$;sa das 
leis federaes, ·não . haverá recurso :para o Supremo Tribuna1. O 
recurso só é facultado: · · 

~Quando as sentenças forein oontra.riM a. Con.stitufçio, 
oonvenções .•lU t.ratados da Un.i-11'. r.om outras. ~ões ou ás 
regras ·do Di.reito Internacional Privado; 
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Quando concluireni. pela inconstitucionalidade ou inva
lidade de Uma lei federal ·-ou. pela inconstitucionalidade ou 
jllegalidade do acto do G(lverno Federal; . 

Qtiando eondemnarem· um J~stado federal ou nação es-
trangeira . » · · · 

. Sob o Iinperio tinha lagar ·!'l· r~urso de revista para c, 
Supren1o Tribunal de .Justiça sempre que as . sentenças das 
Relações envolvessem injustiça, notaria ou nuliidade mani
festa. _E nos casos de nullidade manifesta ~e comp~_endiam 
as senfenças... contrarias ao expressamente disposto :fi'â9::onsti
tuição ou nas leis ordinarias. Sob a Repub1ica, pretend-em os 
defensores dos trtbunaes regionaes . que contra ·as sentenças 
inquinadas deste vicio não se possa pedir a ·revisão, w a de-
ci~ão fõr conti!l-ria ás lei.s ordinarías. . . 

E jsto ao mesmo tempo que: se affirma ser o SuDr'émo 
Tribunal uma instancia de revisoú. e unificação do ·direito ! 
· . ·E• opportuno lembrar aqui uma coilsider.acão de :lLta 
relevaneia: quiz tão entranharhmente. o legislador con~tl
tu1nte preservar a autoridade e- a unidade do direito J)atriu 
que, no art. 59, § :1 ",lettra a. in~tituiu :recurs·o das decisões 
das justicas .dos Estados em ultima instan.cia J)arã. o 6upremo 
Tnhunal. sempre que· aquella.:r :i:ossem ·contrarias -á validade 
:Oú: á appli~cão <la lei' federal, :t.·~curso que a .]uri~Prudenciil 
dessa egregia Côrte tem decidido ter Jogar .sempre que deixarem 

· a.• justiças dos Estados '!»· appr•car leis fede:.:aes invocadas Du 
sempre que decidam contra seu dispositiv6 expresso. · 

· Pois l)eri:l:. pela em~nda do SP.nado; não .se· poderá invocar 
a autot~dade do ·Supremo Trib~mal, ~ando decisõ.es dessa 
natureza · forem ·pro'f~idas pelos tribunaes regiônaes U 

· Si, pÓrtanto;·. a Con.Stit1,1ii;ão ereou o Su.premo Tribunal 
· como U:nico tribunal de recurso .das d·ecisões dos juizes te

- deraes e si as leis organicas qu<' estabelecem a corripetencia 
sã0, :q.a doutrina! de to~Qs ós publicistas~ rigif.ias e imperativas, 

_ vassar essa ·cpmn·etencia. ·de conhecer, em g:r:'áo -de recurso. 
da::; decisões das justiça>i ·de primêira instancia. para outro;; 
tribuna.~s· que :ilão o Supr~mo, stda viol2.r a ConstitUição. 

Parece-me que· estes· argumentos. ~ão · sufficientes para 
demônstrar a ine<:insisteneia do p'rojecto. Cumpre, porém. 
examinar. o el~mento historioo, r:llra mostrar que a Const.it.ui
ção; no' seu· art: 59;' se refere a t~ ibunaes ·federaes, consideran-
dO:...os de·: primeira instancia. ..· · · 

·o Sr. campos Shlles,' M-~nistro.do Interior· no Govemo Pro-
visorio d~ R~publica.. . . . . · . ·. 

O SR. AUGUSTOL>E LIMA ~ O organizador da justiça fe-
deral. . / ··.. · · . . 
'· . Õ Sà. MANoEL ViÍ.LA.Born _:_ · •··. • organizador . da j ustir,:.a. 
federal; com voto de grandê pe"o na ehboracão dos proj e eLo~ 
de ·-Gonstituicão. até naqu~ll~ que foi ad®tado pelo Congresso. 
tendo acompanhado tambem, c:-o!il sua -grande iní1uencia no 
n:i.oJ;nentol a dis~uss~o. 4~ ; Constit·iiltio -~ 'Suã vbtlllj.ão, .ao mdi-
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car as base;; da or·ganizaf)ão da .Tustica. Federal, !):lanifestúu-s•' 
na exposi~ão de motivos do dect·~to I;J..' S~B. de 1890, pela con
wniencia das duas in.stancias e pondera : · - · . 

"iEm respeito a este ;Jrincipio, o Supremo Tribu- . 
nal. tal. como se acha aql'i constituido, não "julga, nos 
casos de recurso, sinão como uma. segunda e ultim.a 
instancia: '"é um typo inteiramente novo, e por isso 
mesmo. bem diverso dàq•1elle qu~ nos deixou o re
gimen centralizador .... da Thionarchia.." 

Est.a orientação, consignad!l no pr.ojecto de Constitui
cão, triumphou nas votações do Congresso Constituinte. At·
i'irma o proprio João iBarbalho (Comme>~tarioi, pag. 227. l 

Si foi este o intuito dos autores da Constituicão. não ha 
crmw accr.itar a instancia intermediaria dos tribunaes regio
naes ou constituir com estes a segunda instancia. 

E que o proposito do legis•ador constituinte foi o de 
crear o Supremo Tribunal como) tribunal de segunda· instan
cia; provou-o. ha pouco dias, o eminent-9 ministro Sr: Edmun
do Muniz Barreto, no excellent:: voto de que passo a ler a 
parte mais inter~ssante, na qual :r.-eu!liu quanto se pàssou . à 
respeito nas diversas phases por-mie atravessou a org::miza~áo 
de nossa lei fundamental. · 

-Resalv'ando o nosso desaccõrdo, quant.o á legitimidade dn. 
alçada dos juize; federaas perante .a Constituição, passamos a 
transcrever do voto alludido os seguintes trechos que interes
sam ao nosso debate e esclarecem e corrigem um engano do 
J)arecer Epitacio, no Senado;· Diz c, douto juiz: 

E' pacifi€a a jurisprudenéia do Supremo Tribunal :federal 
:-:dhre a cnnstitucionalidade da alçada. 

A Constitui{;ão . da ReiJubli;-!l nem ·virtualmente supprJ-
. míu essa limitaÇão ao direito d~ recorrE>r- para . o jt~-iz da 2" 
instanc.ia ,da decis~o do julgador de 1•: Si as leis repuJJl ica:n,as 
não a tivessem consignado expressamente, bastaria para sua 
admissibilidade estar ellá escricta e regulada em leis ante
riores que Dão foram revogadas. e continuam em vigor, em 
virtude . do art.ig(l 83 da referid<>.. Constituição. 

O . primeiro accórdão deste 'fl·ibunal, relativo a esse as
sumpto é de 6. de fevereiro de 1895. Reformando· em gráo de 
ag"gravO O despacho no jUiz fec!Pral; qU(> a~rnittira appellação 
em uma causa de valor não exl;edendo de 2:000$, decidiu o 
Tribunal que o art~ Q0

, n. 2, lettra a, do decreto n. 848, .de H 
sle outubro de 189.0, que estabeli1r:eu o principio da alçada, e 
os diversos artigos da lei n. 221. de 20 de novembro de 1894, 
que os eànfirmam, não podem deixar de ser ap-plicados· "sob . 
falsos fundamentos de inconstitucionalidade". Accrescent.a o 
. accórdão: ~d:mittir ou não a ale: a da é ma teria de competen
cia do Con.QTesso, qne se acha hnbilitadc a legislar "sobre o 
1'rocesso e a organiY.ação da Jus f: ~:a Fe1er.a:l" (art. 34, § ~3, ~ 
art. 55 da, Constituição)". · . . · · · · 

"Nossa lei fundamental não quebrou· a tradição do direito 
Patrio eom relação a. sernelhame :q1ateria, ' nem vedou · o . qu~ 
: - . : ' " 
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entãn ~ra. tamhem pP.rmit.tido r.0 : paiz cuja Const.ituicão ser
viu de modelo á nossa. Nos Est.acos tTn!dos, havia· alçada na~ 
Cortes federaes inferiores, send) . C: e 2.000 dollars .a principio, 
mais tarde. de 5.000 dollars; e !':·ta era a situação ein 2.1 de 
fevereiro. . . 

"O art. 59, n. II, da üonstittlição da Réptihlica, não declara 
QUe semore é licito recorrer d"l.::; sentencas. proferidas · peloil 
juizes c tr ibnnacs ('o que declara que os recursos são para n 
Supremo Tribunal) . " , 

"IH: O accórc.lão tambem invocou, em demasia, o Di reito 
da grande Republica em um po::~t:> que não estava em causa: 

· disse que o Congresso Nacional podia ('rear "uma instancia 
intermediaria 'entre o Supremo Tribunal Federal e os ju ir.e~ 
infet•iores. ~i as circPmst.ancias o exigirem", e que foi· "a lei 
de 24 de setembro de 1.789" a 'Crimeira. lei· sobre a organiza
ção judiciaria da União - que r.reou a alcada e as Circuits 
Courts, como instancia . interm,dim•ia . entre os Districts 
Courts e " Supreme Court.'' 

"Ne~!':a demasia não. deve o Supremo Tribunal Federal in
cidir ago~a; mas eu não· posso d~rxar de assignalar o equivocu 
ê o .anachronismo de mâ.is de um seculo que cnntem o vene
J'andn accf>rdãti de 1895. decisão que ha constituído. sempre 
'o principal argu.mento dos que "'lstentam que o a!'t. 5°, n. ll , 
da Constituição da Republica. o~>:·mitte ·a creacão de 1~ma 
instância intermedfa'l'ia entre Qs Juizes · de secção e o Snp1•em r; 
Tribunal. . . · 

"A leitura desse acc6rdão induziu a enganl) esses propu
gnadores·. n_:tuitos rlos quaes gosam justo renome, convencen
do-os de que ·semelhante instancia existia nc.s iEBtados Unido:>. 
@ando foi . elaborada a nOSSa lei fnn~arnf'nl al . NÃO EXISTI.'\ 
~l':I'IL'ÕTA'1'"'N'M-: 'nE 1 a lNSTANCIA: Sómente depois ·de promul
gada -a nossa Constituicão fo.i que .na ReJ)ublica Nort.e-Amr.rJ
cana se institti'iram. tJelo JudiC1.fl""'! Act. de 3· de marco d!~ 
1894 as -Côrtes. da. A'ppellaçiío de Circuito. como instanr,ia in
tel'wediaria, tendO o Congress~ competenaia para tazel-o (con
trariamente ao que succede entre nós) E>m face do art.ili?:o 3". 
s·eeção 2• § 2", da Constituição .ri:quelle paiz, que dispí')o o ,;;P.
guinte: "Em tl)das ·as causas r••lativas aos emba~xadore;; 0 11 

outros ministro~ pub1icos c nacpellas em auc fôr parte um 
Estaiio, o Supremo Tribunal e-x~>t·cerá. JU?'i.sdiccão rn>f.t•ativa. 
Em t'lda<> n~ m:ai . ., ~au.~a.~ acima entLme.rarlas (em o n. 1). •J 
.~uprci"ino Tribunal TERA' J'URJSD'"'C'ÃO ·de A?'PELLACÃo. . 

· "O autor do d~creto n. 8-'18, de 1890, q:ue organizou a .rn;;
ti~'!'> '\'<'f'M"~"t l'R antorP.s .dl'ls urinciPilleS nro.iecfos .:la .Consti
tuição Brasileira e o legislador eonstituint.e conheciam per· 
feitamente a organizacão judicinl ia do~ Estados Uni~os ; . sa
binn'.~"n :olli h:->via. na 1• in~•:~ncia, de pa:- com o iuíz singn
Iar (District Judge). o qual julr,-ava as causas de direito ma
l:'itimo, as reclamac'Ges contra o ~isco · até o va.lor de 1.000 
dntlars. as fallencias, etc . ....:.....; h".\'Ía as C~rtes Federa.es de 

. Circuito (UnitP.d States Cir'euit;- Cnurts). inst.itnidas. como 
aqueHe, pelo Judicia.ry · Act, de 1789 e modificados em 1869, 
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competindo-lhes, - além da matcria criminal de pouca im
portanc.ia - o processo e o jnl::~o.li1ento dns causas da natu
reza federa~. os ' lif.igi0s enfrn cidadtins de Estados differente.s 
ou entre um cidadão americano I' um ('gtrangeiro. etc .. desd<' 
que o valor da demanda fosse sPN'rior 9. ·2.000 dollars. Conhe
ciam das questões em que tivc~.ff' inte"'esse o &overno, sem 
limítaçiin de valor. Sr>a alçada era de 5.il00 dollars. " 

... "Sabiam que, além desses tribunaes, havia nutro. tambem. 
de primeú·a m:srancia, qne :~roce><~a\'a e julgava as acçõe~ 
eiveiR com fnndamP..nto · em cnntraclns feilos cnt.1·e o Governo 
e os seu!-> forncceéf)res. o,; pedido;; c.!e pt~ J ·das c damnos coftt.ra 
o E;;tado. ele.: ~ Cil~·tr: dr: :··etlum.nr;;,..ç r r~ r n.,.t o f Claim.s ), 
composta de cinco magis~rados c oreada em 1855." 

· "Tanto das decLõcs do~ jui7.ec: de districto, como das de
cisões da Cürt.e de reclamações. todos os recursos eram intt>.r
poRtos directamente para a Suprema Cõrte." 

-"Desse typo de organização judicia.ria se afastou o de
creto n. 81.!8. d!! 11 ,de 011t.ubro fifl ·18{10, prefm·indo in::,-pirar- :;:f'. 
na origa~iZat\ãü argcnt.ina do 18S2 c 1883. 'bil-r> bem. na cx

.posicão ele mnt.ivc;R, o ~1ínist.ro da J~1st.ica do Governo P:rovi
sorio: «Na Confederação Argentina, cuja moderna organi-
.zação judicíaria foi inst.ituida pelas leis de in de oul.uhro de 
1882 e i-'1 de ~ctemb1'0 de 1 SR3. cada ])l'Ot'incia con.sNlw: 1trnr1. 
secç(to :iull.ir..ial com. ·um stí j1ti: . .. :X a organiza'"ão Quo YO~ 
aprescntr., APAS'fA:-.10'0-:ME DO lVf.ODELO A?>fF:R.tCA"'O, instituJ trm.a. 
ser.ção j?{dfcial era t:ada ·Estado, a.~sim. tmnbr.m. no Districlo 
Fnderal,, COM u:.·r S(í Jutz, lCi\do a sua Mklc na r espectiva ca-
pital.~ · 

"Em 24. de maio daque11e anno a commissão àe cinco ju
risconsultos entregava ao Gnverno Provisr:il'io o (Projecto de 
Constituição:~>, no qual, em a part.e referente ao mecanismo 
do :Poder Judiciarío, segnia. orientaçãt) qne o decreto n. 848 
11ão adoptou. No 1'eio da Commissão. prevaleceram, neste par
tiC11lar, .as idras do prnjecto em separado, de Rangel Pnstana. 
e Santos. \Vemcc1;:. que confr;l'írnm a e.f,s.izc.ç si1wulares <W 
trihunat?s in{e1'i01·-?.<:'~> o cxcrcicio do Poder Jndiciario na p?•i
mei-,.a in.çtancia. e afl Snpremf) T,..ib~mal. ~.lém da rompetencia 
07'iainaJ'Úl., em ·SCfllt.nda. ínstrm.cia, a com2Jetencüz · pm• appcl..: 
laçü.o . lnt.eronsla rlas sentença:; daqu r.Jics (art.<;. 129:.>.135). «An
Suprcmo·Tribnnnl, - lê-~e n<) arl'. 135. - l't)n. APPF.LL!'IÇ.:\o 1• 
a.OS OU('I'OS j ·tJ.iZCS OU f1 •ibunaes ifi.I('I'ÍO?' f:S .()RfGIN'ARI.\~fE:\"'Il'E, 
compete conlu.?r.e)• e âef"i.dú· tórla .. • ri..~ cmlNJ..~ , etc. 

" (Embora a redac~o de~;sP, dispositivo, os enunciados dafr 
mafnrias da"c<nnpc!.~Mia do !Poder Judirià rin e a distT'ibuic;.ão 
dellas pelo;; dive!'sos artigos 1nssem ~ucccssivamente soffrendo 
alt.erar.ão. o p~Jnsr.munrlr, {t~ndamental do art. 135 do projectn 
Rangel Pestana-~anto;; \Vcrncck mm.IJ{l mudou: foi sempru 
reproduzido que M iu.fzt>~ 01~ tribnnae.~ inferiores conheceriam 
OR1G!N,\l\T.\-:'.1BSTR de toda . ., as caus~:ts da com}>eteneia da. Jus
tiça. Fede'/'(1.! .~ nãr> c(lmm~n.l.idns P.m. pyimf!i•·a r. tt.n.t'ea instancfa 
ao Snnremn Trihnnal. e cst~ der.id1rin. Mbrn aqucllas causas 
POR MEIO DE RECURSO.}., 
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. . '. ~ 
"A Commissao não seguiu o ty.p\1 argentino; foi inspirar-se 

. na ConstituiÇão dos Estados Unidos da America. do Norte, ,onde 
~i)ino ficou · e'qlo!>to. exerci:irri a jurisdiccãO na-instancia in
ferior, a~ém.-dcs juizes d~ districto, ás C~rtes de Circ-uito e a 
(]lúrte de reclarnar;ões. · · - · · 
·- "Segundo· esse proj,ecto, o Poder Juqiciario s-eria exercido 
por um Supremo .Tribunal de JustiÇa <~e por tantos .il,lizes ou 
tribun:tes fe.deraes · Çiuantos o Co~"""'esso creassel), «tendo em 
vis_ta a extensão do territor.io e ··. disseminação de po"{}u-

.. Iacâo e o numero mais ou meno.s proyavel 'de causas e que
stõe~ . (art~ 63). Deixando bem clara a .;:igualdade de cate
goria entre os juizes do systema singular e os ··juizes do sys
tema col!egiah, . desde as condições para a investidura e o 
modo de conferil-a~ · até · a competéb.cia- ji.trisdiccional, o pro
jacto di.íspunh~. co:qJuntamente para-a'rnl:\os, - em um mesmo 
enunciado com relação . a todos, - coino méras ·modàlidades 
que eram da aut.orii:lade judiciaria incumbida de proêessar e 
julgar, em primei!'.o · giáo, as que~tôes e as c;t.usas perten
centes . á .Justiça Federal.· E' o que mostram os seguintes ar-
tigos : · 

' . 
~Ar.t. 65. Os ju izes fetlel'aes, «singulares~ 'ou <!:Collect ivos»: 

serão eleitos pelo Supremo Tribuna,l, «dentre os cidadãos que 
tiverem mais de quatro annos ininterruptos no exercício d:t 
magistratura on da advocacia. ~ · · · · 

«Art. 64. 0-~uTJremo Tribunal de Justica se ·comporá· dt': 
.15 membros* nomeados -pelo Senado da União, ~tdentre os 30 
juizes federaes mais antigOS» e -jurisconsultos de comprovada 
illqstração, não podendo o numero destes exceder ao t erl.}o dn 
numero total 'dos membrps do Tdb1.wal.~- . 

<Ao art. 69 .. CompeLe aos ~uizes nu tribmlaC~ I fcderaes 
a~idit: a)· as qú estões entr e os cidadão~ e· Q Governo Fe
deral, ou a.s dos Estados, oriundas de violação de preceito 
constitu'cional O,U de "leis fcderaes; ·b ) aS recJamaçÕeS OU líti
SiOS dos estrangc_irqs que ~e - basearem, qti"er em contracto!> 
·celebrados C!>"m· r:> ·Governo Federal ou dos Estados, quer em 
tratados e éonvencões· com as nacões estrangeiras; c) as _que~ 
sU~es so~re p:r~!!~S e r~presas e, e~ geral,_·as de orde:rq civil ~ 
criminal, basead:i.s no direito internaciona1.'l> 

"A 'segÚnda. instancia competeria "e:x:clusivaménte ao ·Su
premo . Tribunal de Justíca, que, .além · dessa funoção, pro
cessaria e julgaria, origin.nriamente, as causas 'e questões de-
termill:ada~ no ar.t. -í8, n . I: · · - · 
. : "t~t . 48 .· Ao Supremo Tribunal de JustiÇa compete . .. 
TI . Tóroar conhet!imento e julgar «em · gráo de recurso a~ 
questões que .forem resolvidas pf:llos juizes -ou tribunaes fe-
dera.es e as d e que trata o ·art. 7u'.."l> · 

· "Q ·;~.rt. 7Q referia-se ~s decisões da justica dos Estados 
rP.&rJeito · a '~abea,s-corthts, crimes politicos e ' questões sohrr. 
l'!'lPoliQ de . estranngeiro, ão estanc"j.ç o caso regulado ~m tra-

: ta4o ou convenção~ .. · · · 
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"O projecto do Governo Provisorio publicado :pelo dMreto 
n. 51~, de 2~ de jUlho ~e ·I~Hg, manteve, no que concern'! á 
mater1a erp apreço, as õtsp<~sic;oes do projecto da Cornmíssüo. 

'~Éis as respectivas dis:posi~ões: .. 
«Art. ti.i. q Poder -Ju\liciarh d; ·união t.~rá por or~ãos 

um Supremo Tnbunal Federal, .com séàe na Ca.pital da Repu
:?Jlka, e tantos jnizes e tl'ilmnaes lederaes, rlist.ribuidos p!?lo 
-ç;a.iz, quantos o Congresso cren.r .» 

"Art. 55. O Supremo 'l'ribunat Federal oompor-se-ha de 
i f> juizes, nom'='ldo:> na ft)rma do art. 47. n. 2, dentre liS 
n·i.nta juizes federaes mais antigas e os cidadãos de notuvel 
saber e reputacão; elegíveis para o Senado." 

"Art. 58. Ao· Supremo Tribunal Federal compete, julgar 
e ~11 [J'l'do de recurso, as CJU-eStões:. r~:soZvida.s pe~os j.v,i;es e t1·i
l unaes federaés, assim como as d.t que trata o presente ar-
tigo, § i" e o arL 60.:~> • · 

''O décreto n. 914, qe 23 de outubr.o do anno oitado, que 
a!terou o .projecto de 22 de junhu, nenhuma modificac:-ão fr:;; 
em relação ao Poder Ju.diciario, no ponto em questãO.» 

"·Na Constit_uinte foi apresentadauma emenda que se coa
dunaYa com o peu~;unento do. :pr(•.iecto, melhol~ava-lhe a te
<.::hnioa, tornando ainda mais precís0 o pensamento de dar to.nt'; 
aos· ;juizes singu.la''f{S com.o dos tribunaes o caracter de .iui1•?s 
de 1• grá(). $ss-a .emenda, appro·vada na sessão de 18 de fe
vç~eiro âe· 1891, e em virtude·da tlUal ficou substituída a pa
lavra <Ulecidir», no p'rincipio do art. 59 do .projecto, pelas -pa
lavras «processar e julqa:r», incorporou-se posteriormente an 
flrL 6,0, princ;i:pio,· da .Constituicão, cuja rcdacção veiu a -;e-r 
n ~eguint~: Compete aos j1tizes ou 1'1-ibunaes federo.es .'JJ'I"ocesstlí 
e jul(Ja.r. '' · 

"As· causas e questões cujo processo e julgamento a Con
,;:tituição <la Re:publica conferiu aos jui;:;es e t~·ibu:~aes int~
~·ünes .podeni ser distribuidas áqw~IIes o_u a estes segundo (l 
critl;'rio do valor; ou segurido o· criterio da natttr.ezo. da m_,t-

/ f.e!'i:l, á setpelhánca do que havia 110s Eslados. Unidos quan.io 
foi elaborada a nossa Constituição." 

"Si a interpretação gramm().tícal do t~xto do citado a.rt. 59 
11. 2, e do art, GO, P).'ineipiü, co11duz i_rresistivel~ent.e an 
mt~~mo sentido qu,e venl1o suste:z:Jté<ndo a wterpretaçao tden
lr;yiCa tambem impõe esse resultado com força invencivel. 
•Juer · se lance mão do elemento susthcmatico, quer do ele
mento historico, qM deixo exposto." 

'"{l' elemento "historieo" comprehende não só as origens 
da dispo:sição no paiz que a decn·elou, as discussões que a 
l'l:'.speito ahi se déram, os 4-trabalho:'l .preparatorios», como tam
i'~m as «fontes inspiradoras:~> crystallizadas no cor.respeetlvo 
dir{:.ito de outras nações, ou oocpostas nas obras dos juriscon
sultos patrios ott estrangeiros; consultadas pelo legislador." 

·"A vontade do legislador apparece .então com a maior clac.. 
XF!Z:l E" OS mOtiVOS da l•Ji ficam f.lel·.~·eitaJnente conhecidOS e ex-
pli"Cados." - · · 
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"O caso presente· vem confirmar que "a origem historica 
da:> Iei!'i é .D mau; rt·l.lt·•·r.f'c auxilio ·para interpretai-as.» 

' E', come; ·i',!- vt:, I•l'l:f'I<"'.<:a, para a elucidação do caso em df
baLe, a eonlribull.:ão (]].1~ acabo de ler, pelo destaque em qt.;e 
.põe a hislcJria · cón.,tílm·i,.:--nal" da orh"anização judiciaria, toda 
P.lla eon:ra.ria aos tt·ihlJVa~,.; regicmaes. . · 

Nãl) no.S parece ncc·E"·ttnvl'l -ti:~ brilhante exposicão apena:-1 
a -parttJ c-ú:: •flllJ su~tcnte.. a cc.u:-utucionalidade da alçada, que 
11sta propria tentativa de c·t·eaoão de tribunaes regionaes, com 

· deeisõe.:; · :rrecorrivci!> r·H· cincoenta contos, bem mostra a 
quanto lc-varia. · 

'l'od ·~ (]uanEo,; ter·rri .:th tentado a conveniencia das alr'l
das cogitum St:l!li•re d'; r<'~u,:.r.s de pequeno valor qu,e não conJ
Dortariarn grandes delongas nem grandes despczas e cuja de
cisão P.m urna sô inslancia. não acarretaria em regra prejuiz.os 
:;Ta\ es. São estas as razões que teêm amparado o instit.uto : 
mas a fmporLancia pecuniaria de um pleito não .póde affech"1r 
as garantia!' a serem asseg·urada~ aos lití!!"ltntes, até porque 
fiara muitos um pleito considerado, em. absoluto, de pequeno 
val·11' :.>•~d~ ser: . de grande· importancia; devendo-se n()tar, 
ainda, que, :·elativamente a interess-es de pouca monta, podem 
ser résolvidas graves · questõe's de direito. · 

Mas, a crea~;.ão dos h'ibunacs r·egiona'ds, com a alcada de 
.cincnent~ co;,1l0s, :nostra bem a elastícidade que se ·.p.6de :iat• 
á doutrin:l e mw poderia ~>lle inutilizar completamente o Su
premo Tribunal, como tribunal de segunda instaneia, limi-· 
tada, ePmn fica, pela emenda do Senado, a ·acção delle, que ~ó 
excep(!Wna.\mente runc~ionará nesse caracter. 
. 1~ note-H: Gll"' o saudoso Campos Salles, na alludida ec.~ 
posi~ã@ de m•ili",;,,;.;, depois de alluáir á instancia unica dos tri
bunâ~s de conunercin de Zurich r Gen~bra, não acceita c5~c 
systema, ~alieni.andn a neMssidadr das duas instancias. 

DP.s~.Jaria, St•. Pl'l'-Si(l:·ntc.,. adduzir alguns outros argu
mentos eoi;J.tra a rrr••.h'•·ta•ia reo1·ganizacão da· Justiça FederaL 
mas a hora está terminada, e. outro>: .iá o fizeram com granrl•: 
hriiho o tnaior ·clare~.:a. tb'i:o as,•oiados geraes) . . . 

Termino am!i fa1e·ndo YC•i o:~ ·I ara que, bem msp1rada <'. 
Camara. mantendo voto anterior, r·ejeite a emenda.' (Mu·it:r 
TJeu~)· mltito bem.)·' .. 

·Encerrada 13- discussão unica da emenda mantida peln 
Senado aü pro,iecto. n. 611, de 191gr, da Camara, fixando a 
alça<! a dos juizes federaes. . ' 

o Sr. Presidentf~ - Esgotàda a hora da prorogar;ão, vpn 
lHva:nbu a sessão, designando para a sessão nocturna de Jl(l.J c, 
:ís 20 horas ~ 31) minutos a seguinte ' 

OlliDE:.\1 ·DO Dl.\ 

Continuação da ·votacão do pro.ir.cto n. 25i, C. d~ 1920, 
orcando a Receita Geral d.a Ilenubli~a. para o exercicio de 
·1921; com parecer 'da Commissão de Fin.ant;.a~ SQQre as e:mên~ 
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SESSÃO E~I 24 DE v~ZE~IBHO VE 1V2Ú 
•. 

das apresentadas (emenda n. 25, do plenario e seguintes) 
( 3~ discussão) ; 

Votação das emendas do Senado- ào projecto n. ·100 C,· 
de 1920; da Camara, fixando a despeza do lliiníslerio das Re
lações Exteriores para H~21; com parecer da Commissão de 
F.inanças sobre A.- emendas (vide pro.ieclo n. 1()5 D, de :1120) 
(discussão unica); 

· Vótação do projeclo n. i:i89 G, de 19:?.0, estabelecendo as 
condições a que se devem submctter os estrangeiros resi
llcnt<:s no Brasil para o fim do obterem titulo de natul'ali
i:ação; com parecer da Commissão de Const.it.uit:;ão e Justiça 
:<obre as emendas apresentadas c sub-emendas da mesma 
Comrnissão (3u discussão); 

Votação do projccto n. 610 A, de Ül20, do Senado, abrindo 
n crrdito de 40:616$, para prigamenlo á .Confederação Brasi
ll~ira de Desportos, ua. quant.ia por ella adeantada para as 
dlympiadas d:) Antuerpia; com parecer favorav.el da Com-
missão de l!'inanc-as (2• discu5são); . . 

Yotarão do requerimcnto do Sr. Mauricio do Lacerda 
-:--'bc·e o projooto n. 710, de 1920, reformando a lei de promo-' 
c.;i)c~ IJI) Ex.erdto (2• discus::;ão); 

Vot-acão do projecto n. 70!>. de 1920, mandando contar 
l r~mpo de servico. para n .effeito de melhoria de rei'orma, ao 
t• tenente machinista reformado da Armada, Henriqu-e Paulo 
:Fernandes: com substitutivo da Commissão de· Finanças (2~ 
rlisr:mssão); , · 

Votação do projccto n. 708. de :1.921[}, abrindo o credito 
ele 1.803 :6~15$062. pa~a pagam'cnto de encargos a:ssumid01§ 
para- installacão de rabrJeas de sóda caustica; com votos em 
.;~:para<lo dM Srs. Oct.av10 Roc~ha e .Josino de Araujo. (2' dís
cu~são); 

Votaçfio üo projcclo n. :Ht9 A, ele 1920, autorizando a 
promoção ao JJ(JSto de segundos tenentes dos tz·es sub-ajudan
lt'i' machínisla:::: qur~ não comr1letaram o t-empo exigido pela 
!ri n. 3-.ftH, Je 1918; eom parecer da;; Commissões f.le Mari
nha e Gunl'l'a tl rJ~ Finanças, opinando para que seja desta
rnda a emenda ap1·csentada (vídc projccto n. -i-U> B, de 1920) 
(34 CÍS0ll~~ã~); ' 

- Vola[)iio do projecto n. ô7:L, d{~ 19:!0, abrindo o credit.) 
e:;p,~cinl d~ 50. 27~$927, vara pag-ament.o a Romualdo f.le Souza 
l\'ldlu; -com pat.·er·~~- d~ Lommi!c'são de Financai;, opinan-do por 
que se,ia. desta••ada a emenda aprt~;:r.ntada (vidn projecto nu
m,~ro ü71 A, de ·J!)201 (~· úiscussão); 

Votac;.ão r1o rwojet~to n, i05. de 1920 (redacção da em~nda. 
approvada e dest<h~ada uo projccfu n. 5!.l6, dr. 19+0). abrmdo 
o credito de !tOO :000$. pat·a ·j\agamentv do ptedi(,~ d~ AS!:Ct
ciaciio Commercinl da Bahia (disc:ussão especial); 

Votação <lo pro.i ecll) !1. -i-56 ~\, de ·1020, mandando rcvigo
!'ar o crce!ilo aberto pc!o ~et:reu) n .. '13.641, de i~Hl; ~m pa
recer favoravel ja Commtssao de Fman!/aS (1~ dJscuosao); 
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.Votat.ão d() projooto n. :!.67 A_.. de i920, elevando o nu
mero de mr.àicos da Assistencia a ~\lienados; com parecer fa
voi:·av~l das Gornmissões de · Saude Publica . c de Financas (-in 

• v 

Vóta~ão do projecto Ii. 273 A, de 1920, creando ·o titulo 
de. professor adjunto nos In.stitutos de Ensi-no Superior; com 
substitutivo da · Commissão de Instrucção PUblica · (i• dis-
cussão}; · 

Votacão rJo · pro,jecto 11. 6&9. de i920. abrindo o credito 
e::pecinl . de 22 : !100~, para pagamento a ·Vicente dos Santos 
Ganer!'O & Comp . (2n discussão) ;. . 

Votacão do pro,}'ecto n . . -iH, de 192Q, âbrindo o credito 
su.pplemen lar de 150 :000$, ouro, ti verba ti" do oroamento 
d<d \Unistet•io das· Relações Exterior~s (2n discussão) ; · 

. · Vqt.ação -·do p~o.]ecto n. 67'8 A. de 1920, éon~edendQ fran
quias postal. lelegraphica e telephonica, nas linhas officiaes, 
aos membro5 das. :Mesas das duas Casas do Congresso, Presi
dentes de !':nas respectivas· Commissões e directores de sua:; 
r.espectívas Secr~tarias;· -com parecer fa\'orav.el .da Commissão 
de Finanças e snh-stitutiYo da de Policia ( f" diSCaissão) ; 

Yotaçãa do projeeto n. 660 A, de 192·0', · mandando con
strUlr um-edificio para os 'L'elegr3phos na capital da Bahia; 
com parecer e emendas da· Commíssão de Finanças ( 1"' dis-
C'}-SSão) ; • ' 

,Votâéão do projecto n. ii3, de~ 192ü', ·abrindo os ·credito:> 
SUpplementares de 13 :289$890 e de 6':23~0 a consigna
ções do · RoSJ)ital de S . . Sebast~ão. (2"' discussão) ; 

Vo~ão do .projecto n. 7(17, de :1920, abrindo o credit(l 
de 90:000$ . . supplementar á verba ~· do oroamento vigente 
do Ministerio da Fazenda (2• discussão);; . 

Votação dó · projecto n.· 683, .. d~ 1920, . abrind·o. ó credito 
de H4 :655$<228, supplementar á verba 16 ... do orçamento vi
gente '·do Ministerio .da 'Guerra (3• di$cussão); 

Votação do projerito n. 575 C, de i92{)J, abrindo o credito 
de 4i :80()$,. para construeç.ã.o de uma linha. telegrapbica en
tre Piedade e Sorocaba e de .outra entre villa de Affonso 
Claudio e a villa . de Santa Th~reza (3"' discussão) ; 

. Votação do projecto n • . -649 A, de i'920, declarando de 
utilidade public.a a Asociação Commercial do IHo de Janeiro; 
com parecer . favora.veJ. da Commisão de 'Constituição e Jus-
tiÇa ( 1 a discussão) ; . . • 

Votação ·do prójecto n~ ÚB, de 1920; Codigo de Contabi
lidade Publica; eom parecer das Commissões Especial de 
Contabilida,de Publica e da de _.Finanças sob:re as emendas 
( a• discussão) ; 
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Votaf;ão das emendas d~ S~nado, ao projeato da Camara 
n. ~1:10 C, de 19i'91, reor_gamz::mdo o quadro de funceionarios 
Cl:'lS_ do Ar-s~nal (!e ~Iarm~;. com parecer favora.vel da com
mls~ao de Fmancas as refendas emendas {vide pl'OJc,:.to nu
mero 755, de 1020') (discussão uica); 

Votaq_5.o do projec.t~ .n. 2ft3 A. de :l9'20, autorizando a 
constr.uqao de um ed~ftc1o l)al'a os Telegr.aphos, Correios e 
Cplle~.;oorl;_t Federal de Bar-bacena; com parecer da Cornmis
su.o de F1ança:: sobre as emenda;; apresentadas (vide proje
do n . .2-i3 B, de 1920) (2' discussão;; 

"\:otação do pl'ÇJ_jecto n. 7·5,i, de i92G, abrindo o cr~dito 
especml de 3 :236$:;~57. para _pagamento· de vencimentos ao 
nr. Carlos Affonso Chagas (2' discussão); 

Votauão do p1·o.iedo H. 757. d·e Hl''20. a!n·índo il crc~ito 
t:special de '!.7 :65~138, vara })agamento á H.amh·o '!'eix~ira 
da Rocha (2n cUscussão); 

Votação do pl'ojecto Ú. H9, ue HJ~O, ab::Índo (' ::l·elrt<·· 
Lll! 10"1 :665$200 rara pa;rum~n.to d~ gratificação aos 2l!Xi.liarc:. 
nc cscriptà da Impren-sa Nacional (.2" disoussão); 

Votação do projecto 11. 750, de 19"20, abeindo o c.rrdito de 
GZ. :0:16$417, para pagamento aos herdeiros de St•vero rle Souza 
Codho (2 .. discussão); · 

_,r· 
Votação do projecto u, 695 A, de 1t12J, !)HJViC~0Dr;iandc 

::,obre o .modo de pag-amento das ~.:onsignacõcs àos funcciona
r!os publicas; c~m emenda d:J. C.ommissão de Fi nanc;.as { 1" àb
eussão); 

Votação do pl'ojecto u. 751,. de 1920, concwiendo ã viuva 
·: filhos menor::!s de Raymundo de Far-ias Brito a prnsão ue 
300$ mensaes; com sub::~titutivo dn. Commissão de Finanças 
(:1" diScussão) ; 

Votação dQ parecer n. 57, u~ 1920, rejei·tando a ü.Jdü:a;;.ão 
n. 7, de 1920., com voto em separado do Sr, PrLldt"nte de 
Moraes, conclui:Jdo pot• um projecto; pres~!'vando ;:~, vot:J.çilo 
do requerimentü do Sr. Celso Bayma (disrmssão uni:·:l); 

Votacã.o da emenda maCl'tida pelo Senado ao pro.ir.cto nu
n1ero 61i, de Hl'19, da Camara, fixando a alçada dos jUJze& 
feder·aes; com parecer da Commissão de Constituição o Jus
Hça contrario a emenda do Senado, n. 25, que esta Casa do 
Congresso man:e.ve por dous tercos de votos; votos er,l sepa
l·ado dos Srs. José Bonifaoio e Arlindo L-;oni; e pa:"l'!cer d~ 
Commissão' de Finanças favoravel ~~ mesma emend:l n·. 2;) 
(yidé projecto ~- 694, .de Hl20. pre~ed_endo_ a vot_:J.ção t'!fl reque
rimento do S'r, ElpidiO de Mesqulla; (d1scussao umca); 

. Discussão unica das emendas rejeitadas pelo Se-r.ado, ao 
IJrojecto n. 525 C, de i 920, estabelecendo as condiçõe~ em que 
(I cidadão álistado eleitor poderã, ser e~clutao do ah::tamento; 
eDm parecer d.r Commissão de Constituicã.o e Justiça '\Obre a:s 
emendas da Camara. {vide projecro n. 525 D, de 1.920); 
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Discussão nnic.a da emenda substitu.tiva do ·Senado ao 
projeeto n. -. 668, de 19~0, da Camara, providenc~aidr> sobre a 
óivisão das seeções eleitoraes no Districto F~deral; er,m pare
cer favoravel da Commissão d<l Constituição c Jusliç'l (vid~ 

. projecto n. IÔ68 B, de i920). 

r r:.evant..a-se· a scsruo ás p horas c 45 minuLos. 

t;5~ ~ESS.\.0, :EM !H-DE DEZ:E.MBHO D.IC ~920 
(Nocturna) 

l'R.E81PE:li\CLl DO$ SRS. Jl}V.EXAL L.~~L'un'JNE, 2'> .SE'iPJ:.'T.\UtO, .E 
BUENO BRANDÃO, PJl.ESIDENTt: 

A's 20 hora.:> c 30 minuts comparecem os Fr::i. Bueno 
Brandão, Arthur Collares · Morein, Andrade Bezena, Jm:enal 
J .. amartine, Annibal Toledo, Octacilio de AlbuquP.rque, Costa 
Rego, Dionysio Bentes, Bento de Miranda, Prado Lnpes, Agri
'Pino Azevedo, Rodrigues l\iacha:do, Arman.do- · nurlamaqui, 
liermino Barroso, .Thomaz Rodrigues, Vicente So.boya, Tho
maz Cavalcanti, Osorio de· Pafva, Frederi-co Bor·ge.s, Alber to 
M.aranhão, João. Elysio, Gervasio Fioravante. Alexandrino da 
Rocha, Pereira de Lyra, Deodato ,l\1aía, Pires ÚP Carvalho, 
Uhaldino de Assis, Pacheco 'Mendes, ·· Seabra Filho. José 1\fa-

. ria. Eh>idio de Mesquita,. Eugenio Tourinho, T.<\::io Velloso, 
Manoel Monjardim, Heitor de Souza, Nicanor ~ascimenLo, 
.Mendes Tavares, Vicente Piragibc, Norival de Fro.>itas, Lem
grtiber Filho, Manoel Reis, Buarque de Nazarl'J.h, Ramiro 

. Bra-ga,' Verissimo de Mello, José Alves, Jo:sé Gor.~alves, Au
gusto de Lima; Albertino DI'ummond, Matta .!\!achado, Ri
beiro Junqueira, Rmilio Jardim, Amercio I.opes, Senna Fi
gueiredo, Od'~lon de-- Andrade, Fl•ancísco Bressane Lamounier 
Godofredo, FausLo Ferraz, Moreira. Brandão. Ra'J 1 Sá, Fran
cisco Paoliello, Waldoíniro de Magalhi!es. Jayn.f' . Gome!', 
:\laor :Prata. Vaz de MeUo, CamBio Prates, Edgal"do da Cunha. 
Carlo.s Garcia.. Ferreira Braga, Barros Penteado, -Cesnr Vet'
gueiro, Marclino Barret·'l, Palrneirn Ripper, Rodrigues Alves 
Filho, Pedro Costa, Car~os de Camps. Arnol[lho Azevedo, Oh~
:;ario Pin!o. SP.veriano Marques. João PerncU.a, Eilgenio Mül
ler, Alvaro Baptista. .Toão Simplicio, M<m;nl de Escobar, 
Octavio Rocha e Domingos 1\fascarçnha.s (S·'t). 

O Sr. Presidente - A list.a de presença accusa. ·o com
pare-cimento dn 8·i Srs. D~p11t.ados . 

Abre-se a sessão, 

O Sr. Octacilio de Albuquerque (4• Secretario, seMJindo 
de 2~) pz·ocedP. ti leitura da tH\ta da sessiío diurna da hoje a 
tjus.! é, s<>m observaoões. approvada. 
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4 Sr ·: 'Presidente '-' Pa.siia-sc .á leitura ao expeaienie. 

o· Sr. Arulibal Toledo · (3" S.ecretaJ•ia1 set~indo df:. 1·r P,L:o~ 
cede á taitura d_o segu1nte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Ministc!rio, dos Negocios <.h.\ Fazen<h, de 2ft elo ~or~ 

r ente, enviando a seguinte 

?tiE~SAGENS 

SenhDres Membros (]o Congresso Nacional - ficmettem:Io...: 
·vos :1 axposír;ão do l\EnísLro. tla FazeDQ'l.l. sobro a neeessidad~ 
:tlc: um ~:redito e&pecinl de 33 : 120$77\i', pan:'a pagamento do .que 

· t\ "rlnvlõo á D. !rene :n .. rr(;ira .. em virtulde do sentenç:~- j udi
f;iax·ia, tenho a honra. de V()S solieita·r a competente autm:i
:zacão para abertura do alludtdo c,rC:dito . · 

Rio do Janeiro, 20 (l:o deiernbro de 1'9?0., ,.._.., E'"'it~w 
Pessúa:. · 

A' Commissão de Finanças. 
Do mesilio roinisterio de igual dafà, remettendo <lou.s ~os 

r~s'pect.ivos autograpbos devidam~nte sa.nccionados, da re3o~ 
rw:ão do Congresso Nacional. abrindo o credito especial de 
~O :239$060, para -pagamento -de juros de m6ra. devidos a.o Dr •· 
·~\mlonio Angra de Oliveira e a D'. Francisco Borges Mont~iro, 
~ela li<Juid(\(ião forçada da: Est.rada le Ferro Oeste de Mina~.-
:\.0 Archivo, enviando-se -qm do.s autographo ao Senado. 

"01:> ·Ministerio da Justica o Negados Interiores, remeL
fcndo dous ·od·os r espec.tivos aut.ographos devidamente sanocio
;nados. da resolução do Congresso Na-cional, aõrindo o credito 
~spen)a.l de 100 ;000$~ para pagamento de dcspezas e'ffeetuada::: 
vor conta -do. consignação ({Conser-vação, a ccrescimos e reopa
l'Os dt;> odificios et.c.'ll, da verba n. 30.,, do art. 2" da lei de 
0!'1;amcnto do e:s:ercicio d(\ i9HJ •. ....., Ao :Archivo, enviando um 
do~ autographos uo Senado. 

Do mesmo 1\liniste"Cio e <le igual datai enviando as ·se_.. 
guintes · . 

I::I.IFOnliÚÇÕ.ES 

E:cn1o. St·. ·:~.· Secrata:do da camara ôos Deputados ....
~m l'esposta ao orficio n. 526, de 20 de novembro ultimo.
ü~nhu a. honra de passar ;is tnãos de V. ~~· as. ~nform~õ~s. 
mn cópta, do g-eneral commat?-danta da PohcJa l\f1htar d~ D•s
iril:.to Federal, ácerca do proJecto que regu.Jn: o. preench1mento 
dal> vagas que se àerosn no qua-dro da offn~1ahdade Jo Exer-. 
cito, da Arrnadâ e da Br~gada Policial, cu~pr_i_gdo-me levar, 

c. -.·vQl. n. -m 
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ao conhecimento de V. Ex. que, á vista'.<las ponderacões do 
commando. daquella corporação, este ministerio julga ~ pro

. jeclo i'nopprluno. 

Reitero a V. Ex. os meus protestos de alta estima o 
consideração.-Alfredo Pinto. 

<:ommando dá Po1icia ~Úlita.r do Districto Federal- N. u 
Quartel General, 18 de novembro de i920. 

Exmo. Sr. Dr. Alfredo Pinto Vieira de Mello, Ministro di 
Justica e Negocias. Interiores-Em aviso. n. 1.867 de 2,í de 
mez findo, V. Ex. enviou a este .commandõ, afim de ser in
formado na parte relativa a esta cor'Poração, o avulso do pro
jecto que regula o preenchimento das vagas que se derem no 
quadro dos officiaes do Exercito, Armada e da então Brigada 
PoliciaL ·Cabe-me informar a. V. Ex. que actualrnente existe 
no Congresso Nacional um projecto de promoção, digo, pr'o
moções, exclusivamente ·destina-do ao Exercito- e que foi ela
borado, em virtude da disposição existente no art. iO rl..a Lei 
de fixação de forÇas,- por uma commissão constituída de par..: 
lamentares e militares. Nesse projecto, as promó~A3es serão 
feita em quatr() datas do anno : 24 de fevereirO, 24 de maio, 
7 de setenihr·o e 15 de novembro, a antiguidade é contada pelo 
tempo de serviço effeetivo, não c.onstituindo por si só direito 
a accesso, e sómente quando satisfeitos certos requisitos, tem 
direito á promoção :o official que attingir o numero um da 
respectiva escala, digo,. da respectiva clas~e. A' vista disso, 
julgo que o projecto apresentado pelo Exmo. Sr. Deputado 
l\lendes Tavares contraria as disposições da futura «Lei de 

. promoções. do Exercito ~. a que acima alludo, apresentand~ 
unicamente a innovação da ·q; obrigatoriedade de contar-se a 
promocão da data aa abertura da vaga, pois que a disposição. 
telativamente á promoção dos officiaes que, por occasião da 
.falleeimento, tenham a ella direito em consequencia de vaga 
aberta, já se vem praticando em virtude de varias aooórdão~. 
proferidos pelo Supremo Tribunal Militar. 

Saúde e fraternida·de.-Gener'al José da Silva Pessúa. 
/ CÓnfere.- A. da c. Laquintine, 3° official inlerino.- .~ 

flUem fez a requisicão. 

O· ~r. Presidente - Está. :finda a ·leitura do cxpedienl.o. 

O Sr. Augusto de Lima. faz diversas consi<fcrMõcs l'••fl'4 

rentes ao asgumpto tratado na hora do expediente da sessâQ 
di.urna, pelo seu coll.ega de bancada, Sr. Matta Machado,. 
r~pondendo a d!yersoª topicos do .l!l.es~o discur~o .• 
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. O SJ;'. Veiga Miranda (•) - Sr. Presidente en1 primeiro 
Jogai', vou pedir uma recLifícação ao que saÍliu :publicado 
]1oje, no orgão da ~a, quanto lli um aparte meu á oração do 
Sr. DepUtado Armando Burlamaqui. · · 

s. Ex. dizia: · 
c Estou profundamente admil·ado <la -'intl'ansigencía d·o· 

meu nobre amigo ». · · 
Re::q>ondi em um apaiLe, que figura na fo1lta official 

assim: c Tem motivos para. isso», quando o· que disso foi; 
~Tenho motivos par'a isso, pois dcu:..se uma falta de fealdade.~ 

~-Tem m9ti"iios para isso ", seria mesmo inadmissivel .que 
eu dtssess~; em to<lo o caso, para evitar que me seja attribuida 
uma phr.ase completamente .descabi-da, nao quero <le ixar de 
fazer uma pequena. rectificação. Aliás, o equivoco é de todo 
o pontn desculpavel da parte da t.achygrap'hia. a cujos eximios
profissíonaes nesta Casa todos .rendem a · devida justiça., 
(Apoiados .) O il!cidente se passou em um desses momentos de 
grande sussurro, em .. que se trocavam multiplos apartes o 
havia. mesmo certa agiia<:.ão em·torno do ora-dor . Sou o prí .. 
r:~eiro a reconhecer. com os meus collcgas. que aos tach:r.gra
phos da Cama:ra não se podem regatear lbuvores. pela ·fórma.: 
por que; nesses instantes de verdadeíl'o turbilhão. de frene!:i 
no recinto, desempenham, com calma, com sei'enidade, e prin
cipalmente com grande I!ericia, a sua diffícil ta1·efa. (.Mu.it() 
bem; apoiados.] 

:0 que, entretanto. roe traz á tribuna ê, principalmente o 
a.~sumpto sobre o qual~durant~ a ~essão do dia cu ~avi_a -P~
útdo a palavra, para uma exphcaçao pessoal. Essa e;tplJcaçao 
se torna índispensavel, porquanto, ·apezar da insistencia com 
aue em todos os debates, ao redor da emenda 23, affirmei que 
era inspirado sempre pelos . sentimentos da maior syrnpathia 
para com o disposto naquella emenda . .. 

O Stt. ARMANDO BURLAMAQUI- E eu confirmei. 
o Sn. VEIGA ~{lRANDA- .•• .de haver demonstrado <IUG 

rt])cnas qu~ria accontuar uma: discrcpancia, quant.o * maleria d_a 
);e l'esusoitar, em emenda ao orQafnento, um proJec!,o de le1: 
a.pezar disto, não f-altarão if!Sinuações quanto :i . animosidàde 
de minha parte em relat;ào á Cruz Vermelha. Brasileira. 

O SR. ALAOR .PRATA- Não ser'ia possível que V. Ex. u ... 
vessc esta animosidade. l 

O Sn. VF.:IGA MIRANDA - Devo re·feri'l' á Cama.~3 que. 
t~omo jornalista e parlamentar em S . Paulo, esforcet-!lie o 
mais pos~ivel pêlo engrandecimen:to . da Cruz Vern.:elha, a 
pon:to de haver merecido daquella iostltuiçã_o o diploJ!la do 
~ocio benemeri:to, que guardo entre os pape1s que mlus . ca
rinhosamente me tocam ao coração .. Fui sempre, e contmúo 

_r) Não foi. revjs to pelo p_rador. 
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~ se-r. ún; ~ri:.husiasla do trabalho admirave:.I das .senhoras da 
Cruz · Vermelha Brasileira, · leyantan'do ho·spitacs,. procurando 
soccorrer lodos ·os necessitados. mesmo em tempo de paz. A. 
Crm~ Vermelha j á não ~ mais: a institUição quo surge como 
n procellaria, só por occasião das tempestades, do derr~~
mcnlo de sangue da ·guerra . lElla desempenha sua m1ssao 
1nesm.o durante a. paz, organizando escolas d e enf~rmeiras, 
(!spalha.ndo o bP.m a mancheias. 
· Quando. Sr. Presidente, na tramitação do projecto. 't·'íS, 
cu nl(} lembrei de aprescnt~r uma emenda, nunca poderia ima
ginar ·que esse simples acto de direito parlamentar :fosse occa
sionar os incidentes· que aq~i se deram durante a vot~ão da 
:RcceiLa. Ao offerecer. tal emenda, cu a justifiqUei lons-a
mentc, demonstrando o meu enthusiasmo pela. providencia 
:i"avoravel á Cruz Vermdha. E se assim não fosse, se não TIH! 
:wimasse a boa vontade, a..sympathia, que reiter o sempre, te
ria pe-dido (IUe dessa l.Otel'ia concedida á Cruz Vermelha, .so 
destacasse u.ma parte, a metade, digamos, -para a outra in
stituição~ 

Ahi, sim, seria em prejuizo da Crur. :Ycrm'elha, porquo 
iria diminuir os proventOs quo ella poderia obter na ·extra
cção dessa loteria. 

~ãn. o . quiz fazer, .uenl . me passou 11ela mente fazel -u. 
Quiz, aproveitando a oppo.rtuni(!adc do beneficio a uma in
stitui~ão como essa, ].}Tó:porcionar tambem beneficio a outr;t 
que sempre me fallou na alma, como sendo ·uma. admiravcl 
cruzada humanitaria.. 

Somos um paiz, Sr. Presidente, onde a questão dt' . sanea-
· mento, da vitalidad'c da nossa popula~ão é magna e é .pr e
meútc . Nesta sessã() · legislativa discutimos o problema, 
ti brindo úredito·s larguissimos ao . Governo para trata!." do sa
:nmimonlo rural. para. melhorar· as condições ··hygien.icas dl~ 
.todos os nucleos de população. Haverá, senhores, em tal ca
l)it;u,lo, medida de ordem ;preventiva, tão natural como essa 
de amparar a iníancia '? Será. possível que alimentemos a il
Jusão de uma futura populacão valida e sad"ia, quando a in
:fan~ia é rach•it}ca;, quando a inf~ncia. estáJ _minada. _pelas mo
lcsbas, comba.hda pela ;falta de alimen~.ao? 

Não, Sr. !>residente, e~ o· primeiro passo é prevenir•, eon
Ü'ibuir · para · que esses entesinhos frag-cis sejam amparado.,, 
(\.ncontrem os carinhos que m ct·ecem:, porque · a cada um dcl
l•!s p crmittiremos que se forme uni: arca.bbue.o robusto, um 
(!Spirito são e cada um delles venha a ser um cidadão uW, 
cfficicnte, capaz; <I e clevat' o nome da seu . paiz. 

Não é. porém. o cas01,, unicamente do robustecimculo 
desses ,seres infantis, é tambcm o da· diminuição da mortalí
dado infantil f} da l:laU-mort.alicla<lc. 

· A insLituíeão para a qual pedi a concessão de favores 
ldent.icos úqnclle qucia. ser dado á Cruz Vermelha, tem exu
elàroentc · esse progr::amma, _ a seu VCT' superior a qualqUI!r 
outro:, que l~ o de evitar á. mulher gravid3. o s~rificio de seu 
filho, ~)ela !~lia de cuidados hJ:gieni~o.s e de alimentaçál>. 
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Esse instituto. mantém 'sel'viços ;,;raLuilo e ct·P. assistencia 
as -parturientes não só na Capital Federal como em S. Paulo 
~ em tantas outras suooursaes 1;>0r todo- o nosso territorio . . 

Além de prP.star ass.istencia :í. mulher gravida c de; lhe 
ministl'ar todas as noções indi.spensaveis para. a manut-ençã.o 
de seu esta<!<;> de hygidez, PI'Oporcioua-lht• ainda o primeiro 
mu:oval para o· rP.eemna~cído, cnsina-lh e a melhor· maneira 
de aleitamento, comba.tr. a alimenta<:.ãro artificial, .nefasta, 
dando sempre l~ mãl"s o ~stimulo e incilam~nto. l>a,ra. que 
P.llas proprias amamPn!i}m os srus -P•Jtir.cs; P., (J'uandn i:.w não· 
é possivt.'l, -0rganiv.ar Cr·a~r.hi's c ..:g-olt:;~.s -dl' h•i ll'». velando, 
dess'ar:tc_, quer sobro 1) na ... r.ituro, qul'r whr·•' o t't!ermnascido • 

. O St~. Zono.\STr.o Ar,\'Mli':."G.\ ~ :\. mor!alidar.h~ ha dt~ bai-
:rnJ; fatalmente. · 

O .Sn. V.EWA ·:'lfJn,\:-<VA - "\ mortalida-de ha de baixar. c-o
mo disse o nobre c~ollf!ga '{lor. l\tinus. dh;tim~to mec~ia;o, ~ .i:'L 
tem · baixado. Aí> estatísticas ~·dd~riciam quP- após a divul
gação dessos conhecimentn~. ryne a nati-mortati-dadc. quel' a. 
mortalidad4:! infantil, tem deixado dl' aprl'sent.at· aqurlle~ r.orf
ficientes que eram n~rdadc i ramente, vexatorjo.s ililra o no.s:<o 
f!:lÍZ •· · 

Fundamentando a minha <>mentia. ~e. Prcsi<~rn!.r, ~nu
merei .cJados a esse respeito, e enult-cei o traba.lho e a. dedi
cação (JUC tem mantido ;;empre, quer Q fundadoz·. CJU('r os nw
::iicos, quer as cnf~rmeiras do Inslituto de P ro lcc1;áo c A~is
l.encia á · Tnfancia do Ri li r.IP. .Tancit·o. qu<" não existo unica
mente. no Rio ;d~ Janeiro. mas ~m 1 odo " Br·::tsil, pelas i<uas 
~UCC·Ut'SaCS. . 

Or.a, i;omo tenho :dito, não havia. motivo .pat·a ·cousic~rar 
:lncompativel a concessão de um f!Wo~· a uma (lUh'a. :l~soda
ç-ão. Não pos;;o -co.ncP.bcs· <J liP :1. roncr.s:;ãn d r.- IOI.t•r>ia~ ao In;;U-
1 u t{l l\foncorvo vic,;;!<c p!·t•.i ud iear :t ·C-nnr.p;.;;:ã(~. de lotPri a,;.; i 
Gruz Vermelha Brasileira, llOis o eamp•1, rH!SSil paiz, int'clíz
mrnt·c. (; de UJtna rccept.ividadc granel~:' ·r>al';'l. todns a ~ lolN'ins. 
Uma. e oulra. d-ariam a nma i nslil.uieão r• a nut r a. lar::-ns !ll'n
"'~nlos. El'a- quP-;;f.ão ;;(lmc nl.e elo pr opaganda. dt~ collocaciio
fli'Ompta r. -efficaz d l' lqda a emis!"à•) ·r1•• hillwl.P:.: I]UI' n ''"la. 
ou áqucl•la. liv·c~sH tocad-0. 

Quero diz~t· ainda qur. se nnll·is.~,, qual('(uM i11Lttiln d~ 
Jwstilidadc a C$S~ p1·ojoct(l, nún [t•cin. :oiJHfJl•\l'illWnf.t~ ;'l.!H'Csrn
laclo nma f!mcnrla. mas qtlil\7.~. vinl ,, f' ls·inl n. lnandando Mn
C'edc>r quinze. vinte ·vu t.rintl\ 1or .• _.ria.-< pa1·a in~Uiuir,õe~ t'erte:< 
011 phanlasl.icas. 

A minha emenda foi i'~;l'in. hm1r>-ta. tl~ intr.i:·a lsüa l\\ Foi 
.ius tiJ'ic:vla r. apresentada no rlia 2.1 ri·~ novl'mbl'•·'· ·rnt ll t tl mt~7.. 
portanto. 

Yoltou ic Commissfw tln Finnn•:a;; n prnj ccltt : r , por mnis 
ntarefacla qUt' r.lla esLivcs!"r , lndns l.emos vi~<to quanto:<- ,:ftn o;; 
par~ccrr.s (Jtl(! de sl:'n $ I' in 1-N~m .~a h ido ne.;sc~ pour·ns d ias, 
:<rndo a opern :,; idade m:t i ~ bl· illl:mtL' " !lua uormu de pro -
l'edcr •. ' ·· · · 
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. 'Só não chegou o tempo para ser dado parecer sobr:e à 
emenda ao -projecto .n. 4.4.8. Foi l)or isso, S:r. Presidente, que 

·me senti, até certo ponto magoado com o facto de surgir en
. caudado á Receita o projecto de lei n . 448, sém que, entre
,tanto, a menor referencia. alli se tivesse feito á emenda apre-
iSentada ao mesmo. Quando me levantei durante o período da. 
discussão da Receita, para fa7er as observacões a respeito, 
'esperava por tlm gesto da Mesa, ou J)Or se ter facilmente 
convencido das idéas Que havia expendido, o nobre rela
tor retiraria, por anti-governamental a emenda n. 2;3. 

Isto não se deu. Tiye o dissabor de ver o Regimento, 
nesse instante, esquecido, .posto de lado, e annunciei até ú. 
Casa que, a partir daquelle instante, o Regimento era morto. 

Venho, pois, á trmuna p.:.ra desfazer equívocos, quaesqu(w 
mal entendidos, quanto á mínha altitude. Si o projecto n. 48 
chegasse a plenario com um parecer da Com:inissão de F i
nanças contrario ã emenda apresentada por mim, nem vor 
isso eu iria combatel-o, nem iria votar contra elle, como não 
:votei contra a emenda ao orçamento, , apezar de offensiva á 
nossa lei interna. Pedi o seu· destaque para project.o ·de lei 
em separado, porque me parecia que deste modo att enuava c · 
salvaguardava o prestigio da lei, que nos :fez obedec-er a todas 
as determinaoões.· da M-esa. 

·Creio haver .completamente explicado a minha -a.ttitude, 
tendo apenas o desprazer de repetir que fique i certo de quo 
naquelle instant? o Regimento morreu : o Regimento, porém, 
tem sempre uma certa plasticidade, urna certa complas· 
cencia. ,. 

O Sa.. PRESIDENTE - ·Lembro ao nobre orador que esl<í 
1inda. a hora do expediente . 

o s;~ VEIGA -MIMNDA ._ Vou terminar. Estava anmm~ 
oiartdo a mor~e do 'R~gimento. (Risos). 

Conta Plutarcllo, Sr. Presidente, que os navegadores que 
(passavam proximo á ilha de. Paros, ouviram certa vez, um:1. 
:voz roysteriosa que bradava : c:Pan, o grande Pan, morrcu11. 

Esses navegadores dirigiam-se p(l.ra os portos da Grer,in 
e levavam a noticia. Então, nas cidades e aldeias de Bell~de 
realizavam-se grandes cerimonias, funeraes do deus Pa.n. Es
sas cerimonias transformavâm-se ás vez.es em grandes orgia>, 
em festas. religiosas, caraeterisUcas 'daquclles tempo_s mythn
Jogicos. 

Não venho anmmciar a morte do deus Pa.n. O que an
nunciei foi apenas a morte do Regimento, aliás, um r~cen~
nascido e enfezado de alguns vicí.os de linguagem, em CUJll. !cl· 
tura, nestes ultimos dias, eu qua.si me a.ITisquei a apa!)hlll' 
.uma infecção de máo cstylo. (R~so. Jfttilb lJP.tn.; muito /.Jem.) 

O Sr. Presidente - Eslà finda a hora dcslináda no cx-
pediepJe. ' 
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O Sr. Mau.ricio d·e Lacerda ( •) (pela ordem) - .Sr Pre
~idente, tendo. apresentado hontem umo. .moção de louvor, si 
assim a posso chamar, ao tino, honra e lealdade com que o 
nobre leade?· da bancada de S. Paulo e da maioria, se houve 
no seu -cargo, e de apoio é solidariedade a S. Ex. e não 
havendo at.ê hoje sido submcttida. á \·otac.ão, ea rcqu~reria a 
:V. Ex., que o .:fi:r.esse agora. 
r ó SR-. PRESIDEiNTE - Só ne::;f.e momento o r equerimenlo 
P,.e foi apresentado. •. 

O SR. .}f.Aunrcro or. Ln.CF.nn .. \ - Desde hontem csl.á. em 
poder da Mesa; mas por isso mesmo que vejo que só agol'a 
!foi apresentado a V. Ex., s6 agora pedi a V. !E:x., para sub
P')etter á votação. 

O Sr Presidente - Vou subn1etter a votos o seguinte 

REQUERIMENTO 

A Camara dos oDeputados Iame.nf.ando a r enuncia do seu 
leader, congrat.ula-se com o mesmo 'pelo tino·, lealdade e 
honra com que se houve no ex<}rcicio da delegaciio que lhe 
fe7l, nesl•'\ scssfi.o, manifcst.a.ndo-lhe o seu apoio e solidarie-
dade. . 

Sala das sessões, 23 de dezembro de i920. - Muuricw 
'de Lacerda. 

Approvad{). 

O Sr. Mauricio de Lacerda (pela ordem)" re_quer a ver:
flcação da votação. 

Procedendo-se á verificação de voLacão, reeonnece te. . 
r em vot.3.do a faYOl' ·lOS· Srs. Dcput.1.dos e conlra nenhum; 
total 108. 

O Sr. · Presidente - O requerimento foi approvado. 

O Sr. Carlos de Campos ( ·) (pela ol"dem) - Sr. Pre
sidente, não posso d~b::ar passar em silen-cio o :1cl:o geoe
ro...~o. positiv:uncnte magnanímo. {ia Camar11. dos Srs. Depu
tados, provocado pnln. moção c~uc apresenLou o meu nobre 
amigo, .sr. Mauricin de J.acerd-"1. illustre repre~>entante do 
Estado do Rio dn Janeiro nesta Casa. · 

Seria ma.is do oue um :p-remio, ma1s do que um oonfor
tador alento para a continuidade do desempenho de uma 
missão política, -para quem quer Que houvesse re•;ebído ne..qta 
Ca.sa uma dem<1nstraçiín d~ tal orõem, t."io significativa q;uanto 

· immerecida (auio apoiriiJOs ge1·aes). mas tenho a certeza dfl 
que nesse act.o da Cnmara vae mais uma expan~ão da .<>ua 
bondade ... 

. C·) Este di~curso não foi revisto pelo 9r8tdoi' •. 
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' . O sn.; Oc.TÃVIo RocHA ,_ Jus_tiQ.a.1 ·(Muitos apoiados.): 
O SR. CARLos DE CAMPos - : ••• para. ·com ·o humilda 

orador, .que apenas cumpdu o S€U dever.. · · 
. ·o SR. ·pmEs DE CARV.~Ho ·~ Justiça npenas ao mereci-: 
mento de V- Ex: • .. .Acto de pura just~.a. (Apoiados geraes.) : 

O SR. MAURIRio .:t>E LACEWA .:- Ninguem combateu mai.! 
.v. ·Ex. na sua .leaderanÇa do que eu; minguem o combateu 
mais, principalmente, como Zeader de S'. :Paulo; mas n inguem 
:rende um [}reito mais sincero á sua lealda4e, á -sua honra a 
aQ seu tino do que eu. (Mt~ito bem..) 
. O Sa .. ,<l-\1\LOs DE Ct\~os ___, Muito agradecido 3- V • . Ex.· 
. Continúo, porém, a .tom.ar essa roanifP-stacão como um 
eco -da bondade da Camara, e, especialmente, como expansão 
de benevolencia excelsa de todos os Srs. Deput~.C.os, o que 
mais aind~ me captiva, me penhQra e me estimula para 11oder 
proseguir, como pretendo, a cump.rindo bem, patrjotica e ci...; 
:vicamente, os ·deveres de representante do :;laiz., (lfttíto bmn; 
,muito be?n. {) orad.or é cumprimentado.)' · 

O· Sr. N~canor Nascimento ·(pela ordem)' ......., Sr. Presi
:clente, 'ninguem applauda m..ais a moção que acaba Ge ser vo
tada pela Camara, que o humilde Deputado pelo Distric tl} 
:Fede-ral; antretànto, não posso comprebend.er como é que a 
(1a.mara vota uma moção de applausos á dwecção, e, portautiJ, 
QS doutrinas, dos prOí)~itos, á conduct)ão que o illustre: Zeader 
.da maioria lhe deu sempre, quand.D o mesmo o nobre leaàel' 
1:$UStenta O seu dissentimento pleno e absoluto COpl O. Governo 
da Repuhlica, dizendo que, em materia financeira e eco
:nomica, está em completo desaccõrilo com o· Presidente · 1.1a 
ltepublica, isto é, S. Ex. nã:ó quer o impost-o <le transito, 
S. Ex. repeli os tributos vexatorios com que s·e pr~teule, 
neste momento, sobr~carregar os h ombros do . ·povo brasi
·leir-o. 

S. Ex. op-põe-se a toda essa· política de gastos dispersi
"VQS, e inuteis, -em a fortuna. publica é desbaratada nas mãos 
-dos apaniguados do Presidente da Republica; combate S. ~~-
falsidades coonú, por exemplo, ·esta que hoje se publica, d~ 
que o bonrado Sr. Arrojado Lisboa, acompanhado de eng·.~
nbeiros americanos, que agora jtá partiram para comprar to(j!:l 
o material destinado ás obr.as do nordestei havia percort•Hlo 
a cavalJo toda a zona secoa. do nol'deste onde as obras tt~cm 
~e .ser effectuadas, e percorrido em simples ia dias, quauno 
a ·verdade é que S. S. precisava, pelo m-enos, um anno, par•-t 
-percorre aquelles vastos locaes locaes nestas comiicões. 

· Ora, si o illusltre leatier -d·emissionario se oppõe a essa 
[.>Olitica de gastos constantes, ·op-põe-se, como toda a gente 
sabe, aos J)roposítos do Sr. Presidente da Re.publica de dis-:
por, immediatamente,· dos duzentos mn ccmt~s.- arrancados a 
boa fé da· Camara para serem applicados em quatro ou cinco 
e;tercicios D os quçt~ empregar já. -c já, no implemento tiOS 
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contractos- escandalasos, feiltas c pro as firmas amedcaua.·; 
como se· oomprebender ~.ue, sendG representativos dessa dou
trina, dessa attitude, desse systema , economico financeiro, ~ 
pruiavra, e a accão do illustre leader demissionario, o qual de
clar~u com a lealdade que só lhe exalta a personalida<:l'e, qu~ 
esses motivos, profundamente doutrinarias tinham cavado 
entre a su.a orientação politica Ei o .Sr. Pr~sidente da Repu:
blica um vallo profundo e intransponiv~l; como se compre-
2leiide possa a Camara, ser so1idaria, ao mesmo tempo, com 
o nobre leader que r epresenta este conjuncto systema:tieo ~e 
idéas c. aeção 'J)ubli<c-a c (í()m o .Sr-. · Presidente da Republíca, 
que mantém propositos, absolutamente. contrarias? 

O gesto da {!amara. perde. completamente, a sua expres
\'\ão, porque 6 um gesto bifronte. Como que a Camara se 
transforma, no templo de J:mo abrindo duas portas. uma. para: 
o ··Orienle e outra para o Occidentc; de um lado, manifesta-se. 
di1.endo que está de a<>R-ôrdo com o desbarato dos dinheiros 
publicos que está de accürdo com· as despesas .sumptuarias. 
não explica,das i Nação. que está. de at'JCôrdo com a politica. de 
c:-rpedientes, qrie vae executando o Sr. . President~ da. Repu
]llica, procurando :mrir rendas de todas as fontes mesmo 
aquellas que contrariam. nãn só a orientacão {\o nobre leadm: 
.paulista. como. principalmente, a. orientação r1o illustre Pre
sidente do Estado de Minas; ·do outro lado, ella ;;c declara so
Jidaria com o n()bre lcadet·. 

Referi-me ao Presidente de .Minas porque não ha. quem. 
ignore que, em diversos cscri.pt,os, o emient.enf.e director da 
nolitica mineira, rev~Iou-se, claramente, oiJOntra todos e quaes
quer impostos . (jUe pudessem entravar o <lP-Senvolvimento da 
economia nacional. 

O SR. 2\Lmrucro OE LACERDA - ·i\fÓrmcnte a este do tra.n
sito. O ~r. Arthur Bernades é contrario. tem opinião c idéa 
fi rme, apenas termina nestes termos : «Si, porém, o Governo. 
Federal entender que sem esta. medida não . p6de governar. 
désse~; mas é contrario, o quo .quer dizer .que n. responsabili
dade .pessoa.! <la passagem dessa emenda P. toda- do Sr. ·Epi
tacio. 

O SR. ·N~CANOR l'iASClMB1'-"l'O ~ Não .se póde de facto rt:'~
ponsabiliz.ar o President-e do Estado de Mina~. por um ncln 
que S. Ex. systematicamente comhateu em todas as mani-
frstaçõcs anteriores. · 

'Ú SR. PRESIDENTE - Peço a. \". E,;: . que conclua. ns ruas 
c.ons i dcrações. · 

O Sa. NICANOR N:\SCIMEK'l'O - Vou rcFoumir o mais qne 
puder. c V. 'F:x. não me !.o·l'ller:í. naturalmente. esta ex-
pansão... · 

O Sn;. PRESIOE'NTF.. - ~tl Mc~n não !olhe a. lihcrdarlc rios 
Srs. Deputados, cumpN• () Regimento: · . 

o SR. ·XIC.\Non X'I.~GI:\tF.!I."l'o - •• • (lm q tH' qu<lrl) p:\t.P.n
iem-, claramente, q1,1c a r·c~Pl)nsab ilid(l.dc _desta polit.ic:~ nãl) 



Clmara aos DeptJaaos- lm~sso em 29i0612015 10 31- Página 90 ae 99 

. ~~rtence nem ;i Cam1J,ra. nem ao Presidente de Minas: nem aós 
direl:)tores do S. Paulo, ou a qualquer dos directores da-: 
~andes unida,<les naciónat-.s, 1)0rque todos elles, em actos ex: 
pressos se manifestaram contra esta política perturbadora do 
surto da economia nacional . 
. 5r. Presidente.-.v. Ex.·, ·mais do" que.. niniuem, sabe que 
:toda a politica finanr.eira organizada pelo- Presidente de !\H
nas. se fu11.da na transformação tributaria para. que o imposto 
iSeja um elemento de. e:x.citacão rla producção e não re restri
cção d'a e~irou-lacão das wercadorias produz.idas. Quem ignora. 
Sz:. Presidente, que a transf.ormação tributaria do Estado de 
!Mmn.s • • . 

· · ·' . O SR.. PRESIDEN'l'F. - -Peco ao. nobre Depu'tado que ter
mine as suas considerações. 

{) SR.. Ntc.Ú~oR. N.\sciME'NTo - 'Vou terminar. · 
Quem igMra que a transformação tributaria do Estado 

oe Minas Qeraes se funda. principa,lmente, nessa applicação 
implacav•!l do imposto territorial, para que possa ser dimi
nuída a , imposiao sohrn a exportação e facmtada a circu.lR.-
ção do's artigos? · 

Isso, alliás, jii l'!sta,!a eviõenciado, aqui, por oracão no
tavel do illustrc homem publico quP. nesta hora. gov~ma o 
Estado de Mina!;: Gernes, (Soam os tym.p·anos.) · 

Assim. Er .· Presidfinte, o nobre leader que acaba de rP
·ceber applausos unanimes desta Casa.. os C-.overnad:ores; o~ 
:Presidentes dos Estados o-opõem-se a essa política economica 
e financC'irà, que vem atrophiar a produccã,9 nwciona,l, (' 
atrophiar, quando o {lroprio lenrler oo Governo já declaron 
que os imPostos votados são suffici1mtes para cobrir as diffi
euldades elo P-ra:rio. fSoam os tym.panos.) 

Quero salientar sóment.P. Sr . Presidente, que a Camara 
'acaha de manifestar, com clare1.a. meridíana, que é solida,ria. 
com as doutrinas economicas do leadn e não coni as âaquelles 
que r.ontrarin.m e!'lsa~ doutrina,~ . (Soam os tympanos.) 

:E .feito isso. <>DP-rter.o a ·v·. ·Ex .. sem que haja necessidac.ln 
'de maior despesa de elect.ricidade. nest.e momento em que n 
accôrdo do Governo com as .companhias exploradoras do Br:t
sil faz com que M.ia. tão cara a. for~a .electrica neste paiz ._ 

Dou. portantri. paraMns á {;amara twr f.er deixado pa
•tente perante a hisforia. que não P. solidaria com esta polH.ir.ll 
do descalabro da fortuna na~ional. (Muito bP.m..; m.u.ito 'bem .. ) 

O Sr. Presidente - 'Vae-~e ·pa:osar á ordem do rlia. 
'(Pmtsa.) 

Compareeem mai~ n~ Sr,;. Bneno Brandão. Antonio 1\'o
.gueira. Souza Ca~tro. Pires ~ebello. ,J()sé Au~st,o, Au!'õtrc!!C
.silo .. Ari~tarchn Lon~~- Raul Alves, Sampaio Corrêa.. Snll t>s 
Filhd. João GhimarãP!:=. · .Tosé de Mnraes. Mauricio àe Laccrrla. 
Francisco Valladares. Antonio Carlos, Gomes J.ima ZOroastro 
i1Ya.renga, J9sinq d~ ~auj9, :Mell_Q Franc9, Yejga .Mjranda, 
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Manoel Villaboim, Pereira Leite, Celso Bayma, Carlos Pena
fiel, Sergi-o -de Oliveira. Joaquim OsDl"io e Carlos !\{ad
):nilian<l (27) . 

Debcam de ·comparecer os Srs. Felix Pa~heco, Ephigenió 
Cle Salle~, Dorva) Porto, ;Monteiro, Abel Chermont, Chermonf; 
<ie ·Miranda, Lyra Castro, Her<.ulano Parga, Dunha. -Mac-haà<J, 
!fJuiz Domingues, Jos6 Barreto, João Cabral, Marinho de An
lh·aàe, ·Moreira. da Rocha, Thom3z Aceloly, Ildcfons oAlbano, 
[A.ffonso B~rata, Cunha. Lima, Oscar 'Soares, Shneão Leal, 
:Salthaz_ar - -Pereira, Gonzaga Maranhão, António Vicente, 
!Eduardo Tavares. Arnal.cJo J3astos, Corrêa de Britto, Estacio 
Coimbra, .Pedl'o Corrêa. Turia,no Campello, Julio. de Mello, 
!Na.talicio Camboim, Alfredo Maya, Luiz SHveira, :Miguel Pal
meira ,MendonÇa lliartíns, João Menezes. Rodrigues Doria, 
!!\ianQel Núbre. Pedt'o Lagó, Dctavio Mangabeira, Lauro Villas 
·Bôas, Castro Rebello, i\farío Hermes.- I~eoncio Galrão, Arlindo 
lPragoso, João Mangabeira, Alfredo Ruy, ATlindo Leone, Tor
quato Moreira, Rodrigues Lima. Ub:üdo Rama,lhele, Antonio 
Aguírre, IÜctavio da. Rocha :\tiranda. Azurém Furtado. Paulo 
de. Frontin, . Aristides Cair~. Raul Barroscr, José Tolentíno, 
J\zevedo Sodré, l\iaeedo Soà,res, Themistocles de Almeíila, 
Francisco Marcondes, Raul 'Fernandes, tMario de Paula, Tei
~eira· :S.randão. Herculano •Cesa!', ·Silveira Brum, João Penido. 
José Bonífacio. Landulnho de Itfaga,lhães. Antero Botcl•ho, Ho
noral.o Alves, ltf;morl Fulgencio, Raul ·Cardosd, SaHes Junior, 
oCin-eínato Braga, .José Roberto, Alberto Sarmento, Prudente 
<le Morae~ Filho, E!oy -Ghaves, Jos6 Lobo. ~João d'e 'Faria, 
Sa<npaio Yidal, Ramos Caiado. Ayrés da Silva,. Tu1Io Jayme, 
Costa ·Marques. Ot.toni Maciel, Luiz Xavier, Luiz Bartho
lomeu. Abdon Baptista, Pereira de Oliveira, Gomereindo Ri
JJas, Evaristo Amara:!, Augusto' Pestana, Alcides Maya., Na.
buco de Gouvêa, Flõres da Cunha e .Barbosa Gonçalves (99;·. 

ORDEM DO DIA 

o Sr. Presidente - A li~ta de presença. accusa, o campa~ 
t-eoimento de '11-1 Srs. Deputados. 

Vae-se proceder tis votações das materias constantes da 
.ordem do dia. 

Peço aos nobre:s l)e.pulados que ooou·Dem suas cadeiras. 
!(P01lsa.) 

Conti~uacã.o da voLação do pro.ieclo · n. 251 C, -de :1920, 
orçamento a ·Receita Geral da Rcpuh!ka, Dara. ~ exercicio de 
':1921; com ·parecer da Commissão de Finanças sobre _as emen

.l:làs apresentadas (emondn, n. 25 do plenario e segt.uutes) (~· 
i;.ij.scussã~) • · 
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ORÇAMENTO D.A' !RECEITA 

O Sr; Presidente- Vou 'subriwttcr. a votos a -seguinte 
émcnàa .cuja :votação ficou interrompida na sessão diurna do 
hoje:. . · · ·. · · ·· · 

N. 25 

Jâ adqui~u 'fÓr.os de axioma o col!ossal prejui7.0 rtUC'\ () 
Tl1esouro :Na_cional soffrc com o noto rio desvio de sun.s t'lm. 
das pela acção criminosa do contrabando. Ao ·lado dn in.qnr-' 
ficiencia. da. fiscalizacã.o, a facilidade com que o lFisco rwr·
mitte aos contra.band.istas · a sonegação do imposto. Dn~.'~<\ 
Dermi-ssão· ·nenhuma se rcvola m:.üs detrimentosa aos int.m·e,;
ses do Thesouro do que a conferencia dos despachos !;ohr·e 
agua de inHammaveis e corrosivos de imporla~-ão ú!ltrrur
geira, n·ão só .:Porque a_s eruprezas que gosam <lcl>sa regalia 
os transportam nos -seus proprios ·navios, mas tamlwm n~ 
clescal'regam nas suas propria.s installacões; situadas em local 
dista.nte e fóra da efficicnte :Cistalização da Alandega. Es::a. 
regalia está em flagrante -contradiecão com o prjncipio gcmll 
cqnsagrado no art. 3-82, § 2° da Nova .Consolidação -das .LI)is 
da -Alfan<lega, ·in . v e~· bis : . L 

i 
<1: ••• a,s mercadorias, confofrne SUa natureza Oll .<;~l'UO lo ttn 

despachadas ou jrão para arrnazens ou trapiches alfandeg~l
dos, para esse fim cspecíalmcnt.c destinados, ma.s nã.o llCII:n "g 
dos p1'oprios donos • •. » 

De_ referencia ao perigo que correria. o deposito rlc in
flammaveis em promíscúidade r.:om outros generos, a mesmn 
.Consolidação abre uma excepcão pa,ra os inflamma.vci::~ 4' n : ~ 
r,ol"'formidado dos regulamentos poliociaes, a que nlhtrlc \) 
aJ;t. :192, mas pa.rà · 

· 'lQ1tando nilo lt.oja dejJosito · 2)toprío, 

-segundo os termos inso.Phismaveis <lo n • . :1 õo cit.n,do ~ en do 
art: 382. · · · 

·Ora, entre nós, ha -deposito proprio de coract.cr nfl'ir.l;d. 
que é o trapiche alfandegado da ilba do. Ca,jú, cstahl'lt•,·itl~t 
com . licença e a:pprovacáo do 'Ministerio da Fa7.endn. flnr-l.i
nado e applicado ao mesmo fim que o_ sent-repo;tos puht it·"~ . 
. (.Art. 197 <la Nova. Consolidação; art. zo do decreto n. :1.!!17, 
de 31 de dezembro de '1863 .) Nesse trapi che 'lla, t' a nlfandi'J.m 
eleve saber e póóe verifica:r, armaz.en-s com 'ca.pat'innde p rtr'IL 
grande -deposito de infla:mma.veis, sem contacto com ou tr·11~ 
mercadorias, corno requer o a:rt. 217 da Nova Consolidncitn. t! 

que comporta_m cerca de quinhentas mil caL~as de ga1.olirw. 
LI\. á.rea d~sses armaz.ens satisfaz plenamente as exigcncin:'l f)11 

capacidade :par a o deposit-o,. que nunca at.ti!fgirá a 500 rnil 
c~ixas. ·visto como a .respectiva irnportacão annual or·on lflll' um milhão e duzentas. mil. . 
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-Ent-rei nessa iudagat;ão r:: tive necessidade de wnhccer 
estes pormc~ores, pçn·quu cau.saram..::me ju:;t.a est.ra.nheza os 
i.ermos ~acor~1cos. e lUl\H'occde~t<!:< ~:.l)m que o cutão Relator 
da ReoeJta tu_Jmmou a mol.'<~,lladt'l:a emenda. nm 1917 aprt!
scntndo. pelo 1\lu::.tr(\ l>eputado .Juvunal Ltnnart,ine c que ora 
t·enovo, . com a :segurança. anled\I:.H1a. th:~ ·fcliY. cxito, La.c5 -o:; 
e~clamcnncntus que põem ~.~vidcrrte a iudeclina!Jilidadc de sua 
adopçõ.o. 

Reatando us considcraçóe,; feif..o.,.;. nã.o é d~mais assi:;nalal" 
que as emprez<ls estrangeiras, Standai'll !Oil', Augro Petroleo 
l\-1exico.n e Texas Company, assim rJJ·otegidas. como úeixci de
mOtl.:;tradG, -com a.s ar·ma:; que contra. os ·::cus ·.proprios ín
les-osses lhes tom concedido o fisco. de~l'ruc!am uma. situação 
)>rh-ilegiada e excepcionaL :Esta situação. altamente nociva 
ao fisco. at.tenta tambem contra a liberdade de commcrciQ, 
lJorquc <lifriculta c 1>óúe excluir sinão e:mluc a conc-urrencia 1 

ncf>Se ramo, de que a.s ·r~fllridas cmpl'c:t.as possuem o mono
Iwlio, que lhe;; uutorgu o fisco, até mesmo e ptincipalmente 
contra o fisco! · 

Ainda está .. reccn!.e -pa,ra S{\l' f.\5(}uccido f) ruidoso processo 
ju<l!ciario contra Goncalvcs Campos & Comp., que contraban
{leavaro nos dest>achos .sobre agua.. sem a-bono dos 1:-reditos da 
fiscaliz.a~ão aduaneira. Pt·ova<la. a. fraude, eondenmados os 
c.rmtrabandisi.as, que, convém acçentuar. até então tidos '!. ha
. ·v idos como acima de qualquer suspclla, eonLinuam. a def"-
11Cito de tudo, os despacho;; sobr~ a,gua c nó\s :u-riscadas con-
dições que ·venlw de· expô r I . . 

Demais. o administraclOl' tio tl'apicht~ nlfaHdegado, 1icl 
aeposí tario nos termos do Codigo :Cumm~.l'cial, equivale a um 
:i'unrclov.:lFio cia Alfandeg-a, corn prt!dict~.do::; ;; r(•soonsabili
<lades .que o revestem de fé publica ú obri.ll'ttdo a ler ullla es
cl'ipta offieíal, com todos .os requisitos de authcnticidade • 

.Por que pois. preferir á dup-la fisca1izacão a, fiscalizacãn 
siinplcs e inef'ficiente. quaúdo na ;pluralidade <h1. i.scalização 
se encontram até os obices á. fraqueza humana.~ <.:omo recusa,r, 
a dupla fiscaliz.ação, maximé quando nesta fist:aljzação dupla 
cslá a.ssociado ao interesse do ·l:lS1:o o :proprio . interesse d(} 
administrador do trapiche? · 

i!i. nossa. fisr.:alização 6. peJo rncno;;, dcl'icienLc. Sim, defi
cümté, pelo menos . Vem de n.wld~ t~:~embrar a. respostu, de :um 
a·ltQ. funccionario fiseal, que, . interrogado sobl'e se achava 
;justo -ou· não a medida dos despach():i- -sobre agua, assim se 
cXJ)rimira: 4:A.inda que 'Dudc,s.se. e.suw convencido da conve
niencia dessa medida, receiaria defendei-a para não ICOmpro
_mctter a minha honol'abiliclndc nn a;poio de interesses pes-
~oacs inconfessavei.s... · 

O -jisco 0<1<J I deve confiar .<In mais e .S<J âe\.·e confia.r a ti: 
l:lnde a desconfian~a se1·ja <le todo injustifiea.vel •. 

Neste cas-o -dos <lespa.cllos sobr;e agua, im:põc-se a; descon
'fianca e não · ha razão que ~ttcnue a prejudicial confiança dG 
que gosam as referidas em-prezas. :U:w exemplo recentiss_imo 
Hlu~t~a ~ ças_o. .. E~sa.s empx:ezas __ :Sabem que o_ imposto. :fe~erat 
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é unifo:r:me para o paiz inteiro. No em tanto, o oleo .:!e pe
tr· oi eo por ellas importado paga.va aqui dois por !Cento (2 o/o), 
apenas, sobre o valor de vinte mil réis (20$) .'l}Or tonelada,. 
·quando deveria pagar dois por eento (2 % J so.bre o valo~ 
commercial, o quê. · quer dizel:' que na.· Alfandega. desta Ca~ 
pital pagava seis vezes men(}s do que o imposto legal qua. 
devia pagar. . · · · 

Em outras alfandegãs nos iEstados, onde duas dessas ém .. 
prezas teem succursaes, o mesmissimo oleo de petroleo po~ 
todas importado paga.va. o imposto regular e previsto no. 
art. 561., da Nova Consolidação, ísto é, seis vezes mais dQ que 
o cobrado ·na Alfandega desta Capita·l~ 

E essas em.Preza,s nunca reclamaran1 contra. a. enorme 
desigualdade da cobrança. 

Porque não 9 reclamaram? Por uma simples razão. A:. 
grande importação faz-se para ~ui e a reclamação . ser-lhes.
hia damri.osa. e damnos só o Thesouro do Brasil p6de accarre~ 
tar • .Ora, pergunto eu: ha ingenuo que vacille m~, má f e 
que este ·<Caso revela na sua urystalina flag:rancia? E' possi
vel. Neste ~asO', vem a proposito 'l)ôr-lhe sob os ol'hos myope~ 
que a differenca. sonegada. e a ser restituida, Só e tão só
mente D6 imposto do· oleo importado por essas emprezas~ 
s6he a milhares de contos de réis. 

10ra, tomando_ por base o- cónhecido que, no caso é a 
fraude apanhada em fla.e,"TantetJna impQrtacão do oleo <le pe
troleo, ha uma presumpcão irretoi~quivel de que no desconhe ... 
cido, ((importação dos corrosiv.os e inflammaveís despa~hados 
sobre agu~ e desca.rrega<los pa.ra os armazens. que, como os. 
navios, são de pr-opriedade dos felizes importadores, QS pre
juízos do Thesouro Nacional devem subir a 'dezenas de mi ... 
lhares -de contos de réis. 

Chega s. opportunidade. ·de investigar e conhecer o fwida.
mento em que se eooudou o.· então Relator da Receita pa.ra 
arxastar a Commissão ·de ffi'inanças a rejeita,r a. salut~ 
emenda, agora renovada e ampl ia.<la. · -
, .Custa a. crer, mas está escripto: ~A emenda revoga regv,
lamento8 OJJ.uaneiros ern 'IJ-i.gor. A Com missão· não · acceita a 
emend~!l · ·· 

Ao contrario do que allega o la<Jonico e singular argu~ 
mento do ex-Relator, a J}erebrina. éoncessã.o dos. despachos na 
!órma referida é que se contrapõe a honestas probibiçõe~· dos 
:regulamentos aduaneiros, nas. partes que já citei. Mas, dada. à 
ne(}essidaàe de revogar ·regulamentos aduaneiros, não atino 
com a razão .desse· fetiohismo regulamentar que chega. ao ex ... 
tremo suspeito de recusar· uma medida saneadora, para. dei
xar intacto e intangível um regulamento que, em eertos casos, 
póde ser suspenso:· por simples portaria. d.o. íns·pooto»! . 

Revogam~se Ie1s e . decretos, transformam-se regmu~m~ 
políticO!;., reforma-se constituitõ_es, a1tera:-se a situação geo
graphica. do mundo, e só .. ~ não se póde modificar um regu~ 
lamento de · ea.racter ttansitorio, ainda que e:sta modificação: 
reP.re_sent:e a. defe§.a bone~~ dº ±_hesº'urº Na.ci~n~J ~ntra ~~ 
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fraudes em que se privilegiou a supremada · ostentosa. do 
estrangeiro! · .i 

De outro lad<!, os negocianll!s btn.síleiros, Lambem impor
tadores de corros1vos e inf'lammaveis, sujeitos á dupla fis.ca
lízacão. ·Cumprindo. a lei, recolhem as suas mercadorias aos 
armazens dos tr9J)iches alfandegados e pagam ·a taxa respc..; 
ctiva., prefixada na tabella oi'ficial, approvada pelo Ministro: 
da Fazenda. t 

De outro .lado, a.cima ·dos domínios t.!a lei, as IJOderosas 
companhias estr_angeiras, eonsideradas <Um estado> no Es..: 
tad_o~. sem a dupla fiscalizacão ou-~elhor sem fiscalização al~ 
guma, tal a ineffi.ciente formalidade que · .se apparcnta nos 
seus _proprios navios e para os seus proprios armazens! ! 

Mas, não é só aos brasileiros que cumpre respeitar e obc
clecer aas leis do Brasil. Desse dever não podêm licita e im
tmnemente se exceptuae os estrans·eiros. A honestidade do 
fisco repellc essa. excepc~o. Odienta para o commercio. ho ... 
nesto e ruinosa para o Thesouro, ella crêa um regimen des
igua:l e faculta o contrabando_ 

E ' , pois, contra esta anomalia, duplamente immora.J, qu~ 
.offercço a emerrda in1'rn, na qual alé rnde medidas de defesa. 
do fisco e da deesa -tia. liberdade do eommereio, outras ha 
llc notorias vantagens para a União. 

Art. F~cam probibidos r;s despachos sobre agua parà 
o_:; gcncros inflammaveis e corrosivos, de procedencia. estt·an
.~,;eira, que passarão a Ler conferencia nos trapi~hcs alfande
gados, onde serão depositados. 

§ 1.0 10aberá ao Govemo vinte ;por cenLo da renda bru~ 
das armazenagens arrecadadas nos referidos trapiches com 
aquelles generos. · 

§ 2,.0 Salvo a, taxa de capatazia, caberá mais ao Governo 
a armazenagem· grat.u i ta do;. mesmos generos que importa~ 
para o ~ervico publico . 

. -§ · 3.0 Para fisca-lização c :·arr·eca.dacão àa percent,agem dê 
vinte por cento. o inspcctor da alfandega designará dentre os 
funcci-onarios de 2~ entraucia um fiscal , que terá a gra.tifiea:... 
t.:ão mensal de quinhentos mil réis, paga. pelos conccssíonarios 
dos tl:apiches e pelos mesmos recolhida aos cofres do The~ 
souro Nacional, adia.n!.adameute, de seis em seis mezcs. 

Sala das sessões, 22 de novembr-o de 1920. ~ A1·lind~ 
~coni. ; 

O Sr. Presidente - · A esta· emenda a. 9otomissão offe
receu a seguinte 

RME!'<DA. SUBSTiTUTIVA 

10:, despachos sobre agua para infla;r!lmaveis e ~rrosivô~ 
ficarão prohibidos 110 porto desta Cap1ta:l c p~s~rao a ~ . 
conferencia nos trapiches_ alfa.nd~gados . ·onde -eera!' deposl
tadas desde que ·sejam creados e mstallados no refer1do porto~ 
pelo menos !'Dais tres trapi-ches alfandeg~dos, par~ o. fun Óli! 
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deposito de íae:S Ge·ncros, além 'do que ora ~xfste na lUia d~ 
caju . 

.Approvado o referido substitutivo <ia Commissão •. 

O Sr. Mauricio de Là.cerda (pela ordem)' requer :a; veri-
fical)ão da votaçoo. · . · · 

Procedendo-se i't ·v<wil'ícação de votação, reconhece-se 
terem votado a faYor 97 ·Srs •. Deputados c contra nenhum; 
t0tai: ~7. . · 

. O Sr. Presidente - ~ãLI l1a numer:o ... ::V'ae.:.se proceder~ ,.á 
~chamada,. · ··. 

D Sr. 'Annilial Toledo ·(•3.;· Sccr'eta:rio, .seJ'Vi1ldo de -.t~)~ }WO
.ccde á chamada:dos Srs. Deputados. 

Feita a. chamada. verifica-se terem se ausentado o~ 81'8 ,. 
Rcrminio Ba1·roso, Elpidiú de ·Mesquita., <Nicanor Nascimento, 
3lanoel Reis, Mauricio de Lacerna; 1Francisco Va:Hadares, Pal
meira Ripper, Severiano l\Iarques, Pereira Leite e EugcnW 
~Iüller. 

O Sr. Presidente - •Ilesponder:ül1 (i chama.da tOZ Srs._. 
Dop-qtados. -

Não· ha numero para se prosegui~ nas votações.: 
J>assa-·so ás 'ma terias em uiscussão. 
Discussão unica do proj ecto n. 525 D c emen,da. do Se

nado) , estabelecendo condições em que o alistado eleitor J)O-
derã ser excluído ·do alistamentf..o. · 

Encermda e adiada. a vota~ão •. 
Discussão unica do pr.ojf.)cto n. 668 B, '(eh1endas d<l Se .. 

nado), pr.ovidenciando sobre a divisão de sec~ões eleitontc.~ 
no Districto · Federal. ' · · 

Encerrada e âdiada a votação ·1 

O Sr. Presidente - •Esgotadas as· .matedfis :em discussão·, 
you levan~m: a. sessão, designando para amanhã a segtiint'9 

'ORDID>l. 00 DIK 

~ohtiriuacão da: votação, do J)rojecto· n·. 25•1 :C, de 1920. 
:t>roando a Receita Geral da Rep.ublica, :Para o exercício de 
'1921; c.o.m parecer da Commissão de Finan-ças sobre as emen
das apresentadas . (emenda n.. 25 do :plenario e seguintes): 
!(3 .. discussão); .. • 
· :Votação das emenâas do S~nacto· ao 'projecto n:.: 105 C, 
de i 920. da Camara, fixando as despezas do Ministerio das Re-

' bcões \E:X.teriores para 1,921; com J:)arecer · ~a Cammissão dr, 
Financas ·sobre as emendas (vide projecto n. 105 D, de 1920): 
[(discussão u.ojca) ;; · 
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SESSÃO, EM 24 DE DEZ.EMBrtO DE 1920 :· 

'Yotaçúo das emendas rejeif.ada.s .pelo Senado, ao pz·ojecLIJ 
n. 535 C, de -1920, estabelecendo as condicões í!lTI que ü ci
dadão alistaào eleitor poderá ~er excluído do alistamento; com 
pal'Ct:~r da Commissão de Constituição e .Just.ica sobre as 
emeJ!clas ·~a Camaai· (vidl! Pl't.\,jecl~ n. '>25 D, tk Hl:?-0) \r11s
cussao umca); 

Votação da emenda ~ubstituliva Jo ;Senadu ao pmjooto 
n. 668, de 19920, da Ca.mara, Pl'oviderreiaudo sobre a divisãrJ 
da:3 secções cleitoraes no Districto Federal; com ).Jareccl' fa
Yorayet da Commissão de Constituição c .TusLiça (vide pro
jecto n. 558 B, de 1920,! di8cuss~o unica) ; 

Vot.a.\ião do rn·ojecto n. ;Jgg c, de 1920, esLnbclceendo as 
t:-nndicões a que se devem submetter o:> est,rangeiros residen
tes no Brasil .para o Jim de obterem titulo de naturalização; 
com })arcccr da Cotnmissão d!l Constituicão. o Justi\:a sob1·c 
as emendas apresentl>.das e sub-emendas da .mesma Com-
missão (3" discussão); · 

Votação do projecl.o n. 640 A, de 1.91"20, do Senado, abdndo 
'·' credito de 40 :Gl~$, para. pag:amcnto á Con:federa~ã.o Brasi
leirra de Desportos, da quantia por ella adeanta.da para as 
Olympiadas de Antuerpia; com parecer f"avoravel da Commis
:;ão de Finanças (2"' discussão); 

Votação do requerimento do Sr. Mauricio de Lacerda so-· 
b1·e oprojecto n. 710, de 1920, reformando a lei de prom~ 
~·üe;; no Exercito (2" discussão); 

Votação do projecto h. 709, de 1920, mandartdo conta~ 
f:eulpo de servi~o, para o effeito de melhoria de. reforma, aOi 
i• tenente maohinista. reformado da Armada; Henriqu~ Paulo 
Fernandes; com substitutivo da Commissão de ]'inan~s (2'" 
.Jiiscussão) ; · "'·· · ; ; 

VotaQão d'o pt~ojecto n. 70S, de 1rt20, a:briudo o credito 
de 4.803 :&4'5'$062, para pagamento do euc:argos assumidos 
~1ara. inst.aHação de fabrica de sóda c:ausLica; com votos em 
separado dos Srs. Octavio Rocha e .Tosino de Araujo (;2~ dis-
cussão j ; · 

Votaçüo elo projecto n. -l.!H A de 1920. autorizando a 
promoção ao posto ele segundos tenentes dos trcs sub-ajudan
tes machinistas qúe não comPletaram o tempo e:s:igido pela 
lei n. 3.6:34, de 1:9:18; com parecer das Commissões de Mari
nha c Guerra o de Finanças, opinando para que seja dest.a
e.ada a emenda apresentada (vide projecto n. 449 B, de 1920) 
(3• discussão); 

Votac.ãp do pro,iccto n. 6íl, de : :,,20. abrindo o credito 
e:;pp.cial de 5:~ ::;/2$~1:!7, pa.ra pagamento a 'R.<Jmualdo de Souza 
Mello; C!)m parecer da Commissão de Financas, opinando pot~ 
que seja destacada a emenda apresentada {vide projecto nu
mero 67! A, de 1'920 ( (2• discussão); 

C.-VoL XV. 
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Vo'tação do projecto :o.. 705, d~ 1820 ·(J'edaoão da emcodl 
~pprovada e destacada do "J)rojecto n. 596, de 1920), abriild11 
o credito de -íOO :000$, para pagamento do pedido da Asso
ciação Commercial da Bahia (discussão especial); 

:votação do projeclo n. 456 A, de 1920, mandando revigo
rar o credito ;1berto pelo decr€Lo n . .i3. õ4i, de 191•9; com pa
recer favoravel da Commissão de 'Finan~as ( 1• discussão).; 

Votação do projncto n. 167 A, de 1'920, elevando o nu
mero de medicos da Assistencia a A1ienados; com parecer fa
voravel das Commissões e Saude Publica e de Finanças (1• 
discussão); 

Votação do projecto n. 273 A, de 1920, creando o litulu 
de professor' adjunto nos Iustitutás de Ensino Superior; com 
substitutivo da :Commissão de Instruccão Publica (-1" dis
cussão) ; 

Vota~ão do· projelto n. 889, de 1~20, abrindo o credito 
cs[}eoial de 22:900$, .para pagamento ·a Vivente dos SanLos 
c_aneco & Comp. (2' discussão); 

Vota<;ão do ·IJrojecto n. 714, de i920, abrindo o credito 
süpplementar de i 50:000$, ouro, . a verba · i·e do or~amenf.o 
do l\'linislerio das Relações Exteriores (2' discussão); 

Votacão do projecto n. 678 A, de i920, concedendo fran
quias pos!.al, ~legraphica e tcleg-raphiea, nas línhas offiçíaes, 
aos membros das Mesas das duas Casas do Congresso, Presi
dentes de suas respectivas Commíss?es e directores de suas 
~êspect.ivas Secretarias; c.om parecer favoravel da Commissão 
.de Finanças e s.ubst.itutivo da de Policia (1" disoussão) ; 

Votacão do projecto n. 660 A., de 1.920, mandando oon
·struir um edificio para os Telegraphos na capital da Bahia; 
eom J?arecer e· emendas da Commissão de Financas (1• dis~ 
cussão); 

Votar_..ão do projccto n. 713, de Hl20, abrindo os creditas 
supplemerJtares de 1.3:289$8-90, e de 6:235$8-20 a con.sign::~
ções do Hospital S. Sebastião (2" discussão);. 

Votação dó projecto n. 707, de 1920, abríndo o credito 
de -90 :000$, supplcmentar á. verba de ;23• do orçamento vigc1üc 
do 1\finisterio da Fazenda (2" discussão); 

,Votação do projecto n.G83, de 1920, abrindo o creuiln 
àe if.í :655$228, Rupplementar á verba 16• do orç;ilmeulo \"i
gente do Ministerio da Guerra (3' discussão); 

Votação do projcci.o n. 57:5 O de 1920, abrindo o credito 
de 11 :8008, para construcção (lc uma linha teleg-rapbica cn· 
(}laudio e a villa ele Santa Thcrcza (3• discussão); 

Vot;lc;.ão do projecto n. 649·A. 1920, declarando de 
utilidade pnblica a Associa~5.o Commercial do Rio de Janeiro; 
com parecer favoravel da Commissã.o de Constituicão e Jus
~iQa (i•discus~ã()); 
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·. . Vo{a~ão do projcclo n. H8·, de' 1920; Codigo ue Cont•
hilichtd·P. Pul;llica.: com parecer das Comrnissõcs !E:special · u11 
Contabilidade Publica. e da de Finançali sobre as Qme]ldas 
(3• discussão) ; 

. Votaç;ão das emendas do '&enado, ao proj ecw da Cll
mara, n. 110 C, de '91!:1. l'eorgauiiando o quadro de funccio
JTar-ios civis do Ar·sena! de Marinha; com parecer favo ravel da 
Commissão de Finanças ás referirias emendas \Vide projc~to 
n: 75ã. de i92f)) (discussão unica) ; 

Vot.acão do projccto n. 243 A, c.le 1!}20. autorizando a 
cnnstrucção de um eúificio paT'a o~ Telegraplws, Coneios ;i 
Co1!ectoria Federal de Barbacena; com paT·ecer da Commi~
são de Finanç:,:Ls sobre as emenclas apresentadas (vide ' pt·o
JCcto n. 243 B , de i920) (.2• discussão ) ; 

VoLa\ãO do projt>cto n. 75-i , de 1~20, abrincl.'l o cre
dito especial de 3 :236-$557, .par-a pagamento ele vencimento ~; 
ao D1·. Carlos Affonso Chagas ('2' discussão); · · 

Vo.tac;ão do .projnct.o n. 757. sJo 19:20, abrindo o cre
dito e~pecial de 27 :6>:5G$ i38. para pagamento a Ram it·o Tei
).Cira da ·Rocha (2• discussão); 

Volat;ão do projecto n. 7 Irl!l·. de 19~0 abrindo o rre
di!(\ de 101:665$3200 pat·a pagamento dc.g-rat.ilica<;ào aos auxi
liare~ de escript.a da Imprensa .Nacional (2• discussão) ; 

Vot.ação do projeclo n . i50, de :19ZO. obTindo o crctlil.o 
d!} 62 :016~17. para pagamenl.o aos lleràcir~ de Sevcró . de 
~ouza Coelho (2• cliscussãl)) ; . 

Votacão do projeclo · n. 605 A. de 1920. · nrovidcnci~u
(],) snbt·.e o modo de pagamento das consi;;na~,;õcs ·dos fnncciab 
nados publicos; com emenda da Commiss5.o de F inanl:li.S 
(1• discussão) ; . 

Votaçãr• do projectr1 · n. 75! de· 1U20. concedC'nd0 á 
vh1va e filhos menores de Rarmundo de Farias Brito a pen
s;to de 300$ mcn;;o.C's; com sub:::.tílulivo da Cornmjssão d~ 
nanras ( P discussão); · · 

Vo[,ação do !Hl.rcccr n. '>7, de Hl:20, r·cjciland(') a ind\ca
!:fi•J n. 7, de i920, com o voto elll :=;cparado do Sr. Pruden ~c de 
l'lloraes, couclnindo por urn projec~o. precedendo a vo taçãoo do 
requerimento do Sr . . Celso Bayma. (discussão unica}; 

Votação da nmenda mantida pelo · ScnadQ ao pr.o
.iecto n. 611, de 19Hl, da Câmara. fixando a a.l c.ada dos juizes 
j'cdcrac;; ; com parecer da Commissão de Constittl ição e Jus
Ur.a. contrario a emenda do Senadn, n. 25, qtJe esta · Ca~8. d~!i~ 
Cnngresso man teve pnr don~ tcre,:o;; de vot.os; voto ·em sepa
rado dos Srf". ·.José? B onifacio e AJ'Iittdo Leoni; eparecer da 
Commis.sãn de Finanças favoravcl á m esma emenda n. 25, 
P!'Ocedettdo a vota~;ão do requerimento do S~. !Eipidio de .Yies~ 
quita (vide projecto n: 69~. de 1920) (discussão unica) ; 
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são de 300~ mensaes· com su~stittltivo da Commissão de iFi
nança9; 

Cont-inU:acão da discussão unica. do parecer r,. 57, .:e 
:1920, rejeitando a indicação u. 7, de -1920, coro voto em se
parado .do Sr. Prudente de JV!oraes, conc-luindo por um J)rú-
jecto (vid~ ítulieaçfio n. 7, .de 1920); · 

Discussão uniea. da emenda mantida. -pelo Sena.do ao pru
.iecto n. 6:11, de 19HJ, da Camara, fixando a alçada dos juizes 
federacs; com par·ecer da t:ommissão de Constituição. e Jus
tiça contrario :i cmcnd.a do SDnado, n. 25. que esta Casa do 
.CongTC!':SO ma.nte:ve por dous tN'Ç0S Ó'e votos; YOtos !?nl sepa
!':lCO dos Srs. Jose Bonifaeio f) _\.rlindo .Leoni; e parecei" da 
f~ommissão de Finan<.;as favoravel á mesma ementia n. 25. 

· (vide projec~ n. 694, <.le 1920). 

Levanta-se a sessão ús 23 horas e 45 minutos. 

}
.~ : 
174' SES~.W E..'I 2~ DE DEZEMBRO 

P!\ESlD&'<CL DOS SI\S. BUENO BRAl\:DÃO, PRESIDENTE,. E JUVENAL 
L.-\MARTINE, 2° SECRETAAIO 

.A's -13 ·lwra.s, comparecem os Srs. Bueno Brandão, _An
drade Bezerra, Juvenal Lamartiue, Octacilío de Albuquerque, 
Prado -Lopes, 1Cunha. :\{achado, Luiz Domingues, Agripino 
Azevedo, Rodrigues ::VIachado, Armando ·Burlamaqui, Thoma~ 
RodrigUes, Vicente Saboya, Osorio de Paiva, \José Augusto, 
Cunha Lima. Austregesilo, _o\.rista.rcho Lopes, Seabra Filho, 
José Maria, ~ul. Alves, Elpidio de :Mesquita, Rodrigues Lima, 
Eugenio Tourinho, l.Vlanoel Monjardim, Mendes Tavares, Raul 
Barroso, Teixeira Brandão, José GonçalYes, Augusto de Lima. 
A!bertino Drummond, JIIa,tta :}!achado, Francisco VaUa-da.res, 
Amel'ico Lopes, Senna. Figueiredo, Zoroaslro Alvarenga, La
mr~uníer Godufrcdo, 1Fausto Fenal. ~Im·eíra. -·Brandão. Raul 
•Sá, •F1•anciseo Paoliclo. Jayme Go'mc~. "tdgarao da Cunha, 
·Carlos Garein, Barros Penteado. ·)larcolino Barr(}Lo, Eloy Cha
ves. Veiga. Mü1anda. Palmeira Rip·per, Jos.é Lobo, RO'd1·iguc!; 
Alves Filho. Carlos de Campos. Arnolfo .Azevedo, Olegario 
Pinto, Severi&.no )!arqués. Pereira Leite, Luiz Barf:holomeu, 
:Eugenio Müller, Alvai·o Baptista, Gomercindo Ribas. ~Iar~~al 
de Escobar, Dom.ingos Mascaren'has e Joaquim Osorío (62). 

O Sr. Presidente - A lista. de presença accusa. n r.om
:parcciUlcnto tlc G2 Srs. Deputado~. 

Abre-se a se~são. 

O Sr. Juvenal Lamartine (!• Secretru•io)· proeede :i. lm
tura da a:cta da sússiio nncturna :mt~>~·~entf'. · ... a. qual B, sem 
'Observacões, appr(rva~a.. · 

{', _, Vol. XY. n 
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O Sr. Presidente - .Passa-se á leitura do expediente. 

O Sr. Andrade Bezerra (1• Secretario) :procede ã leitura. 
do seguinte 

EXPEDIENTE 

IOfficios :: 
Do .rMinisterio odos Negocios da 1F·azeada, de 23 do cor

rente, enviando as· seguintes 

INFORMAÇÕES 

Sr. 1 • Secretario da (lamara dos Deputa,<l.os - Atten
dendo ao pedido feito no off.icio n . . 947·, de 13 .de ·n()vembro 
p'i-oximo passado. tenho a honra ·de l'CJnP.ttPr a "\;:i. Ex. o in
cluso processo de montepio de D. Deolinda Clati.dina So~;·•· 
Guimarães, viuva. do mandador do Arsenal de G~rra da Ba-
hia, Paulo Teixeira Guimarães. . . . '\ 

Reitero a V. ~x. os meus protestos de elevil~'la estima e 
· mui;. distinca consideração. ,_ Homero Baptista. -- à ' quem 

fez a requisição. · .. ;. : .. 
Dois <lo Ministerio da Guerra, <le 22 do corrente, en-

via,ndo as seguintes · 

MÊNSAGENS 
" ) . , . , . ~ -

. · :srrr.: Merilbrcrs det Oonitesso Nâoiónal Tránsmitt indo-
vos'· a>exposição . .en1 que o Ministr o de Estado· ·da Guerra trata 
da: necessidade da abertura do · cred"ito cspeciai. dé ·15 :OOD$000, 
para pa,gamento, de) -de· janéiro ulti.Ino a · 31 âo corrente, do.s 
veriCi$ei1tos· a. que tem direito o hrueharel João Euphrasio 
Guí6 · d~ ;Souza,· por estar . éxercendo. interinamente as funcções 
d'e' 'auditor ô'e , guerra da: 6• Região Militar, .peço.-vos digneis 
hãbilitar ·.o Govêrn<>-a. abrir o dito credito . 

! : • . . ! • .'. . 

:-" "Rio de Janeiro, 2'.2 de dezembro de 1920. - Epitacio 
Pess~a. 

-Srs. ·Membros do C<lngresso ~aciona! - Trarisrn1 U.indC1 
a exposição que me .foi apresentada pelo Ministro de E~tadl) 
da Guerra. relativa á abertura do credito de 7. HH : iG6B~M. 
-suppleme'ntar á verba 9• - Soldos, etapas e ~atificaçõc~ de 
praças rll"l pret -:-- do orca.mento do respectiv~ Ministerio. para 
o actual".cxercicio. rogo-vos digneis .habilitar o Governo com 
o r~erido credito. 

. •: 
Rio de .Janeiro: 22 de dezembro de 1920. - E71itocio 

Pessóa. - _A' Commissão de Finanças. 
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E' lido e fica sobre a mesa até ulterior delibel'a,ção um 
1Jl'Oj ecto · do· ~-r . . Odilon de An-drade. 

O Sr . Pr~sidente - Está finda a leitura do e~ediente •. 

O Sr. Matta Machado ·- Sr. Presidente, nosso organisro~ 
social :se reompõe · de oabeca e · cerebro hypertrô.phiados ·em 

·curpo flacido, de arterias frouxas, de sangue a,nem.ico e cir
cu1açã(1 apathica; a.límentando-se de impostos cruciantes, em
prestimos imprudentes e emissões desordenadas de papel, e 
~cndo uma cultura da" Europa. no sólo patrio,-. cu ida demais 
nos fados, negocios, :problemas e casos <l.o velho mundo, e, 
por isso, -de si quasi não trata e eom seus destinos pouco 
se · preoccupa.. · . 

Entretanto, Sr . Presiden.te, nossa missão e nossos de
vei·es abi estão fataes ·e incoerciveís, tracados pela va,stidão 
do terr itoi'io despo-voado e ·inculto - Povoar e àgricultar, 
aurir:ultar para povoar. Eis o problema .que, superior aos 
homens e aos. partidos, dever-ia ser o guia supremo dos diri
g-entes. a. t~eoccupac;;ão tenaz dos governantes. ·Creio elle, 
Sr. Presidlm.te, tudo conspira em nossa terra.. O L\finisterio 
da A.,"ricu'itura, que deveria ser o constructor ·da nacionali
dade, é um orgão sem- funccão no apparelho adroin:ístrativo; 
condeinnado · pda .nossa forma.cão so•c-íal a uma capUi.s di
mi.n-utio maJ:ima, privado da agua e ·do fogo, delle não· bro
tam nascentes . para fecundar o tra,bal'ho nacional, nelle· não 
at·de a cha.mma s~grada ·do nosso patriotismo . . 

A instrucção, desprezando o ensino profissional, princi
palmente agrícola, que abriria á moCidade o campo vastis
sirno das riquezas naturaes, faz a obra monstruosa do urba
n ismo _. irrisão e inconsciencia em nosso paiz . Para os nio
r,..os que as escolas edúca,m, encerrando sua visão nas morbi
das ,concepcõe~ da vida urbana, a é.popeia dos bandeirantes 
c- uma lenda inverosímil e o Brasil do interior uma Costa 
d'Afrioa, desprezivel. · · 

As industrias. fictícias completam. Sr. Presidente. a obra 
ruinosa, rodeando as cidades de .falsas seducções que· roubam 
<los campos os immigrantes o at~rahem os tra,balbadores ru
raes. 11ara de parceria cultivarem o proletariado. · 

Nn Avenida, as loJas de util ida,des para um povo mo
rl,~stn r. pobre, cedem logar á$ casas sumptuosas de sedas . 
. inias. luvas e perfumes, só aocessiveis aos que se opulenta
ram com () empobrecimento g-era). aos que prosperaram á 
'-nmbra do monopolio industrial, que tornou famintos e nús 
os lares brasileiros. ' 

Nessa mistura economica, Sr . Pre~idente. não h a fir
ltt••sa nem e.-tabilidade. c os remedios que o doente implora, 
nu~ nnrox1f'mo~ da dôr - emissões, rf'..dcscontos. impostos. 
cmprl\stimos - resultarão inefficazes ou prejudicíaes. 

E assim J:ll'Oseguindo. Sr. Pre~ídente. na. ·incon!'!Ciencia 
rio" no~sos destinos, ··na ignorancia da no~sa missão naeional 
~ constructora, que o meio creou e o instincto de conservaçãO. 
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n os impõe, eonn~rgimo;; - instituições, l)en:samcut.o:;, aclos ç! 

valições - cuntr·a o p1·oblcma fundamental Üa nossa ·Patri~! 
:Povoar e agricultar. Para resolver esse ·problema seria pre~ 
ciso mudar a alma nacional pela educação e ins trucÇão pai·
tidas do ber co e d a escola; seria preciso d eixar as ocidade~ 
entregues aos seus proptios recursos, e tudo, tudo :prodiga
lizar aos campos - instrucção profissional, ensino gratuitl! 
da ~ricúltura nacional. · saneamento, credito c capitaes, c;;
tradas vicinacs, colonização nacional ·e estrangeira, . traus
_porte rapido e barato ; séria preciso tornar amena. e confot·
tavcl a vida .rural - ins truindo, hGnrando, dignificando '' 
traballw. · 

Ardua tarefa, n'lissão ·que só ns gerações suc:c.essivas po
derão · completar, a nós, Sr. Presidente, corre-nos o dever de 
contr ibuir · ... com o esforco de cada . dia pr..ra desbra~rar-l!ie o 
caminho. · 

•. 

Considerando que, ao alvorecer . do Centenario da.· Inde
pendencia, a ·quasi totalidade do povo b 1·asileiro luta e soffrt!. 
presa de acerbas difflculdades, e que, lJOr · isso,-·. não poderá 
se associa.r. festivo c <J.legrc, :ls eommcmoraçues rd!fficiaes do 
grande fe~t.o ; · _ .. :. 

··Considerando que de todas eHas a mais impropr ia será 
uma exhibiçã.o · de matct'ia~ primas. que uão podemos c não 
devemos manipular e de artefactos de industria.s exoticas, do
lorosos attcslados do c~quecimento da nossa missã o constru
~: tora; 

Considerando. q\k a mclhot• celebração do Cent.cnarin 
serã a que s ignifique. de mo<lo cal.m!. o n o;;so despcr ta,r c r c
·vcle a comprchensã.o exacta que· vamos L~ndo do dever de 
garantir c defender a honra, a indepcndencia e a in~egridarlc 
da pa,tria, poYoando c agl'icultanda seu Yastissimo t<'rritork•. 

O Congrr.s$n ~acionai <jecrcla: 
Art; .to O GO\'()J·no da União.- de accõrdo com o,; dt•;; 

E stados, iniciará n ;.:t·ande culonização nacional c estrang(~iru . 
~,J ara; realizar. t.h~ mnd11 int('llSO c sy;;ternalicr_t, o p o\'oamenl4.' l ' 

agriculturacão do solo vatrin. 
Art. .2.u Em todos os Estado;; <.'m que os r cspcctivM , ,,_ 

\'ernos entregarem terras araveis c irrigaveis. serão e~tabe
lecidas ;colonia~ de nacionacs c cs LT·angcir·os, fornece-ndo-lhe,: 
o Governo da ~niiio - terreno:; ::u fi'i c icntcs á lavoura ~ Jl"
quena erea~;ão. ca;,;a;;, machinas agricolas, animacs de :cu~lcio, 
sementes e alimcnta~;ão por doze mczc:;. 

At·L. 3." Os lotrs agrarios. ca;;as, a n imaes c a.ccesdul' i"~ 
r.onstituirão, dt•;;dt• Jogo, prl).pri!'!dStdl'g das familia;; qu!'! twl lt • . .; 
J•esid i rem c lr aliai'IHlrem. · 

I>aragrapho unie.o. O m~mbrn ua t•am i lia q·uc se muJa:· 
parn cidades ou .povoado-i< pcrd~ t·:í o :o:en rlir(litn P. não vn""'~i 
rrcupornl-o. 



Cà'nara dos OepliacJos · lm;:resso em 29100/2015 10:31· Página 5 de 99 

.A1·t . IJ." O GowClrno nnr>li0ar:í. nn~ iH!t'viços da grande co
lonização: 

a ) o producto integral da venda. <lns na;vios dÔ Lloyd e dos 
que: receber da Franca, para o · que fica expressamente auto-
rizado; · . 

b) a importa,nCia total do imposto de cincoenta por 
cento. q11e fiou cstaoolecido sobre o~ lucr<ij; liquidas <las in
rlu~trias fabris, que importam matcria prima. 

o 
Art. 5.0 O Governo cessará a intcrvencão e au.1:ilio parn. 

(\ .oonstrucção de cai'as na~ cidade;;; c fóra os lotes agricolas. 
na fôrma estabelecida nesta lei, á dispos~ção dos operarios 
urbauos. 

·Art. ü." :\'as c::cola;; das colonia:; só serão ·admittidas a.s 
creanca.s que ennll'czarf.'m duas tcrca~ partes das 'horas uteis 
do dia 110s trabalhos agt•íeola:; c ne\las não se furã-o exames 
nem se darão diplomas. 

Al't. 7.• 10 Governo reformará o :\línisterio {la Agricui~ 
tura. deixando nesta. Capital a <lireetoria ministerial e espa.
lltará sua acção, com carar.f.er cminent.cmcnte pratico; por 
1 o do t) :Brasil, ·no r intermcdio de di reotorias centraes, crea
das na capital dos Estaclm;. c (lf'J delegacias em todos os mu
nicípios servidos pol' estradas de ferro . 

Paragra'Pho unico. Send:O intuHo da. t•eforma postar 
.i unto ao productor um orgão de instruccão c · protecção ao 
~cu trabalho. as directorias e dele~Za;cins fornect>rão pelo c-q.sto 
aos lavradúrcs e creadores . ..:... machina>; agricolas. arames 
para. c<'rca~ e ns instrumentos c matcriaes necessarios aos 
trabalhrls pccuar ios e agrícolas. e as dP.legacias munícipaes, 
requisitarão das dire.ctorias os mc;:;trrs de agricultura e vet~
rina:ria. para ~s se:rvicos da!; fazendas. 

Ar t . 8.0 0 .;:; paes ele familias de oito filhos ou mais. quo 
r.om elles residirem nas faz~ndas e se dediear<>m ans traba
lhos pastori~ e agricolas. ficam is~ntos da::. contribuicões di
rectas· do imposto de con;;umo. terão· pa~!':e tivr~ nas estradas 
n~ ferro e· navios -da União c a dcduccão rte 20 % nos fre
Ies terrestn~s. maritimns e fluviaes. para. a. f'xoortaçãn dos 
prodnr.tos d~ suas fa7.·Cn (la:; <' importação dns objcctol: dP. seu 
n;;o e trsbalbos agro-pecuarios . ' 

Art. 9." O Governn não intcrvir:1 Arn negocios parf.icula
''r;; e nuxiliará ás cl:J.~ses product.ora!l. r..nm t.ransportl's ra
pidos <"' · baratos, . trihntaçã.n · ('{Iuitat.iva, Jibl'rda.de ampla. e 
inst.ruccão profii<Si(lnat, qur honr~. ~11'\vn n dignifiqul' o tra-
balho. . 

Art.. i o. Revogam-si'J a:- rlisposi()llrs ~m contrario . 
Sala das sessões. 2.'1 d(\ df:'zr.mbro de i 9.20. - Matia Ma

r.h.ado • 

. Sr. PrE.'.sidcntc, envianrto ú ~fl':'(\ ·o mau pro.iecto de li' i, 
:formulo ardentes i·otm; pura que o Contcnario da Jndcpen
dencia nos faça conhecer. ~mar e servir, acima dos h~men~ 
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e dos .partidos, o programma. constructor da tl.Mionalidade: 
~Povoar e agricultar. ag-ricultar para povoan.. (Muito .bem: 
muito l:!em. O orador ê vivamente. 'éumprimentado. ) . · · 

O Sr. Augusto de Lima ( ~) - Sr. Presidente, sete dias 
faltam para aue se encetR~;m nossos trabal·bos. Parece-me 
pois, impossivel que. em ·tão curto espaço de tempo, possa a 
Camar:a deliberar snbre certa ordem de medidas, e mais ainda. 
que sobre taes medidas se ma;aifeste a outra .Casa do Gon~ 
g.re8SO. ·. . . 

:Ha, porém, uma proposir;ão de lei que ElSt:l ha mais de 
tres mezes, sujeita ao conhecimento da Commissão de IFinan
~as, sol)rc a qual foL desta mesma tribuna.. reclamada: com 
·urgencia a sua attenção. visto C{}rno do seu retardamento re
sultaria prejuiro incalcu1avcl pa.ra as pessoas a quem dP
perto ia affectar, uma circumstanc.ia extraordiriaria., ·de{ern'li-
nada · . por um a ordem do Governo , · 

ltefirq-me ao projecto· que autorizava o Governo a rea
lizar uma {,)pera.ção de credito para_ emprestar aos· empre
gados da Estrada de Ferro Oeste de C\finas o necessario ca
pital, afim de construirem as casa,s de sua.S ·habitacões. Esses 
funccionarios até pouco tempo residiam na. cidade de '8. Joãn 
d'El.,Rey, onde a vida era· barata e onde o numero de constru
ci;ões comporta;va folgadamente a TH~rmanencia de· grande nu
meto de. funccíonarios alli. Sua mudanca ·.obrigada para. uma 
cida{le onde se experime11ta a mesma crise que riesta,. a. res
peitq de. liabitat;ões; determinou na vida· destes funccionaríos, 
angustia!' par.a sahir das quaes tive a honra de offérecer á 
Cama'ra dos Deputados D pro5ecto. a que me acabo de refer-ir. 

Devo, . para resalvar a. minha responsabilidade perante os 
que me incumbiram .de traze!' :ao Poder Legislãth•o ns sm:s 
justas pretenções, relembrar qu'e · IO.'!'o depois de apt·ésentar 
(j projecto, e àe conhecer- .a quem elle linba sido distribuido 
:fiz ver- á S. EX:. qna.uto llrgia. (\ue essa matedn. fosse tra.tada e tt·a.sirla 
a debate no plenario, afim de que, antes de se encerrar a. lcgi~
Iatbra., fosse .e11e c:onvertido em lei. 

· .· Com· o cavalheirismo que o distingue, o Sr. Oscar Soares, cojo 
nome· ctedino. com a devida venia. prornetteu-me tomar em comide
raçã.o a iüsta. mediila. consignada no pro,iecto; e, eomo havia pende me 
na Corrimissão qe Finanças um· projecto relativo á construcção .ele 
casas para· opcra.rios, S. E,.. declarou-me q11e.' caso fosse possin~l. 
transrormaria o meto projecto ern emenda. á.quelle. 

· Posteriormente, quando· insisti·ainda: nroa. vez jlloto a S. Ex., 
fazendo ver a. · necessinâ~e urgente de ser por qualq'ner. modo·sabmet
tido o'projectoao c:onhecimento à& Cama.ra., ·S. E:<. me repeliu esta.s 
mesmas ponderac;ões e avançou-me qne em tempo daria. o parecer. 

Depois, aíD.!"Ia, procurou-me e declarou que era preferivel. visto 
como a materia. de5toa.va da contida. no projccto relativo a. casas pat·:! 
operarios, ser primeh·o approvarlo este ultimo projecto, vromettencto 
S.- Ex. que em tempo daria pa.recet' sobt'e o projecto da mitlha :wtoria. 

(*) Este discurso nâo foi revisto pelo orador. 
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Hoje, que n!io só aquelle projecto transitou na Ca.marll. e no Se
na.clo, como foi sanccionado e convertido em lei, ouso . appellar para 
S. Ex.; josto de espirico como é, e .esclarecido no$ · verdadeiros ri:lo-:; 
tivos que inspiraram a apresentaçã.o do meu projecto, no ·sentido de 
emittir o seu parecer, de modo que em · tempo, possa. elle passar pelos 
tE"amites das ter-ceiras discussões, da Ca.mara e . do Senado, afim de 
que, neste período legislativo ainda, se converta em lei, iodo S. Ex. 
ao encontro de uma das necessidades mais urgentes qu~ podem !1-n
gusti~r a classe dos funcciona.rios publicas, especialmente ós da Oeste 
de ufina.s, cujos vencimentos ·aio da. não estilO ·equiparados aos dos 
fUllCcionarios da. Centt·al. · 

Devo esclarece& á Casa. que ba. funcciooarios da Oeste de Minas, 
que vencem iOOS e i50 por mez e, com· a crise de ha.bitações que ha. 
em Bello. ll<!rioonte, é.difficil r esolver o problêma. que afflige a. _ esses 
modestos fuccionarios, tendo de a.t·ca.t· cotn despezas p&t'l!o nlugueis do 
casas e que a.bsol·vem quasi ~dos os seus vencimentos. 

O Sa. Ax.Bi:B:re;o.ti.au?dMoli'D -NãO é difficil, é impossível. 

o SR. AUGUSTO DE LIMA__;_ Como· muito bem diz ·o meu illustre cal
lega. de baocada que igualmente . conh,ece .as circumstaneias ~ooa~s. 
n:lo é sómente di:fficil ; mas mesmo impossivel. . 

Mas, de duas, uma: ou esses·funcciona.dos terão de se resignar a 
deixn.r suas familias resi.pindo na antiga séde da-Oeste, ou tet'ã.o de 
abandona.t• o ca.rgo para; pr-ocurar outro meio de subsistencia. 

Fru;endo inteira justi<"a. ao espitito justo do meu distincto co\lega, 
rela.to1'· da Commissl.o de Faz~nda, a quem foi distdbuido ~~se P1'9je.cto, 
espeeo a ue S. Ex., opel'Oso como . é, não 1'eta.rdo pol' mais de uJil d~a. 
essa. mejida, que é como a agua. ao sedento e o pito ao faminto. ·_ 

o SR. ANDRADE B~ZE!IRA- v. Ex. podel'ia. me explicar •'o meca-
nismo destes empeestimos? . -. .. 

O Si. AuGUSTO De Ln.rA- A Uoiã.o empresta aos empregados e 
garante-se do pagamento com a hypotheca ctas p t•oprias casas con
stt·uidas, sendo a. amortização l'egulada. de tal ma.neit•a. q_ué ao cabo de 
iO aunos es~a. completa.m~nte pago o smpresLímo. O &tado fiscaliza 
o tYPQ da. editicaçáo e !fo ar~teda.l pa.ra. gara9tia, do$ benS qu.ê. ~be 
ficao:' bypothecados . · 

O 811.. ANnB..mE BEZEBRA. - E 'porque o t'ela.tor -não deu pa.t'e~r.? 

os~. A~GUSTO DE~_:_ Act;edito que o ,nobre rélatot·, deiltro. 
de 12 boras apresente o seu parecer ; meu receio .dá. demora. é ~a 
oute~ Casa de parlamento. Acredito que S. Ex. ainda rião t~nba.;dido 
o seu parecet·, devido a~gr,aud.e- a.cumulo .. de traballlo. J;t~as..coafio na 
sua ope!'osida.de intellectua} e rio vigor da sua moCidade, pa.r~ que 
não retarde mais este parecer. O S~nado, sim, ·mais letlto na.s sua5 
operações, poderá demorar. · 

A -verdade é. esta as ca.sa.s mais modQSta.s propriamente habi
taveis em Bello lf.orizon,te, não cus;tam menos de i()pS a i50i ' 
lllensaes. 

I • ~ ,. 
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Appello }la.t·a o testcmunM do meu 110h\'e collegá por Iliinas, Qll~ resi
dindo em Bello Horizonte, conhMe o facto. 

O SR. ODILON DE ANOK.I\Dt~Ha runccionat·ios que ganham 3()0$ e que 
pagam a metade de seus vencimentos pelo alogucl das casas que habitam. 

O Sn. A tlC!ls'l'O DE J,ntA-Ncstns condições, não é tll'gente, é ala r-
mant~ a. sitna~llo. . · · 

O Sn. ODILON ·m: ANDRADE-~Ias a volta elos e~riptol'iüs p:wa. a .~wt 
:mtiga. sédc, donde se mudou !'em a mot)Or. t'Mii.o, t'C.<.Olviil. o ca,:;o. 

O SR. AuGuSTo DE Luu.-Diz o nvbrc Deputado que a sitna.vi.o r.-<> 
mr.di~ca.ria com o rcgrcs.<:o dos P-scriptol'ios para a f;llll- aritiga. sérll'l. 

0 .Sn:· 0DtGÓl'i" DI! ANDMDE-A!iás í• C~'-<..1- llffia a.<;pira.çliJ) t;"ral, rle 
todos <ls funcciOJUI.rios. . 

O Sn. AuGU!'.T() DE LndA:......Estou em desaccordo com S, _Ex., porque, 
:Und:1 quando não fo~m medidas de or-1em administrativa.. merii•iM 
de ordem ecooomica. pa.L-a a. boa ndministr3<'/to da. estrada ou deter
minassem :t muda.n«& da. anti!m sMc de S. João d'Eillev, bastava qu~ 
~e tratando de um acto já resolvido, tendo ·rei to installaçõ~ os c~c•·i-
ptorios... · · 

O SR. OmLoN D.ll-A~DMDE-Em Bcllo Horizonte. 

O Ss.. AuGusTO or. Lint.\-Sim S<\nho.r, já. estã.o perf~itamontc ins.-
talla.dos. · 

O Sll-~ OoXLON DE. A!':DIH.DE-Os escriptorios íuncciona.m em p1•odios 
diversos e de aluguel, muito distantes ons dos outros. 

O SB.. Au~us;Ô nr Lnr11.- Em tOdo o caso <las razões de oedom 
tecbnica e de.ordem ndministra.tiva., não me compete trat..·u· da tL'i-
1mna .• · 

Dado. porém, · o facto de se[' obri!!atol'ia. a l'esirlencia. em Rello 
Horizonte, impoe-se uma.tnedida. que venhn. em soccotTo desses mo· 
destGs funccionarios. . 

O Sn. Onrr.ox DE A NDllADE-Essa.s meõidas já -não virão ma-i~ :t 
tempo, estamos com o Congresso a se encerra~. · 

o SR . AuGUSTO DE Lna-Ain la po~em ser tomadu.<>, e eu a.credit.o 
muito no patriotismo da . Cama.ra, do' Sena.do e do 81• . Presidente clrL 
Republica., com cujo assentimento se mudaram · o:> escriptol'io,; da. 
Oeste da heroica cidade de S . Jo:io d'El Rey para Bello. Horizonte. 
(Muito õem; 1~-uito b,em) . 

. O Sr. Presidente - Está finda a hora -destínada ao expe-
diente. · . · 

V~.e-s~ passar- lÍ. ordem do <ií.a. (Pausa) . 

'Ãmparecem mais os Srs. Arthur Collares Moreira. An
mbid To!edo. 1_:,~ta Hego, Antonio Nogueira, Souza Ca:::!ro. 
Dionysio Bent-Ps, Brmt.o Miranda, Lyl'a Castro, Herculano 
Pat"ga, Pires R('.bello, .JCtâ(• Cabral, Herminio Barroso, Thoma~ 
(:a.valcanti, F!'ederico Borges, Albedo Maranhão. Oscar f'on-
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J'c!;;, .Juão Ely~io, Cic•p;a;:in Fioravant e. A!P.x:tndríno da Rocha .. 
.l'erpira de I"yra. Dl'f•tiat·J Ma~a. Pit·rs dr Carvalho. Mario Her 
JnPS, Ubnldinv dr· A~si :;, Pllt:l tec·o ~lr.ndes. João Manç;abeira. 
Alíro!dfl Ruy. ~idi nclo J.f:.'om•, Leão '':"elln;:;o, Heilo t· de Soúr.o. 
:"amrin.io C<1tor<}a. Xieanoe l\'<t~tiln r.n Lll, .Paulo clCJ ·.Frontin. Sal
lei\ Filhn, Ari~tid e-S: Ca ir\!, Yi. (··nlc' l·~ragibr. :\'orival dP ·Frei
In;_;_. Lc·n;;t·ttl'Jrt· Fillw. A;:~.:n:l.!o S.-cJ,·,•. ,\lanoc'! ll<'i><, Jnão nui- . 
mm'iiP;.;, BntH'flll<} (!c• Nar.arct h, n::ll1il·(· Bl'a~a • .TMC:• ctr .Mot·no~!", 
\'.,,.;~ ... !r:l•'o ele~ i\h1 litt. i"ranci,;;(·o ;\~:: r·•· t ond!:!< !\lnrio .-J,, Paula. 
\[at!dc;i•l i,Í,' L;1r·••r·o:ln • . Tc ls,·, AI\':~.::. n i;-.. il·n .;;,nquc'Íl'a, ,\n(QllÍ<l 
t ;at·ln;;, ]~milic1 .!a!'dim, J!flsr~ Honi:fal' io, Gomrs ·L ima. Odilon 
oi() Andf'a.;r'. An t~'!'<J B•.<l r I h<> •. I• ·r ~.-:-. •: isto! 1 ~·r· '.~:tno'.' .l o:-in.c, ~h 
,\r:mjo. \Valdr.,..,-,1.,, dt :\hl;:ai!Jft•~;;. ,\lao1· f'J ._.r a, Va~ -de .M r~i: ·). 
Jlonoratl• .'\lvrs, Camitl.:.o Pral()S, ·Mello Fl·anco. Fctt'~! lt'l\ Brn-
g·a, Ciucinalo l~ra~a. Albl'l·to ~at•mentf', Ccsar V('rt,'1.1C<iro • .Pru
(lr.nle éc i\foracs .Filbo. João àc Faria, Pntlro Go"la. ~ianoel 
Villabóim, Ja~o Pernetfn. Ct'lso Rayma, Joã·.1 'Bimplieio, Car
:os Penafir~l. :-3c•t•.,,·[l> :.· (l!ivcil·a. Oda..,io nor:"! :t. Ba n 1:::} -Go:'l
•;:ch·('i.: ';! Carb: ,\·ln-.:::H:;1a;-;· ( RC ) _ 

Deixam df' .compo.rccct os· Srs. Felix Pacheco, Eph)·genic 
t!c Salle-s. Dorval- Porto. Monteiro de Souza. Abei C'~ ::>rmont. 
Chcrmont dP. Miranda, José Bart·eto. Marinho de Andr!lde, ~fo
reira . da Rochn, Tliomaz Accioly, Ilqefonso Albano, Affonso 
Barata, Simeão L'?al, Baltha1.ar Poreira. (ionza~a M.lranhiio. 
Antouio Vicent~. Eduardo TavaL'('i:>, Arnaldo Bastos, c~:·rêa de 
Brit-o, Estacio Coimbra. Pl~dro Corl"êa, ·ruriano Campcllo • 
.íulio de M~Ho, Natalício Camboim, Alfredo . Ji~ 11-ll!y:l, L'.liz 
i?ilveira. Miguel Palmeira, Mrndonç:a IHar·t.ins. J oão d,.. MP.ne- · 
zr.s, Rodrigues Doria. ~fanoe l !\'ohre. Prdr o Lago, Octtl.Yio Man
ga'licira. Lau!'o Villas Boas. Castro Rebello, LE'onr.io Galrão, 
Ar lindo Fragoso, Torquato · àforeira, Ubaldo Ramalhete, .\n
tonio A!!Uirr-e, OC.ta\·io da Rocha Miranda; .. Azurí'm .Furtado, 
José Tolenlino. Macedo Soares. Thcmistocle3 de Almeida, Raul 
FPrnandes, Hen:ulano Cesar . Silveil·a Brum. J~Jão Penido. 
L:tiidulpho . de I:la.galhães, l\Ianoel . Ful~rncio, R.!!ttl Cardo;;o. 
~alies Junior, .Tos\! Roberto. Sampaio Vidal.. R:!mo~ .C:abdo. 
:''.yt·cs da Silva. Tullo .Jayme, Costa Marqu~s. Otf.oni .i\Iaciet. 
Luiz Xavier, Abdon Bapt!stn .. Pereir3. de Oliveir·a. F.val'h;to 
Amaral, AugustJ Pestana. Alrid(\s Mayn. ~alonco rl(\ Gm.1vl\r. " 
Flores r:la Cunh~ (68). · · 

OP..DE\1 DO DU 
, 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o compa-. 
r r:ciment.o de H 2 Srs . Deputados . 

Vac-se proredet· á~ votações das mat.erías que ""' aeliam 
:-:obrP a Mesa e das constant.es da ordem do àia. 

Peço aos nobl'es Deput ados que occupem as suas r~deiras. 
{Pausa. ) - . 

· Vae ser considerado objecto ~le deliberação \ lm ;.ro.iect.o .· 

•)' 
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E' lido' e considerado objecto de deliberaç~o _ o segUinte 

PROJECTO 

N. 768- 1920 

Concede a Domingos Rothéa os favores do deCTeto n. 1. 687, de 
· 13 de, agosto de 19.07; · 

O Congresso- Nacional resolve: 
ArÜgo unico. Ao cidadão Domingos Rolhéa, que se,:rviu 

eomo -enfermeiro-mór do. Cot·po de Saúde da Armada, na. 
guerra do 1 Paraguay, 'flcam extensivos _03 favores do decreto 
n. L 687, de -13 de agosto de i9ú7, revogadas as disposiçõe:; 
em contrario. 

Sala · das sessões, 24 de dezeml:);o de 1920. - Odi~on de 
Andrade. 

--
Justificação 

O octagenaTio a quem o projecto beneficia serviu como 
enfermeiro na campanha do Paraguay, recebenJo de seus su
periores as mai~ encomiasticas ref~rencias pP.lo zelo, .compe

-t ericia, dedi_cação e humanidade -com qu~ desempenhava as 
func~ões de seu cargo. -

· Os attesta.dós juntos, dv Dr. Pedro Man;:,el Alvàres Mo
reira Villaboim, entâo chefe de saúde de esquadra, e _do barão 
de · Ladario, most~am de sobejo os- servicos desse · enf-ermeiro. 
~Durante o meu commando, qiz o ultimo: tem ·servida tão dis
tin ctamente. que se tornou cretlor de min.~a estima ~ adroi;._ 
ração ·pelo modo humano como _.tràta os enfer,mos.~ 

Na,da mais justo que estender · a elle os favores de que 
gosam os voluntarios da guerra dõ Paraguay . . ::- .A's Com-
missões de Marinha e Guerra e de Finanças. · . 

O Sr _ Presidente - Adia-se sobre a n1esa o seguinte 

REQU'E.ni!\·!ENTO 

Requêiro dispensa de imp•essão para immediata 'votaçüp 
re~acção final OQ projeclo n. -~55 -B, de 1920. 

Sala das -sessões, 2-~ de deiembro · de 1920. - · Dionysiu 
Bentes. 

Approvado: 
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SESSÃO .EM 24 DE DEZEMBJ;t.O DE i920 li87 

E'. lida f', ;;rm observações. apj)rOvada a segúiiite 

iti>iucç . .\o 

N. ·í55 B- 1920 

Jíedacrao r inal_ do pro.iecto n .. 155, de 1920, que esteruk á És
cola P1·attc?- ·de Gotumercio do Pa·rá as disposições das 
lrns (Jrte · bat:;:ararn corn os decreto.~· n.. 1.33.9, de ·f 905, e nu-
nu;ro· 9. 26-i, ti e I !H I , ' 

O COügresso Na.dimai decreta~ 
Art .. L" Os diplomas conf~ridos ?ela Escola Pratica de 

Commercw . do Pan\.. declarada de uWidadc publica, .são equi
parados. p.al'â todos ·os effeitos aos dip~om.as conferidos pela 
Academia de Commel'(;io do Rio de Janeiro. 

· Art• .. 2.• Revogam-se as 'disposições em contrario. 
Sali das Commissõ.es, . 24 de deze·mbro dl'l 1920. José 

Alves. - Pradu Lopes. - Raul Sá. 

O Sr. Presidente _:.. O proj e c to vae ao Seoa·do. 
Passa..:sf! ás Yotações constantes da ·ordem .do dia. . 
. Continuação da vota~ão do pr-oje;cto n·.- 25-1 C, de 19·20, 

orçando a Receita geral da Repub!ica, para o e:xercicio de 
1921; com parecer da Commissão de Finanças sobre as emendas 
apresentadas (emenda n .. 23, da Çommissão é segu)ntes) • 

·ORÇAMENTO DA RECEITA 

O Sr. Presidente.-:. Vou suhmetter a votos a seguinte 
emenda: da .Commissão, cuja votação flcou interrompida na 
.sessão <:liurria. de hontem: 

N. 23 

O Deputado Octavir1 Mangabeira apresentou a<~ Relator 
para ser pr~ente á Commi.ssão, a emenda que segue. Sobre 
o assumpto o Relator, opinando sobre o projecto n. 448 A, de 
1920. deu pan~cer favoravel. 

A Gommissã:o, que .opina tambem favoravelmente á pre
ienção da Cruz Vermelha Brasileira, faz sua a emenda e a sub-· 
mctte á. approvação da. Camara: 

«Fica concedída á Sociedade da Cruz Vermelha Brasileira 
aulmização para extr·ahir ;11ma loteria ·dur~nte !loS festas do 
\;entenario da Independencia, em 1922, com 1se.nçao de quaes-
quor -im,postos '» • · 
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. O S_r. Vice1\te Piravibe - Pc~.:.o a pn.laYra para encaminha~ 
a ,-otaçao. .. .. · .. : 

O Sr. Presidente - O .nobre Deputado não póde enca-
minhar mais a. vota~ão .. · 

O Sr. Vicente Piragibe ( ·) - Sr. Presidente, eu não 
~·rH'nnfro no Regimento disposição que m'o prohiba. 

Peço a V. Ex. me i:ndique a disposiêão que me prohiba 
1'!11 .-nr.aminhar a votação. Não ha nenhuma a respeito. 

Diz n Regimento_: «Nenhum Deputado poderá fallar mais 
<:lú uma vez depois de encaminhada a votação, a não ser para 
1wdir a sua verífieal}ãO.})o. 

V .. Ex «annunciOUl> n vot.ação agorn; logo· eu tenho direito 
<:le fallar. . 

O SR. PRESIDE."<'l'E - Trata-se dé continuação da vota
çãn -iniciada hontem, tendo o nobre Deputado usado então .cJa 
-palavra. 

O SR. VICENTE: PtMGIBR - Mas. a votac-ão de hontem fi
~ou sem effl~ito. Eu tenho direito hoje, porque V. ]!.x. acaba 
de annunciar de novo a votar;:ão. .... 

.9 sn: PREsJDF.NTE - V. ~x. fallou, annunciada a vola
Qão. 

O SR. 'VICENTE PIRAGr:aE - v.· Ex. annunciou de novo, 
torna sem ~!feito a votação de hontem. 

E' sómente interpretação do Reg-imento. F,' uma questão 
de ordem que levànto .. Acatarei a decisão de V. Ex., seja ella 
qual .fôr, mas peço que V. Ex. me explique o seguinte caso: 
estãó 2Q Deputados presentes; um encaminha a vot~ão; não 

·ha numero; no d'ia. s~<>uinte annuncía-se de novo a votação. 
eem a prr.sen~a d~. ·120 Deputàdos: tenho ou não o direito de 
..,.ncarninhar a votação? 

O Sn. :PRF.SIDRN'l'.E ~ O art . . 321 do Regimento deolara: 
{Lê.) . 

<>:Ao annunciar o Presidente da Camára, qualquer vo
tação, poderá um Deputado solicitar a palavra para enca-
minhar a vot.ação. , .. · s :L" Para encaminhar a votação uenhum Deputado po-
derã fallar por m!lil'l àe 10 minutos. · 

!! 2 A Em se tratando de votação de leis annuas, será de 
cinco minut.os o prazo .para o encaminhamento da votação.~ 

.Portanto, não poderei conceder a palavra a V. Ex. para 
fallal" •.. 

o Sa. VICEN~.e· PmAame - Mas ~:e ainda não fallei. •. ! 

- : -..... ~...... .... 
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O SR. PRESIDE::\TE - V. Ex. fallo.u hontem, encamin11ar.
do a votatão. A' 'l. E;::., a .Mesa não pôde conceder a. palavra. 
Pela ordem, poderá V. Ex. fallar, mas levantando uma 
tJuestão do ordem c não para encaminhar a votção. 

· O S~. :Vicente Pil'agibe (pela ordem) - Sr. Presidente, 
com as hge1ras palavras que pronunr:ieí hontem, encammh:m
do a vota.cão da emenda que V. Ex. acaba de annunc.iar neste 
momento c cuja votação não pódc ser encaminhüua agora. 
por mim, cu não me/fiz comprebrmder pelo honralk• col!ega 
pelo Districto .Federal, o Deputado, Sr. Paulo dc'FI·out.in. 

Declaro, SI'. Presidente, que rcnd{l o preit() tia minha 
mais s-incera admiração e grande respeito 1peb:; illu:;tr<.~:; ci
dadãos que ·collocaram as suas assignaturas .•• 

Pasa-sc ás votncões constantes da ordem do dia. 
O SR. PRESIDENTE -A Mesa não ouve o que V. Ex. esta. 

dizendo. 
O SR. VICENTE PIR.AGIBE - O mesmo acontece commigo, 

Sr. Presidente, que não ouço o que V. Ex. diz. O mal é da 
balburdia que reina. no recinto. . · ' 

O SR. Pru:smENTE - Para que ·v. Ex. levante uma ques
tão de ordel)l, é neeessario que a Mesa possa ouvir o que :v. Ex.,diz. . · , . 

O SR. VtrJ::NT:S PtRAGIBE - Perfeitamente. V. E:-:. faca. 
soar o tympano. 

Dizia eu; Sr .. Pl"esidente, que não me fiz comprehender 
]Jelo nobre De:Putaào pelo Districto Federal, o Sr. Paulo de 
Frontin, c que presto o culto -da minha grande admiração á 
instituicão da Cruz Vermelha, para a qual a emenda esta
belece uma loteria a ser e:xtrabMa em 1922. 

Tão grande é a minha admiracão por essa instituição, 
que votaria a :favor da emenda •.• 

O Sn.' PAT.iJ.o DE FRol'rTIN - Estimarei mu~to. 
O Sn. VrcEl'rTE PtR.'I.GIBF: ..:_ ••• como votarei tambem a 

favor do · rnquerimento do meu honrado· collega, Deputado 
IJOr S. Paulo, no sentído <le se1· a mesma destacada para 
c.onstítuir projecto em ·separado. 

O SR. PAur.o DE FRONTIX - Esse é o modo de enterrar a 
~enda. 

o 'sR. VICENTE PtRAGmE - :Mas si eu já disse que votaria 
a favor da emenda... · · 

o' SR. PAU'J.() DE FHONTIN - Dispenso o voto a faYor _l~ 
peco a v. Ex. , que não dt: o seu assentimento ao requerl-
mento do nobre Deputado por S. ··Paulo. . . 

o SR. VICEtol'l'E PIRAGIBE - Sr. Presidente, lamento que a 
honrada Commissão .de Finanças da Clamara, que conhece o 
projecto apresentado ('nt plenario ~ conheci': ~ emenda !)Ub-
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... :: . 

~crlpt~. pelo distincto ~eputado por S . ~áÜJ.o, tivesse co~tein
p1a:ào com esse favor unicamente a Cruz Vermelha. Brasileira 
deixando de lado o Instituto de Assistencia á Infancia. • 
· . O SR.' P-AULo DE .. FRóNTIN.- Já hontem, disse· que havia 
·r~~edio,. _que o Orçamento da Receita vae _para o Senado 
e la.. . . . . . . . . . · .. · . 

o .s!'. VICENTE ?IRAGIBB -.:.. Espe~o ·q_ue o eminente ·che:re 
da ·pohtlca do D1str1cto Federal, fac_:.a. com que eu seja eleito 
Senador, para que na Camara alta do Congresso, p()ss'a de
fender a emenda, como representante . do. Districto . . Federal, 
().[IlelJ,da .apresentada pelo ~obre Deputado por S .. Paulo. 

0 SR.. PAULO DÉ FRONTIN - Si 'eu for eleito pata o anno, 
.indo o projecto para o Senado. V. Ex .. terá o meu voto . 

. o ::sn. ' VICE.;."\"TR :PrR.\(JIBE ~ Muit-o obrisâdo .à v-·. :Ex .. 
Para salientar a ítljustiça praticada peta Commissão de 

finanças, basta, que.,eu.-diga o qu.e. ;é o Instituto de Pr o.tecção 
á- ·Inf ància, sobre ciijó :valor e serViços, póde dar ·:testemunho 
_insuspeito o nobre Relator da Receita, o Sr . . Antonio Carlos. 

. 0 .SR. ARMANDO .;BURL..\..~<\QUI '-· 0 :paiz inteiro póde dar 
.. testemu,übo da . .benein_erencia desse .instituto. . · · 

· O 's~ v!cil:~rrE PI~-\O~BE ·_ Para próvar os.·grande~ ~er
.. viços prestados .. por .esse ..instituto, basta · assign.alar 'qlle elle 
· inántém o· Sf•rViç.o de exames em amas marcenarias e a creche 
Alfredo .. P in.to ; :· . <~ . :: . . 

.· · i.; o , SR. OCTA'VIO RocHA - A Cruz Vermelha. tambem · 
man1ém:.. · ·=_;. ' . •• _. 

· .. / • o · SR. .. •VIC'ENTÉ: J.~mA6mÉ . .;_ Durante annos e annos esse 
instituto tem recebido e·m ti'atamento, creanças desvalidas, 
mantém o s_ervico "da gotta , de leite ;,._ 

Q SR. PRESIDENn- P.e"Ço ào nobre Deputado que se dl
rija á Mesa, e. restrinja as suas observações. 
' ·· · :·:Q· .. sR. Víç:E:~-TJ.~ ;~~meE ·-· *~· ' miÍÍha~ consjderações são 
justament.e ,os fundamentos · da mlDha . reclarnacao. : 
:· ·~· < E, mais ' ainda,··nas noites comô· a . de -hoje, ein que as 
creanças ricas collocam seus ·sapat o!;- de setim, de pellica sobre 
.os ·telhados.·ou:·á janella, ,á,.:.espe1'a de festas de .. -Natal,:·o Insti
tuto de Prótecção á Infancia se transforma em um Papa.e- NOel 
mais generoso para dar brinquedos ás creanças pobres que não 
tecrri sápatos: · · . · · · ' · : : · . ·. 

Estas razões que trag-o hoje ao conhecimento da Camara. 
.servem par mostrar.:·.-o .fundamento :da questão l(je ordem, que 
lev.anto- e . que · .é .. a. seguinte.: :Penso que V . Ex. ,· ao interpretar 
o 'Regimento, não está ·· com a' boa logíc~ quando ;não admitte 
que os .De~utados _en.ca~nb~m as ,votacoes daquellas matertas 

,:Qtie ·por ·falta ·de numero. ·não puderam ser· votadas na . ves-
1>1ra .- ~ .P.e,!lS,O que,_ s~p.re i:rue: V· .. Ex, annuncie ui:na votação, 
0 ·-Deptitàdo -tem o· dfre1to de -pedn" a -palavra e usal-a durante 
cinco minutos. (Muito bem; muito bem.) 
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SESSÃO ,EM" 24 DI!; DEZEMBRO DE 1920 

... O - ~r. Presidenté- A Mesa mantém a ·sua decisão de que 
o Deputado só po-d·e faliar uma vez, ao ser annunciada qual-
quer-v~ta<;ão: · 

o Sr. Mauricio da Lacerda (*) (pela .ordem) - Pedi a 
palavTa, 5r1• Presidente, para levantar uma questão de or
dem; qlie v!mho·subme.tter a V. Ex. e Da.ra a· qual espero de 
seu douto parecer um remedio -differente das. razões de rabu
tice com que. u!.timamente se tem orientado algumas decisões 
relativas ao Regimento. A emen-da ·de que· trato, em primeiro 
lo;ar, foi apre;;entada individualmente· · por um De.putado, . 
fóra da fi-scalização da. Mesa, de encontrei .pois a{) que pre'
screve o Regimento. De duas-uma:.ou o Deputado póde en
r;ari:tinhar pela Gommiss-ão de Finanças as ·suas emendas; par
ticulal'mente, seg:Jnido ·sua· amizade com o Relator. evitando a. 
sancção e fi~c:aiizaçã·o da. Mesa, ou não o póde fazer, em detri-:
n1ento -do nlenario e do direito em geral. da Gamara. 

O SR~ P..•.ur.;o DE FR0'-'1'IN - A· obse:~:vação {f e Y. Ex. não 
r j;:~st-a ·agora porqu& a :~menda n. 22. da autoria do Sr. Ma
cedo .'Soares,.· que foi approvada, esl:.·ci nas mesmas condições. 

O :SI,_. J\!,mmcw DE L.-\CERDA - A obseryação de V. Ex:. é 
que· não é- justa,· porQUIÕ fi1. igual ponderar-ão, relativamente á. 
emenda do Sr. Mac-edo Soares e não me corria bem a· ausen, 
ria de · outra reclamação quando se tratasse de um ··deputado 
que não é meu companheiro de banca-da. . 

Aggravo da resolução de hontem para uma outra <ie· h<Jje. 
o sn. .PÀUI.o. DE PR.o~TIN- v. Ex. devia aggravar <ia re

solução do 'Presidente para a Cama·ra, quanto á emenda 22. 
o si rifAlJiucro »E :i.AcERPA _,v. Ex. sabe perf.eictamente 

quo as questões de or'dem são da .;:.'ompetencia da Me:sa. Só 
eila póde affectar qualquer qu~tão de o-rdem. de sua alçada, 
á resolucão da Garoara. Si a :Mesa declarasse não derimiel.a uma 
questão de orêem e a submettes5-e á deliheracão da Camara, 
estaria muito bem:.mas. desde.que não affectou. fica á Mesa 
esse dirP.ito e n}'io posso tratar a questão em pleúario. 

E~ta é .a pr.imeira das reclarnacões .. de ordem que apre
~~mto. E' verdade que o Sr. · Octavio Mangabeíra é membro 
daquella · Gorrími1>são, mas ·esse argumento é apenas um so
phisma. porquanto. quando as emen-das são apresentadas no 
~ei.o da Comm1ssão. por qualquer Depntado. memoro dessa 
;Commissão, ellas só veem ao plenarío sí a· Commissão as 
a<lopta como suas. (Apoiadw). Não havia, portanto, motivo 
nara citar o autor da emenda -ou o seu proponente, si ella 
fosse dá Commissão. 

Porque, agora, se criam .as em~ndas à o plP"nario; da Com
missão propriament e. ·c as emendas ·subpreticias. da u.rnizade 
pesso3l. do rE'lator-, sendo que para as {lo plenario existe o con-

(* .. ) ~te discurso não foi revisto pelo orador'. 
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tro~e da l\leRa, para. as da Commissão e:xist.e o coutxole cesla 
c para as dos amif;"o.s do relator o· cambalacho mais ou meno~ 
est.abeleci<lo entre o rclrLtor e o proponente. -

O SR. PAur.o DE FR~NTÚ; .;_ V. E:s:. e·squece as que são 
mandadas pelo Governo. · · 

O Sn, MAumcw DE L\CEnn.\ - Esse é outro: argumento 
que não affecta aos meus. O Governo, quando envia suas 
emendas, estas não são a.pres_entadas como do Governo, mas 
-pelos relat.ore$, que as apresentam ú.s· Comrnissões e estas as 
apresentam como <}mendas da Commissão. Em · g.cral, toda a 
emenda da Commissão é do Go·verno. Dç: sorte que o aparte 
não colhe :1 questão <!c ordem ne::se ponfo. · · 

Ag-ora, ·St·. ~residente, a questão de ordem mais impor
tante : V. Ex. ·dlsse, hontem, que a emenda é uma autorita
~o. Foi um .sophisma, para o qual peço licença. para ebamar 
a at.tenção de V. Ex . • afim de que não se repita. A -cmeooa 
diz: «Fica conc~dída á sociedade ta!, autorizae-ão pat·a explo-
rar tal negooio - loterias". . · · 

A emenda é imperativa - dica concedido» - e uma vez 
decretada, ~a emenda entr·a em fuocção de modo categorico, 
taxat-ivo. . . · 

. .Agora, fir-a concedida o qun? Autorizacãó pã.ra ·explorar 
·.uma loteria. Quem é que tem a .autorizacão? A companhht. 
Más a cmenda'·não .;l.utoriza o ·Governo, ~manda» que .elle dê 
autorizal;ão à companhia-para explorar. Ella. é que pôde dei-
xar d~ o faz-er . · · 

O ~n. P.\ur-o DE FRON1'IN - E' taxativa para o governo. 
mas sem contract.o a Cruz Vermelha não :pód-e e3:plorar. 

O Sn . .!\1Aunrcro DR L,\CERDA - A emenda é imperativa. 
O Sn; PAvr.o m: :!!no;;mN - Apczal' de imperaliv.a. 
10 SR. i\-1.\trl\!C:xo DE LAC"ERD.i. - :Nãó h a analyse · lo~ica, 

grammatical, n~m nenlluma outra,. que 11 ex~1ua acssP. genero 
de emenda. ' . 
• P<>~ ultimo, n lei do orcamcnto é aru1ua . 

. O SR. PAut.o n1;; :FH.oJS'l'l~ - ConcetJí{!o o -direito de pt·o
longar uma estr·ada de ferro, o prolongament-o sú ·é feito .de
pois d'O contracto r.om o Governo, c. en tretanto; ~ taxativa -
dar á .companhia. · 

O. Sn. MAURIClQ DE L.\.CE!illA - Esfir. ae;wmenlo nem pa
rece de V. E:r. 

o SR. J>At.'LO .DE F no::-JTJ"- Põde ser. O que parece ~~ que 
11a má. vontade conlra a.· Ct·uz.Yermelha. · · · 

_ O SR. l\huRicto !JK :LACEI\1>.\ .....: E' ouko argumelttu qu<'. nãü 
-parMe ~e Y. Ex: .• po.r um moth·n muito simples. Quando 
y. Ex. não ..,.era ainda. lagi~lador, cn · a-presentei, por part.c da 
Cruz Veimelha, tl~ projeclo que clla solicit.ou. 

O SR. VEtGA !ltxRA .. ..;oA - Eu sou até, membro benemerito 
{;a (}r.uz Vermelha d!l S. · Jlaulo. · · 
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O Sa. PAULo o~ ThoN-rr..x - Púdc -ser, mas benemcl'iLo 
dessa ordem, a Cruz.. Vermelha agradece. (Risos.) 

O SR. 1\oL>\unrcro DE LACEIU>A -Vou fo-rmulAr a mais im
:r•orLante d"as questões de ordem. Sendo o or~;amento uma lei 
ar.nua. esta emenda dispõe sobre ;p~nsao não pam; i92i, roas 
para.- i922, Tóda a disposição que seja autoriz.ativá ou im
llcratíva, no orçamento, se esgota. no exercício da lei respe
diva, se não fô1• executada . .,Entl'etn.nto, essa, sendo ex:e
..:nt.ada em 1!9:21, •·ae vigorar em 19.22, isto é, uma. legisla
t•lra finda. legis~ além dos poderes que tem, porque para o 
1nno a Camara set á outra. 

O SR. i\fENDES TAVARES - Ha· uma confusão da parto de 
V •. Ex. : 1922 ·6 apenas a e:dx't-1cção. . 

O SR. M.\T..iRlC:Io Dl': LACEll\DA --'- S•·. Presidente, tendo t.et·
JHinado o meu tempo. nãO po~;so rnsponder ao aparte do no.:.. 
tte Deputado pelo Districto Federal, pelo que peco <les
culpa·s. Entretanto, submetl{!ndo a queslão ao parecer de 
V. Ex., espero que depois me dê a ~lavra para encaminhar 
a votação. (Mttito bem..) 

O Sr. Presidente - .O art. i93 do Regimentc, dispõe: . . 

~erá pcrmittido a qualquer Deputado assistir ás 
reunioões das Commissões e alii diseutir , apresentar ex-
posições escriptas e emendas. . 

§ 1. • Se AS Coromissões não as adopt.arem, essas 
emendas serão annexadas ao p$re6er para serem to-
madas em consideracãll ~ia Cainara. . · 

·§ 2.• As expdsic;ões eseriptf:l.S, assim como o re
sumo das oracs, se os autores redigirem os cúr actos, 
poderão ser publicadas.~. 

. . I 
O D.eput.ado suggeritt uma ·emenda f! a Commis:;ão a.c

"eil.ou-a e enviou-a á .Mc~a. A emenda. é, portanto regi-· 
m~ot.al. 

Segunda hy.pothesc: a r> !Jll!llua ·concede uma loLct·ia. n 
ce.l'f,a e determinadA. ~ompanhia ou individuo. Essa autori
z:wão pro;i1.11.í1~ effcito:; em 1921. Se o Governo não a con
i:l~l.lcr em i9:?.1, caducarâ por ccl'lAJ. ~ por. isso que só pro
ciu~irá effcito em Hl:!l, está adaptada ao n.cs-imeuto. 

Aliós esta. dr.cl:wncão a )lesa já fez hont..em, (Iunndo, 
· :i)cla. prim~ira v()z, i'oi encaminhada. a votacíio desta úmcnda. 

'!tom :t palavra, ·pnra. ~ncamitihar a votação, o Sr. ;\;Iau-
ri r iu de. r~acerda, por cinco minutos. . . 

O Sr. Mauricio de. Lacerda (pa,.a encaminhar a 1)álação)' 
- 'Bu apenas qui7.', sem ·n~nhuma demonstracão d~ má von
tRde pará· com o i\luslrc Deputado, dcrimn· Yclahvamentc a 
emenda varias questões de ordem. 

Embora. discorde em 11.lguns pontos da decisão dada. peta. 
Mesa, não me res.ttlt sinão acatal-a, mesmo i)()rque · ent.endQ 

<;,- V_ol, X'f . , . 8i· 
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que a concessão em si não constitue nenhum maleficio. 
(.llu_ito bem.) . 

Appro-vada ·a referida en1cnda n. 23 da Commissão. 

O Sr.' Presidente- Vou submetter a votos o seguinte 

REQU:BRIMEN'l'O 

• • 
Requeiro que a omeuda n .. ~3, seja desLacadA. pa!'a 

~onstit.uir projecto em_ se-parado. 
Sala das scssõc:;, ~4 du dezembro de 19-20. - VevJa 1lli-

1"mula. · 
Rejeitado. 

Approvadl3. •a s.eguinte 

EMENDA DA CO::.\DliSS.\~ 

N . .24 

ús impostos municipaes de liqlüdos, bebidas alcoolicas r: 
· saes,· de Santos. são arrecadados pela alfandega dessa. ci
·'it:We. A Camara oali ·representa no sentido de .que essa ar
;·e';adàcão continue como está sendo. feita, solicitando, a cs:'c 
H'll, um aclo do Legislativo feõeraL 

A Commissão; não encontrando inconvenienle em que 
):;C 1nantenha ·o staw .. quo, ofi'erece rá consideração da Cam·m.a 
a seguinte emenda.: · 

«Art. Continuará. u. ser arr.ccada<lo pela · A.lfande;;t~. du 
Santos o imposlo .sobre liquidas, bebidas alcoolicas e sal, at~ 
hoje pot· ella procedido em benefici(} da municiPAlidade da
quella cidade.~ 

Yutação da seguinte 

:EM.I-:Nl>A 1M. COJ.t:MISSÃO 

N. 25 

A n!!ccssida<le <lc forLalecer a rcecita com faclores Cle
finiLh.·os de renda, além dos existentes, forçou á cogitação d•J 
impostos novos. Afal:!tada a idéa de au~"lllanto das contribm
I;Úl!S aduanei-ras 11 das de consumo, a orien!tacão -razoavel r:~-
1.aria em procurar nas varias m6dalidades do imposto J~ 
l'enda c nns do ue circulação os neeessarios recursos. 

O imposto sobre os rendimentos foi bast.ante ampliado 
•Ull 19i9, estendendo-se ás casas bancarias e de penhor a ta~a 
de 5% SODl'e dividendos e lançando-se a de .3o/a sobre os lU-
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·c;·os 1iquidos da. industria fabril. Este anno, em 2• discusgii.o 
úste pro.iecto, esta ultima taxa foi~·amplíada aoté os lucros 
Jiq-uidos do commercio, modificando..:se agora. umas e outra~ 
IJ&ra o fim de se lhes. dar o caracter progressivo. 

O imposto de circulação, tambem no segundo turno do 
w·ojecto, foi alargado, em taxas mais altas, até a tJ.•ansferen
tJa de todos e quaesquen5 titulas em bolsas. 

A não sér o imposto sqbre rendimentos profissionaes, 
que á Commissã.o não pareceu conveniente crea1• por agora, 
1·estaría o sobre a renda global, de processo arrecadador <iif
J'lcil e de effeitos demorados, motivo por que a Commissão, 
reconhecendo a necessidade de renda3 promptas e de arree~- · 
dn()ão fallil, não o preferiu a outros em que se fixou. 

Ap·6s cqgítações, ein que tomaram paite o Presidente dií 
J;r~publica, . o Ministro da Fazenda e os membros das Com
:uissões de Finanças das duas Casas do Parlamento, assentou
~~ em uma taxa de viacão sobre mercadorias despachadas em 
Yins ferreas e fluviaes, e no imposto sobre operações a 
L(wmo •. 

A taxa de viação se justifica deante das grandes despezas 
y,~Jatjvas á construccão e ao custeio das estradas áe ferrcr, 
<~os servii}Os de· cabortagem e de viação fluvial, despezas que. 
JJ() exercíeio futuro, tem grande representação nos or~amen-
~. ' 

Em i916,- o íllust.re Dr. Pereira· Lima, então presidente J 
{i;: Associa0ã.o Commereial e depois Ministro da Agricultura. 
SUEff!'eriu a idéa da creação do imposto de circulacão, reca-· 
h indo sobre as . mercadorias despachadas nas· alfandegas, vias 
t"crreas e fluvi"acs, com a tarifa de dous réis por tonela:la
Em favor do imposto foram allegadas, e com fundamento; as 
vantagens consistentes na sua modicidade, generalização, fa
cilidade . de arrecadação, grande volume global por somma <le 
])equenas par!le!las ·e· acceitacão fa~il. 

<ü imposicão de -dous réis - dizia o Dr. Pereira !Lima, 
IJtW. ao lado· de grande. compctenc.ia como economi,sta, é cs
JJit·i !.o affeito á pratica dos negocias - l'ecahindo sobre toda~ 
:t~ utilidades transportadas, :::erá quasi insensível, a.ttingirá a 
Lodos em proporção pelo menos acceitavel e repr'esentará uma 
J)orcêntagem minima sobre o valor dessas utilidades.» 

O Deputado Carlos PE'.i:xoto Filho, Relator da Receita 
nesse anno, não se distanciou dessa suggestão, e, em 2" dis
cussão do projecto, propugnou a 'taxa de até de: por cento so
/Jre o frete de mercadorias cobrado pelas estradas -de ferro 
em todo o territorio da União. 

Justificando o alvitre, escreveu o eminente Deputado· ml-
nciro: · 

4:Não falta, talvez, alguma. razão aos que sustentam 
a inconveniencia de todo e qualquer tributo ou taxa.. 
oue, entre nós. direcf,amente recaia sobre a oirculaçii" 
P o curso das mercadorias no interior do paiz. creando 
desse modo obstaculo ao augmento de intensidade dessa 
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mesma circula()ão e augmentando o preco dos pro-
lJuctos. : 

Por out.ro lado, é, por~m. indis.pen.sa.vel renectir 
no beneficín decorrente da const.ruccão e do desenvoL
vimento de uma rêde de transporte- Ella póde -deter
minar, e, de facto; determina; o iromediato cresci
mento economico das regiões.:.-a que attinge; as estra
-das d~ ferro levam realmente:'aos pontos _a. que clle
~am, a {lOSSibilidade da '\"erdadeira creacão da riqueza 
llOVa e por tudo iSSO é sem duvida raZOJ!V8l reclamar. 
ao menos em palite, a. ~ontra pa:rtida desse serviço va.
lioso, sobretudo considerando . que· só assim podere
mos . continuar a desenvolv.er a alludida rêde de tran-
sporte. · 
· Si o Estado, dispondo dos recursos pol'" elle obtido~ 
de t(}da a oo:ll-ectividade pelo imposto, leva !lOS diverso~ 
pontos do paiz essa possibilidade do transporte com
modo, 1\S~Pido e barato em conjuntõ; si de 'tal arte 
elle vae crear ahi, verdadeiramente (}rear, a · ri-quez:1 
que antes .só . tinha existencia. virtual; st, 1'1-
nalmente, {lemo dissemos;, a: , União Federal, de um 
modo ou de outro libe-raliza favores e beneficios a to
das as emprezas de transporte, - é sem -duvida jus~ . 
que os que se ãproveitam da vantaegm p-rovoca.da p ela 
estrada de ferro concorreram com a sua quo'ta para 

· \Uill\ -parte . da indispensavel indexnni'tação, ma.xiro.é, 
quando tal · quota será por sua vez empregada em fa-
vor da propria collectividade. · . 
. ·. Além de tu-do. é indispensavel não esquecer ainda 

uina vez que . não temos Iilierdade de analysar -e julga-:
em absQluto qualquer · dos trillutos ou taxas suggen

. dos; temos de cpnsideral-os em relaçã-o ás outras me
didas alvitradas, para verificar cuidadosamente qua. 
dellas será menos prejudicial á industria e ao com
merci<J>. 

No correr dest-e amio de 1920, a cre~â.o dessa taxa já 
foi objecto de dous projectos de lei, cada um fixando mo<iu~ 
iidade propria, ~as que não lhe deforma o caracter de taxn 
.-sob:e a circulação de mercadoria~. Esses projectos sü.o~ um. 
do Deputado Francisco Valladares, outro do Deputado Sam
paio Corrêa, ambos-· visando o desenvolvimento ferro-vinrü> 
no paiz. 
· . São precedentes que depõem em favor da deliberação que 
se fixou nessa taxa como um -dos melhores alvitres par:l o 
Sortalecimen.to da 1\coeita, em i 92i. 

O . imposto sobre operncõcs a. !f.ermo, nlém de valer comn 
auxilio á Receita, terá, tambem, resultados proficuos no -!ler.· 
tido de cohibir a jogatina a que &llas, !reQuentomeutc, dão 
causa. determinando. por vei es, n. baixo de preços, as.<~umplo 
que foi muito debatido ba pou"o, deante da quéda das cota· 
Qhs elo oar4l. -- .. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/00/2015 10:3 1 + Página 21 de 99 

-SESSÃO EM 24 I>E l>'BZE~tBRo- DE i920 
.~ 

Nessa ordem d~ idéas a Commissão sul:Jmat~e ao e:x-an~e 
da C amara as .seguintes emendas: . 

Accres11ente-se onde. ccmvier: 
Taxa. de viação, recahindo sobre mercadorias t~tt8pi)I'~

das em estrada-s de· ferro, vias i'lu-viaes e cabotagem e d,eStl
nada á oonstruccão e a<>" custei<~ de estradas de fe.rr;o. e ~s 
HJrYiços de cabotagem e viacão fluvial: $020 atê 1{) kilogram
mos, e sobre o que e:li:ceder a esse peso $0t10 pc>r iO k.U~~am
mos ou fraeção. . 

As mercadorias de que cogitam o ad. 90 e seu § 29- ao 
decreto 10. 286, de 23 de j\lnho 3e i 913, terão, uas referWa.s 
t.ans, em todas as -.estradas de ferro e viação maritima o flu-
"'ial, o abatimento de 80 •1~. · 

·O Sr. l:.ntonio Carlos (pela Of'dem) - Sr. Presià,ente Ie
Yantei-me para pedir a V .. Ex. que consulte a. Gama~':l :sobre 
si concede prcf~;;rencia pa1'a ~ demais emendas aprN·A,ntada;; 
pela Commíssãn e para. as emenda:; apresentada~ em !)]C'llllrio 
sobre essa de n. 25. · · 

O Sr.. Mauricio de Lacerda (pela a1'dem) ~ Sr. Jll'esi
àfltlle. acho cr<ado re~;imeutalmente o requerimento r.!o no.t>r(; 
Deputado. O q;w S. Ex. quiz rcqueret• foi uma irJveP,:ão, Jsto 
{:, que a emenda que <Jstá. na iminencia de ser votai~ fl8.sSe 
lif!l'!l ·o ultimo tOga r ria vota(;ií.(). 

Parece-me que, prererencin ó de uma ~obre outr~:>. e não 
;:nllre todas. · 

o· SR. A."'CTf;!-:1() CALU.OS - Não apoiado, 

O SR. l\fAvr.zmo DE LACEIIDA - Si n. ordem do ~ia tem lHH'fo\ 
ardem natural, a pre.fercncia só pôde ~er rdntiva. 

O Sn. A ... >h"l'Nlo C.\RI"os - Preferencia ou inversão ... 
O SR. -~l'AUHlCfo DE LACERDA- Si V. E'lr. a~har q~le o m

t.Prdicto progr~:õsivo., por exemplo é o mesmo quo our.:-o quaJ.,. 
qn e i remcdio .!udiciario 0 nropu~~r este,· perde n l:ll'.l'>-a- •• 

O Sn .. ANToN!O CA!\T"os - Aqui não se tt•ata c](l uma qu••s
llio j udicíaria. 

O SR. MAu melo DE LACERDA - Sei que para Y. Ex. : 
f..onstituicfio, Reg-imento, tudo iiiso são t'orm!llismas. Hlll\ttlm, 
V. Ex. diss~ ao)ui '(JUC n Cnnslittii 1~ão ~~·a uma -:m·mtllidlldf'l. 

O S'R_ Al\'ToXIO CARLOS - Não di:;sc isso, nb~olu~'lmente. 

O Sn. PAU'"'l oe FI\ON'rl~ - Acho que fl Cons;H.Ili~i'ío e 
IHM fl)rmalida:Je para o Podt•r E~ecu.tivo. (Ri soa. l 

O Sn. •l\I.-~.uructo u~:: L\CEI\H.\ -- EnteJ1d•) que n rt'l}ll<'l'i
•u.-ts!.t• (\() nobl'o') D~>p\ltado rJ(>ve xer d~ invet'siio e nfin tfe prA
ff're-ncia. ~. pa1·r. juslifica~' esse meu modo de Vllr, Tll"~!~o, 
junt(l no honrnclo Relator, cmtNwliar vivamente r) SC\.1 l)ijd14fo. 

Ainda hnntem tinha ficado assentado que se re;~ueressc 
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prefer?neia para a emenda· Frontin, cuja receits; ti~ 48 mi! 
contos certo dispensaria o imposto de transito, cr~ado po-r 
essa emenda. · 

A maior a.l1sorve a menor quantidade. E::-a esta a logicu 
'da questão. . · . 

O SR. PRESIDE..''i'I'E'- O tempo de qtfe .o nobre Députad0 
]lóde dispor esl.:!. esgotado. · 

O S'R. MAt}lUCIO DE LACERDA- Bem. Neste ca~o V. Ex 
daqui a pouco me dará _a palavra para e~caminhnr a ,,ota~iín. 
(Mttito bem.) · ' 

. O Sr. Presidente - A l)Iesa recebeu o :requerimento do 
bonrado Deputado, Relator da Receita, como de prí:'~e;:enc,ia 
para à vota:cão. E' o. termo teclmícamcnte parlamentar. 

· Requer-se preferencia para a votacão e inver2ão d:i orderH 
· c!o dia .. Aqui nii.o é Q caso de· inversão e sim de preferen..Jia. 
Eis porque a mesa rec(lbeu o .r-equerimento como do; p-::e.\'e
&>encia. 

'Consultada, a Camara. approva · o requerimento do Sr. 
!Antonio Carlos. 

- Votação da seguinte 

'F.MENPA DA CO'MMISSÃO 

N. 26 , ,-. 

Em vista da extinccão do contracto de loterias, o depo
sito em caução terá de, ser partilhado por casas de ·caridade. 
A · Commis~ão propõe a· s:eguinte eme.nda: _ 

Onde convi~r : 
A cauGão ' do que tra.ta ·o art. 31. n. 12, l~ttra e da lei nu

mero 2.381, de 30 de deiembro de 191.0, sel'á distribuida l,.On
fol'Jlle se segue : 

Na Capital Federal - 50 contos de réis a 'cada uma lj:;o 
nssociações '- Casa de Santa Ignez e Asylo para Cegos Adul-
tos;_ · ·-.. 

No E.~tado do Rio - 50 contos· de réis, divididos igual
mente pam a Santa Casa de Misericordia da cidade de Gam
}los e Recolhimento dos Desvalidos de Petropolis; 

. Em S. PaulD - 50 contos de réis, divididos igualmenV.! 
·entre a Santa {!asa de ::\ijsericordia de S.' Carlos e Piracicaba: 

Em Jfinas Ge-roes - 20 contos de réis para a Santu ca~:J. 
'de ,Mis~ricordia de BeiJo Borizon~e; 20: OOOS pa-ra a Sant;l 
C!:.Sa de Misericordia {}e Juiz de Fóra; 5:000$ para o HosnHn! 
S. Vicente de Paulo dp, Pouso Alegre e 5:000$ para a sanü1. 
.Casa qc M'isericordia ~e Paraisopolis: · 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/00/2015 10:3 1 +Página 23 de 99 

. SESSÃO EM 24" DE DE'fEMBRÕ DE 1920 

No RiO G'l'a:nde do 'Sttl -:- 50 eontos de réis para a Sant;t " 
Casa de Misericordia de Porto Alegre, .pelotas c Santa ~-Iaria, 
em parte de 20 contos e 10 conto~ para a de San~a Maria; 

Na Parakyba.- 50 cüntos para a Santa Casa de Mil*'r~..: 
rordia da capital; • · 

No Piau-hu .- 50 r,ontos de réis para as duas Santag Ca.~a~ 
de l\!isericordia de 'l~hert'zína e J>arnahybu. em pn.rfr.g 
i.s·uaes; 

. No Ct:r:wá - 50 contos dr r6i:> para a Santa -Gusa de ~n
~(·ricordiu (1e Fori.ulez~; 

lf'.l. IJahi.a ~ 50 cnntos de> réis, 'em partr.s de- 20 cont.o~. 
para a Santa Ca~a. de MiseriCordia de S. Salvador e. I! Mos ~ 
1 O ~ontos para a <Te Feira de Sant' Anna. 

Estas: . quotas serão inaliena\'elm9nte ]ncorporadas no pa
h•imonio deRtas associações de caridade c constituídas em apo
Jiee~ da divida publica fe.deral.-

0 Sr. Veiga Miranda (") ·(pa;•a enca.m.i1üwr a. vota.úãO) -
S1·. Presidente. é admirave!, chega a ser (JUMi .espantoso cbmo 
n gente conserva muitas vezes noçõe~ ~rroneas sobre os prin
dpios mais ell'lmentarr.;; da sciencia ... Até ag-óra, por exemplo, 
Nl estava convencido de que a Receita é o conjunto de me
didas ten:de-ntes a proporcionar. recursos ao erario .publico, 
11ara qu~ dentl'o i! e um cerr G período da cxisíencia nacional 
})ossa prover a sens encargos. Tinha na minha simplicidade. 
a imagen~ de que o Thesouro seria uma especie de reservai:.Orío 
de agua, on:de QS encanamentos aductores representariam a 
fonte de -receita n as torneiras de sabida e de disf.l·ibuiçãc re
'I)N'srmtal•ia.m a ilcspesa. Agora estou convencido intciramr.ntf' 
qur tanto é Receita . a. aducçã.o como a dístribuição .. Assim f! 
qttC nóS poderemos dar COilW receif.a Yerb~ para pagamanto d~ 
aposentados ·ou. mrsmo para a Saudc Publlca. porqu~> no orça
mento da R-eceita se manda distribuir subvenções ás casas dP.. 
e.aridade.. 'Até ho,je ~ra pP.lO Minis!.erio do Interior ,que corriam 
e~sas despesas; agora passa a s.-~r tJ~lo proprio orçamento da 
R~ceita. 

As mín'b:as nOl;Õ('S (](' economia. QUP. eram poucas. rlc.":a\~Pa
rr.ceram·. pois. vejo que consf.itue. receita pela emenda a snb
Yf'ncão- ás casas de caridade. 

· Ha. uma eml'cnda que wm combater e é a quf'o proroga o 
cnntracío. de lot.t"rias sem qne dahi adv~nha nenhnm recurso 
ao Thesouro. 

Proroga. por mais um ::mnt$ o contracto sem majoraç_iio dP 
l'I'Cl\I'SQS c j:t sro rlisfríbnr- a pr.>lk rio tn·~n q:~w vn~> fil"t' ~>.~

/ 

. ( * )' Não foi r•Mst.o pel~ iirado!' .. 
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folado em 1922. Estamos em 192~, e já, pela emenda, se esta-
belec.e providencias para 1922. · 

Assim, não me admirarei si começarmos a tomar certas 
providencias para 2922, 2923 e outros a.nnos, secularmente a11-

_ teciJ)ando. Não requeiro c ousa alguma nem vou !aliar em nome 
. do Regimento, até porque o Regimento não existe sinão na 
ampulheta de v: Ex: .. e si estou fallando é em attenção a V. Ex. 
e não em respeito ao Regimento. · 

O Regimento desde llontem foi -violado no caso da emenda 
n. 23. 

Fui autor, o anno passado, de uma emenda á. Receita, a 
qual por njlo se enquadrar nos fi.ns da Receita. veiu aQ. plE'
nario e teve encaminhamento na Camara. 

Não me queixei nem da Comroissão de Finanças nem dR 
leaderança de· então. A minha emendinha foi .até ao Senado, 
e ahi asphy:x:iaram a pobresinba. 

A emenda n. 23 sai1"ia promptamente da Camara . . . 
{) SR. PAULO DE FaoNTH\' - Seria tambem asp!hyx:iada no 

Senado? 
O S?.. VEIGA MIRANDA- Y. Ex. tem amigos .. e certo pas

s_aria. Demais, f aliarei, no fim da sessão, pa:ra, ·em explica~,fr,J 
pessoal, dar a razão do meu procedimento. · 
. Quero tornar pnblica, patente. clamorosa e escandalosa a 

minha ignorancia, em n!at.êria orvamentaria, Não julguei que 
distribuü;ão ·de recursos do ea:pita.l do ThesourG fosse 'Reccit.a; 
mas isto está na emenda n. 25, .que transf()rma e ~efunde og 
meus conhecimentos em materia economica. como eu a com-

·prehendin. · 
Si a Receita propm:ér, de hoje em deante, . pagamento u 

apm!entados ou ·á saude Publica, e a Despesa propuzer a a.d
ducção de recursos: para -o erario publico, votarei pela ~mesma 
fórma, ·porque receita e despesa. são palavras synllpimas. 

·O SR. PAULO riE FROXTfl'<~- 'Uma ·é receita positiva, 11. 
outra. é negativa. · 
. O SR. VEIGA Mut.-!.NDA - Como na algebrà:, em que .se 
sommam quantidades positivas e negativas. 

Era o que tinha a dizer. (Mt,ito bem; muito bem.) 

O Sr· Juvenal Lanxartine ( ··) (para encaminhà1· a. ·vota
çiil>) ~ Sr. Presidente, a emenda n. 26 constitue receita nega
tiva. como 01caba de a denominar o ill ustre representante de 
S. Paulo, que occupou, ha :pouco, a tribuna. _&\.lém disso, !t 
nmenda é profundamente inJusta, (apoiados}, pOL'QUe manda 
distribuir a nove Esta<ie>s a quota da loteria, esquecendo, en-
tretanto. dos restantes i i Est~s brasileiros. . _ 

Esses Estados, esquecidos, abandonados pela e~ep_da. serao, 
acaso, os mais ricos, ou não ter.üo uma só insiituH_;~o de c.arl-: 
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àade? Nem uma, nem outra cousa _ Os Estados olvidados pela 
honrada Ct;)mmissã.o de Finanças, são ·justamente os mais 
pobres (apoiados), e !.odos eHes manteem institutos de cari
dnde (muito bem) com sacrificios ex.traordina.rios. (Apoiados.)' 

O meu, que é o mais pobre da União, do ol'çamen.to mais 
reduzido, mantém, só na :!apitai, quatro estabelecimentos de 
nssistencia publica, sem CO!ltar os estabelecimentos parti-
wlares; - _ ~ 

Qual o criterio para a Commissão de Finanças disLribuir 
os 500 contos das loterias a esses nove· Estados, que são os 
mnis ricos, de maiores orçamentos ? · 

O Sn. 0LEGARio Ptr."TQ - A simples leitura da emenda 
mostra que a Camara não a pôde approvar. 

O Sa. VEJOA ·MI-RANDA - A Conunissão manda proroga!" 
o contracto da loteria por mais um anno. Qual foi o criterio 

. para essa prorogacão ? -
O ·SR. Juvg:.;A.L ·LA.lV!AP.TlNF.: - Outro argumento ainda, 

Sr. Presidente. Estamos, actualmente, em aperturas finan
ceil•as todo&· os dias se diz isso, tanto que se vão lant;ar novos 
impostos. Então, porque se -tirarem esses 500 eontos d() The
::;ouro Nacional, para distribuil-os por estas oasas de caridade .. 
O que seria justo, era, ou distribuil-os pelos 20 Estados,_ ou 
deixai-os no Thesouro. 

. .Appello, portanto, pa~.•a o illustre Relator da Receita, pe.
dindo que S. Ex. retire a emenda em votação . 

.Era o que tinha a dizer. (Muito bem.; muito bem.) 

. O Sr. IArmand~ B~lamaqui (para encaminhar a vota
ção) c·) -Sr. Presidente, devo lealmente confessai' á Camara 
dos. Deputados que ~iz suggestões a respeito da emenda q\le a 
Commissão de Finanças, por unanimidade de seus membros, 
ncc:eitou. 

O Sa.. VEIGA MIMNDA - Por um cochilo, como disse o 
Sr. Oscar Soares . 

0 Sa. ARMANDO BUP.L.;\.MAQut - Antes, vor:êm, de :!;Uf{
gcrir essa emenda áquella commissão, consultei ao honrado 
Presidente da Camara. sobre se ella. era cabível no orçamento 
d:l Receita, porquanto, havendo anteriormente consultado o 
relator do Ministerio da Fazenda, Sr. Carlos Maximiliano, 
S. Ex. ·me declarou que a questão de loterias era tratada no 
orçamento da Receita. De modo que o apparecimento da 
emenda. no citado orçamento,· obedeceu tão s6mente a.o escru
pnlo qun encontrei por parte do digno relator da Fazenda.-

Em segundo logar, quando fiz suggestões á Commissão de 
Financas obedecia a uma. das clausulas do contracto de lo
terias, que <leterminava que em fins de 1921, o Congresso ?l'n.
cional seria (.'bnmado a distribuir e!!sa caução. 

_;: -,:·.; ~\: I :; r . 

..{" )_ JQ.ste di§.(!\l!:SQ Dã.Q f() i revW& pelo 91:~~:..: 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/00/2015 10:3 1 + Página 26 de 99 

.! 

AN~AES nÀ c~RA 

. - O .SP.. · A'NDRADE BJ'ZER'RA =- Qual ó motivo .P~r que se pro:.. 
tége · ·esta e· $e deixa de proteger aquella instituição ? · 

O Sn. c .... Ri.os GARCIA -Vamos ver a disposição <lo Mn-
tracto. · 

0 SR. _ARM-"-NDO BURLAMAQUI -Vou chegar at~ lá .. :Ve,jo 
que os nobres Deputados· não conlleúem o contracto das lo:.. 
terias ... · ·· 

O Sri. ALAo!l·'PRATA- O contracto foi pi·orógado., 

O SR. ARx-I:ANM BURLAMAQUr - Sr. Presidente, o art.. 14 

da lei constante do ~ecret.o n. L578, manda que seja feito (I 

deposito de 500 contos para fiel execução do contracto. A 
Ieltra C do art. 3~ determina a natureza <la caução. O § 2" do 
mesmo artigo di;z que « o· Congresso determinará aapplicação 
da mesma caução ... », etc. . · 

O Congresso Nacional poderia, :portanto, determinar que a 
caução fosse incorporada ao Pati·ímonio Nacional. .•. 

O SR. VEIGA ll-fmANDA- Como seda razoavel., 
. 0 SR.. ARMANDO BURL\.'M:AQUI - ••• OU dar-lhe a appil

caÇã-o que julgasse mais conveniente .. 
O SR. CARLOS. GARCIA- ·A caução é para garantir o con

tracto, que vae ser prorogado. E' pr-eciso saber si na liqui
da~;ão foram pagos os bilhetes dessa loteria: Depois da liqu i
dação uas resp~nsabilidades é que se faria .a distribuição. 
. O -S'a. ARL"'.tiN!)O Bur..LA~IAQUI - :Não obstante a obscuri
. dadc, da minha linguagem (-não apoiados), u_ma conclusão se 
(lstabelece,_ naturalmente, no espírito dáquelles .que se ~ppõem 
:\ distribuição. .. · - . 

Comecei declarando á Cama1.'a dos Deputados que quando 
suggeri a distribuição da caução dos loterias, acreditava qun 
finalizaria o contracto, como devia finalizar este anno, não hü.
"'endo, quando apresentei· a emen:da,. sighal siq:uer de :proro-

. gação do oontt'acto,.. -~ 

. O SR. l\lo\.URICio DE LACERDA - -Peco a palavra. 
o. Sa ARM,\NDo BuaLAMAQUI,- A emendá está prcju(lJ

carla, diante da declaracão de V. Ex . . Si V. Ex. apresentou u 
emenda nesse presupposto de que o cont.racto não seria 11rn
rogado, uma vez que este foi··prorogado, a emenda, ·ip!W facto. 
nstá· prejudicada. . 

Em segundo logar. devo. lealmente, ainda declarar á Ca
mara dos Scs. Deputados que, não querendo tomar sob minha 
responsabilidade a distribuição, fiz um exame de. consciencia, 
c 'me .encontrei entre duas iHsjuntivas: ou eu distribuía. essa 
cauçã-o ,pr.Ios Esf.ados todos ou seguia o criterio·· das contri
buioões dos Estados nas quotas de loterias. Na impossibilidade 

·· de fazer a distribui~ão po1• todos os Estados eu a fiz pelo cn-
t.erio da contribuic,ã.O dos Estados. · 

Póde estar errado, mas é 11n1 criterio que se baseia em lim 
principio fiset:tl. · . 
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. O. fisco que ree:titua aquillo com que os Estados contri-
buíram. .(Muito bem_: muito bem~) · 

O Sr.: Antonio Carlos (para encaminha?" a,,votação) ·(•) -
Sr~ Pres1.dente, quando esta emenda foi apresentada. á Com
missão de Finanças, pelo Deputado Sr. Armando Burlamaqui, a 
minha declaração, de que S. Ex. póde dar testemunho, e toda. 
a Commissão, foi de que eu só conviria na distribuição dessa 
ímportancía pelas casas de caridade, si porVentura esse con
tracto impossibilitasse_ a di$tríbuição <I essas importancias ao 
proprio Thesouro. Estando informado de. que o contracto era . 
peremptori-o no sentido. de serem distribuid:::s estas caucões ás 
casas de caridade, concordei. ' . 

. O SR. ARMAL·'mo BURr,A~rAQur - E' a ;pura verdade. Fui 
victima da;:; informações que me prestaram. 

O· SR. A.."l'TONIO CARLOS - Verifico, porém, nesta hora, 
contrMto, que a. distribuição póde ser feita. pelo Thesouro .•.. 

O SR. PAUL·O DE FRONTJN- Que é a maior casa de cari-
da<lc. ::·. · 

O SR. 'A:-!TO~·ao CARLos ~ -•..• e. em taes termos votaria. 
contra a emenda;. mas para evitar que isto aconteça per;o a. re
tirada., (iJh~ito bern; muito bem.) . 

Consultada, ::1 Camara concede a retiraaa da emenda n •. 26. 
Approvadas suécessivàmente as. seguintes 

EMF:NDAS DA COM~!ISS-~0 
N. 27 

O Deputado ·Cincinat.o Braga apresenfón á Commíssão. que 
a acceitou, a ~eguinte emenda, que, -por sua vez,.-propõe á Ca
mara: 

Onde convier: 
E' o Presidente ,da Republica autorizado a entrar em ac

côrdo com· a municipalidade do ~eife, Estado de Pernarobu~o, 
sobre a demolicão e utilizacão da. parle dos fundos <los pred10s 
llccupados pera:Delegacia Fiscal e Quartel General para o pro
longamento da rua · da Praia, na referida. cidade. 

N. 28 
O Deputado Souza Castro apresentou á Commissão a se

~).linte emenda .. que foi acc-eita. sendo, por i:o;so, proposta á 
Camara.: 

«Fica o Poder Executivo· autorizado á, entrar eni àecôrdo 
com. o Estado do Pará no sentido {!e auxiliai-o na realização . 

. (•) Este·.d~§CUI_'SP nãg foi revis_t.o pelo_· orador'. 
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~.NAES D., CAMARÃ 

de medi.clas que visem á melhori~ ou consolid~o de suas fi
nanças, tendo como base a encampaçã~ da Estrada de Ferro 
de :Bragança_ _ 

Para. a effee~ivação de ia.! objêétivo 9 t·a.mbem autorizado 
o_ Governo FedezoaLa realizar a.s neoossar:ia.s operações de ore

. . d1to, cercadas das convenientes• garantias~-

N. 29 

Opin~ndo sobre o disposto no art. ·13 do -projecto e. r~
presentando pela suppressão, a Recebedoria d~ Districto Fe
d~ral, assim se expressa: 
. <O· dispositivo cita-do determina que as estampilhas <lo 
11nposto <le con.sumo -destinadas aos :industriaes -do munieipin 
de Ní{ltheroy, passem a· ser vendidas pela Collectoría Federal 
.cta. mesma cidade. · · 

Nã<l se justifica a medida propost~ que ir-J. tão s6mentc 
beneficiar extraordinariamente o respectivo colleetor e o es
.Cl'ívão, sem vantagens para os contribuintes e com prejuízos 
de altos int-eresses da administração publica.· . 

No Estado do Rio de Jan~ro, ao contrario dos demais Es
tados, que possllem delegacias fiscaes do Thesouro, as eol
lectorias feâera'-'.s são directam.ente superintendi(las pelas Di
reetoria.s da Receita e Despesa Publicas, assim como. a. Mesa 
de Rendas de Macahé é subordinada ã Alf:mdega do Rio de Ja
neiro, -estando a cargo da Itecebedoria do Districto Federal o 
serviço de. arrecadação e fiscfl-lização-·de impostos de consumo 
ào municipío de Níct.heroy. . · . 

A 'iuterferencia da. Rccebedoria. na capital do ·vísinho Es
tado relativamente ao citado imposto.' além de .iámais ter: sof
frido qualquer reclamação dos . intereSsados contriDuintes, jus
tifica-se pela conveniencia de uma prompta e efficaz fisca
lizaçiio exerci-da sob a autoridade de uma repartição de cate
·gol'ia superim-- e. consequenfemente, de melb()l'es resultados. 
pela responsabilidade moral e mateJ:ial que lhe cabe. 

}..tém disso, a prvalecer -o dispositivo -.,em questão, o col-
1ector e respectivó escrivã() aufe.rirão cerca de 60:000$ annuaes 
de percentagens, emquanto que actualmente essa importancia 
é dividida :por L8SO quotas que são distr:ibuiàas por 137 em-

- ~regad'os da ·Recebedoria. ' . . 
Cumpre salientar. que, e_stando a arrecadaç.áo desse im

posto ligada immediàt.amente á fiscalização. esta que, ora é 
exercida. pel-os agentes fiscaes do. quadro da Recebedoria do 
Distrieto Federal, passará a. ser feita por es~tes- funooíonarios 
do quadro do Estado do Rio de Jãneíro, com um Merescimo 
de despesa de cerca de i 70:000$ annuaes, a. quanto monta a 
.differep.ça de percentagem a ser paga a este~, na razão de 5 </o 
sobre uma _arrecadayão de 5. 000:000$, ou seJ~ 250:000$, em
quanto aquell.es ast.ao percebendo i,6 %. ou-seJam 80:000$000. 

Ainda mesmo que. em virtude da fórma por que está re
dig·ido esse: artigo, a fiscalização constítue a carga dos agentes 
f~scae:. dQ Di.sgieto Federal, nã~ ha a. meno~ duvida que i'!oa 
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N. 31 

Esclarecendo, ·para evitar ~dtlvidas , o_ texto do art. i C, 1!1: itl 
do p-rojec-to, a Commissão acceita. e. propoe á ~amar-a. .e. S~\nte 
emeuda .dos Deputados Pacheco Mendes e .Joao Elysw; 

o preço -ào chan1to referido em o n .. 10 uo art. 1• é o 
da fabrica. · · 

· o Sr . Antonio Carlos (pela _ordem) - V.. &. annunciou 
.a emendà. n. 31 ? P~o a sua ret11-ada. . . · 

. QJn-suUada, a Cama!'a concede a ;r.etlrada da emenda .IL ~i 
da p_qmmissão, · 
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EMENDA DA COMMISSÃO 

N .. ·sz 
Afim de CYitar imposto duplo, a Commissão propõe a s~

guínt.e emenda: ·, 
Acc1;escente-~e ao '11. 4.5, do. art.' i •: não comprebendi<lo:; 

em o. n. 40. . : 

O Sr. 'Lemgruber Filho (pela o1·de·n~) - Sr. Presidenw. 
yenho fazer uma reclama~tão á 1\lesa, porque estando eu aqni, 
muito proximo e attento, não -om·i as palavras de V. Ex . • sub-
mettendo-a a votos. · · 

O SR. CoSTA REGo:- Atteri.to. não apoiado. V.. Ex. estava. 
. conversando, não soube intervir na occasião da votação e vem· 
agora fállaT :.obre o vencido. · ' 

. O SR. LEMGRlJBER FILHo - Quanto á emenda. n. 29, cuja 
·votac-ão vejo agora que está reaHzaãa; o S~. Relator <la Receit:' 
!>C compromettcra ·c-omm~go, com o ·leader de minha bancada c 
com' todos os representantes do Estado do Rio de Janeiro, a 
l'Ctiral-:a quando fosse posta em discussão. · 

O Sn. MAmo mi: PAULA- Avisei a Y. Ex. de que não seria 
retirada. · 

o SR: LE2.tGRtJ.BER Fli"HO - Com surpreza minha, entre
- Janto, V. Ex .. sem que eu, ~qui tão perto, pudesse ouvir ..• 

. o SR. COSTA REGO - Não conversasse! 
O. SR. 1\iAurücro DE LACERDA - Mas. si o relator tinha· o 

compromisso . de retirar...... · 
O Sn. LEMGRUBER FILliO - ••.• de'-1 por passada a sua 

votação. Venho fazer o meu protesto solemne contra tal pro
cedel'. :. 

VozEs- Oh t 
-O SR . . CosT:. REGo ..:..._ De. quem ? 
O SR. LEMGRUDER FILHO ·-. ••• não da Mesa. mas -ele 

quem tomou· o compromisso de 'retirar a emenda,· que vem 
ferir os brios e dignidade do meu Estado.. · . 

O SR. 1\L-utro DE. PAULA- v-. Ex. tem toda a ·razão! 
· O S!t. l\oh:Únrcw DE L ACERDA -:- Si o ·relator tomou o .com

promisso, deve dar urna explicação á Casa., . 
O Sn. LEMGRUBER·Fu.uo-:- Sr. Presidente, amigo · d::. situaçii.o ~·1 

Rio de J&neiro. que dá. ao St•. Presidente da. Republica. seu · apOLo, 
a sua solidal'iedaâ.e, n~o posso, entretanto, cleixar de formular este 
pr.otesto (pausa). 
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Sr. Presidente, acabo de set• informado que o relato!· da rec:cita, 
Sr. Antonio Carlos, vae · falar sobre o assitmpto. Nestas. condicões, 
ugl.iardat·ei a expliqaçã.o de S. Ex. (Muito bem; .muito br.:m.) • 

O Sr. Antonio Oarlos (Pela ordem)- Sr. Presidetttc, 
V. Ex •. e a Câmara., acaham de ouvir as ap1·eciaç?jes do Deputado 
Lemgruber, imputando-me um pt·ocedimeuto ... 

O SR. LEalGlUIBER F;Lao - NJ.o a.poiado,.·eu imputei. :i Camara, 
votando incouscientewent.e como esta. v a. 

O SR. A!I"TO~ro C:!.IIL03 -Não toma.t•ei, Sl'. Presideute, em a.preço 
a imputa~ão que S. Ex. me fez, porque devo collocar-me acima. de 
umas tantas injustiças ... 

O Ss.. LEllGn.OBER Fn.ao -Já disse que uao imputei a V. EK. 
O SR. ANTONIO CA.llLOS- ••• que o. exercício de fuucçõcs 0omo 

aquellas que estou desempenhando por vezes determina. :t.os iutere:s:;es 
contrariados. E' certo que não tomei ·compromisso; communique, 
minha deliberaçã.o ao. Sl"'. Deputado Lemgrubcr e ao lcaàer da. bart· 
eu.da flwninense, de que r-etira.ría. essa emend:r., que só eu a. podel'i;r. 
retirar pot·que, como orgão d<1. Commissào de .Fiuanç~.cm assumptos 
de receita., ess<L competencia: me é exclusiva. Foi um movimento. ex
ponta.neo da minb<J. parte, ahi estão os doi~ depLttados qLlC poden"to 
confirmai·. . . 

O SB. LEi\IGRUBEn Fn.uo-Apoia.do. 

O SR. l\IAmucto DE L.~CERDA-1\las em bom portuguez, isso ~ ou uão 
um compromisso? Peço. a. p:.~la.vra. · . · 

O SR. AN:roxro CARLos-SL·. P.re,sidente, V. Ex. a.nnunCiou a. ·V'•JÚt·
çã.o das emendas, por fórma. que não·me foi dado ouvi!:. 

O Sx. LE:I-lGR.UBE!t FiLHo-::•Hnguem ouviu. 
O SR. ANr;i:ro CARLos-Eu estava-qeL·to de qu~ V. Ex. a.indá ~ã;~ 

havia. passado ás eineudas, imwediatas aquella. a proposito da qual ~e 
tinha travado o ultimo deba.ts. Se, entretanto, me levantei para re· 
querer na emenda 3f, foi porque o meu collega. me. ctumou. tt..' at
tençã.o. 

O SR. LEiiiGRUBER FILHo-Eu tinba, pois, razão, qu~m((o ·dizitt. que. 
a. emenda 29 tiriha. ficado at1'ás, · . · · 

. ' 
O 81\. A:>:roNlO C.mws-Confesso que, pol' isso rnesmo, que fiz e:s:;a. 

communicaçã.o espontanea. a esses dois deputados, eu estaria proi'un
da.mente aborrecido; si, pot• ventm·a, não 8'J00ttt:rasse um meio de 
tornat· eJfectiva. aquella. deliberação, que ha.vlli commllnicado a. es.;a,; 
collegas, cornmuniç.ão que fiz, nã.o só porque o alvitre que eu Iw.via 
lemb1·ado não era satisfactorio :\o interesse publico, como porque seria. 
do. meu agrado servir ao deputado Lemgruoet•, e, sobretudo servit• ao 
meu pre~ado amigo, _illustre leader da bancada fiuminense, o Sr. Ra-
núro Braga. · 

o- SR. !liAuRicro DE LACERDA.-l\Iesmo porque uma mà9Java. outra.. 
O SR. AN:rom:o CARI.os-Tenho, porém, um meio de ~alvaguardat> 

à minba. affi.rmaçio,-que é pedir a V. Ex. se digne consultar á. Casa 
•, . . 
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sobre ::c cOn'?em em que e..<;sa emenda, que não pude retirar porque 
nll.o ouvi a décla.raç:;.o de que ia. ser votada, constitua projecto em :se
parado, fica.ndo, assim sem andamento nesta Casa. {âfttito bem). 
. A.pprovada. a referida. ewenda. n. 32, da Coi~:Jmísslo. 

Approva.do o requetimento do Sr. Antonio Ca.rlQS, pOO.indo para 
sat destacada. e constituir projecto em separado a ~mend2. n. 29, 
da Commissa.o. 

Appronda a seguinte 

E!li:NDA DA C011!MJS.S!O 

N. 33 

' 'Procurando aUXiliar o eommercio, nas aetua.es diftic'ul
ds.dcs decorrentes da baixa cambial, a Commissã.o, oovido 
o Sr. Presidente da ·Republic~, apresenta a segUinte emenda: 

F icain isentas de armazenagem as me:.:ea.dorias que, 
ainda na Alfandega foram devolvidas aos pertos de ondl! 
v jera.m exportadas. · 

Vota~ão da seguinte emenda da .Commissão : 

N. 34 
• O Sr. Deputado Macedo Soues apresentou ao Belator a! 

seguintes iv.stift~açiúJ e emenda.: .. 
O regirilen da livre concurrencia em inaleria de telegrs.

pbia subn.a.rina, instituida pelo decreto n . 12.599, de u de 
agosto de 1917, n.enhum resultado deu com TelaÇão á reducç.ão 
da;s tax&;. ..~ . 

. O . custo da ,pala~ para a Eu.ropa continúa a. ser de 
francos 3..25,. ouro, e para os Estados "Unidos a menor taxa ~ 
de quat.i'o franeos . · · 

O Imparcial, ein editorial de H de agosto de :(917, f'..Stu
.dou esta questão, provando que o maior empecilho para. a 
1·educç.ã" <lo cu.sto da. txran:smissão no telegrapho intel'lllleio
nal era a quota-parte .que cabia ao 'felegrapbo Naoiot1al e ás 
~ompan!iias de cabos pelo percurso em territorio ·nacional -
a cbamada · ta:ta. te~inti~. · · 

' ]\essa ocea.sião di%ia ··O Imparcio.l: . 
cA nossa taxa entre o Rio de Janeiro e a Franca deeorr.:.. 

põe_-se da. seguinte fál'ma: 

Tra.n.soceanica . • • . ...• . . . ..... ~ ..•... 
TaXa. terminal. • ....•.•..•.•. -· ••••.• 

· .. .. Impoaw._ ~ • • . •• . ; ..•..••••• •.•.••.•. ..• 

Franeos Cen.timos 
1 90 

. :1 25 
o 10. 

T-o~al- ~ ... .... -... ............. ....... _ · . ·· -~·-·: ·· ·· : ·s 2~ 
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A taxa terminal é a que o Telegrapho Nacional cobra, ou 
eohram as companhias, pelo percurso terrestre ou maritin,C> 
110 pai~. Entre o Rio c!et JaneLTO c Recife o telegramrna paga 
Hr .• ~5, qua.o.oo' para o cstl'angeiro ou cerca de i$ por pala
vra., cmquanto que o ielcgramrna nacional para o .Recife paga 
;)00 réis. "'-'•' . .,,_ 1 

.Para bem sü compre-h cnd<1r o absu:t'do exagge\'0 dessa 
4·taxa. terminal» bast<\ considerar que o percurso do .Rio ao Re
c-ife é .:le 2,535 ldlometros, e que por esse percurso, se paga 
~ .25, c.u seja 1!!i por palavra. t~mquanto ·que pelo per1:urso 
submarino, do Recife à .ll'rançá., as companhias recebem 1.90 
ou. 1$5:::0, em uma distancia de S. 561 kilon>etros, devendo 
ainda cte·~embolsàr 20 centimos por palavra, a quanto corres
ponde ú ·imposto de guerra í'rancez. E precisamos observar 
que essa exaggera-da e intoleravel <ttaxa termínab> a~enas be.:. 
n~ficía o Teleg-rapho Nacional na receita correspondente ao 
:;eu reduzidi.ssimo trafico internacioi'lal, redundando na sua 
t1Ua.sí totalidade err.: beneficio da:s companhias e em pirejuízo 
do pubHco. . · . . 

O Governo, inaugurando o regimen da livre concurren
da, devia exigir uma réducção de tarif~s, sendo talvez a unica 
po:$-Sivel no -serviço europeu, a que corresponde á. quebra da 
cta:ca terminalü. Convém ainda observar que essas taxas em 
paixcs como o no·sso de grande extensão territorial, são ape-
nas as se~;uintes: · 

F1·ancos Centimos 
Bra:sU .•..•...... : . . . . • 1 25 
Fra-nça . • . . • • • . • . • • . . . . O 20 
Allema.nha .... ·. • . . . • . • • O 20 
A~tria .. . . . . . . . . . .. . . . O 15 
Russia .: . . . . . . . . . . . . • . . O 15 
Argentina • . • . • . . . . . . . • . o •10 

.Fica pois evi1J~nciado quê a. no~sa «taxa tcrminali é exag
geradissíma e que se poderia· reduzil-a · na raião de dous 
cen.timos · por kilometro, isto é, a cerca de 50 centimos do "l 

Rio ao Recife, para o serviço europeu. 

Estes argumentos são applicaveis ta.nlo ao servico euro
peu quanto ao norte-americano. R-eduzida, a taxa terminal 
a 50 centünos, a taxa da palavra telegrapbica pará a Euro-pa 
c a h iria immedi1itamente a francos 2. 50 ou .28000 (2. 00 ta:~:a 
t.ransoceanica e maü; 50 centimos pelo. percurso no Brasil) 
c a tas:a para Nova York teria de ser reduzida a francos 3.35 
1m 2$600, em vez de 3 francos e 25 e 4 francos que as em
prezas cobram aetuatmente. 

Convém ainda frisar que a taxa d:e Buenos· Aires para 
Nova York é d-e 2 franoo's e 75 centimos, quando ri.ós pagamos 
'~ franc:os por palavra e. as companh-ias telegraphicas da cabos 
submarinos allez~m que o motivt;) dessa . grapde differença. 

C,-Yol. ~. ~ 
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de <.:usto <!ecorre do fado de cobrar a . Argentina. de ttna 
·terminal:> 40 centímetros; f,!ntquanto o ·Brasil cobra :1. fraiD.
so (l :?.5. 

O servi~.o interior· pelns companhias rJe cabos tamhem e 
e!~vado. A taxa do Hio ao Pará .é de J.$000 <por.palavra quan•Jo 
a lei orçaroentaria para Hl2.1 . fixa, a taxa do Teleg-rapho Na
cional . -para o mesmo percurso · em 200· réis. .... 

No . Ama1:onàs . a ta.,;:a é prohibitíva. . Um · teJegramwC\ 
entr!: Belém e ~lanáos paga· 3 franc.Qs c 50 ocntimos por 
pala\·.ra. ou .2~800. o que addicionado á taxa G.o Tclpgraplw 
.:_\;aciona lo• d~ Pará ao Rio :de Janeiro. -;_ 2<l0 réis - eleva u 
cusl.o total a 3$00(). A patavra <le- Manúos para ·EuroiJa cu.::ta 
i'ran<:os 3..!50' até o Pará ~ mai~ fr-an;cos 3.35 de Belém a 
Paris ou J..o.n<lres, se.ia francos 6 c 75 por .palavra G·o Ama-
:ionas ·<'i EUropa..! · . . ·. 

Com a cris(} por- que '!.)assa o Amazonas, é caso de diier 
que, essa. · granrJte zona1 do pniz não tem Telegrapno. 

O Governo fez ,·::u·ios accõrdos com o. contractante de:-:so 
scr.,·iço, acabando sempre por- elevar· as ta:xas. · o c·nsto <le 
ruanuc.en~ão do .cabo.< ou ca1)os, sub':'"f!uviaes não ha duvida, 
é "llcvadissimo, mas c!5tc estado de eousas, toleravel quanco 
a borracha dava preços mais · do que remun·erad'b.rc::,, niío pód~. 
s~t· rnanti1fu na. actual i:'ÍLuart:íío de m,iseria em ·que· se debate 
1oda a região amazonica. · . 

..\. solução da questão do Telegrapho no Amazonas está 
. nas seguintes alternativas: reduzir a taxa. a.ugmentando ~ 
)lubvenção ás companhias estrangeiras· que e~ploram o servir;p 
- o qUe julgamos méro paliatiYo com onus para o Thesouro, 
ou a. encampacão da rêde (}Ue constitue ~equeno ramal do 
sys.tema cle communica!}qes telegraphicas c.a União e a sua 
incorporação a. outra que tenha vida ;p.ropl'ia., reduzindo-se 
ai;sim as despezas d~ admini~tl·acão e manut~nc;ão .. Esta pro
y)dcncia s(i dev~ ser adaptada, estã clarp, com o unico obje~ 
r: I ivo de obter-se uma reducção considerável na {a...-,:a entre 
a~ clua~ r:apitae!' -~.ia- Amazonia.: na nossa opinião a taxa ent.t·e 
Manás .e Belém não deverá se1· superior a· tim franco por pi\
lana OU 800 l'l!iS, admísSiVCi$ pelo elevadó CUSto da ninp.u.o 
t~mçã.-, da linha subfluvial. . . 

r.r~io qu~ _e~ta ~>:t:.imsic;ão t('rtí: ~sclarecido que h a. toda 
, a convcnicnC"ia em si\ ad-optnr immcditamcnte uma medidi\ 

tlUP. obrigue OS cala)~ submarinos a redu~irem US ·suas taxa~ 
· ·i)ara O f':'tt!!rior C esta pl'Ovidencia não. pódP. ser outra si não 

a rP.riuccão da pal'lc da taxa qu~ correspond.:. ao transito efU 
-t<•1·ri'torio "nacional . . O Governo deve· ficar tambem autort-. 
7.nco a fazer accôrdos ou reYer o~ contractos actuaes com Q 
objeclivo de redtlí!ir o custo da palavra na correspondenc.i.a 
int~rtor por linhas particp.lâres. ficando apparelhado com os 
mei9:: de retirar @'S:>e serviço das mãos dos aot.uae.s contrn_. 
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ctante1'. si estes se rei}Usnrcm a cooperar com o Execulivo 
m:ssas medidas de utilidade publica. 

llcndys lndustriacs - Art. i~ - lii: 
G3 - Renda dos 'r~legraphos: 
Onde convier: 

Reduzida a i.axa V)rnlinaJ a 50 Mntimo~. ouro. para 
qualquer c!cstino, ficando o Governo àutorizado a entrar em 
aecórdo com as cmprezus de eabos subma1·h1os · para reduzir 
a~ taxas intet·iorcs c intcrnacíonae:;:, podendo ·revel' os rcspe
d!vos eontrad!)s ou encampar as li~as de qualquer dellas, 
incorpo:·andu-as ao Telcgrapho .NaciOnal ou arrendando..:as. 

Sala da~ sessões 11 ele dezembro de 1~20 .. --:- J. S. de 
~hw;do So(ITP.$. -

u Sr. directol' do·s Té!egraphos. OU\'jQo sobre o nssmnpto,' 
Hnittíu o seguinte parecer: 

«A taxa terminal ú de fr. 0,50 para os lelegrammas pro
I'Cdcntes e desf,inados ás Republicas do Uruguay, :\rgcntina 
r Paraguay, e de fl·. 1,25 para os outros })aizes. 

Na intróduccão do relatotio apresentado ao Exrno. Minis
tro da Viação procurei mostrar a necessidade de uniformizar 
a taxa telegráphíca p~ra o serviço interior, c, consequente
mrJnte, a terminal. . . · • 

• Julgo, pois, de alta conveniencia 'a reducção para ~.5U 
c1a tâxa. terminal, pois ella é elevada em excesso, não só em 
~hsoluto como em relação á tarifa. para o exterior. 

Os tele~a.mmas procedentes de Recife para a Et~ropa 
pagam a ta.Aa de fr. 2,00 por palavra, e de Recife para qual
quel' ponto· do territorio hi'asücirQ mais fr. 1.,25, P.erlazendo 
C' total de fr. 3,25. . · 

Desde que as companhias de cabos fa.cam redncoão ·cor
respondente á que fOr feita na taxa terminal, o publico au
:ferirá grande vantagem pela' reducção de preço nos· telegrum
mas destinados o o estrangeiro. 

Esta reducaão affectaria, fortemente, a renda dns cr.m
pnhias. Si, ape-sar disto, ellas estão diSilost.as a acceital-a. ~ 
l)Orque esperam obter compensação pelo ausmcnto do SCl'·· 
viro · 

· .E' que o preço elevado restringe a utiliza~.ão do teler;ra .. 
pho; ao passo que o barateamento põe-n•o ao alcance de 
todos. ... . 

À: e:qlosicão dCl motivos apresentada pelo Exmo. Depu
tado Macedo Soares, mostra a desproporção das taxas termí.: . ,._ .. 
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naes c9bra,das pelos outros paí~es, que varia: entre os ex:lr..:. 
mos de fr. {),15 e fr. 0/iO, !?-endo nó Brasil de fr. 1,25, isf.t) é, 
mais caro oito :vezes que na Austria. e mais de tres vezes qu~ 
na Argentina. 

A gran<le parte da taxa terminal .pertence ás comp:mhat~ 
~~ cabos, senÇ.o creditada á ReparLição dos Teler;ra.pihos só
mente a parte relativa ao trafego ruutuo. 

Devo, -entretanto, como esclarecimento, declarar q.ue da 
r(•duccão a fr .-0,50 da taxa terminal para J se:r:vir,;o orilinat·w 
e: de fr. 0,25, :vara o preterido resultará diminuição na rcnd:l 
dos Telegrapoos. · . 

. C? quadro seguinte ·indica a r enda. proveuient~ da taxa 
teriDlnal, em :1~19: ·. 

Transulittid{)S 
Recebidos .• •. . · 

Ordinario 
.Sudani 

160.62-1,25· 
. 211.083,33 

!Western 
3&8.454.,{)0 
8_88.331,34 

·Preterido 
W estl~rn Sudam 
1:16.182,50 .70.812,5ll 
i 73.926,08 56.5_43,85 

-·~ 

1.256.785,34 37i.704,5S "290.108,58 . •. 127.356,35 

Si tivessem sido cobradas as taxaS: de fr. _Q,50 por !líl
l~vra e a metade pelo servi~o _prete!'ido, a red~ccão seria de: 

--- Francos 
'Para Os telegram!m·as órdinarios· .. . 
;para os preteridos . •.. . ... ; .. . .. . 

-9'17. 093,96-
250.479,36 

Ou o to.tal d-e .......... ,. ;, .. : .• · .•. .1.227 . 573;az 

't]ue, calculados ao cambio de $7f0 por francq, ora em vjgl)r, 
produziriam 871 :577$057: . . . 

·Caso seja adoptada a. emenda, convirá r10düiear a reda
tção, de modo a tornar a reduccão da taxa terminal depl!n
;tente do abaixamento de tarifas feito pelas CO!l:!pa.ntJja~. 

Quanto á parte relativa á encampação, estandü. em l'órnm 
de autorização, não ha inoonveniente em ser approvada, pa
recendo que se refere á Amazon Telegraph Company. 

Pelos dados fornecidos por The Westem Tolegra}lh Conl
pany, Limited, verifica-se ,que, da -rcducção da ta\:a lcl'ruinal, 
regularia par·a ella um decrescimo de ~nd!:l. superior a Lre!: 
mí1hões de francos (3. 093.891 francos ), si fossa applicada a 
l'educcão da taxa terminal ao serviço telepraphico de 1!>i9. 

Será, pois, um grande b_eueficip para. u -puhl<~,:o a :·e:1u~ 
cção a fr. 0,50 da taxa ternnnal . 

Em -13 de dezembro de i!J.2'0 - .4. Penido.>. 
<Exmo. Sr. DI'. Penido - Incluo . a. estatistica de Traf~go 

:~~a6io~ea.1tr~~~~. exelusi~o da Weste~n, em 191: ~ _se:_Vl.~ 

·-
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Adaptada n. taxa terminal de !50 centimos a repartição, se 
n.ão houver. angmento d.e trafego, perderá. 724.119 fanco~. 
mas a reducaão em favor do publico custará á Westflrn 
3. 093 . 8!}1 francos r . . 

O trafego desle · anno não re.presenta o total do serviço 
exclusivo das. companhias de cabos, porqu~nto desde julh•l 
parte do serv1co trocado com os paizes americanos percorre 
os cabos tia Ali America. Pàrece. portanto, mais simples car.:. 
cular sobre os algarismos correspondentes ao exercício de 
f!li9. 

Mui respeitosamente. H-XII-20. - Rcuntl B. Dunlop. 

De accOrdo com a estatistica. a.nne."m a Reparti
cão Geral dos Telegraphos recebeu em 
1919, sobre o servico em trafego mutuo com 
a Western, na base de 1.25 .para o serviço 
a. taxa integral e de 62,5 sobre os prete-
ridos . . . . . .. ....•.... .... . ... -. · • · .... 

Nó. base de 50 e 25 centimos: ....•...• . . .. .... 

Differença contra. a· R.' G. T ...... . . •......... 

Serviço ex~lusivo ãa Western - 1919·: 

Na · base de 1.25 e 62.5 ............... .. ... . 
Na base de 50 e 25 centimos ..... ........... . 

Differença eontra a W. T. co .. .. ~ . .... .. .. . 

Francos 

1.21)6.865 
482.746 

72~ . 119 

Francos 
5.156.486 
2.062.5% 

3.093.891 

/ . 
ServiÇo Interna~ional Norte - Relação dos telegrammas 

receb1dos e expedidos durante 1919 - Belém Pará ao Rio 
Grande: 

Se~ir;.o exPedido :. 
Ordinario ..•••. .. · ....... . 
Preteridos . . . . • . • . . . 
Trafego mutuo . . . : . . . . 

Trafego mutuo preterido . : 
Serviço recebido : 

Ordinario .. \ . • • . . , . . . 
Preteridos. . ·. . . . • . . . . . 
Trn.fego mutuo.. . • . . . . 
Trafego mutuo preterido .. 

.,. . . 

Palavras 

2.066.856 
596.804 
.470.·527 

143. 0'31 3.277.218 

1'.568.~67 
882.929 
358.190 

fZ: .340.. iO~ 130.519 

R\o de · .Janeiro, i3 q~ d~zembro de 1920. - I. Bennet, 
Collta~or, intcr~no , 
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E::-taminado o assumpto a Commissão deliberou ~presen~ 
tar á Camara. a seguinte emenda: _. 

Fica autorizado· o Governo :i reduzir rr ta..-..a terminal 
dos telegraphos a 50 centimos, desde que as emprezas telP.~ 
graphicas façam reduecão pelo ~menQS equivalente. 

O Sr. Presiden:te ~Como a ~menda é inf!'i"nganto do 
Regimento uã.o -'1. submetto a "\'Otos . 

A!ptprov.ada ·a seguinte 

.~· . 35 
( 

A -Commissã.o; após ·haver áaminado detidamente a 
questão -de reduccões e isenções <lc direito, resolve apres~.>ntm· 
á Camara as seguintes emnÇa·s : 

I 

~>\ccrscente--se ao § i 0
, n. 1. der ru-t. ~o, mais -o;; seguinlel'o 

nnmeros das Pl·eliminarcs da . Tarna: 
. 22, 29. 30,. 31, 34, 35 e 3G, C' mais o seguinte: <devendo •1 

Governo übservar, qu.:i.nto aos proprios fornecimentos. o di!':
posto em o· decret-o n. 8.592, deSde maroo de 1911,' qu!IJllo 
<ís mercadorias qur. tiverem simil-ar na -produccãol nac\onal. 

II 

Os materiaes cujos -despa.chos c'om r·cuuccão de direito~. 
rm vir.tude -de leis anteriores de receita. tiverem sido -auto
rizados, no .:mno de 1920, pelo Ministerio da Fazenda c jul
gados legaes pelo Tribunal" -de Cont-as,, ainda nüo introdu21.itlos 
r.o paiz, pagarão as taxas declarlldas n1!lS referidas leis . 

nr 
Substitua-se o n. 2.do § 1" do art. 5• p-elo .seguint e: 

. Os roochinismos e instrument.Qs d~stinados á .lavoura, ~ 
peeuar~ á. mineração ~ as indust.rias a.grieolas, comprd1en
didos no .art. 2•, § 36, das Preliminares da Ta-rifa, import-a.do~ 
por agricultores, ou não., [Xl~rão 2 o/o, ad valore11t, roedianle 
despacho das inspectorm.s de ali'andega, independente de de-

. posito prévio dos direitos integraes e de •audí·encía do Tr·i
!3mi.al de Contas~ 

. IV · 

Ao arL. 6°, substitu(l,..se pelo seguinte: -cPara as obras 
e:x:ecut.adas_ pelos gover-nos dos ·Es-1>!1.-do-s e dos n\unici'Pios e 
velas emprews que por de-legação delles, exp_lor.arem .serviço~ - . 
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o e agua. luz' (' .. viíu,;ão. DS direito;; a p$r p l)l" import.at:iín' rln 
!llate-rial nooesMrío an dito 8r.n·íc.:n sN·ãn ue 25 '7o sobr(• o~ 
irnJ.)Ostos a titulo di"> expcdienlt•. tleY~ndn n:; requisir.ii C>.:;; s~r 
JP.iLas em. qualquer casn p~!o gov~rno do~ Estados P. do!> mu
nicípios. A redul~çãn :acima rP.frrirJa compr('hmid r. l.ambem o 
lilUteriál dest.inado -á con:<l t·w~c.:ão •l•! po1·1 os qui' !'l Cnião b.a.i:l. 
transl'er·ido aos Estado;;.> · 

Vota.ç:ão da seguinte emcwi.;t. 

N. 1 

O iruposto rlc impOt'ta~o sÓin·c o ;;;tl de 4:0 réi;; j)j)l' kilogt·a.mma. 
Lengruber Filho . - J~~r! .of~'!'ftt.~to. 

Ilojaitad:l. ~ emenda: u. 2. 

Vo~tção da seguinte erucnrl:~ 

Ao art. 1°, n • . ~~: 
' s~rprima~se e substitu:1~se p'cl\1 :ro~uiutc additiro no n, as: Sell.,. 

c<Fie~ elevado a i /2 % sobre o va.lot• o ,;nllo da-~ t ranRfet·cneia:< da..; 
:s.polices e d:t!' a.cçõc..:;\ obrigaçõe;; , debelitnre" c quota;; da;: ~ocietladP.• 
:Hlonymas, em ,commandita. por acçõe;;;, c pot• uot.a~ de rcspons:t.'bili
dade "liolitada., sendo o ,·alor da~ JWiU1Cit·a:; a cot:u;ão official crH 
Bols:l.s e dns duas ult.irilas o valor nomlna.l, elc!\'~nd.o a :;9.000 :000~. 
l'tJ.nlo de F:rontin. · 

O Sr. Presiden-te- Acceir.a. a cmeucla. a Cnmmi~>ã.o otre
Peceu a ~eguiuto 

,SUR·EIIE:SDA 

Onde se lê i /2 %, rliga.~:;e- i % • 
Appt•oya.da. com ~ · referida ~uh-emenda dot Commi;;.<:ão ~ 

N. 4: 

Vot~ção d:!. ;;oguiutc cmeml:'t: 
Al't. f•, n. 4-6 -Transfira-se pat·a. a. ruiJJ·ic.a !11 c acé.J'Cscente

~e- «C sob toda :l.S venda;; <:ommerclac.~. r.oirformc regula.menr.o ex
-pedido pelo ExMuti\'o»; E augmMtc a e~timatiY3. pat·a. réis 
40.000:000~000. - Jaiio Caln-ttl . · 

Regeitada. 

O Sr. Mauricio de La.cercla. (pelit cmi•m) .;.... Sou 
obrig3do, de accordo com u. vari:1. officiat, a requerer v.criílç.:~c;.ã.o d<L 
vot.nção porque csta.cmeoda. •:onstitue nm dQ;; projectos 5:11\·adore~ 
d& Republica. 

O SJL :PRESIDE~TE - A emenda. foi · declar.lda re~itada. •. 
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--- . O SR. l\hi1RICJO DE LACEBD! - Então desisto do requel'irne nto de 
verificação, porque a patria está salva;-• • (ltíso). · 

Ilejeita.da. a emenda n. !; • 

Votação da. seguinte emcnd<t . 

No titulo <<RecursOs>): 
Accrescecte-se: 

.i22.- Ditferença.s de cal:nbio- resultante da deprecia~ã.o da libt•n 
esterlina c do fr·aoco no serviço .de jnros a amortização " da divi<l<~ 
externa, em t"ela.çã.o ao mil t·éis, ou~o, 13.700:000SOOO.-Patdo Frontin. 

o · Sr. Pa.ul.o de FrontiJ:i (para encami?l.har · a t:o-
tação) (')- St•. Presidente) a emenda n. 6 re[et-c-se /l. diffCl'Cnr.n (In 
~~- . . 

Sinto que o bom·ad>O Deputado pot· Minas Gera.cs, t•cbtor da Rn
ceita insista. em rejeitar <1 emenda. S. Ex. podia tet• em seu Jla
r~cer. redu?jdo a;> taxas da depreci:l.ção, de 25 % para a lib1·~ es
terlina ~ de .. C,Q % para . O rl'a.nCO, e r~uzidO -~ · imporbncht <1U 
i3.700:000SOOO, ouro, que r esulta do serviço de juros e aJnot•tiz:lt;ão 
da nossa divida. externa. .. · 

. , O Senado põderia. ainda se achasse falta de ga.ranti:·J.S, p•)L' sct·c.:nt 
cx«~~vas essas taxas de depreci:~.Ção, modificar os 13.700 conto~ , 
ouro, c t•eduzir, pot• ex~mplo, de 2~ a 20 e de 60 · a 50 us dep~·~
ciações t'espeeth·as da· libra papel pã.ra a librn. ouro; c do ft•anco 
papel para o ft~anco ouro. . · · .. 

Nào consignar, po·rém, nem· a. despeza nem a receit<!- o· tot:!l d11 

do 1n garnento da d ilferença de cambio, diffel'ença que é um facto 
real, positivo e incontestado. mais 5egllt'O <:lo .Que. as estimativas or<(a.
mentarias de mui tas· verbas, nà.o m.e pa rec:} ..razoa vel. 

Não pos...;o deixa r de reconbcéer que o pag~~oinento em libl'a~ ~ 
feito em libra papel e que o p·a.gnmento e rn frtwco é tllito em franeo 
papel. . · ' -

Portanto, o que se va.i pagar não são libras, .onro/uem rr anco;, 
om·o. 

Póde-se divergir quanto ao total da re.@cçii,o. Agora, elh é 
maior do que se propunha porque a deprcciaç.i.o · da libt•a papel f:. •ic 
3!) % e do franco papel de mais de 60 %; e eu pl'opuz 2.5 % eGO:\[. 

·Da modo qne, qualquec correcQii.o poderia ser concedida paio: bour:Ldn 
Relator da. Receiu. que .vai ainda ter nma .acção efficiente na.s sn~s 
conferencias com -p Sl'. Senader FraMls1:o Sá , relator da Receita. QO 
Senado, para. corrigir, si por ;;i ell'ectivamento fui opti1;nista em rela
~o á ditrJrença. da libra. papel- para. a libra ouro. modiôcàndo o 
q-U~ntttm. Mas não ha. l'I<.r.'lo para que desfalquemo:; o o~amentô d~ 
uma receita que avalie e m 3'J .000 cautos e _gue a tfirmo que não SCI'ól·. 

_(;) Este discurso não !oi revisto.pelo oraclol', 
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mcoor de 25. qnaesquer que »~jam. ::~.s pl'ovidcncias lin:mcciras to
,rnadi!$ pelo govel'no blitannico. em relaçlo :..o ouro q110 conc;ti tuc •• 
baso dessas operações. · 

Estas considerações são feitas pedindo a. :t.tten(<ã.o do Sr. 1:elator 
da. Heceita, pois mo tenho outro Qbjectivo ::;nnll:o o t·econhecímento 
de um,fa.cto. (MuitQ bem q 

Rejeitada a emeflda n. &. 

Votaça.o da: seguinte ~mepda: 

N. 7 

Ao·at't.·- i 0, n. 63-Renda. do Cot•t·eio Gceai:-

Accresoonte-se: c•elevadas as taxa!; e portes po fkasil, da seguitJte 
fót•ma: cartas e ca,rtas-bilhetes, 1:;o rúis: bilhete post•tl100 d:hi; 1Ji
lllcte postal duplo, 150 réis; encomiiJcnda.~ 150 réis; premios qc J'egis
tro c avisos de·reccpção300 I'~s; reciho do de:>tiltatat·io 200 t 'c~i~. -
Pauto Fro11tin. · 

O Sr. Oar1.os Ma,xjmiliano- pronunciou nm dis-
cm·so que ~ão foi publicado no Díario áo Congreuo. 

O Sr. Paul.o F'r()n'ti:n (") (l'am cncnrnin.ht!l' a vot.a~:ão) 
-Sr. Presidente, a.g1•adeço muito sensibilisado as pa.la.•uas qnc acaba 
de me dirigir o illustrâ Deputado Rio-Gmndonse, n. quem admiro 
do modo o mai~ sincero, desde qne tive occasmo de tra.vn.r l'elações 
com S. J;j:x.. q~ando tit4l;tr da pa.sta dos Negocio$- do Interior, e cu Di
l'ector da &\Cola Polytecbnica. 

Mas, da parto de S. _Ex. h1t um enga.n~: nem ~obre os jQ!'Ilaes, 
nem sobre os impressos, nem sobre os livros a minha emenda recahe, 
mas sim, exclusivamente, sobre as ca11:ns e sobt·e os hilbetes. 

Não tenbo 8. menor duvida. em coucord~.r com S. Ex. quando di7. 
que seria preferivel. talvez, que nã.o se augmenta.s~~ o porte sob\•e ;~ 
<:artas, e que se désse mais 6 contos :1.0 director. dos Correios. 

l\Ia~ quem precisa. dCS38 angmeq.tQ de vencimentos !1ão é o dirc
ctor', mas os estafet3$. os empregados (!lltLito bem), e t.pdos ~.qqelles 
a. que constantemente a. Commissão de Finanças, tem . rectisado 
aug!Dento, porque lembra sempre que esse serviço dá. deficit$ relati
va.lilente elevados. 

Além· disso chamo a. attençã.o do nobre Deputado pelo Rio Grande 
do Sui, para. o facto da. recente Conferencia Internacional Postal,· ter 
a.doptado a elevação do ' seU o a 100% , ao passõ que mí,nha. em·onda _ · 
limita-se .'!:' eleva.l-o a 50% • 

«Âccrescente-se: elevadas a.s ta:ta~ e portes no Brasil, da. segllintc 
forma: cartas e cartas-bilbetes, !50 réis;- bilhete postal, WO ·réis; 
bilhete postal duplo, · ;50 réi$; encom~end,1-s. i50 .féis, premias 
de re;;istrQ e aviso q~ 1'ecepçã.o, 300 réis ; recibo do dest~!latai-io 1:$" 
200 reiS., · · · 

· _(") Este. discu.rso não !oi revisto pelo orado].'!. 
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IHS 

«Encommend~s»: 

E' uma questã.o toda._ de nrdom commercia.l e industrial em qne 
a. alta: dos preços, representa. mt1ito mais que o pequeuo accresdmo 
de 50%, estabelecido sobre as enconimcndas. 

Desde o momento que não foram pela emenda atfectados nem os 
jornaes, que constituem no interior, o pl'incipal propugnador dH 
todos os elomentos de pt·o~rcsso ~ civiliz..~o, ,nein do impre"'-->O, nem 
do Ii~·ro,. que pll.l'~ a. íntellectualidade. brasileira. eonstitue o fam •• 
mais poderoso de seu constante desenvolvhnento, não ha razão piLt·a 
que cu acceda á. opiniito de S. Ex. (Muito bem; muito bem.) 

O .Sr. Nioa.nor Naso:ú:nento ('} pa·1·a encaminhar 
a votação) -:- S.r. Presideute, a unica ra:;:ão que os financistas - era 
c~ujo numero nã.o estou (niii> apoiados), ~}odem da.r para. qualqn~t· · 

· :t.ugmento de impostos é :~ necessidade dn extinguir o deficit. · 
Ora, Sr. Presidente, pl'ecisavamos apenas de 25. mil contos. .J;i 

•)btivemos á:8.000 contos pela passagem d:~ e!l1enda do eminente 
Dep11mdo pelo Distrlcto Fedet•al. .Já obtivemos do imposto sobt·c '' 
renda, pelo-menos, 80.000 conto:;, como declarou o honrado DepH
tado Sr. Cincinato Braga, com o n.pplauso c:eral, iuclusivementc n•• 
Relator da. Reeeita. · ~ 

As necessidades, portautu. rle a.ccrcscimo de ~enda..deíxal·a.m do 
existir, e Sê deixaram de existir', não posso !:omprehcndet• pnr qw1 
••~mos atigmentár a taxação postaL . 

A necessidade de accrescer a reeeit:L determinava e!isa solnr.ão, 
pat•a que fosse possível o augmendo de renda. · · 

· O SR. ALl!EII.TINO DRmorm.to- V. Ex. pel'mi.tte uma ol>serva.(:.\í.o ·~ 
A tam postal já. foi ele-.ráda em outro nt'çamMto e isso fez cnm que 
a receita dos ColTeios diminuisse. 

O SR.'· l'iiC&L'lOR. NASCBlEI.'Ito- Demais as t:!.JC.<Is propo=ta;;:. teem 
um defeito radical em materia de tributação: é a ditficuldàde ex
traordina.ria. dos paga.mentos, é o >exame que vae ser impo:;to á pn
pllla.ção. 

o SR. P.I.CLO DE FRON'J1N- v. Ex. permitta um esclarecimento. 
F11i &utor. no Stmado, da elevação da ta.xa. de· 20 para 25 réis, (jHC 
não deu logar a qualquer vexa.m·c, nem a difficuldades. 

O Sa. Nxc.U'!oJt NASCIW:~To- Dá sempre vexame. Basta. di.?.ct' 
que a pessoa que. antigamente comprava 11m só sello ~ obrigada a 
comprar dous de uma vez e como não lhe tlá. ambos applica.çl!.o immr-
di ata. acontece que . um delles se perfi e. · 

O Sll~ PÀm.o Dl': FRO~Tl.~- O Correio tem obrigaÇao de dar o 
troco de no réis • 

. ·. .O S~t. NIC.\~OR NAsCmE;or.ro- Tem, mas não dá. 
·_' · ' O SR. P.A.UL;:t DE Fli.ONl'I~ - V. E~. permitte um apa.1•to? Os hi· 
~lhctes posta.os sito de !;O l'éis pa~sando a. iOO l'éis, . t..'\lvez mclb01:.e :1 

:iituaçã.o • 

. ( •) :Es~e d~§cur.so não foi rey~sto pel~ prador' .-
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l SESSÃO E~I 24 l'H: DEZEMBRO DE 1920 6!9 

U)r SR. DEI>UTADO- Fica mais suave •.• 
. O Sn. ~tcA~oa N'.&scnrENTO- ••. mais :-;u:wa.· pai;; é clcra<lo no 
dobro ... Sim: fica. 

O Sr. Preslde:n:te - Ad\·irt() ao nobre Dcputad!) qua 
está finda a bora. - . 

O Sx. NtcAJ...,.OR NASGntllNTo - Sl·. P1•esidento, S.")n obrigado -man
tendo a logiea da. minha attítude, sm·contr:1rio a e;;sa eleYar'.ãO dé taxa·, 
(llf!!ito bem.) " 

· O S:l". Álvaro Baptista ( para encaminhai· a M
tação) (')-Sr. Présidet!.te, eu tenho me conservado silencioso, e nem 
pretenil.í3. fa.llar sobre o assumpto que rerere-sc á receita geral Qll~ 
se di~nte, mas acabo ce ouvir· o qne ~c poderia. chamar, verdadeira-
mente, heresia, no que toéa ao orçamento da receita. · 

A emenda que se vae votar eleva à renda do:; Correios em mai" 
de tres mil contos do que ordinariamente produz. Vedfica.-sc que o 
intuito da Commissão de Einanças, ao acceitar essl em~nda. n. 7, foí 
fazer dos Correios uma. fonte de receita.. 

Ora, fazer dos Correios fonte de receita, é. o mesmo qoe fazet· da. 
alimentação dos mais pobres, fonte de receita., · 

O nobt'e relator, npresentou uma. m~jora.ção de tres mil conto~ 
no total da receita de taxas do Corteio. 

Sr. PL•esident.e, acho que mais lu~ra.ria o paiz, di->~l·ibuiudo gratui
tamente em sellos, tres mil contos para facilitar a. circula~o da:': 
idêas, dos pensamentos dos homens entre si, p:~.ra estreitar a:> rela
çóes, desde as relações de famili.a.s. até as relaçves mais altas, do que 
.pretender tirar-se lucro de uma industria que não foi cconomic:l.-
IDCnte criada, nem e mantid<L para esse fim . · . 

E' e:<acto que no nosso paiz honve tempo em que a. taxa. postal foi 
elevada. a 200 réis. Foi isso em uma situação melindrosissima, peior 
r1ue a actual, mas em uma situação em que não tinham ~mgidos 
mntos impostos novos, como estes que se vão votrr . 
. · Assim, ,Sr. Presidente, nào vejo motivo para. ser mantido cs;;L~ 
augmento de taxação, e seria do interesse publico um servi~ pt·e8ta.
do á Na.~ã.o, restabeiecer as taxas a.ntigas, me.omo porque essa ~lCv<l.~ 
<;~o não póde ser cumprida., pot· não haver moeda. C()rt•espondente. 

O SR. PAULO DE Faol'tiTN-N'.lo é moti~o p01:que a. taxa de SOã(} f!: 
ac:tua.l, e nã.o n:~.. aqui nada. que seja. menos de SfOil. . . 

O Sn. ALVARO BAPTISTA-l'lfas todos têm que comprar dous selJM, 
em vez de um. E se a V. E~. não faz falta, ao pobre póde fu.zer, 
p:wa. eompra.r um pã.o, uma. la.ra.nja. · 

O SE. PAULO DE Fao,;n~-!\Ielbol" secta. que. V. Ex. tivesse •·eda* 
Y-ido iwpostos de consumo, onde. ha taxas verda.deit·amente :tbusi•;:t,;. 

O SR. Ar. VARO DAt>TlSTt\-Votei. semtlre contra todO» os 1mpo~tos de 
c.onsumo, ~e V. E."t. nll.o o sa.bo fique prevenido • 

. (•) Es~e di~curso não foi reYisto pel.o pr.a~et •. 



C~ ara dos Oepltados · lm(l'"esso em 29.11l512015 10:31 . Página 44 de 99 

•. 

ÁNN.,l!:S DA CAMARÁ ·' 

O SR. PAuLO DE FRONTIN-V . Ex. deve combater da: tl'ibnna. 

o' SR. ALVAl\0 BÁPTlSTA Tenho já combatido õ.a. trlbnua. e previno 
a V. Ex. que- combaterei sempre que forem apresentados •. por·que nfi.o 
admitto, porque não é jnsto que V. Ex. ÇPI:!lPr~ UII\ bisc~ito pelo 
mesmp preço porque o compra um miseravel, uma !?re;tn~a .. 

· O SR. PAULO DE FRO!'I'TÚ~- V. Ex. quer um correio Tiara 03. rico~ 
e outro para os pobres. · . . . . .. 

O Sa.AL!ARO BAPTISTA-Não é isso o que. eu quero,quet·o é a. fae_ili· 
dade nos meios de communica.ção·da que a, pobre mais us;J,, que e a 
carl.a. v. Ex. pôde usar do telegr.a.pbo se qnizar •. nias o pobré nil.O o 
póde i tem (!.e recort•er á carta. cnja. taxa. não póde se~· mais elevada 
desde que o Estado n11.o p1~ecisa . (Apoiados; ffliiÜO bem) · . 

Approvada: a' referida emenda:. u. 7. . · · 
. . I 

O~~- Oa:rlos Ma.xhnjlia,~o (Pel4 O'rdem) reqnet' :t 

veriftcaça.o da -votação. · . . . . · 
Procedendo-se á verificaçlo de votação, r econhece-sé te'l·em vo

tado a favor 8! Srs. Deputados e contra 42; total 1,23. 

O Sr .. Pr.esiden'te"-A emend:t o. 7 foi approvada. 

Vem á. Mesa a. segu~nte 

Declaração de voto: 
Deolaro ter votado coptra. e eJPenda que qeterminava o augmento 

qas taxas Pl?staes para o an110 de ~921. . . . . .. . 
Sala das ses.sõ:es, 24. de dezeinprõ de !920.-Menàes Tavares. 
Rej~itadis succ.essivam~rtt~ as emenda;s ns. 8 ,. 9, iO,~'~i e 12. 

· · o Sr. PreSiden:te-A emenda n . n já foi" votaaa. na 
scssl.O diu'ioa. âe nontêm. .·. 

Votaç~ da emen~a 

N. i4 
Ao art. so, § 2°: 
Supprima.-se. 
Sala das sessões, 24: de dezembro de 1.920.-Pcmlo Frontin. 

Appr()v~da • · 
Rejeitadas suecessivamente a.s emendas ns. !5 e fõ • 

. (*) Este discurso ·não foi revisto pelo orador •. 
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Votação da. seguinte emenda: 

N. i7 
Onde CQnvier: 
Emquanto uão for dect·eta.da a reform;J. de Tarifas , nâ.o- CÃistindo 

11<1. actuallci dispositi~·o algum ~obre areoplanos, hanga.l's , mot:ore;; a 
:;e\is accessorios, ficarão os mesmo:; ;;ujoito;; á taxa de 100 réis po1· 
Idl()gl."amma., ~l'lo se importados pa.r·a }ll'Ovas internaciona.es de avia
ção, ou· escolas, quando taes ap:mrelhos e acces::;oL'io~ cnt.1·arã.o me· 
diante termo de responsabilidade, sendo cobrada de soas imporW.
dol·es a.quella. taxa desde que se destinem ulteriormente a 1i111 diffc· 
rente.-Afauricio de Lacerda. 

_Approvada. 
v otac;ão da seguinte emendl!-: 

N. iS 
Ao art. 9°: 
Onde se diz ugott<t de leite dous réi:>•~, diga-se: «dez>>. · 
Sa.la. ~. sessões, 25 da noYembro de i<420 ~ ~. ~lauril?io de La

cerda •. 
Ao aL't. so: 
Destaque-se das quotas distribuídas v. impôrtancia .de cinc6 contos 

nnnuaes, á. Santa··Casa de Vassouras, de acct)l•do com a tradicciooal 
contribuição para a. mesma mantida. ·até <L pr·esente data.. - .Uauricio 
Lacerda. 

Approvàd3 a ~ferida primeirn. parte relativa ao at't. 9". 
Rejeitada··a. segunda pm·te t·ela.tiva a.o art. s•. 
Votaçao da. seguinte emenda: 

N. i9 

·A.ccresceTite~se oude couvier: 
A.l't. Não se compt·ebendcm ua disposi~o do a.t•t. i", n. 44, 

a.s 1'a.bdcas accessoria.s dos estabelecimentos a.gricola.:; o pa.stol'is des-
tinadas li.O apprOYOitameuto da preducÇ;i.o do~ ffiCSillOS: estabe!OCÍ• 
mentos .-Odilon de Andrade. · · 

O Sr. Preaiden:te - A O!lb e.w.euda. a. CoiUmisslo ; apre-· 
~ntu. &.seguinte , . 

· Sub-emenda 

Após a. pa.lavr<J. «destinadas», aCCI'CSCOnte-se: «Unicamente ao 
pl'epa.ro ou aperfCifiO!IJlleuto da pt·odue<iã.o do respectivo estabeleci· 
mento agricola»; · 

A.pprovn.d& cow a :mb-eruench d<~ Commissã.o. 
Rejeitada a. emenda. o. 20. 
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\otacão da seguinte emenda; 

N. 21 

Onde vonvier: 

A ;;uarda-mória da Alfandcga concederá lic'enca perma
nente para cntl'a(la a bordo .dos navios a um representante de 
l!ada jornal <lial'io, que o requerer, pot· inlermedio da Associa
_ção de Imprcn.,.a, onde l10uvcr. -João Cab1·al.,. 

Approvada. · 

Nolacão da seguinte emenda! 

N .. 2Z ~ 

Accrescente-.se ao· art .. ~·: 
V. Para.. o pagamento do imposto sobre luct·o~ liquido<> 

do commercio, das sociedades por quotas de responsabilidade 
limitada, das casas bancarías e de l)enhot·es e ·da. índustria 
fabril. de que tralam as alinc.as 15, ·.lO . e Mi do ad. 1 ", 5ãn 
como taes considcra{.]os t.o.rics. aquelles que, apurados em cada 
balanr~o geral e ammal, encel'i·:ado da data desta lei em deante, 
forem db;lribuidos on creditados aos propriutarios, socios $0-
Jidàl'ios ou commanditarios e interessados <los estabelccime.n
·l.os commcrciaes ou indust,riae:;, como tambcm as quantia5 Ie
va·das ás contas {.]e 1nndo de rcser'Va, luoro:; .suspensos c liLuln~ 
equivalentes: 

·o.) não serão consideradas como dcspe5a8 geraes, pat·a a 
.apuração dos lucros líquidos no bakmco sera!, a:; que. pllr
vcnl:w.·a cscripturodm: como taes ou por mu.Jos equi-..·al·cn!c:-:, 
11\·ercm sido cnLregues aos donos do estabelecimento pat·:-t 
.-suas q espesas partic:u lares; 

b) fícani dispensados <leste imposto os lucros. 1il]uidos 
que. assim calculados, 111io attingirem á imporLancia. de :;r,i~ 
·contos <le réis; , · 

c\ a arrccada~ão será fci:ta r>ol'; meio do sello adllcsi•u. 
un valor e f(lrma em circulação ou que fúr'cm de~rminado;; 
pt~lo -~Iinistcrio da Fazenda apposto c collocado á pagina. <lo tc
spectivo Dia?·io, logo em seguida. ao encerramento <lo ba!anr11 
annual c inutilazado pela data c a~signatura do juiz do com
mcrcio, a quem compete, sem demora c com a deYida reservn: 
verifical'. pela demonstrucão~ da conta de lucros c perdas. ~~ 
o valor ôas estampilha!' empregadas cm·rosponde ao elo im-
posto ·devido; · 

a) por falt:t. de sello atlhcsivo; ou ::;e I) contribui nlc prr- · 
rcrlr pagar o hnpo~to por meio do scllo de verba, deverá ser 
m~ta lanca<la no Dim·io pelo funccionario da est.ação 3;t'~cca-
4adora, em seguida ao encerramento .do balanço, suJella n 
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cobrança, tambem, ·á nrifica•:ão ~;- vi.~tu.··~da autoridade judi
ciaria; 

C') pa;a ~acs el'feilo::;, ficam revigor·aua,; as U.i::;posi•;.-)c~ 
do ?-rt .. 3,J6, paragr'apltos 1• e :.!•, do decreto n .. }.85;), dl:l ~ 
de JUnho de 1903, que n5o •:onlr~aJ·iarern as. desta iei; . 

. {) SClll O Pl'CIJUCll imcn~o da;; l'Ormalidades exigiJas· nas 
almeas e e ·d, niio proseguirá u Jom.;amentl) Lla eseripta no • 
Dia1·io· 

. y)' a \'Cl'.ifieat;iin e visl.o pela aul.oridadc judiciaria não 
exduesH o modo de fi~llalizaçã.o que já c;;ti"l:er", ou ...-cnlm a ::;·~~· 
adoptado. para 5alvaguarda dos Íntcr·c.~~e;; da Fazenda ~a
cionàl. na cobranc::.a de oull'OS iJH))O~os: 
. h). ~.uai<Juer ~lterw.~ão ou ar-tiricio cmtn·t~gar.lo rm escripta, 
C?lTl ~ iJ~n.·Jc _cv1Lar y p~amcolo uo imposto, ou rcduúl-o, 
f1cara SUJeitO a. rc>;alJda.çau, calculada peh) d~Jbt·o em (:a:;o de 
re_inc!denc~a. n!é~n {le qualquer outra penalidadf~ em qur.•, por 

. lc1, L1vcr lllt;OlTidtJ.- .1.rlhw· C.ollm·e15 ,if,Hcira., 

D Sr. Presidente - :\.' e.~la CJL\cmta a Camal'a uffcl'eceu a 
seguinte 

Ac~rescenle-!<c onde com:ier: 
Art. O Governo (~xpct.lirú l'r~gulamcn1.o para a ~IJ-

hrança insliluitln. po1' e~l.a lei com relação aos lucro~ liquído:o; 
dos commerciante~. \'cri1'icados em balanço. organiza{lu nus 
tcJ·tno~ da legisla!;~() commm·ciaL olJserYado o :;cguinle: 

o~ puea. u cobl•ança, no e~ercicio r.lr. l921, gcrvirão t.lc ba,.;e 
n,.: balanços que forem eucerr'ad.Js apó!;! a .data da publicaçii•l 
dc:i.la lei. -embora í·elat.ivo5 a opcraçõ~ commcrciac::> rcaliza
Jn:,: no decm·so d~ 19~0; 

b) ficam igenf.o3 do impo;;lo ~hrc lucros dp conmwr·cio 
IJ "'fJbre a t·cnda. da ·industl'ia fa.bdl os estabelecimentos com
IIICl"Ciaes l! a.s industria;; com o Cllilita! menor .de iO~OOO!\iOiJ'); 

r:> em o J'egulamento fi:ltarc~ o Governo a íórma de nrrc
e:lilat;ãu do impo!>Lo, podcnd0 jmpõr mult.n"' at1~ 5':000~Mü. 

o •• 

O Sr. Paulo de Frontin .(P,II.rl'· !:uca·ltltulw.,· a. ·r()lO!:ãv) -
:::1•brc a emenda '22. solicitei, em r'equerimento .. que !>~ vota,:-><~ 
~'\l)al'a<.lamcnt.n a letra B. úe modo que a~ palavra,; « :Solml 
~:-apitai~ f~'S!;em votadas indcpcnclcntementt~ ela ~menda. 

01 objecUvo (!eSt::\ ~~~w~nda. ,: fazer com .qu,~ fiquem t>:-f 
lucros liquidos co111mcr·ciac,.; sujeitos ao impe~s(o de ? o/a c iH~o- • 
gt·cssh·arncntc m::t.S ctuc não se tome oor base o captlal. 

Si se lomat• J.)Ol' ba~ o ca.pital, t,ndo o l'~cmcn~o esll':lll
geir'o, que negocia aqui d•) pas:=;agem t! que l!<lO I ~~nha , ca
pital <l!! <ler. eonlM. cerlamcnl~ tQrá luc.1·o, em dett·Jm{'tüo dor:; 
elementos nacionae,.;. que estão envolvidos na~ questões ~JQm
merciaes. entre nús. (Muito bem.) 
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AN.NAES DA CAMAI\Ã 

O Sr. Presidente- Vi.Ju submetter a votos o seguinte 
' r ' ' 

nEQUERIMEN'l'O 

Requeiro que o subslitU:tivo da .Com1nis8ão de Finanõas :i 
, emenda n._ 22, ~eja_ voLa.~o CO!Jl _exC'lüsão das pala-yras < aJ){)s 
· a data da puhhca.;.ao de:.la leu, de modo a nao -fH:ar preju

dicada a parte <la emenda qur. diz «da data desta lef em 
dcante ~. parte esta que deve1·á. ser submetti{ia á votação da 
Camara. · 

SoJ o. das sessões, 20 de dezembro· de 1920. _::.__Antonio 
C,.arlos. · · 

() Sr. Presidente- :Vou submeLter a voto:; o.· seguinte . .. 
nEQUER.lMZNTO 

Requeiro que a emenda n. 22, de plenario (subst iLutivo 
da Commissão) seja votada separàdamente a lettra B, sem.lo 
supprimidas as palavras ~com capital~ . . 

· Sala. das sessões; 21 de dezembro de 19~0 . ...:.... Pa·ulu (lc 
F1·ont·in .. 

' Approvado • . 

O Sr. Presidente .- Vo~ submetter a votos o substitutivo 
por partes. · · · · 

Approvado o I'~ferido substitutivo da CdrnmissãÓ á emenda 
n. 22. salvo .as expressões - após a data da publicação destCI 
lei --7·e da le~tra B.as palavras- com. capital. 

'Rejeitadas successivamente as segbintés ·expressões do 
substitutjvo á ernenda n. 22; - após a data da publicação 
desta lei e com capital. 

Approvada a .-seguinte expr·essão da emenda n. 22: da. 
data desta lei ern deante . 

E' eonsi<:lerada -preju~icada a outra parte <la emenda n. 22 . 

. vem á mesa e é lida a seguinle 

IiECL.:\RAÇÃO 1JE \-"(YY'O 

. Declaro. que votei a favor da emenda do plen:u·io, u. ~2. 
apr'esentada pelo "&·. Deputado Collares Moreira. 

Sala das ses~õcs, 2-i de dezembro de 1920.- Rcxlriv tW$_ 
Machado. · · 

·. :v_otação .da seguinte emenda: 

•• J 
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N. ;;'!3 

Arl:. Emqu~nto não entrai• em execuoão a Tarifa 
"\.duane~r.:. e e;cpcdtcnte de 2 %, a que está. ~ujeito o oleo de 
pctrolco Importado para combustivcl, continúa a ser cobrado 
~o acc:õrào eom o art. i"i61 da Consolida~ão das 1Leís da:: Al-
.l:andegas.- ArUndo Leone. . 

Approvada • 

. 1'\'otação da ,seguinte emenda: 

N. 2-t 

· .-\o u. 4.3- Depois da palavt•a « di::;tribuidos ». aeere
:!!Cente-se: q: em sorteios». - João Pcnido. 

Approvada. 
VotaÇão da seguinte emenda: •·. 

X. 25 
~'!' ·· 

. ~\.1•t. Ficari1 pr·olJibid.os o;; despachos ;;obt·c agua para 
os gcneros inflammaveis, de procedencia estrangéira, que pas
sar-'ão a ter conferencia nos trapiches· alfandegados. 

§ 1.° Caberá ao Governo vinte por cento da renda bruta 
das armazenagens arrecadadas· nos referidos trapiches, com 
aquelles geri eM. 

§ 2·.0 Salvo a Laxa oe capatazia, caberá mais ao Governo a 
armazenagem gratuita dos mesmos gencros que importar para 
o scrvic;Q publico. · 
· § s,o Para a fiscalização o arrecadação da pet•centagcm de 
vint~ por cento. o inspector da alfandega designará dentre oc; 
funccionarios de 2" cntrancia um fiscal. que terá. a gratifi
caço men;;al do quinbento.~ mil r'éis, paga pelo;; conccssiona
rios dos trapiches e pelos 1r1rsmos recolhida aos eofres do Thc
~oum .!\"aciuuaT. :LJcantn•JamcnfP. (],: ~ei;< •'Jll sei_,;; 1111~zes.
.h·lindo Leoll('. 

O Sr. Pl\?Sidente - :\' 1:sla emenda a Commi~são apl'e
~cntou a seguinte 

.B:Iolll:"ND:\ 8UDS'l'lTUT!V.\ 

Os uespachu,; ,;o!Jr(~ agua para inflallHnavt.:i;,\ 1.! l:úrt·v::.-ti\'.)~. 
ticarão no porto desta. t:a.pital ~~ pu.~~arão a tct' confenmc1:~ 
nos 1:-apiclw;; alfandrga<los. mtdn serão dcpo:;itndo~ desde que 
~ejam creado.~ c installados no referido P_?rto. pelo r':cnos. 
mais lrcs trapiches alfandegado~. para. o f1m óe depo~1to de 
lMs r;eoeros, além r.lo qnr~ on exisl.o nn ilha rio Ca.it'r. 

c.-\7'<1], )..""'f". 
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·, _O Sr. Arlindo L~oni (J}tlra ,e;n,cam.in/Lar a votação) - En
cammhando a_ v2taçao 'dessa emenda, Sr. Presidente solicito 
e reçlamo a llll:l_st~ada attenção dos meus distirictos' collegas 
pa_ra o monopollo ·em que, calc~nd? a Constituicão da Repu
bhca e as_ le_1s ·aduan~ir~s, se privilegiaram, contra ó fisco e 
contra a . liberdade- .4? coinmercici, as poderosas e argentarias 
companil1as estrang-e1ras: Standard Oil, Anglo Petroleo Mexi
can e T~xas Com-pany, grandes importadoras de inflammave.is 
e corrostvos.. · · 

O SR. NrcANOR N4scnv.rENTO - Monopolis~as. 
O S~·· ~LINDO I.EONl. - ~ssas companhias - ·e para o 

monopoho e que chamo especmlmente a attenção da Camara 
- transpo~tam es~es generos no·s seus proprios navios e dos 
seus proprws nav1os O$ descarregam, - o que é gravíssimo ! 
..- para os seus proprios arma~ens. .. 

O SR. NxCArWa NASCIMENTO :.._ E para os seus tanques, a 
granel. · · 

O SR. ARI.INDO LEo:-rr - Nos artigos da Nova Consolida.
·ção das Leis das Alfandegas, redigidos em .linguagem de cla
resa meridiana, não ha myope que, de referencia_ a esses mer
cadorias, não jeia e não comprheenda a força desses preceitos 
imperativos e peremptorios ... cirão par~armazens ou tra
yiehes alfandegados, para. esse filri · especialrilênte destinados, 
rnas n.ão para os dos se-ús próprios dóii"Os;,;. e·- «será faculta
do o deposito s6mente no entreposto especial;- publico ou par
ticular, no qual rião se poderá adro.ittir' outra qUalquer mer
cadoria». · Ora, pergunto: ha espidto que ·p~sa.. lisa e eon
vencidameute, suscitar'- duvidas eU1 torno da: '1ntencão do le
gislador' que assim se exprime erif termos tão positivos e ca
tegoricos ? Evidentementê não, ·pcirque o que o legWil.dor quiz 
e o que prescreveu, pó de-se resumir nos seguintes itens: 
primeiro, evitar que ·os S]neros inflammaveis e corrosivos 
fossem depositados. em promiscuidade com outras· quae-:quer 
mercadorias; segundo; prohibir que () deposito desses generos 
-fosse feito nos armazens dos seus proprios dono-;; terceiro, 
obrigar o deposito desses generos no· entreposto' especial, pu
blico ou particular. 

O SR. FR.'I.Ncrsco V .-u.L.-\DARb:S - O que é convenbnte é que 
o Governo faca esses entrepostos. · 

o SR.. Al\Lhmo LEONI - Entrarei opportunaruente em 
explicações nesse sentido. Mas; entreposto particular não é o 
a.rmazem que cada indivicl.uo, por si, _ou por companhia. possa 
estabelecer ou installar âo seti alveidrio; A creação do entre
posto particular depende da autoriqade do .l\~inist~9 da !<'a
t-enda (apoiados) , o gue lhe dá ~aracter ,offlcia:l, sendo. para 
todos os effeitos, equtparado ao entrep~stó pubheo. 

o SR. PIRES nE CARVALHO - Sob· fiscalização immediata 
do inspector da· Alfa.ndega. · / 
· O SR. ARLINDO ·LEONI .....,. Perfeitam(;lnte. ·O dono do entre
posú;! não póôe cornmerciar, está. sujeito a. ser ~ 41- p6óe 
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ter a sua licenl(a caasada-. Os seus armazens podem ser imme-

. <liatamente fechados por ordem do . Governo, dada qualquer 
suspeita de fraude ou deslise no cumprimentuo dos seus de
v~:res. Tem responsabilidades funccionaes, gosa de fé publica 
e é considerado fiel deposi~ario, nos termos do Codigo Coni
mercial. · E' o IJroprio art. 197 da. Nova. Consolidação, que 
assim define: "(Lê) <o:Os entrepostos particulares são arrna
zens o_u trapiches, eslabeleciaos com licença e aporovação do 
Ministro da Fazenda, administrados, . · mantidos e custeados 
por ct~uta de parlíc.ulares ou associaçõés; sob a fi:-:calU3<;ão 
do iu~pPctc,r da respectiva a.Ifan·d~ga e applicados ao mesmo 
tJm que os entrepostos publitcos.~ · · · 

. u SI\. FM~CISCO VALLADARES - o reroedio é o Gov('rÍlo 
estanelecer entrepostos. 

f) . SR. "ÁIRLINno LsoNI - M-as, emquanto não o faz, essas · 
r,ompanhias não podem e não devem escapar á dupla i'iscali
:-.ru,;iio, deixando de dep()Sítar os seus generos no ent~eposto 
nartwular, ' especialment-e dE .. stinado a este fim e de caracter 
o·ffidal, . equip-arado ao eutrepi)SI.o publico-

O Sa. .NrcAl'WR NASClMEiN'l'O - E que tem fiscalização. 
O SR. ART.INOO LEoNI - Si entre nós ha esse entrepo.~to 

Je caracter official. pa<a onde os demais negociantes facem 
descarregar e den.ositam a gazolina e o kerozene que impor
tam, o meu ~spirito não atina com a razão de orctem que 
justifique essa e.."ícepção odienta e odio:;a ern favor de::sas 
reieri 'las . companliias. Ao ·passo que os pequenos negociantes, 
4ue ln'!.PÓrtam talvez {!uas . . ou tres mil caixa:> de gatolina e 
.,uc não as tr:1usportam nos seus ·pro-prios na.vios, se sUjeitam 
á. du:;,.;:a fiscalização, isto P.. á dos offi.ciaes a.duaneniros, Que 
11este caso· é effioiente, poL·que os volumes importados são em 
numero relativamente insignifil')ante. . 

O Sn . lln:is~DENTE - Lembro ao nobre De~putaoo q:ue está 
esgotado o tempo regimental. 

o SR. 1.:\.nr.nmo'L~ONI ~ Te:nba. paciencia, Sr. Presidente. 
c conrlesr.enda oommigo, po.rque. assim faJtendo, prestará re
levante servica ao paiz, unia ve,z que estou defendendo avul
tados inLeresses do Thesolll'o contra os assaltos da frv.ude. 

O &\. PnE~·rosNTE - Obedeço ás prescripcões do Regi
mento. 

O SR. ARLrNDO L~~oNr- Neste caso, esquecer() Tl:egimanto 
t: prestar um serviço ao .paiz . 

. o Sn. VErGA MIRANDA _:. O Regimento cst.á morto de!ide 
hontem. · 

C· !:;H. ÀRL!NDO I.Eot-:r - Dizia cu, ~r. Presirlentc, a 
tambem á fiscalita(;ão do dor.c (j'o enLrepos(o·:onde u.~ ffif}CCil·· 
àorias ~ão <iepo~itadas e onde ha. fu~ton:trios da Alfo.nuc!"B 
d~sigr a dos narn - verifi<•nl-a~: ao pa:sso (!UI' ~ssim se proc~de 
ç.m . rrl~vão áqu.c!les ~gocm~tes: as aldiud1da.s col)lpanhla~ 
preparam os respectivos ma.n1festos e descarregam pa.ra. os 
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seus proP·rios arrnazens. sem fiscalização alguma, porQue er~ 
.tanto importa a inc:fficiente fiscali.zacão, em virtude da. <rual 
se tem dado os mais assignalado::; c.ontrabandos, entre os 
quaes o celebre e ruidoso da firma Goonçalves Campos & 
Comp. Dantes, essa firma g:osava os fóros de honrada. Era 
a honradez do contrabandista. Contra ella não havia SU';
peita. de contrabando e ella contrabandeava . 

O SR. PRESIDENTE - P.e.,;o ao nobre Deputa-do .que con
crua· as suas observações. . 

O SR. Alu.I~oo LEONI . - UIÍ1 minuto. Sr. Presidente. 
:Hoje, entretanto, contra a Standar1 Oil e as duas outra~ 
companhias não ha apenas· suspeitas de frau<ic. nem somentP. 
suspeitas fun<iadas. Ha a. fraude prôvada, ·i·rretorquivcl, de
monstrada evidentemente em ptoccsso de sonegação de im
,posto, ora correndo os seus tramites r._gulares. Essas eom
·Parihias foram apanhadas em flagrante fraude nos imposto~ 
do oleo, combustível, tendo lesado o thesouro em alguns mi-
lhares · ae contos de r éis. · 

O Sn. PREsiD!PlTE ({a::;endiJ' soar os tvmpanos) ~ Pet;c, 
ao nobre Deputado que conclua o seu discurso . O Regimen~o 
não permi<ttc que V. Ex. continue com a palavra. 

O SR. ARLrr->Oo LEoNI - Mais alguns momentos, Sr. Pt'E 
sidcmte, P·ara l)f'rguntar: si essas companhias fraudaram c• 
fisco no. imposto de olfJO combustível~ que der.enas de mi
lhares de contos de réis não fecm sido desviados do The
souro pelos despadx's sobre 'a,;ua. com, descarga. para os se\JS 

· armazens? Estas considerações que fiz perante a Commis!.'-ão 
de Financas a.::tuaram no espírito dos seus mustres mem-
bros e dó nobre Relator· da Receita~ · . 

O SR. PRESID~TE- Attcnção, o nobre Deputado j á c:•- '" 
cedeu o tempo que, regimenta'Jmcute, ·tinha pafà cinl'ami
nhar a votação. 

· O SR. ARL]')!Do Lr::oNr - Um minuto, Si·. Presidente, pr.J·· 
metto concluir. S. E~ •.. o eminente Relator, formulou uma 
nmenda substituUYa . . determinando· que os inflammavcis de
veriam ir para os trapiches alfandegados. dP-sde-- qui' o Go-· 
verno mandassE! install'ar mais f.res . Satisfiz-me, por:l Ut.' 
desse modo se evitaria não só o monopolio e com ('~te o ron
l.rabando, mas tambcm ::-c afastaria o argumento de quo ~';. 
havendo um <•ntrf'posto, embora de caracl~r official, con:;l l
.tuir-se-hia um privilegio em faYor do r espectivo dono üit 
concessionario, Estou, porém. inf(lrntado que o Governo nil{' 
poderá crear <'SS0s entrepostos, porque. elles constilucm pr i
vilegio da companhia urrcndatari:~ do Cães do Porto. 

O SR. PAULO DE FRO:"TIN - Isso acaba em fl'vcreit·n. 
O Sn. ARLt:-o:oo LEt~~I - Como qUN' que srju. ou o G•:-

verno crcando · no\·os PntrP.postos em num<'ro qu1~ n"nar coul
pativel com as n~essi!iad~!> do wmmercio o da adminis~t·u
Qão, ou a CompMhia ti•J Porto o5 ·mstathmdn.. f•mquant1) J;;~o 
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nãú :Se fizer, urge que se lomA umn pro..-idencía que.. ~c-n
soa.nte o objcctivo .visado pt!la emenda, seja um obstacÚio J.c
gitimo e cfficaz contra as fraudes de qu~ tem sido vietima. 
o Thesouro Naciona!L Vou concluir, em attenção á obeClien:.. 
cia que. devo ao Sr. Presidente_. Appcllo para a. justiça de 
l'ada um de meus prcsa(jos c d1gnos col!C!gas. confiando que 
medidas promptas e energicas hão do cohibir es~s e outros 
n.ttentad'os c.ontra os dinheiros publicos. r Muíto bernJ; muito 
~.1/J.m. O oradm·· cJ vivamente cumprimentàd<:> e a.brar;atk.) 

O Sr. Nicanor Nascimento ( ".l (para cnca-rninha'l" ·a ·vu"
tat;ão) -. S1'. Prefiidento, pcr;o :1 \'. Ex. que t'no cont~ a hora, 
exactamcnte do momento errt que puder iniciar minhas con
~idcrações; P<!f'~'IJW csiar· C(l!ll a pataHa I hl.!odcamentc é uma 
cousa, c pratH.:amBnt.e outra. 

Bem; restabelecido o silenciu, cumu~,.J. 
f;r. Presidente, o commercio de pet.roleo, é"li~olina., oleos 

r~ombustiveis. c- mais congent~r'cs, con~tituc uma das mais ns
-~ombrosas banda!l1eira:> no Itio de Jancil·u. Sobre i;;ttJ não ha 
duvida. nenhuma. 

O despaclío sobre agua, conform~ é feito neste momento, 
não admitte, não tolera, não roali:t.a nenhuma i'órma de -fis
calil}'ação. As companhia~ referidas pelo iUust.re Deputado 
pela Bahia, cuja paixão so justifica plenamente. pela indigna
ção contra um dos monopolios mais gravosos que existem no 
paiz, é por· certo, cxplicavel ante a necess.fdadc de reagir. . 
. Sr. Presi<.lcntc, essas companhias protegidas por mono
poiiós r.xtranrd!narios. rouham constantemente o fisco: são 
eon~tantemente apanhadas úm fraude contra a fisoaliza~ão 
aduaneira, porque o despacho sobre agua não dá fiscalização 
nenhuma. O Governo concedeu-lhe todos os monopolios pos
síveis. Quando ella.s se encontr'am em difficuldacles, o Governo 
chega ao despauterio de restituir-lhes impostos e até os fretes 
pagos, ao passo· qu~. quan<io ~I! as querem, monopolistas que 
são, elevam o preoo da gazolma de 10~ a. ~28,, como fazem 
aeora, com a pt·otccção a n!ais ~scandalosa c absoluta do 0>
-vcrno. De modo que a ind1gna.çao do nobre Deputado se JUS--
tifica plenamente. _ _ . 

10 substitutivo . rio honrado relator da Commi.,sao de FI
nanças, S. Ex., melhor do que ninguem, sabe que é il!u,sor'io. 
Diz aqui: , 

« Os despaohos oobro ~gua para inflammav~is e 
corrosivos ficarão prohíbido sno porto desta Cap1tal e 
passarão a tet' conferencÜI. nos trapi?hes alfanàegad_os, 
onde ser:ão depositados, <lcsde que SeJam cr~ados c m
stalla<los no r'eferido porto, pelo menos, mats t.res tra
piches alfandegados para o fim do_ deposito ~~ taes ge
neros. além do que ora existe na Ilha.. do 0a.JU.1> 

_(*) Nã() fo~ revisto pelo Ql'ador •. 
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_ Não .. ha a menor necessidade . . Já. ·h a entrepostos. A 'grande 
qu.est~o 'G porque a Compan~ia Standáfd Oíl tetn tanques de 
gazohna OJ:!.de recebem gazohna a granel,· sem que haja: fisca
liz~cão . possiv~l. Esse -é o · facto. E' por isso que elles de
f~ndem do deposito nos entrepostos recebérido nos seus de
po~itos generos a . gr>anel, sem nenb,uma fórrria de fiscaliza~.ão. 

· E ' uma das .fórmas cte· ,extorsão qUe se. pratica no Rio de -
.Janeiro, em S; Paulo e outras cidacle's, pois que o commercio 
de gazolina eleva-se hoje -a mais de 45 mir contos. 

O Sa .• '\!U.lNDO L:t;oNI ~Eu já. disse: Ao lãdo d·a insuf
ficiencia de _fiscalíza.cão, a facilidade com. QUe se permitte aos 
,eonti'ab~ndistas a sonegação de impostos. 
' o SR .. NICANOR NASCfll-fENTo '""'7 Tem- razão o nobre Depu-

tado, é um facto que não póde ser contestado:. ao passo que 
elles são protegidos e :roubam ao' fisco, e roubam a popula-
~o. não tem fiscalização nenhtil:ila. · -

~ão . adianta o substitutivo·; não se pode"m . installar . os 
novos · deposites,~ diz o relator-, por força do c_ontracto da 
Companhia do Port. l\fas hoje mesmo votámos aqili a emenda 
n . 33, determinando que ficam isentas .de_ armazenagem as 
me"IlCadorias que ainda na_ Alfandega forem . devolvida,s aos 
posto.s. de on,de vieram exriort.àdas. · · - ·. . -
_ Essa ar'n;lazenagem ta:nibem é _objecto d,e um eontracto da 
CQmpanhia do Porto·~ De sorte que não podemos violar o ron
tracto quando teme~ de favrecer ·o povo. e o fisco. 

o SR.-- NIC.4.NOJ:t !Ü-s'cr:Mrzro - . A soiu~.ão-- é approvar. a 
emenda do Sr. Deputado Arlindo Leo~i. ' 

. _:Cti11*enhq corri_ S. ~;'!:· Não é applicavel a emenda do Sr. Ar-
lindo' Lj:ioüi a todos os generos. · . · -
· ... o SR. -AJÜ.rm;~ Ü:oN-r- Só aos iitfl.ammaveis e co~rosivo~ 

é que· ella se applica. - . 
o SR. NICANOR N.:\sCIJ.IoU\NTo- ... à esses generos es-pecifi:-

càdos q,ie constituem o .monopolio-das companhias americana;;, 
dêvé ser.· applicada imme~iatamente. . 

Sr. Presidente, o escandalo dessas compan'hias é desta 
orde.m: a goza.lina que. receberam com o dollar a 3$-600, estão 
vendénâo com o do1lar a: i$200. o que se .p6àe prov~ docu
m:entadamenle. E o ~verrio da Republica as prolege ! De 
tal maneira que, quando as companhias állegam prejuízo. 
elle manda · restituir-lhes~ os impostos, e agora não applica a 
lei (.',om relaoão a essas companhias, cot:nci ne~te (}asa, em que 
o· monopolio é evidente. provado e doeumenta<lo, em que o 
abuso... · · · ·~ 

·· ··o Sa. PRES!DENTE-Attencão •. Está esgotado o prazo. 
O SR •.. Nrr.ANOR NÀSCIM~ro - Já! V. Ex. tem ·eerteza 

disto ? (Riso.) · . d 
Acredito muito na palavra de V. Ex.; mas, antes : e 

deixar a tribuna; taço um apJ:l~llo 3:0 nob_re · aelator ~ Receita. 
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honestissimo, que_ é, conhecedor da materia. e ,que ainda 
:p~:dc_... · 

0' ~R. !\!AURICIO DE LACERDA- Assim fica prejudicado O appello: ' 
si é hones~simo e conbece!io.t· dél; materia, üã.o póde deixar de votar. 
a fa.vot•. ~~quem é honestisSHno e conbecedm· da ·matel'ia. vota con-
tra,_ é porque... .. _ · 

O Sa. Nrc .... l'IOR NASCTliENTO - Póde conhecer imperfeitamente. E' 
o appello.que_ raço ao nobre Relator, pecHndo a S. Ex. que divida. a. 
emenda do nobre Depu tapo SL'. AdindJ Leoni, restrinJa-a, mas que 
fique eesguardada a. garantia sa.lvadot·a do Thesouro, no tocante ao 
deposito nos entrepostos officiaes. 
. (Muito bem; m:uit[> bem,.) 

O Sr .. A-ntonio Carlos (p~ra" encaminhar a votaçãq) (•) 
-Sr. t'resiclente,, ~ emeoja. do nobre Deputado pela Bahia. cria: pal,'a 
os infl~mm?.ve,is é" corrosivos, despachados no Porto.do Rio de Janeiro, 
a. se;~mte srtoaçfl.o: todos elles serão mandados para. ·o. trapiche: ai; 
!andegado, uniao que eXiste no Rio de Jalleiro'e situado na il.ha d.o 
C~ó: . . 

o SR. NJCANOR NASCIMENTO- o Governo póde crea.r outros.· 
O SR. AN;ornl) CA.nLos- Basta. esta p~eira. considera«io para 

se \'er de!ld.e loso que a Sta.ridai't Oil. CoJ?lO a Texas Coin~oy estão 
no goso de- um monopolio;, o_monopolio envolve duas emprezas para o 
Sr. Marques de neã.o. (Apoiadus e.não apoitt!los). 

O SR. NICA.l'i~ NAscnrÉN·ro-::..va.e cobrar ~pe;1âs ta.~ás de deposito,_ 
tendo aliás rêSpÓ~sa.bilidade funcciona.L . 

; .. '. ·. . 
O SR. ANTO:uo C,utLos-Sr. Presidente. é bom V. Ex. descontai

os minutos correspondentes· a estas interrup~.es. 
O Sr. MAVÍUCIO DE LACERDA-Pelo regimento-diz i Mesa-tlã.o se 

descontam. HiL poucos dias fiz pedido identico e nào fui atteudido •. 

O SR. PREsiDBNTE-A.tteoção ! Quem tem a. palavra. é o Sr; Anto-
~~~- . . . ·. 

o SR'. A.Nro'NIO CAB.Lôs-Arite .à.. situaçi'i.o desccip~. eu qu~. me 
dropuz estlldat· e resolver o a.ssumpto sem ve~· dea~t~ de !lllm a 
Stanpard Oil, a Anglo Pet.roleo Mexican, a. Texas Company, oú o 
Sr. ,\'Ja.mues de Leã.o ••• 

O SR. NrCANOR NAscrw:m:o-Devía ter visto o Thesouro. 
O SR. ANromo O.uu.os-Pelo qual sou um ob~acado. 

o SR. Aa,LrND~ L~ONI-E' um.a obcecação que, no êaso, perdoe-me 
V. Ex., resútta. contraprodUcente. · . . .. 

O SB:. Árrro~J~ &~r.os-·~las nessa. situ~çã.o, dizia eu, nã.o vendo 
deante de nlim a~ con::ipallhia norte-amedcanas nem um unico pt·o-

(*) Este disiúrso não foi revisto peio orador'. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/00/2015 10:3 1 +Página 56 de 99 

: ' 

prieta.rio de úm tt·a.piclle a.tfandegn.l'io. capa;~; de t•ece\Jet' expiosivo~ 
no ruo· de Janeit·o c devendo ittda.gae qual o intel'esse do Et•uio, :iirl
gi-me_ ao Thesouro para. saber qual. Ol'a no c!l.So, o vo:-da.deir:) inte
resse do fisco. E como se tr:tta.va de uma materia em tot·uo d:~.. qual 
se a.git1wam interesses e intel'e~~os poderos.>S ••. 

· O S.ll. ~ICANon ~ASCtMESTO.:_Se V. Ex. pretende fazel' insinnacã.c.. 
nós revidarcmos. Não conhe~;o o dono do trapiche. · · 

O SR. ARLLWO Ú.o~1-Sei rie um que se ·chama. M:tl'qncs de Leií.u, 
porque ba.via. um com esse nome quo foi ministro da J\Iarinh:l-, po:· 
signal que _m·a um bomem muito honesto. · 

O Sn. ANtONTO Cmr.os-Náo fa.liO 1n~inuaçõe.~. Os intcl'essr~~ 
poderoscr.;-qne :r.lludo sio os do:> .2 empregos. Mas, como dizia., rliri
gi-mc ao Thcsrmro c a.bi destaquei pa.t'IJ· o fim de opin.1.t' ~brc o,;su~ 
cousas. o Se. Angelo B<Wilacqua, que nntão dc;;ernpe11ba\·a p.s fun-. 
cções de sec::eta.rio do Sr • .\linistro da Fazenda. c fullCcionario alt.a
rnente conhecedo<; dessas {JUestões a.-luanoit•a.s. H parece:· do Sr. Bc
vila.cqúa figura immediatam•ente após as crne··âa:s do nob:·e . Deputado 
pela Bahia. Esse ·pa.rccet· foi complotamente desfavoravel e coil.1cou :t 
questão nesse tel"L'CllO para o qual c':larno a a.ttcaçio dl- Carn~t'a. Dir. 
elle: «Os de.,pachos de· exp~o:;;ivos 1wesentemente são feitos sobt·~ 
agua.~ sobre agna porque o cae:;; fo potio nii.o tolera. pela m-ga.ni
zação defeituosa do seu· se:-viço,. mais do que -pela. m • .-te:Js:to do car!s 
CO"lstt'Uido, n.'i.o tolera despac[)o~ de me~cl.dorias que se cla5sific:J.m 
hoje erri uma certa tabella de tarifa alfandega1ia. · 

O Sn. ARLtNtJO LEo~r....:.Ellequer'equipa.~ar a. a.zei~ona., e o b:tea
lháo ao kerozene e á ~r-~zolin~. Isso _c-..stá no parece:-. (!Iilarid1'dc). 

o Sn. AriT'l~lO c;~RLO~-Sl'. p~esi lente, C·lm' é~ti\S intCt'I'Up~/lC!> 
difficilmente podet•ei ma.ntet• a se:·ia.çã.o los meus· t•acioci~lio;;. 

· · Os e~plosivo;. con orme a inrormafiil.O desse fuuccio•1ado, illtúl'
ma~:i~ que é de co~firma~'i/> facil p;tt•a qua.tHOi coa •e~:tm e~tc{ as
sumpto~. ficaram ou estão d~ lm muito na re$ra geral, do· del:>pacno 
sobre agua. .. . . . 
_ No caso destes explosivos na Capital.da Republicl!-, e;;se:; set·viço.~ 
se rea..i~arn da. mesma fó~wa: em emb"Lrcar,õcs, qnc trazem o~ expfo· 
sivos á :\lfandega. .teem . os seus funccia~al'io:>. os quae3 ·ass~tem ii 
rctira.di\. d3.s merc'J.do,·iM de bol·do desse":;'· na.vios p~r_a o; hatclões 
re$pJcth'o~. exel'cendo funcção fiscalizadora.. _. 

O SR. ARLlNDO Lr;;O:'fr ~ NAe ~ possivel que · um fuuccionat"io 
exerça vigilancia. sobre 50 snil volumes de ga.zolína ou kcrozeoe. 

O S11. PR.F..StDE!'iTE - Devo dizer ao n:lbre Dcp•~tacb que est~ ter
minado o tempo de que S. E~. pode dizet· para encatnin:Jar a mtaçr~o • 
. _ . O SR. A~O!'UO CARLOS - Ji que nl.o ·me posso de:nOJ•J.t" rt'l. 
tribuna., porque o!Stá. ~otn.do o pra.zo que o Regimento me r..o•.1c:Jdc, 
direi a. V. E"< • ..qne, t'1ndo ex min'ldo o as~u np o, n!O var.iUo e n 
da.r. no Cli.SO, l':tzio a Sta.ndard Oil o a Taxas Cornp~ny. 

Aquelles que CO'lfia.m. ~obretudo na. minha bouot·abilida.de pes· 
soal, acceitara.o as explicações que acabo de adduzir. (,Kutto bem; 
~maito bem.} · 
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O 8r. Ma;nricio de Lacerda. {')( para. encaminhar 
a vota!tdo) _.;. Sr. P;.-e:;id\!nte nii.Q foi sem a. mai:; pro!onda extra..,; 
nbeza quo a·ssi~ti á. decl~r~çã/l do honrado Dept1tado por Minas Gc-
l'a.€5,. \ 1 lcaà.er ab ()'(;O do <:Ctua.l Gov(•rno. · . 

C(;ll:Jc~!d<l a q11est.ã.o no terreno dillici! em que S. Ex. deixa. n. 
liberd :de 'lc apreci~-~. ficam o,; !lC!IS innumcros admit•arlot't!l' c eol~ 
leglis pet·íeita!OP.ntc C~>ll.!!idns pola d:-cum!;ta.nr-i~ de, votnrd o ~~on
t.ra.t'ia>qJetltP. o seu pnrecer, que n.ã.o chegou a ser tet·minado da tri
huna, lan~rem um labéo de de..:honra. pcs..;,.•a.l. A cnac<:.ão ',oxctcida. 
~Ob!·c o voto da Ca.mtira. { um:~. daqucllas que pm:so dcfinit·, pcrmittin
<i<l-IIJ:C o gcito tt·ibunicio de :). Ex. , como um dos grandes recursos 
de manobra p;tt•bmentar d~ qu~ S. E~. tem dado tão graodc cópia. 
duranté a sua vida. no Congt·esso. 

Agora, feita~ as a.llcga.r;.õcs de que ~> Thesonro publi<lo .:: prcjudi
eado, e não .tendo (j bourado Doput.ado chegado, de:.ohi de anu~õP..
:L0'3 iot('.rcsses, um da Standa1·d Oil da. Te-<as Co••·l1· c de outro parti
culétl', não taudo c eg:ldo,.reJJitú, á explan:~,ç.'io do que houvesse do 
favoravel ao Tl':esouro,. porque <J tempo uilo permittin razcl-o, entende 
(lue'. nessa. emendá. a Cama.ra só pode:·â votar pr6 on contra :t Stau
dard on outra qualquer, fiada . oa honra pessoal do uobt•e Onputado. 
Assim, o tempo não lhe de:• ahsolutamentc modos e meios do definir 
essa quc;;tâ.o ,·clativa.mcutc ao T~esout·o. . 

O SR. A~rro:uo CAnL~ - O pat·~cer c:;clárece o as.Sumpto. 
I) $11 .• MAURlCIO DE L.~crnDA - Per.d iO. O parccet· foi discutido no 

eocaminhan•ento da. votação,pelo·hoMado ne~mtado autor da emen
da, repr~entan e ha.hi~no; o parecer foi por mim lido · e nessa parte 
oUe nào ehtciM bem, em race .do que allcgou o honl'ado Deputado 
pela. Babia, em relação ás rraudes e a.o;; contrab:.>n ·!os. 

· O nobre :Deputado poderi11, não te!" suggerido n:t emenda o re
medio necessario: •u:t.s. o \lne é indiscutível é que, si a. emendl- não 
;o;ugge:·iu o remedio pat•a. p:•eCj,V8 t' o fisco cont1~ oS contrabandistas, 
nem por isso a. situaçw do facto do c.outl'abando, ne5sa materia, C•lt' 
abordada Qelo pat·ecct· que t•e,ieitou a eroendv,, 

O hOnt'C:dO Deputado é um base.1do pelo Thesom·o. etltretanto, 
Hão sugge!'iu um substitutivo it n;edidi p::wa p•·ecavet· ne•n c•·al'io, 
nesta ultima hQt'a., na. a.ngust:i:l. de tc'llpo, evitn.t•, fosse collocada a. 
cam:~.raoeste impasse de decidir. na f~ de de sua hortra pessoal que nin· 
guem poz' iâmais em duvida.e se-n conhecet· onde estã. o interesse dl} 

· Tht'-SOuro entre O:l demais, qu<1 deviam ser absolutamente cxtranhos 
á. yot~lo.. . . . 

Nesta Sltu:&çil.o, 1'equau·o ,-otaçào ·noonon.l pa.t•a. a emenda .• (Mv.ilil 
l)em; muitn hem). · 

Q Sr. ·Paulo de Frón.till(*)par·a' encaminhal' a votação 
St•. l't•esi.dente. a quostáo parece e:>ta.l' se cn~a.minhando :par:~ 

um terreno que n:\a é aquelle em que a. f;..'l.ma.ra. a. de\·e resolve•:. 
O bonrado !leputa.do, relato" da Receita teve opportunid:~.dc de 

mostrar que a defe,;a que S. Ex. fazia do substituti~o por eU~'~ o.pre-

-
.(•) Esre disc~so nã9 !o~ rev~s,t.Q pelQ 9~~\ 
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634 ANNAES DA CAMARA, 

sentado,, ~m nome da Corumissão de FinanÇas,- representa.và. .o desejo 
de q1,1e _não-bou'(esse .um mouopolio em relação a<··creação de· um uni
eo trapiche alfandegado, qu·e é·o que hoje -existe, de propriedade do 
81". l\Ja!'ques de Leão, na ilba.do Cajú. · . 

Ouanto ãs refe1·encias á hcinrabiüdade.~ sob esse ponto de vista, 
nào ferira:rr;J uem podia ferit· de qualquer fórma, ao aillustce repl'e
sentante pa Babia., ·nem-.o illustre representante do'Distrh,to Federal, 
e nem ·s. Ex. podia ter absolut3JI'1_eoLe essa intenção. (Apoiados). 

O qu_j S. E.x,. disse foi que c>" seu pa.t:ecet• fa.vOL·a.vel á Standa.l't 
Oi! á. Teiá.s Coropany não pótte ser leyado com(} um motivo contra a 
sua honorabilidade (Apoiados.) - .· - . 

. O Sn. N1CÁNOR NAsclMEWl"o- Fui o primeiro a deciaear que a suà 
honorabilidade pessoal garantia. a sua boa fé; - . 

· O SR. fAuÍ.o D~ F~o"';i~ .;_ Vej~~()S qu~l-é a situacã.o; H a mnit0 

G.ue o Gove~·no_d~via. ter ct•ea.d~>.o deposito de i.nfia.rnmav~is e cot·t·o~ 
SlVOS., :. . . , . . . . , . . 

Quem conh~ce. o serVl~tO dos po1·tos de Santos e. Pará sabe que 
es~es se•·vicos ,E!stáo convenientemente estabelecidos. N.o poi·to do Rio 
de ~aneiro ~evía _ter-se feito a mesma COllsa. Allega.-se: agora, 
que não póde o Goveeuo, diante do· suhstituti~o, .ct·eat• o ~ra.picbe alfi1n
degado, porque ba um contraclo de arrendamento com a ·companhia 
do Caes do Pol'to. •. . . · . 

Em pririu~i.ro Jogar, como bem disse o nobt·e. Deputado pelo Di~
tricto Federal,_ o gQveruo póde ~l-o, indemnizando a :companhia. 
Nà.o ba., pprta.nto, impossibiliqa.de. E-m segundo _logat·, de3de que o 
Ca~. do l'qrto. u~o. te.m esse serviço, seria facil.um acco:rdo pom o go-
. ver no pa.ra permittir a crea,ç 10 de. trapiche a.lfa.odegado. · Em ultLr:o 
l()gar. o CO'ltra.c~o do C.'l.e3 do Podo ac:~biL em fevereiro . d.> . proximo · 
s.nao de i~2l. Seri.&. pOL'LanLo lLn<!- que.;',:l.o. de. continuª'~ a situação 
actual ap~ll<i-S·por dois meze:>:, e dab.i- eco diante O Sllb~ituti~O é per
fàit;tmente acceitavel; não da monopolio e garante o Thesouro. 

o Sr. P,residen:ie -Vou submetter a votos o ~ubst1tutivo 
da Conimissão. 

. o_ 8.Í':· A!'ÍincÍo ~~o.:r;t~ (pela. ordem) requer ;:referene1a 
para a vota-cão . da emen:da n. 25 . 

Rejeitad:a a . prerere~cia. 

O S,r. Mauricio de Lacerda (pela ordle-m) requer a vert-
ficacão da votação. , ! 

P.rociectendo-se á verificação àe votação, re~onhece-st:l 
terem . votado a favor tres Srs. Deputados e cont1,''1 1()6; to
tal. 10!? ... · · · · · · · '· \ 

o. s;.- Pl'~SÍdente - A preferenCia foi rejeitldà. " 
. Voú 'o&Ubfuetter a votos o substitÚtivo dà. Co::nmissão á 

emenda n. 25. · · 
Ap·provado o referido substitutivo da Co.r:nmissão á emen~ 

lll. 25. . 
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SESSÃO EM 24 DE DEZEMB~lO DE 1920 63~ 

· , , ·~ Sr. Maurieio de Lacerda (peÚ/. ordem) requer a veri
fwacao · da . votação. 

Procede~dO-se á verificação de votação, reeonhooe-se 
terem votado a favor 104 Srs. Deputados e contra :um; to
tal, 105. 

ó' Sr. Presidénte - Não ha numero. Vae-s.: proceder á. 
chamada. · 

. O ~r: Andrade Bezerra ('lo Secretario) .procede á châ-
macta · do·s S:rs. Deputados. . · . . . 

Feita·· a c-hamada. verifica-se ter.em-se ausentado os Srs. 
Pires Rebello, João . Cabral, José Augusto, AustreriêSilo, Deo
dato. Maia,. .João .M~ngabeira, Alfredb Ruy, Arlindo Leane, 
RQdri~ues .~i-m~;. Nicamor Nascimento, Pauto de Fr~mtin, Aris- . 
tides ·Caíre; Raul' Barroso, Lem&-ruber Filho, José de Moraes, 
Mario de Pauia, 1\iaiUricio de Lacerda, Francisco Valladaxes, 
Emtlio Jardim, Gomes Lima, 'Ferreir~ Braga, Cincit!ato Braga, 
Alberto ·Sarmento; :B~rros. Penteado, Cesar Vergul"iro, Pru
dente. d~ l'l.l;oraes F ilho, . Eloy Chaves, Veiga 'Mir!"nda, Pal
meira> Ripper,. José 'Lpbo, J(l.ãO de Faria, J;todrigi.les Alves 
FilhQ,. :p~ro Cos~, Mal'lOel Vinaboim, Arnó1fJho A·~e'v~do, Luiz 
Bartholoriieu, Alvaro Baptista. Gomerci:ndo Ribas. Marcai de 
Escooar .e· Bat"'hosâ'Gonça!v~s. · . · · . 

O Sr. Presidente - Responderam á. chamada. 102 Srs. 
Depútados. · · ·. -· 

Não ha. numero para se· proseguir nas votações. · 
Convoco para hoje. ás 20 horas e 30 minu.tos; uma sessãO 

nocturna~ ·· · 
· Passa-s(l ás materias em discussão. ·. 

DiseU!!oi!ãc unica do parece_r. ·da Commissão de Finança-;: 
sob;re as ·erriênd'as offe-recidas nà 3~ discussão do projecto nu
mero HS,, dé. 19~0; ·codigo de: Contabilidade Pública: .com 
parecer das Commi.ssões -~ecia1 ôe ·contabilidade Publi~n (.> 

da de Fiilhntas sobre as emendàs : · 
Encerrada e "a(liaaà: a votação. 
Dis~utsão. uni'ca. ~~s . ~me·n~as d~ sen~do, ao· _pr~j~cro cta 

Camara, z:tl 1:10 C. de 1919, reorgamzandó o quaaro de fu.n
<:cionarios civis do Arsenal õe ·Marinha; com parecer fávo.
ravel c!â Coinmissão de Finanças áS referidas emendas (vi~e 
projecto n.- 755, de i920) . 

Encerrada . e adiaõa a votação. 
Discussão unica do parecer da. .Commissáo de Finanoa~ 

sobre as 4:'mendas offerecídas ria 3• discussão do projecto nu
mero 24$: A;:. de -~~20, autorizando a · construccão de · um edt
! icio pat"l!' os Telegraphos;·. C'.orreios ~ Dollect oria Federal de 
Barbaeena; · com·parecer da Commissão de Financas sobre a~ 
{lmm1-q~',· .lH~;'~s~taq.a~ : .Cvi!le .. pra;íecto n. M~ B, de 1.920). 

Encerrada e adiada â "votáção • . . 
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Encerrada a· 2~ discussão dei artigo unico do proj~elo 
n •. -75-i, d~ 1!)20, abrindo o cred·ito ~special de 3:236$557, pan 
pagamento de venc~mentos ao Dr. Carlos Affonso Chagas; f!
cando adiada a vota~ão. 

· Encerráda a. 2• diseussão do artigo_ unico do . projeet.o 
n .' 757. àr 1920. abrindo o credito rspecial de 27:653$138. 
para pagamento a Ramiro Teixeira da Rocha; i'i<'ando adiact:\ 
tl~ votacão . 

. Encerrada a 2" discussão do arf.igo unico do- projecto nu
mero 749, de 1920, abrindo o credita de 1.01:665$200 para 
pagamento de gratificação aos auxiliares do escripta da Im
flt'ensa Nacional: ficando adiada a votação. 

Enct>rr-ada a 2* diséussão do artigo unico do projecto nu
n1ero 750, dB -1920, abrindo O credito de 62:016$417, para pa
gamento aos herdeiros de Severo de Souza Coelho: ficanao 
~-diada a votacãó. · · · 

1" discussão do nrojecto n. 695 Á, de f 920; providenciando 
l':(lbre o modo· de pagamento. das consignações dos funccionn
rios _publicas; com emenda da Commissão de Finanr;as. 

Encerrada ~. adiad& a -votação. · 
_ 1" discussão do prú,ie~to n. 75t, de 1:920, concedendo :i 

vi uva e filhos menores de Raymundo . de Farias Brito a pen
~ão de 3QO~ mensaes C()m. substitutivo da CommisFJão de Fi-
nanças. , . 

Encerrada e adiada a. votação. 
Ccrrtinuacão da discussão ·unica do parecer n. 57, de 1920. 

1·ejPitando a: indicação n. · 7, de Hl20, ·com voto érn separado 
oo Sr_ Prudente de Moraes, concluindo por um p~;ojecto (vl.:i" 
mrlieação n. 7, ·de- .-192('1) _ 

. - _ Encerrada e adiada a votação. 
Discussão única da ·emenda mantida pelo Senado ao pro

j~cto n. 611, de 1919, da Camara. fh:ando a alcada dos juizes 
federaes; com parecer da Commi~são dt! Constituii;ão e Ju:::

. f.iça contrario á emenda do Senado, 11. 25, que esta Casa uc 
Congresso manteve por dOus ter~os de votos; v,otos em SH

. para-do do!'> Srs .. José Bonifacio e Arlindo Leoni; e oarecer o a 
Commissão de Finanças favoravei ·á mesma emet~da n. 25, 
(vide projecto n. 694, de 1920). 

. ' 
O S'R. ll:t.l'IDIO DE MESQUITA - Ma.nda. á !\lesa um requerimento, 
Vem á Mesa, P. lido, apoiado ll posto oonjuntamen{e em 

dfscus~iio, o seguint.e 
I 

REQUERIMEl'l'TO 

Requeiro que, ~em prejuizo da discussão, a emenda do 
SP.riado ao projecto n. '611, de. 1919, vnlt-e á Commissão de 
Finanças pat'a dizer sj)bre o augmento de despeza. . 

Sala· das sessões~ 2·f de ·qezembro de / !920. ,_ ElrMiO de 
lrfesr;uiüt. 
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SESSÂO E'M 2~ DE DE".GE!'d:13RO ~>E 1929 

O Sr. Manoel Villaboim- Sr. Pre,sidcnic, vamos dh:cutir. 
mais trila vez t!ma questão con;,titucional: e est.as são con
sideradas hoje ue tal mOdo, que não é sem temeridade que 
se inioia um debate dessa. natureza.· 

' . Emt::1t1anto, nos Estados Unidos, todos quantos se empe
nham em. controversias desta ordem, se referem sempre á 
Constituição de seu paiz chamando-lhe a "veneravel lei"', en
tre nós, os debates a respeito da constitucionalidade ou in
constitucionalidade das leis, parecem até ridiculos a. muita. 
geni0. 

, E esta modo de sentir ~e tem accentuado, depois que 
surgiram no Congresso opiniões de alguns homens de respon
sabilidade e de valor intellcctual, affirmando que a inconsti
tucionalidade é o menor defeito que· póde ter uma lei, por
que ahi está o Supremo Tribunal para corrigil-o; esquecidos 
esses de que a Constituióão estabelece expressamente no àr
tigo 35, n. 1, que ao Poder Legislativo compete velar pela 
guaràa da Constituição e das leis. 

E note-se que; quando esse tribunal, no· uso de a~tribui
ção indisputavel, -prestou ao ];}aiz o grande serviço de adver
tir qtie a creação dós tribunaes regionaes, ora projec.tada, 
pelo Legislativo, não se c.oaduna com a Constituição Federal, 
su:rgiu, contra elle, . bar).1lhenta campanha na im·prensa e no
Senado, accusando-o de usurpador de funcção especial do Con
gresso, .da qual este, aliás, se despe. expantaneamente, apozar 
de consignar no seu processo de formação das leis um turno 
destinado c~pecialmente ao exame da constitucionalidades dos 
projectos. 

·o 1)l'Ojecto ora ·(Ún discussijo a T'espeito dos tribunaes re
gionaes,. amda quando não fosse mconstitucional. não me.re
ceria absolutamente o grande ~sforço qu,e em fa\·or ddle tom 
sido feito, porque é um projccto contraprooucente. O in
tuito de seus autores c dos seus defensores é d~safogar o 
Supremo Trilfunal do trabalho excessivo que sobre elle pesa, 
impedindo-lhe a cxpe.dita. di~;trihuição da justiça. 

Otra •. o proje6to mantem sobre os h_omb!"os do Supr~:no 
Tribunal todos os encm·g-os acttJans c rna amda as de!on;:;a~ 
de uma nova instaneia onde talvez os proc~ssos teaharr de 
rlemorar-se, tanto qua1Íto :<C denwl'anl hoje naquella :.1lta 
Côrte de Justiça. · 

São ··pel9 •projecto cr·eados tres tril~u~1aes, c~nposto cada 
um de trcs .1uizes; de modo que, nove JUlzes ter~ de con.he
~er. da grande maioria das questões affectas hoje aos vmte 
c dous. juize;; :federac~. 

Não institué. pm· com~queneia, o projecto um. mecanb
mo judiciario adequado ao Iwapido andameut~ dos .P~ocesso~. 
assoberba-dos. de trabalho como fieariam esses nove Jutzcs. 

Pondo entretanto . de lado a insufficiencia dos nov~s t.ri
hunaes, qÚe é aliás manifest.~ não viriam eJ!es djmint1Ü' (• 
1;3el'\'ÍW" do 8t1premD 'rr'ibu;na1. :fKlNU"' 0 propr1o pro,1eet.r• <1lrrr.. 
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a porta P-ara: que · subam ao . éonhecimEmto desle todàs as 
questões .decididas por a'clüelles." · . · · · . . . 
. E' o que decorre ·da >disposi(}ão da lettra h da emenda do 

. Senado: ·· · · 
' . . . 

.illas sentença!; dôs trihooaes regionaes haverá re
pursq p~ra o Supremo Tribunal Fe{!.eiak nos ter-tno.~ 
do ar:t. 59, IL .da ConstituiÇão, qua?t.do 1 9rem conr:,·a· 
rias a c.o:nstitUiçã.o.~ . . . . . . • 

Estabelecido, pelo :proprio p.rojecto ou emenda do . Se
nado, o recurso .neste caso, é ·claro. que todas ã.s .causas de
ciâ.idas pelos tribunaes . regionaes . subirão ao -supremo Tri
bunal, com a allegação. de · ser-em, .esses tribunaes incon.>W.u
cionaes e, portanto, · incon:stitucienaes suas decisões. 

. . Todos . os litigantes (Iue 'tiverem ganho de c~u.sa na p~i
meira instancia allega,rão, desde logo, contra ·a appellação qns 
contrarios !l)àra OS tribunaes régiona·eS, a incompetencia. de.:l te;; 
por vicio de insconstitucionali-dade; e· os 'Pxopriós. appellantc:, 

· si ahi não . obtiverem reforma da sentença recorr erão JJ3.l·;t o 
SUpremq 'Tribunal, com o inesmci fundamento, allegandto que 
ii:J.terpU.Z~ratO:t· a a.P.Pél~~ü;~o pará o· triburiâl. regional; apenas 
em obed1enc1a á let. · . · . ' 

Dest'arte~· inante·em- se as delongas n9 Supremo ·Tribunal, 
'áo mesrtü:f tempo . que· se criam outrás d~longasr com a j>:;i&;a-
gem dós processos p·elos tribui:l.aés ·regionaes. .. · . :--:· 
· · Demai's, a: !Dedi~a, uml!- .vez adoptada, collocará os liti
gante!?. em ·situacã,o de insupPortavel incerteza;. proferida uma 
sente~Ça de ·Primeir-a ' instáncia; não saberão si devem, aP,p•~lla1· 
directamente para o Súpremo Tribimal, Si· .para 9 . tribun:ii r· ~-

- gicinal. Si interJ).~erem ·a. ap·pellacão .pa:ra o SupreD,lo, n:itu
rai.Iriente o jui:i de primeirà iristància não a admittirá, deantc 
dós~tê:rilios da· leL Não sabe então o appenante,' si ·dessà re
cusa, ~ agiravará parà ·'o :Supremô-~ Tribunál' ·que ~e ·pi·ó~laill :t 
pom, r~_ã,Q . i CO,fp~terit~, Si para O 'trip11na1· regioiiàl, yUJa 
competência é negada : • · · · _ · : 

· No -Caso :cte ser a· appellação interposta ·Para tribuilal l'e
gional, .si o: Srilpremo· l'ribunal ootihécendô afinal -do ' recurso, 
d'eclm-a· inexistente o . tribunal regional~ por incontiLHcional, 
não 'será mais pi:>ssivel á !parte vencida, que appellou -da sen
ténca de ·p·rinierra instanci.a para o -tribunal regional, i~terp·iJ' 
a ap:pe1la~ão :para o Supr-emo; porque terá passàdo ó prazo 
para a appeUação. . . . · · · · · 

. Eis ahi, Sr. Presi!iente; por que modo· os t ribrinaes. ~rea
dos pela .em.eri.da do .Senado; beneficiam · a · di~t.::ini.Iicão da 
Jústiça: reta:rdándo'-lhe muito. maiS o andaril.ênt.o; pois que coni elles é creado o .':flagello insupportavel das trés instancias, 
c, mtroduzindo "na interposição :L''i r.,~u.rsos uma il;reiuertia-
''el s~tuação de incerteza. . ~ · . . . . 

Quando inesmo; J)udessem ser c.onsiderados constitncr•)
naes, ·OS tiibunaes regfonaes ter1~lll' de· ~er repeHiüci!l · póx ms
tituirero esse grande mal das trci:: ·mstancias;. qui! -,;eüi nos~Q 
dever . evitár .mesmó quando, t~m J·~"Visão. dá> Corismuitãry, tt·
Jiha.mos de·· reorgan'izar a justiça fe4~~. 
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A inconstitucionalida<le desses tribunaes é, entretanLo, 
palpavel, apezar da autoridade e dos argtimentos de alguns àe 
seus :Contradictores; sendo que, -dos 'I}roprios 'arraiaes onde 
pontificam ·estes, .ilá vieram as melhores razões em apoio dessa. 
insconstitueionalidade. · · 

Do nosso lado temos, entre· outros, quasi todos os emi
nentes juize·s uo SU:premo Tribunal, destacando-se em votos 
exhaustivamente furtdamentados, . os ministros Edmundo Mu
niz Barreto e Pedro Lessa, o consagrado mestre, que no seu 
livro - Do Pode,· Judicia1·io - debateu exhaustivamente a 
q:uestão . 

. F.óra da egregia Côrte de Justiça, temos, a nosso favor, a 
supr..&macia de Ruy Barbosa. 

Entre os proprios adversarios alguns ha crue nos forne
cem argumentos preciosos. Entre · elles esbá ·um correligiona
l'Í() 4e. hontem, e de grande valor, o Sr. Epitacio Pessôa, que 
foi, em época não muito distante, um dos mais radicaes P. elo
quentes adversarios dos tribunaes regionaes. 

No ser· excellente parecer sobre a emenda em debate o 
nobre Deputado, Sr. Prudente de :Moraes Filho, qu~ tãl) bons 
·serviços ,ba 'Pirestado á boa causa. transcreve um eloquente 
votO' do eminente- Sr. Presidente da Republica, então juiz do 
Supr!'lm9 Tribunal. A este voto inCisivo do juiz, não se póde 
contrápor de certo o parecer posterior do Senador. 

Para que a Garoara ténha impressã-o perfeita do que .é 
r,~se memoravel voto do Chefe de E:;ta<lo, passarei. a lel-o em 
15.ua integra~ Tr~tava-se de um caso de habeas-co'rpus, qu~ 
vinha ao· Supremo em virtude de recurso .. e o tribunal deile 
iülo tomou conhecimento, por não estar incluido e-ntre os que 
a lei ordinaria instituia; o então ministro Sr. Epitacio Pes
:::ôa foi voto vencido, justificando-o nestes termos: . 

"A limitação Ço. ~apT:as-ço1~us ao· caso uni co da 
denegaçã(J. da ordem e mconstituo10nal. 
. Conseguintemente, as leis ,qu.e à. consagram não 
:pód~m servir de embaraço a que o Tribunal conheça. 
A Constituição no árl; 59, n. rr, preceitua: · 

· "Ao Supremó TÍ-ibuna! compete julgar em grão de 
do recurso as questões resolvidas pelos juizes federaes. 

Quaes são as questões resolvidas pelos juizes fe
deraes? Dil-o o artigo itnmediato, o art. 60: "Compete 
·aos juizes fe.deraes pz:ocessar e julgar ... >" e enumera 
nove grupos de questoes .. 
· , Ora, .· logo no primeiro deste grupGs se inclue o 
habeas-corpus, ex-vi do art.. 72, § 22. · · . 

. :Cog{), das questões de habeas-corpus resolmd~s: 
pe~os juizes federaes, ha recurso para o Supremo Trl
bunaL E' h a recurso, quer no caso. de denegação qUer 
no· .de cCIItcessão da ordem, porque â . Constituiç(io não 
distingu,e, não torna ~e~orrive.~s. ~- questões do art. 6(}. 
s6m~nte qu~ndo a dectsao é 'l!roferida neste ou naquelle 
sentido. · · · . ã . . . . 

· Assim que uma ·~ei' ordina1"1.a n o pod1a suppr1mn· 
d!lS attribnfeões do Supremo Tribunal a de conhecer do 
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recurso de «hah.eas-corpu5» no caso de concessão; w·.
ra.ncar ao· cidadão- (pois qui} a a.cção póde ·ser parti
cu!a!) ou á justi~,a publica, um dtrei_to que a Can.sti
tutçaY expressamente garantira a -todas as partes; mu
tílar o p1'incipio salutar das dtlas instancias, c~·eado pelo 
legislado?· constíttti11,te como uma garantia piD'a o indi-

. viduo, do mesmo modo que paro. a sociedade 'i'Ul seio. da 
qual el(!: t-ive. · . • · 

Do erro destas conclusões não me convenceram as 
razões . allega<las no cor:re1• do debate, . algumaS parti-
lhadas pelo aceordam. . , · 

«Diz-se, por exemplo. que entre ás causas do ar
tigo 60 algumas ha que não são susceptíveis de. recurso 
para q, Suptemo Tribunal, ·e taes são as de valor infe
r~or a àous contús de réis, não sen<fo, pois, uma no
vidade que da concessão de "habeas-corpusn tambem 
não possa conheóe_r,- por _,•ia de recurso, o mesmo Tri-
bunal. , 

«l\las, em primeiro logar. a di4posiçãÔ que suõtrake 
á competencia ·do· Supr:emo 1'ríbunat .as causas de -va
lor menor de dous contos de réis, é do -dec-reto n. 8~8,_ 
de 1890, e esta· disposição não póde coexistir com a Con
stituição que, ·copiando-a no art. 59·, ri. li, repelliu a 
limitação por ella estabelecida e conferiu ao Tribunal 
sem restricção alguma. o direito de jttlgar em grá.o de 
recurso .as questões ?'esolvidas pelos juizes in(eri('fres. 

Em segundo logar, a alçadéi - instituição injusti
fícavel, porque o direito níio se mede pela sua TepT'e ... 
sentaçáo materia~ em dinheiro. " . . · 

Applica-se cóm el:traordinaria· juste-za. esse conceito ao 
-dispositivo da emenda, que eptabelece a alÇada dos tl'ibunaes 
regíonaes, limitando-a a 50:000$000. · -

.Prósigo nà>"éitação; _ 
"Em sc~undo logar a alçada, institui~âo~injustifi

eavel, porque o direito não s_e mede p-c·la representação 
_material ern d inheiro, ret;ula-se. pelo valor e importan-
4;ia das demandas e •. por isso, só é applieavel ás causas 
civois, unic~s susccptiveis de: av~liação. pçcuniaria; ~~n 

·~e ~~:;tende as que~toes propr:tamente crmunaes, -que Ja
mais pódent ser consi-deradas causas de pequeno•. valor, 
ne:m, conseguintemente, ã c-oncessão de h.abecu~corptts, 
materia da mais alta importancia. para a administraç-ão 
da justiço e a ordem· pública . - -

A propria lei n • . 221., citada. pelo aeco1'dam, dispú•~ 
no art. 12, ~ 3°; "Excedem sempre a alçada destes jui
zes (os seccionaes) as _questões de direito criminal .•. " 

. .._ Invoca-Sl' o decreto n. 3.084, de :l898, QUC 
i alia. em . despacltO'S ,·ecaM'iveis proferidos ·pelos juizes 
de secção. . . · 

Mas-neste decreto - uma simples consolidação e 
·esta mesma inçada de defeitos, falha ~ru muitos pontos 
e .e~Qt"bitant.e em outro - o sett ir~stre a.utor t'ftl1::: 
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· <tj)enas 1nost·1'Q:.r'-se cal~e1·ente com o accórdão n. 79 
de 6 de feveneíro. ele 1895, em <1ue defendera a insus.! 
t.enta·vel dm1trina de que a ltJi . ordina:Ma póde crcar 
alçadas f! desta sorte su.btra,hü· ao conhet:imento do' 
Supre·mo T1·ibm'!al Ce?'tas decis6es dos ju.i:es seccio
naes, por set isto 1natcria de organi;açíiCJ judicia:ria e: 
2J1'fJt:essli.al., cvmo s·i a.s lei.s desta nalu1'cza pudescm pre
terir mei os de . defesa po:>itivamontc cons;lgrados na 
Constituição o que representam ontros f4ntos direitos 
:;;uperiores ú. acl}ãn c influencia dos poderes O!'clína
l'ios.»> 

São é possível dizer com eloqu t~ncia maior . O Sr. P r esi
dente da Republica fulmina, pos itivamente a (!menda ora em 
(ijscussão na Camara. · · 

E continúa: 

"Nem se diga que des~c modu lodos o:; despachos 
do .iuiz de secção, por ma1s símpks que sejam. ~om
t.aJ•ão um recurso para o Supl'emo Tribunal. ~ão, ~ 
Gonstif.uiçãrJ falla em f[tte~; tõês ,·esolvidas·, qne5tões que 
mais adennte classifica sob as deno·minações de ca11.Ns, 
acções, pleitO$, litigios, etc., rE'.fet·e-se. portanto, não 
a. mêrl)s despachos transitorios, mas ás decisõns que 
realmente ,·esclvam o litigio, a o.ct;á.o, o pleito. ott ~ 

-(:ausa. Nestas o recurso e obrigator io. ·porque é crea.do 
pela Const ituição; . nos simples despaéhos, sim, c que é 
livre a lei ordinaria cMb ece1-o ou não. 

8eni valor igualmente é a objecção f.c que, a pre
·valecer ·a interpr,etaçãó atte damos ao m·t. 59, n. li, n'liu 
poderia :a Jei ordinaria fixar prazos e estabelecer f6r
mas para o recurso, pois isto importaria restr1ngir o 
preceito consLituconal. · . . · 

Quem ·jámas se lembt•ou de acoimar dl'l inconstitu-
. cional a l~gislação ordinaria por limitar pr~zns e pre

screver normas para a inte:rposicão e Pl'OC<'5So do re
curso extraordinario ou das appel!ações d~s causas 
~specificadas no al't. 60'? 

Pois nãõ é justamente a missão dns Jeü; de pro
cesso determinar o tE·mpo e o modo ·ie r.xercitat os 
meios de defesa que o legislador tenha instituido? 

. Pondera-se ainda que no art. 59, n. li, o legis
lador teve unicamente o intuito · de indicar a instan
cia de· ·recurso na organi~ação da ,justiça f ederal, mas 
não ·a prerJccupação. subalt_erna de inst.itqir rect;rsos 
ãe uma para out.r a ~nstanc1a, o que cons titue ObJ eCto 
Àxclusivo das leis ordinarias de processo. Antes de 
t\ldO é . de notar que nos arts. 59, § 1•, ô1, 72, §§ 16 e 
Si a. Constituição não fez outra cousa sínão crear re
c:u~sos. o que ê a m~lhor prov?- de que estes PEdem 
ser insLituidos por let~ substantivas, cabendo entao ás 
leis adjecth·as apenas o encargo de lhes r,egulatl .o. 
processo" . 

· c • .,..!l7-.·~- · 
,. 
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Até nqui~ a doutrina é resoluta, nem se pódem i maginar 
objecÇões aos arg·umentos que e-stão desenvolvidos no voto, 
com í"irmeza · e notavel clareza de expressão. (Muito bem. ) 

Diz mais: 

· "Depois; basta atte1Íàe-r aos t e-rm o/i do disposi tivo 
~:onstitucional .. p ar_a,. p ercebe-r qu'!J não· foi · sóment c 
aq·aeUe o p ensame-nto do leg·islador , mas tam bem o de 
consa1]ra1· .de ·modo expresso o principio, li beTal das 
duas instancias _ E- a pt·ova é 'ftLe, si isto {dsse materia 
e.vr:l-usi?:ament•e. processual, a.s leis df! process o pode
·riarn,. sem Q{fensa da Constitv,ição instituir ou. não t·c:
t;U?'So para as quest ões do art. 60 e, portanto, e:cclu'iJ~ 
da C(Fmpetenc'ia de ·recu.r·so do Suprem o Tribunal um, 
dous ou mesmo todos os grupos d e cattsas alli especi-' 
ficadas! . . . 

. Até alti, ·ent1·etanto, não vão os nossos contr-adictv-
res . Pf>?' que? . . . . 

. Por'fj:ue -isso ·impo1•ta.1'ia abol;i1· um principio C0 11-
stitucional. . · · : 
_ . Mas, então, si a -esse principio não póde escapar 
nenhuma das cau.sos do art. 60, como pretendei' sub
trahir-lhe ·o " habeas-cp·rp1t.S" que figurá ent1•e essas 
causas? . 

Lemb1·am-se ta;mbem alguns julgados do· Supremo 
Tri.bunal-. '.tllas nestes accordãos· nunca se agitou a que
stão- que m·a se debate : app~icou-se a lei n. 221, pelo 

· que eUa resava, sem se cogitar dà sua constit'u cionali
dade, só agora c_ont estada". (0 Direito, voL i0.3, pa-
gina Hã-u segumtés) . • 

~ . Temos, pois, o varecer do Sr. Presidente da ?-epublica, 
dizendo e J)atenteando - m·elhor do 'que o teem felto os que 
sustentam hoje a sua •. opinião no Congresso -:-:- d-izendo, do 
modo mais per~mptorio, . patenteandQ á completa evidencia, 
que os triliunaes regiq_naes são incónstituciof:laes, por arr~
carem ao Srup.reiílQ Tnbunal uma competenc1a que a Const1· 
tuição lhe defer iu .privativamente. · 
. . o SR. PRESIDENTE ..:...., Previno ao orador que a hora estâ 

a. terminar. 
0 . SR. IM"o\.l."lOEL VILLABOl~I . ~ Requeiro · unia pror<Jg-ac;.ão 

por 30 minutos . . 
(ConsuUada, a Camara C01lcede a prorogação p edida pelo 

Sr. Manoel Villaboim.) . · · . 

. . O Sr Manoel Villahoim (continuando) -Agradecendo ai!" 
dignos collegas a sua benevolencia em assentirem nesta pro-
rogação. · · · .. · 

o SR. Au'au sTo DE LIMA - V. $x. ·está discutindo ~o 
brilhantemente o· assumpto, que :pena é não possa f-allar JJJaJs 
.tres ou quatro horas. (Apoiados ueraes.) 

,. 
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· O SH. ~\lANOEL V1LLAB01?v1 - E' uma grande bondade de 
\'. :Ex., revela<J.ora da superioridade do seu espírito. 

Passo agora a ap·recio.r os argumentos que teem si:do 
produzidos em favor da eonst.itucionalidade dos tribottnaes re-
gionaes. . · 

Dizem os nossos anLa:g-t>nistas que a .Constituição estatue, 
no ar t. 55, que "o Poder Jud'i<liario ·da União terá por orgãos 
um Su.premo Trjbunal Federal ·e tantos juizes e tribunaes fe
deraes, quantos o Congresso crear»; que no · art. 59 est~pula 
ainda que «ao Supremo Tribunal compete julgar, em grão·· de 
recurso, a!;1 questões resolvidas ·pelos Juízes e tr'ibunaes fe-· 
deraes»; que, conseguintemente, si a Constituição admitte a 
instituição. de tribooaes federaes e si estabelece que o Su
premo TriJi'unal resolverá sobre as decisões dos juizes c tri
bunaes federaes, é clar'o que consente na creacão de tribunaes 
regionaes, ;para tomarem conhecimento das sentenças dos jui
zes de primeira instancia. 

Pois bem, vamos provar, com a l.ettra, com o eS~poírit.o, 
com o historico da Carta Flundamental, que assim não pôde 
ser, :e que a. ··expressão «tribunaes <federaeSl>, do art. 56, se r e-
fere a trihunaes de primeira instancia. (Apoiados.) . 

Declara a Constituição ' qne --~:ao Su:prcmo Tribunal Fe
deral _compete julgar; em grá.o de recurso, u.s questões roso!
vida~ pelos juízes e tribunaes federaes~. LOO"O. pela Constitui
ção, ha recurso, para o Supremo Tribunal, das decisões dos 
juizes federaes, como. ha· recurso das decisões dos tribunaes 
federaes. . 

· Si a Constituic:.ão estabeleceu {}Ue o ~premo Tribunal e 
o .juiz competente para dec~dir os recursos interpostos das 
sentenças rproferidas pelos juizes {ederaes, isto é, pelas justi
!:as de primeira instancia, segunÇ;o o texto .claro do art. S9, 
11ão se coomprehende como :possam esses recursos ser i11terpos
t.os . para o:u.tro juiz ou tribuna L 

A Constitui cão ·não distingue: dos reeursos interpostos 
dos juizes federaes. sem excepoão. o juiz é o SuVTemo Tri-
J,unal. · · 

o SR. AUGUS"l'O l>E· LIMA - A Constituição o que rez foi 
adn1ittir a. existen:cia de juizes i'ederaes, singulares e de tri
bunaes federaes, mas uns· .e outros de 'J)rimeíra instancia. 
(Apoiados.) · · · 

o sR.. ·.~f.ANoEL . VILLAI:OIM - Esta razão seria bastante 
para demonstrar que os arts. 55. e 59, n. ll, da Constit:uiçã:o, 
quando se referom a tribunaes federaes, cogitam de justiças 
di~ primeira instancia·. · . · 

Si os juizes federaes que ella menei(lll:l são. sem contes· 
tação, como o reconhecem os proprios adversarios, juizes de 
twi-meira ínstaneia, e dos recursos <le sua desisões compete 
ao Supremo conhecer e decidir, por que modo podem as cau
sas, constitucionalmente, chegar aos tribunaes regionaes, de 
segunda instaneia, que a emenda do Senat.lo institue ? 

Em gráo de réc.u:fso, não opol'{}ue para estes o competente 
é o Supremo Tribunal: originariamente, para ·o preparo e o. 
P.~eir.o julgamen~, . ~~em· nãp, ~t:Que a e.~e.nda .Q.!! in§-
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tit:uoe comçr trihuuacs d~ segunda ins ta.ncia, .como ll'ihunaes 
Q(!' l'OOUl'SO • . · · · . 

Além disto, admítte que a Com missão - se t.enha i"efe
rido a juizes de segunda instancia . q.u1l.ndo se referiu a tri
uaes federaes, seria instituir na organização processu:a1 esta. 
c)Ü.rava.ga.ncia que nenhum a legislação . consagra :.__ a de rll
eur~os que sobem directamente de primeira para a terceira 
insta.nda; ao lado de o:utros que. sobem -da primeira para. a 
segunda: (;.lfuito Zlem.) · 

E$ta ~trava-gancia \Palpa,·eJ equipararia o tribunal· su
!Prcmo do tribunal simplesmente superior ou diria autori
dade, igual . a d<>us grilos differentes -da . hierm-ohia judi
ciarin. 
· -Desde qui!· a os tribui::tae ... regionaes se attribue ·compc
tencia para dizer a ultima palavra· em muitas eal}sas,- .insti
tuiremos com · eHes varios tribunaes supremos, pluralidade 
que é incompaUvDl. com a supremacia que a Constitui~ão deu 
::to Supremo TribunaL müeo instituido por ella (art. 55). 

E como a. este· tribunal supremo, da C'onstituicão, che
garão as cansas apenas por ~xcepção, porque a ·maiorja dellar<, · 
segundo ·os intuitos da emenda do Senado. sóbe aos t1.'ihunaes 
regionaes e abi teem o seu termo, consequéncia é qtie o Su
l;lremo · 'rribuna,l, institui do com a funcção pr incipal de tri
bunal do r ecürs(•; st) o sm::á. excepcionalmente, sendo assim 
infer ior na amplitude· de sua accão aos outrós tribunaes su

-premos ·que .'l emenda institue. 
· Os proprío:3 defensol"es dos tribun.aes · reíouaes fornecem. 

um outro argumento decisivo conf:ra sua causa. · 
. · · Assim, o eminente ~enador AdDlpho Gordo, cuja alta ca.~ · 
Dacidade reconheço com a maior sinceridade, em pâ.reccr 

. aprcst>ntado ao :Senado, apeúa-se em ·parecer ·anterior do então 
Senador Epitacio Pessôa, citando ~o trecho seg~ünte·~ 

· «Não véjo Dndc esteja a inconstitucionalidaoe desh\ 
medida. · · 

S-i rw arL. 59, n. H a Constitui(jão declara que (I 

Supremo Tribunal julgant em S'ráo de reoursó as que
stões re~olvidas 1lelas jnizes c tribunaes federa.es. 6 

.. cláro que ella não teve t')_ intuito de co_nstHuir o Su
Pl'flmo •rribunal cn1 terceira inst.ancia oõpigatoria para 
f.odas ~s d('.ci!Wc·~ dos juiz~ inferi ore~, · mas sin1 con
ferir-lhe competcnoia . para conhecer : dessas decisões 
nos caso:> l.lm qoc a lei ordinnria o csta.tue. ·' 

Tendo ... •ncontrado ~nstHuidos sõmcn.f.e os .iuizes scc~ 
cionacs; 1naR ha-vcndú autori:~.ado a institui~ão dos tri~ 
bunacs fedcrae::;, pn.Tcc~ ineontc~ta.vel que o pensamento 
do legístudor .conM,it1.1íntc, ao investir· o Suprenlo Tl'i
hunal do. íustat1uín de recurso:> do juizes c tribunal!:; 
rcdcrne.;. fez que o Supremo 'l'ribun.al constituísse esta 
instancia em rclacão aos juizes, emquanto est.es e:tis-
1.issem e p3:r:1. os tril:!unaes, logo que foss~m creadO<'· 
Do con\.1•ar-1o, chcga.namos \i. extravas-anc1a de duas 

, p~imeira:) . .inst.nnci~, uma ~ingul~ e out~a cQ~l.ectiva. •. 
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Não, o intuito da Constituição, ainda aqui, foi- o mesmo 
do modelo que copiava e que no$ Estados Unidos se 
traduz.iT.} em juizes de districtos, como primeira. in..:.. 

. · stancia; juizes de direito, como !Segunda; e finalmente. 
a Côr:te Suprema, como· inst.ancia de revisão e unifi
cação, systema este· qrw consulta a nossa propria tra.
dicão, juizes de direito. rela()ões. Supremo Tribunal de 
Justiça.~ · ' · . . 

Das~'l'fula-...Tas do eminente jurista. que exerce boje a p-re
sídencia da· Repüblíca, a conclusão a tirar é contraria áquella 
que elle e o ·Senador Adolpho Go:rdo encontraram .. 

Ahi se reconhece implicitamente que o Supremo 'rri
bunal foi instituído como instancia obrigaf.Jdà; 'C si neste 
car!ret'êr de obrigatoria seria insupportavel como terceira 
instancia, forçoso é reconhecei' QUQ não poder ia ter sido esse o 
intento da Constituição. · 

· Si áquella conclusão 'da instituicão de uma terceira in
stancia obr:igatoria só se chegu. attribuindo aos tribunaes fe
deraes menchnados. no art. 59, n. rr. o caracter de tribunacs 
de segunda instancia, é ·logíc':l conc1:nir que não foi isto o que 
~>stabelcc.eu o. legislador· constituinte,. o qual, se:;undp vn
r·emos·. ainda do el~mento historico da formação consLit.u
donal, .creou -c Supremo T~ibunal como tribunal de segunda. 
e ultima instancía. . 

Nes::.e mesmo trecho, existe entretanto argumento mais 
forte: áffirma o seu illustre autor que a Côrte Snnrema foi 
c.reada como instancia. de revisão e unifica.çií.o do direito. Não 
I! possive!. então, r et.irar de seu cnnheciroent.o a maioria da.c; 
eontrovcrsias judiciarias, cuja decisão final ficará perten
c-endo aos t.ribunaes regionaes, créados pela ·emend:a do Se
mulo. 

?l'ão. é licíto imaginar nr!t mecani.smn .iudiciario que mais 
l'arlica.Jmente arranqtte ao Supremo Tribunal este caracter 
<lP. instancia ·de revisão P. unificação. . . 

A \mificação dó direito só · se fará pela interpretação uni
forme dos preceitos·legaes; desde que essa interpretação com
;pita aos · trc~ tribunaes ·regíonaes desapparecc · a possibilídado 
de unifica.;ão. · · 

Bastà considerar qne . . peJa· emcn~a, a maioria das ca.úsas, 
·qllC é constituída pelas de ·valor até cincoenta contos, só ex
cepcionalmente subirá ao Supremo l'ribunal, para sentir-se 
como se annuUa a funecão capit:il deste. 

Seja qual fór a importancia ou a gravidade da, contro
versía jundi~. agitada perante os juizes inferíQres; seja 
mesmo a sentcnc~ proferida contra disnosi{)ã'l cxpre$;sa das 
leis federaes, ·não . haverá recurso :para o Supremo Tribuna1. O 
recurso só é facultado: · · 

~Quando as sentenças forein oontra.riM a. Con.stitufçio, 
oonvenções .•lU t.ratados da Un.i-11'. r.om outras. ~ões ou ás 
regras ·do Di.reito Internacional Privado; 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/00/2015 10:3 1 + Página 70 de 99 

A:'{!o<AES UA C,\:MAR:\ 

Quando concluireni. pela inconstitucionalidade ou inva
lidade de Uma lei federal ·-ou. pela inconstitucionalidade ou 
jllegalidade do acto do G(lverno Federal; . 

Qtiando eondemnarem· um J~stado federal ou nação es-
trangeira . » · · · 

. Sob o Iinperio tinha lagar ·!'l· r~urso de revista para c, 
Supren1o Tribunal de .Justiça sempre que as . sentenças das 
Relações envolvessem injustiça, notaria ou nuliidade mani
festa. _E nos casos de nullidade manifesta ~e comp~_endiam 
as senfenças... contrarias ao expressamente disposto :fi'â9::onsti
tuição ou nas leis ordinarias. Sob a Repub1ica, pretend-em os 
defensores dos trtbunaes regionaes . que contra ·as sentenças 
inquinadas deste vicio não se possa pedir a ·revisão, w a de-
ci~ão fõr conti!l-ria ás lei.s ordinarías. . . 

E jsto ao mesmo tempo que: se affirma ser o SuDr'émo 
Tribunal uma instancia de revisoú. e unificação do ·direito ! 
· . ·E• opportuno lembrar aqui uma coilsider.acão de :lLta 
relevaneia: quiz tão entranharhmente. o legislador con~tl
tu1nte preservar a autoridade e- a unidade do direito J)atriu 
que, no art. 59, § :1 ",lettra a. in~tituiu :recurs·o das decisões 
das justicas .dos Estados em ultima instan.cia J)arã. o 6upremo 
Tnhunal. sempre que· aquella.:r :i:ossem ·contrarias -á validade 
:Oú: á appli~cão <la lei' federal, :t.·~curso que a .]uri~Prudenciil 
dessa egregia Côrte tem decidido ter Jogar .sempre que deixarem 

· a.• justiças dos Estados '!»· appr•car leis fede:.:aes invocadas Du 
sempre que decidam contra seu dispositiv6 expresso. · 

· Pois l)eri:l:. pela em~nda do SP.nado; não .se· poderá invocar 
a autot~dade do ·Supremo Trib~mal, ~ando decisõ.es dessa 
natureza · forem ·pro'f~idas pelos tribunaes regiônaes U 

· Si, pÓrtanto;·. a Con.Stit1,1ii;ão ereou o Su.premo Tribunal 
· como U:nico tribunal de recurso .das d·ecisões dos juizes te

- deraes e si as leis organicas qu<' estabelecem a corripetencia 
sã0, :q.a doutrina! de to~Qs ós publicistas~ rigif.ias e imperativas, 

_ vassar essa ·cpmn·etencia. ·de conhecer, em g:r:'áo -de recurso. 
da::; decisões das justiça>i ·de primêira instancia. para outro;; 
tribuna.~s· que :ilão o Supr~mo, stda viol2.r a ConstitUição. 

Parece-me que· estes· argumentos. ~ão · sufficientes para 
demônstrar a ine<:insisteneia do p'rojecto. Cumpre, porém. 
examinar. o el~mento historioo, r:llra mostrar que a Const.it.ui
ção; no' seu· art: 59;' se refere a t~ ibunaes ·federaes, consideran-
dO:...os de·: primeira instancia. ..· · · 

·o Sr. campos Shlles,' M-~nistro.do Interior· no Govemo Pro-
visorio d~ R~publica.. . . . . · . ·. 

O SR. AUGUSTOL>E LIMA ~ O organizador da justiça fe-
deral. . / ··.. · · . . 
'· . Õ Sà. MANoEL ViÍ.LA.Born _:_ · •··. • organizador . da j ustir,:.a. 
federal; com voto de grandê pe"o na ehboracão dos proj e eLo~ 
de ·-Gonstituicão. até naqu~ll~ que foi ad®tado pelo Congresso. 
tendo acompanhado tambem, c:-o!il sua -grande iní1uencia no 
n:i.oJ;nentol a dis~uss~o. 4~ ; Constit·iiltio -~ 'Suã vbtlllj.ão, .ao mdi-
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car as base;; da or·ganizaf)ão da .Tustica. Federal, !):lanifestúu-s•' 
na exposi~ão de motivos do dect·~to I;J..' S~B. de 1890, pela con
wniencia das duas in.stancias e pondera : · - · . 

"iEm respeito a este ;Jrincipio, o Supremo Tribu- . 
nal. tal. como se acha aql'i constituido, não "julga, nos 
casos de recurso, sinão como uma. segunda e ultim.a 
instancia: '"é um typo inteiramente novo, e por isso 
mesmo. bem diverso dàq•1elle qu~ nos deixou o re
gimen centralizador .... da Thionarchia.." 

Est.a orientação, consignad!l no pr.ojecto de Constitui
cão, triumphou nas votações do Congresso Constituinte. At·
i'irma o proprio João iBarbalho (Comme>~tarioi, pag. 227. l 

Si foi este o intuito dos autores da Constituicão. não ha 
crmw accr.itar a instancia intermediaria dos tribunaes regio
naes ou constituir com estes a segunda instancia. 

E que o proposito do legis•ador constituinte foi o de 
crear o Supremo Tribunal como) tribunal de segunda· instan
cia; provou-o. ha pouco dias, o eminent-9 ministro Sr: Edmun
do Muniz Barreto, no excellent:: voto de que passo a ler a 
parte mais inter~ssante, na qual :r.-eu!liu quanto se pàssou . à 
respeito nas diversas phases por-mie atravessou a org::miza~áo 
de nossa lei fundamental. · 

-Resalv'ando o nosso desaccõrdo, quant.o á legitimidade dn. 
alçada dos juize; federaas perante .a Constituição, passamos a 
transcrever do voto alludido os seguintes trechos que interes
sam ao nosso debate e esclarecem e corrigem um engano do 
J)arecer Epitacio, no Senado;· Diz c, douto juiz: 

E' pacifi€a a jurisprudenéia do Supremo Tribunal :federal 
:-:dhre a cnnstitucionalidade da alçada. 

A Constitui{;ão . da ReiJubli;-!l nem ·virtualmente supprJ-
. míu essa limitaÇão ao direito d~ recorrE>r- para . o jt~-iz da 2" 
instanc.ia ,da decis~o do julgador de 1•: Si as leis repuJJl ica:n,as 
não a tivessem consignado expressamente, bastaria para sua 
admissibilidade estar ellá escricta e regulada em leis ante
riores que Dão foram revogadas. e continuam em vigor, em 
virtude . do art.ig(l 83 da referid<>.. Constituição. 

O . primeiro accórdão deste 'fl·ibunal, relativo a esse as
sumpto é de 6. de fevereiro de 1895. Reformando· em gráo de 
ag"gravO O despacho no jUiz fec!Pral; qU(> a~rnittira appellação 
em uma causa de valor não exl;edendo de 2:000$, decidiu o 
Tribunal que o art~ Q0

, n. 2, lettra a, do decreto n. 848, .de H 
sle outubro de 189.0, que estabeli1r:eu o principio da alçada, e 
os diversos artigos da lei n. 221. de 20 de novembro de 1894, 
que os eànfirmam, não podem deixar de ser ap-plicados· "sob . 
falsos fundamentos de inconstitucionalidade". Accrescent.a o 
. accórdão: ~d:mittir ou não a ale: a da é ma teria de competen
cia do Con.QTesso, qne se acha hnbilitadc a legislar "sobre o 
1'rocesso e a organiY.ação da Jus f: ~:a Fe1er.a:l" (art. 34, § ~3, ~ 
art. 55 da, Constituição)". · . . · · · · 

"Nossa lei fundamental não quebrou· a tradição do direito 
Patrio eom relação a. sernelhame :q1ateria, ' nem vedou · o . qu~ 
: - . : ' " 
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entãn ~ra. tamhem pP.rmit.tido r.0 : paiz cuja Const.ituicão ser
viu de modelo á nossa. Nos Est.acos tTn!dos, havia· alçada na~ 
Cortes federaes inferiores, send) . C: e 2.000 dollars .a principio, 
mais tarde. de 5.000 dollars; e !':·ta era a situação ein 2.1 de 
fevereiro. . . 

"O art. 59, n. II, da üonstittlição da Réptihlica, não declara 
QUe semore é licito recorrer d"l.::; sentencas. proferidas · peloil 
juizes c tr ibnnacs ('o que declara que os recursos são para n 
Supremo Tribunal) . " , 

"IH: O accórc.lão tambem invocou, em demasia, o Di reito 
da grande Republica em um po::~t:> que não estava em causa: 

· disse que o Congresso Nacional podia ('rear "uma instancia 
intermediaria 'entre o Supremo Tribunal Federal e os ju ir.e~ 
infet•iores. ~i as circPmst.ancias o exigirem", e que foi· "a lei 
de 24 de setembro de 1.789" a 'Crimeira. lei· sobre a organiza
ção judiciaria da União - que r.reou a alcada e as Circuits 
Courts, como instancia . interm,dim•ia . entre os Districts 
Courts e " Supreme Court.'' 

"Ne~!':a demasia não. deve o Supremo Tribunal Federal in
cidir ago~a; mas eu não· posso d~rxar de assignalar o equivocu 
ê o .anachronismo de mâ.is de um seculo que cnntem o vene
J'andn accf>rdãti de 1895. decisão que ha constituído. sempre 
'o principal argu.mento dos que "'lstentam que o a!'t. 5°, n. ll , 
da Constituição da Republica. o~>:·mitte ·a creacão de 1~ma 
instância intermedfa'l'ia entre Qs Juizes · de secção e o Snp1•em r; 
Tribunal. . . · 

"A leitura desse acc6rdão induziu a enganl) esses propu
gnadores·. n_:tuitos rlos quaes gosam justo renome, convencen
do-os de que ·semelhante instancia existia nc.s iEBtados Unido:>. 
@ando foi . elaborada a nOSSa lei fnn~arnf'nl al . NÃO EXISTI.'\ 
~l':I'IL'ÕTA'1'"'N'M-: 'nE 1 a lNSTANCIA: Sómente depois ·de promul
gada -a nossa Constituicão fo.i que .na ReJ)ublica Nort.e-Amr.rJ
cana se institti'iram. tJelo JudiC1.fl""'! Act. de 3· de marco d!~ 
1894 as -Côrtes. da. A'ppellaçiío de Circuito. como instanr,ia in
tel'wediaria, tendO o Congress~ competenaia para tazel-o (con
trariamente ao que succede entre nós) E>m face do art.ili?:o 3". 
s·eeção 2• § 2", da Constituição .ri:quelle paiz, que dispí')o o ,;;P.
guinte: "Em tl)das ·as causas r••lativas aos emba~xadore;; 0 11 

outros ministro~ pub1icos c nacpellas em auc fôr parte um 
Estaiio, o Supremo Tribunal e-x~>t·cerá. JU?'i.sdiccão rn>f.t•ativa. 
Em t'lda<> n~ m:ai . ., ~au.~a.~ acima entLme.rarlas (em o n. 1). •J 
.~uprci"ino Tribunal TERA' J'URJSD'"'C'ÃO ·de A?'PELLACÃo. . 

· "O autor do d~creto n. 8-'18, de 1890, q:ue organizou a .rn;;
ti~'!'> '\'<'f'M"~"t l'R antorP.s .dl'ls urinciPilleS nro.iecfos .:la .Consti
tuição Brasileira e o legislador eonstituint.e conheciam per· 
feitamente a organizacão judicinl ia do~ Estados Uni~os ; . sa
binn'.~"n :olli h:->via. na 1• in~•:~ncia, de pa:- com o iuíz singn
Iar (District Judge). o qual julr,-ava as causas de direito ma
l:'itimo, as reclamac'Ges contra o ~isco · até o va.lor de 1.000 
dntlars. as fallencias, etc . ....:.....; h".\'Ía as C~rtes Federa.es de 

. Circuito (UnitP.d States Cir'euit;- Cnurts). inst.itnidas. como 
aqueHe, pelo Judicia.ry · Act, de 1789 e modificados em 1869, 
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competindo-lhes, - além da matcria criminal de pouca im
portanc.ia - o processo e o jnl::~o.li1ento dns causas da natu
reza federa~. os ' lif.igi0s enfrn cidadtins de Estados differente.s 
ou entre um cidadão americano I' um ('gtrangeiro. etc .. desd<' 
que o valor da demanda fosse sPN'rior 9. ·2.000 dollars. Conhe
ciam das questões em que tivc~.ff' inte"'esse o &overno, sem 
limítaçiin de valor. Sr>a alçada era de 5.il00 dollars. " 

... "Sabiam que, além desses tribunaes, havia nutro. tambem. 
de primeú·a m:srancia, qne :~roce><~a\'a e julgava as acçõe~ 
eiveiR com fnndamP..nto · em cnntraclns feilos cnt.1·e o Governo 
e os seu!-> forncceéf)res. o,; pedido;; c.!e pt~ J ·das c damnos coftt.ra 
o E;;tado. ele.: ~ Cil~·tr: dr: :··etlum.nr;;,..ç r r~ r n.,.t o f Claim.s ), 
composta de cinco magis~rados c oreada em 1855." 

· "Tanto das decLõcs do~ jui7.ec: de districto, como das de
cisões da Cürt.e de reclamações. todos os recursos eram intt>.r
poRtos directamente para a Suprema Cõrte." 

-"Desse typo de organização judicia.ria se afastou o de
creto n. 81.!8. d!! 11 ,de 011t.ubro fifl ·18{10, prefm·indo in::,-pirar- :;:f'. 
na origa~iZat\ãü argcnt.ina do 18S2 c 1883. 'bil-r> bem. na cx

.posicão ele mnt.ivc;R, o ~1ínist.ro da J~1st.ica do Governo P:rovi
sorio: «Na Confederação Argentina, cuja moderna organi-
.zação judicíaria foi inst.ituida pelas leis de in de oul.uhro de 
1882 e i-'1 de ~ctemb1'0 de 1 SR3. cada ])l'Ot'incia con.sNlw: 1trnr1. 
secç(to :iull.ir..ial com. ·um stí j1ti: . .. :X a organiza'"ão Quo YO~ 
aprescntr., APAS'fA:-.10'0-:ME DO lVf.ODELO A?>fF:R.tCA"'O, instituJ trm.a. 
ser.ção j?{dfcial era t:ada ·Estado, a.~sim. tmnbr.m. no Districlo 
Fnderal,, COM u:.·r S(í Jutz, lCi\do a sua Mklc na r espectiva ca-
pital.~ · 

"Em 24. de maio daque11e anno a commissão àe cinco ju
risconsultos entregava ao Gnverno Provisr:il'io o (Projecto de 
Constituição:~>, no qual, em a part.e referente ao mecanismo 
do :Poder Judiciarío, segnia. orientaçãt) qne o decreto n. 848 
11ão adoptou. No 1'eio da Commissão. prevaleceram, neste par
tiC11lar, .as idras do prnjecto em separado, de Rangel Pnstana. 
e Santos. \Vemcc1;:. que confr;l'írnm a e.f,s.izc.ç si1wulares <W 
trihunat?s in{e1'i01·-?.<:'~> o cxcrcicio do Poder Jndiciario na p?•i
mei-,.a in.çtancia. e afl Snpremf) T,..ib~mal. ~.lém da rompetencia 
07'iainaJ'Úl., em ·SCfllt.nda. ínstrm.cia, a com2Jetencüz · pm• appcl..: 
laçü.o . lnt.eronsla rlas sentença:; daqu r.Jics (art.<;. 129:.>.135). «An
Suprcmo·Tribnnnl, - lê-~e n<) arl'. 135. - l't)n. APPF.LL!'IÇ.:\o 1• 
a.OS OU('I'OS j ·tJ.iZCS OU f1 •ibunaes ifi.I('I'ÍO?' f:S .()RfGIN'ARI.\~fE:\"'Il'E, 
compete conlu.?r.e)• e âef"i.dú· tórla .. • ri..~ cmlNJ..~ , etc. 

" (Embora a redac~o de~;sP, dispositivo, os enunciados dafr 
mafnrias da"c<nnpc!.~Mia do !Poder Judirià rin e a distT'ibuic;.ão 
dellas pelo;; dive!'sos artigos 1nssem ~ucccssivamente soffrendo 
alt.erar.ão. o p~Jnsr.munrlr, {t~ndamental do art. 135 do projectn 
Rangel Pestana-~anto;; \Vcrncck mm.IJ{l mudou: foi sempru 
reproduzido que M iu.fzt>~ 01~ tribnnae.~ inferiores conheceriam 
OR1G!N,\l\T.\-:'.1BSTR de toda . ., as caus~:ts da com}>eteneia da. Jus
tiça. Fede'/'(1.! .~ nãr> c(lmm~n.l.idns P.m. pyimf!i•·a r. tt.n.t'ea instancfa 
ao Snnremn Trihnnal. e cst~ der.id1rin. Mbrn aqucllas causas 
POR MEIO DE RECURSO.}., 
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u:iO .\!'NAES DA CAMAR.A 

. . '. ~ 
"A Commissao não seguiu o ty.p\1 argentino; foi inspirar-se 

. na ConstituiÇão dos Estados Unidos da America. do Norte, ,onde 
~i)ino ficou · e'qlo!>to. exerci:irri a jurisdiccãO na-instancia in
ferior, a~ém.-dcs juizes d~ districto, ás C~rtes de Circ-uito e a 
(]lúrte de reclarnar;ões. · · - · · 
·- "Segundo· esse proj,ecto, o Poder Juqiciario s-eria exercido 
por um Supremo .Tribunal de JustiÇa <~e por tantos .il,lizes ou 
tribun:tes fe.deraes · Çiuantos o Co~"""'esso creassel), «tendo em 
vis_ta a extensão do territor.io e ··. disseminação de po"{}u-

.. Iacâo e o numero mais ou meno.s proyavel 'de causas e que
stõe~ . (art~ 63). Deixando bem clara a .;:igualdade de cate
goria entre os juizes do systema singular e os ··juizes do sys
tema col!egiah, . desde as condições para a investidura e o 
modo de conferil-a~ · até · a competéb.cia- ji.trisdiccional, o pro
jacto di.íspunh~. co:qJuntamente para-a'rnl:\os, - em um mesmo 
enunciado com relação . a todos, - coino méras ·modàlidades 
que eram da aut.orii:lade judiciaria incumbida de proêessar e 
julgar, em primei!'.o · giáo, as que~tôes e as c;t.usas perten
centes . á .Justiça Federal.· E' o que mostram os seguintes ar-
tigos : · 

' . 
~Ar.t. 65. Os ju izes fetlel'aes, «singulares~ 'ou <!:Collect ivos»: 

serão eleitos pelo Supremo Tribuna,l, «dentre os cidadãos que 
tiverem mais de quatro annos ininterruptos no exercício d:t 
magistratura on da advocacia. ~ · · · · 

«Art. 64. 0-~uTJremo Tribunal de Justica se ·comporá· dt': 
.15 membros* nomeados -pelo Senado da União, ~tdentre os 30 
juizes federaes mais antigOS» e -jurisconsultos de comprovada 
illqstração, não podendo o numero destes exceder ao t erl.}o dn 
numero total 'dos membrps do Tdb1.wal.~- . 

<Ao art. 69 .. CompeLe aos ~uizes nu tribmlaC~ I fcderaes 
a~idit: a)· as qú estões entr e os cidadão~ e· Q Governo Fe
deral, ou a.s dos Estados, oriundas de violação de preceito 
constitu'cional O,U de "leis fcderaes; ·b ) aS recJamaçÕeS OU líti
SiOS dos estrangc_irqs que ~e - basearem, qti"er em contracto!> 
·celebrados C!>"m· r:> ·Governo Federal ou dos Estados, quer em 
tratados e éonvencões· com as nacões estrangeiras; c) as _que~ 
sU~es so~re p:r~!!~S e r~presas e, e~ geral,_·as de orde:rq civil ~ 
criminal, basead:i.s no direito internaciona1.'l> 

"A 'segÚnda. instancia competeria "e:x:clusivaménte ao ·Su
premo . Tribunal de Justíca, que, .além · dessa funoção, pro
cessaria e julgaria, origin.nriamente, as causas 'e questões de-
termill:ada~ no ar.t. -í8, n . I: · · - · 
. : "t~t . 48 .· Ao Supremo Tribunal de JustiÇa compete . .. 
TI . Tóroar conhet!imento e julgar «em · gráo de recurso a~ 
questões que .forem resolvidas pf:llos juizes -ou tribunaes fe-
dera.es e as d e que trata o ·art. 7u'.."l> · 

· "Q ·;~.rt. 7Q referia-se ~s decisões da justica dos Estados 
rP.&rJeito · a '~abea,s-corthts, crimes politicos e ' questões sohrr. 
l'!'lPoliQ de . estranngeiro, ão estanc"j.ç o caso regulado ~m tra-

: ta4o ou convenção~ .. · · · 
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"O projecto do Governo Provisorio publicado :pelo dMreto 
n. 51~, de 2~ de jUlho ~e ·I~Hg, manteve, no que concern'! á 
mater1a erp apreço, as õtsp<~sic;oes do projecto da Cornmíssüo. 

'~Éis as respectivas dis:posi~ões: .. 
«Art. ti.i. q Poder -Ju\liciarh d; ·união t.~rá por or~ãos 

um Supremo Tnbunal Federal, .com séàe na Ca.pital da Repu
:?Jlka, e tantos jnizes e tl'ilmnaes lederaes, rlist.ribuidos p!?lo 
-ç;a.iz, quantos o Congresso cren.r .» 

"Art. 55. O Supremo 'l'ribunat Federal oompor-se-ha de 
i f> juizes, nom'='ldo:> na ft)rma do art. 47. n. 2, dentre liS 
n·i.nta juizes federaes mais antigas e os cidadãos de notuvel 
saber e reputacão; elegíveis para o Senado." 

"Art. 58. Ao· Supremo Tribunal Federal compete, julgar 
e ~11 [J'l'do de recurso, as CJU-eStões:. r~:soZvida.s pe~os j.v,i;es e t1·i
l unaes federaés, assim como as d.t que trata o presente ar-
tigo, § i" e o arL 60.:~> • · 

''O décreto n. 914, qe 23 de outubr.o do anno oitado, que 
a!terou o .projecto de 22 de junhu, nenhuma modificac:-ão fr:;; 
em relação ao Poder Ju.diciario, no ponto em questãO.» 

"·Na Constit_uinte foi apresentadauma emenda que se coa
dunaYa com o peu~;unento do. :pr(•.iecto, melhol~ava-lhe a te
<.::hnioa, tornando ainda mais precís0 o pensamento de dar to.nt'; 
aos· ;juizes singu.la''f{S com.o dos tribunaes o caracter de .iui1•?s 
de 1• grá(). $ss-a .emenda, appro·vada na sessão de 18 de fe
vç~eiro âe· 1891, e em virtude·da tlUal ficou substituída a pa
lavra <Ulecidir», no p'rincipio do art. 59 do .projecto, pelas -pa
lavras «processar e julqa:r», incorporou-se posteriormente an 
flrL 6,0, princ;i:pio,· da .Constituicão, cuja rcdacção veiu a -;e-r 
n ~eguint~: Compete aos j1tizes ou 1'1-ibunaes federo.es .'JJ'I"ocesstlí 
e jul(Ja.r. '' · 

"As· causas e questões cujo processo e julgamento a Con
,;:tituição <la Re:publica conferiu aos jui;:;es e t~·ibu:~aes int~
~·ünes .podeni ser distribuidas áqw~IIes o_u a estes segundo (l 
critl;'rio do valor; ou segurido o· criterio da natttr.ezo. da m_,t-

/ f.e!'i:l, á setpelhánca do que havia 110s Eslados. Unidos quan.io 
foi elaborada a nossa Constituição." 

"Si a interpretação gramm().tícal do t~xto do citado a.rt. 59 
11. 2, e do art, GO, P).'ineipiü, co11duz i_rresistivel~ent.e an 
mt~~mo sentido qu,e venl1o suste:z:Jté<ndo a wterpretaçao tden
lr;yiCa tambem impõe esse resultado com força invencivel. 
•Juer · se lance mão do elemento susthcmatico, quer do ele
mento historico, qM deixo exposto." 

'"{l' elemento "historieo" comprehende não só as origens 
da dispo:sição no paiz que a decn·elou, as discussões que a 
l'l:'.speito ahi se déram, os 4-trabalho:'l .preparatorios», como tam
i'~m as «fontes inspiradoras:~> crystallizadas no cor.respeetlvo 
dir{:.ito de outras nações, ou oocpostas nas obras dos juriscon
sultos patrios ott estrangeiros; consultadas pelo legislador." 

·"A vontade do legislador apparece .então com a maior clac.. 
XF!Z:l E" OS mOtiVOS da l•Ji ficam f.lel·.~·eitaJnente conhecidOS e ex-
pli"Cados." - · · 
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"O caso presente· vem confirmar que "a origem historica 
da:> Iei!'i é .D mau; rt·l.lt·•·r.f'c auxilio ·para interpretai-as.» 

' E', come; ·i',!- vt:, I•l'l:f'I<"'.<:a, para a elucidação do caso em df
baLe, a eonlribull.:ão (]].1~ acabo de ler, pelo destaque em qt.;e 
.põe a hislcJria · cón.,tílm·i,.:--nal" da orh"anização judiciaria, toda 
P.lla eon:ra.ria aos tt·ihlJVa~,.; regicmaes. . · 

Nãl) no.S parece ncc·E"·ttnvl'l -ti:~ brilhante exposicão apena:-1 
a -parttJ c-ú:: •flllJ su~tcnte.. a cc.u:-utucionalidade da alçada, que 
11sta propria tentativa de c·t·eaoão de tribunaes regionaes, com 

· deeisõe.:; · :rrecorrivci!> r·H· cincoenta contos, bem mostra a 
quanto lc-varia. · 

'l'od ·~ (]uanEo,; ter·rri .:th tentado a conveniencia das alr'l
das cogitum St:l!li•re d'; r<'~u,:.r.s de pequeno valor qu,e não conJ
Dortariarn grandes delongas nem grandes despczas e cuja de
cisão P.m urna sô inslancia. não acarretaria em regra prejuiz.os 
:;Ta\ es. São estas as razões que teêm amparado o instit.uto : 
mas a fmporLancia pecuniaria de um pleito não .póde affech"1r 
as garantia!' a serem asseg·urada~ aos lití!!"ltntes, até porque 
fiara muitos um pleito considerado, em. absoluto, de pequeno 
val·11' :.>•~d~ ser: . de grande· importancia; devendo-se n()tar, 
ainda, que, :·elativamente a interess-es de pouca monta, podem 
ser résolvidas graves · questõe's de direito. · 

Mas, a crea~;.ão dos h'ibunacs r·egiona'ds, com a alcada de 
.cincnent~ co;,1l0s, :nostra bem a elastícidade que se ·.p.6de :iat• 
á doutrin:l e mw poderia ~>lle inutilizar completamente o Su
premo Tribunal, como tribunal de segunda instaneia, limi-· 
tada, ePmn fica, pela emenda do Senado, a ·acção delle, que ~ó 
excep(!Wna.\mente runc~ionará nesse caracter. 
. 1~ note-H: Gll"' o saudoso Campos Salles, na alludida ec.~ 
posi~ã@ de m•ili",;,,;.;, depois de alluáir á instancia unica dos tri
bunâ~s de conunercin de Zurich r Gen~bra, não acceita c5~c 
systema, ~alieni.andn a neMssidadr das duas instancias. 

DP.s~.Jaria, St•. Pl'l'-Si(l:·ntc.,. adduzir alguns outros argu
mentos eoi;J.tra a rrr••.h'•·ta•ia reo1·ganizacão da· Justiça FederaL 
mas a hora está terminada, e. outro>: .iá o fizeram com granrl•: 
hriiho o tnaior ·clare~.:a. tb'i:o as,•oiados geraes) . . . 

Termino am!i fa1e·ndo YC•i o:~ ·I ara que, bem msp1rada <'. 
Camara. mantendo voto anterior, r·ejeite a emenda.' (Mu·it:r 
TJeu~)· mltito bem.)·' .. 

·Encerrada 13- discussão unica da emenda mantida peln 
Senado aü pro,iecto. n. 611, de 191gr, da Camara, fixando a 
alça<! a dos juizes federaes. . ' 

o Sr. Presidentf~ - Esgotàda a hora da prorogar;ão, vpn 
lHva:nbu a sessão, designando para a sessão nocturna de Jl(l.J c, 
:ís 20 horas ~ 31) minutos a seguinte ' 

OlliDE:.\1 ·DO Dl.\ 

Continuação da ·votacão do pro.ir.cto n. 25i, C. d~ 1920, 
orcando a Receita Geral d.a Ilenubli~a. para o exercicio de 
·1921; com parecer 'da Commissão de Fin.ant;.a~ SQQre as e:mên~ 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/00/2015 10:3 1 +Página 77 de 99 

SESSÃO E~I 24 DE v~ZE~IBHO VE 1V2Ú 
•. 

das apresentadas (emenda n. 25, do plenario e seguintes) 
( 3~ discussão) ; 

Votação das emendas do Senado- ào projecto n. ·100 C,· 
de 1920; da Camara, fixando a despeza do lliiníslerio das Re
lações Exteriores para H~21; com parecer da Commissão de 
F.inanças sobre A.- emendas (vide pro.ieclo n. 1()5 D, de :1120) 
(discussão unica); 

· Vótação do projeclo n. i:i89 G, de 19:?.0, estabelecendo as 
condições a que se devem submctter os estrangeiros resi
llcnt<:s no Brasil para o fim do obterem titulo de natul'ali
i:ação; com parecer da Commissão de Const.it.uit:;ão e Justiça 
:<obre as emendas apresentadas c sub-emendas da mesma 
Comrnissão (3u discussão); 

Votação do projccto n. 610 A, de Ül20, do Senado, abrindo 
n crrdito de 40:616$, para prigamenlo á .Confederação Brasi
ll~ira de Desportos, ua. quant.ia por ella adeantada para as 
dlympiadas d:) Antuerpia; com parecer favorav.el da Com-
missão de l!'inanc-as (2• discu5são); . . 

Yotarão do requerimcnto do Sr. Mauricio do Lacerda 
-:--'bc·e o projooto n. 710, de 1920, reformando a lei de promo-' 
c.;i)c~ IJI) Ex.erdto (2• discus::;ão); 

Vot-acão do projecto n. 70!>. de 1920, mandando contar 
l r~mpo de servico. para n .effeito de melhoria de rei'orma, ao 
t• tenente machinista reformado da Armada, Henriqu-e Paulo 
:Fernandes: com substitutivo da Commissão de· Finanças (2~ 
rlisr:mssão); , · 

Votação do projccto n. 708. de :1.921[}, abrindo o credito 
ele 1.803 :6~15$062. pa~a pagam'cnto de encargos a:ssumid01§ 
para- installacão de rabrJeas de sóda caustica; com votos em 
.;~:para<lo dM Srs. Oct.av10 Roc~ha e .Josino de Araujo. (2' dís
cu~são); 

Votaçfio üo projcclo n. :Ht9 A, ele 1920, autorizando a 
promoção ao JJ(JSto de segundos tenentes dos tz·es sub-ajudan
lt'i' machínisla:::: qur~ não comr1letaram o t-empo exigido pela 
!ri n. 3-.ftH, Je 1918; eom parecer da;; Commissões f.le Mari
nha e Gunl'l'a tl rJ~ Finanças, opinando para que seja desta
rnda a emenda ap1·csentada (vídc projccto n. -i-U> B, de 1920) 
(34 CÍS0ll~~ã~); ' 

- Vola[)iio do projecto n. ô7:L, d{~ 19:!0, abrindo o credit.) 
e:;p,~cinl d~ 50. 27~$927, vara pag-ament.o a Romualdo f.le Souza 
l\'ldlu; -com pat.·er·~~- d~ Lommi!c'são de Financai;, opinan-do por 
que se,ia. desta••ada a emenda aprt~;:r.ntada (vidn projecto nu
m,~ro ü71 A, de ·J!)201 (~· úiscussão); 

Votac;.ão r1o rwojet~to n, i05. de 1920 (redacção da em~nda. 
approvada e dest<h~ada uo projccfu n. 5!.l6, dr. 19+0). abrmdo 
o credito de !tOO :000$. pat·a ·j\agamentv do ptedi(,~ d~ AS!:Ct
ciaciio Commercinl da Bahia (disc:ussão especial); 

Votação <lo pro.i ecll) !1. -i-56 ~\, de ·1020, mandando rcvigo
!'ar o crce!ilo aberto pc!o ~et:reu) n .. '13.641, de i~Hl; ~m pa
recer favoravel ja Commtssao de Fman!/aS (1~ dJscuosao); 
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.Votat.ão d() projooto n. :!.67 A_.. de i920, elevando o nu
mero de mr.àicos da Assistencia a ~\lienados; com parecer fa
voi:·av~l das Gornmissões de · Saude Publica . c de Financas (-in 

• v 

Vóta~ão do projecto Ii. 273 A, de 1920, creando ·o titulo 
de. professor adjunto nos In.stitutos de Ensi-no Superior; com 
substitutivo da · Commissão de Instrucção PUblica · (i• dis-
cussão}; · 

Votacão rJo · pro,jecto 11. 6&9. de i920. abrindo o credito 
e::pecinl . de 22 : !100~, para pagamento a ·Vicente dos Santos 
Ganer!'O & Comp . (2n discussão) ;. . 

Votacão do pro,}'ecto n . . -iH, de 192Q, âbrindo o credito 
su.pplemen lar de 150 :000$, ouro, ti verba ti" do oroamento 
d<d \Unistet•io das· Relações Exterior~s (2n discussão) ; · 

. · Vqt.ação -·do p~o.]ecto n. 67'8 A. de 1920, éon~edendQ fran
quias postal. lelegraphica e telephonica, nas linhas officiaes, 
aos membro5 das. :Mesas das duas Casas do Congresso, Presi
dentes de !':nas respectivas· Commissões e directores de sua:; 
r.espectívas Secr~tarias;· -com parecer fa\'orav.el .da Commissão 
de Finanças e snh-stitutiYo da de Policia ( f" diSCaissão) ; 

Yotaçãa do projeeto n. 660 A, de 192·0', · mandando con
strUlr um-edificio para os 'L'elegr3phos na capital da Bahia; 
com parecer e emendas da· Commíssão de Finanças ( 1"' dis-
C'}-SSão) ; • ' 

,Votâéão do projecto n. ii3, de~ 192ü', ·abrindo os ·credito:> 
SUpplementares de 13 :289$890 e de 6':23~0 a consigna
ções do · RoSJ)ital de S . . Sebast~ão. (2"' discussão) ; 

Vo~ão do .projecto n. 7(17, de :1920, abrindo o credit(l 
de 90:000$ . . supplementar á verba ~· do oroamento vigente 
do Ministerio da Fazenda (2• discussão);; . 

Votação dó · projecto n.· 683, .. d~ 1920, . abrind·o. ó credito 
de H4 :655$<228, supplementar á verba 16 ... do orçamento vi
gente '·do Ministerio .da 'Guerra (3• di$cussão); 

Votação do projerito n. 575 C, de i92{)J, abrindo o credito 
de 4i :80()$,. para construeç.ã.o de uma linha. telegrapbica en
tre Piedade e Sorocaba e de .outra entre villa de Affonso 
Claudio e a villa . de Santa Th~reza (3"' discussão) ; 

. Votação do projecto n • . -649 A, de i'920, declarando de 
utilidade public.a a Asociação Commercial do IHo de Janeiro; 
com parecer . favora.veJ. da Commisão de 'Constituição e Jus-
tiÇa ( 1 a discussão) ; . . • 

Votação ·do prójecto n~ ÚB, de 1920; Codigo de Contabi
lidade Publica; eom parecer das Commissões Especial de 
Contabilida,de Publica e da de _.Finanças sob:re as emendas 
( a• discussão) ; 
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Votaf;ão das emendas d~ S~nado, ao projeato da Camara 
n. ~1:10 C, de 19i'91, reor_gamz::mdo o quadro de funceionarios 
Cl:'lS_ do Ar-s~nal (!e ~Iarm~;. com parecer favora.vel da com
mls~ao de Fmancas as refendas emendas {vide pl'OJc,:.to nu
mero 755, de 1020') (discussão uica); 

Votaq_5.o do projec.t~ .n. 2ft3 A. de :l9'20, autorizando a 
constr.uqao de um ed~ftc1o l)al'a os Telegr.aphos, Correios e 
Cplle~.;oorl;_t Federal de Bar-bacena; com parecer da Cornmis
su.o de F1ança:: sobre as emenda;; apresentadas (vide proje
do n . .2-i3 B, de 1920) (2' discussão;; 

"\:otação do pl'ÇJ_jecto n. 7·5,i, de i92G, abrindo o cr~dito 
especml de 3 :236$:;~57. para _pagamento· de vencimentos ao 
nr. Carlos Affonso Chagas (2' discussão); 

Votauão do p1·o.iedo H. 757. d·e Hl''20. a!n·índo il crc~ito 
t:special de '!.7 :65~138, vara })agamento á H.amh·o '!'eix~ira 
da Rocha (2n cUscussão); 

Votação do pl'ojecto Ú. H9, ue HJ~O, ab::Índo (' ::l·elrt<·· 
Lll! 10"1 :665$200 rara pa;rum~n.to d~ gratificação aos 2l!Xi.liarc:. 
nc cscriptà da Impren-sa Nacional (.2" disoussão); 

Votação do projecto 11. 750, de 19"20, abeindo o c.rrdito de 
GZ. :0:16$417, para pagamento aos herdeiros de St•vero rle Souza 
Codho (2 .. discussão); · 

_,r· 
Votação do projecto u, 695 A, de 1t12J, !)HJViC~0Dr;iandc 

::,obre o .modo de pag-amento das ~.:onsignacõcs àos funcciona
r!os publicas; c~m emenda d:J. C.ommissão de Fi nanc;.as { 1" àb
eussão); 

Votação do pl'ojecto u. 751,. de 1920, concwiendo ã viuva 
·: filhos menor::!s de Raymundo de Far-ias Brito a prnsão ue 
300$ mensaes; com sub::~titutivo dn. Commissão de Finanças 
(:1" diScussão) ; 

Votação dQ parecer n. 57, u~ 1920, rejei·tando a ü.Jdü:a;;.ão 
n. 7, de 1920., com voto em separado do Sr, PrLldt"nte de 
Moraes, conclui:Jdo pot• um projecto; pres~!'vando ;:~, vot:J.çilo 
do requerimentü do Sr. Celso Bayma (disrmssão uni:·:l); 

Votacã.o da emenda maCl'tida pelo Senado ao pro.ir.cto nu
n1ero 61i, de Hl'19, da Camara, fixando a alçada dos jUJze& 
feder·aes; com parecer da Commissão de Constituição o Jus
Hça contrario a emenda do Senado, n. 25, que esta Casa do 
Congresso man:e.ve por dous tercos de votos; votos er,l sepa
l·ado dos Srs. José Bonifaoio e Arlindo L-;oni; e pa:"l'!cer d~ 
Commissão' de Finanças favoravel ~~ mesma emend:l n·. 2;) 
(yidé projecto ~- 694, .de Hl20. pre~ed_endo_ a vot_:J.ção t'!fl reque
rimento do S'r, ElpidiO de Mesqulla; (d1scussao umca); 

. Discussão unica das emendas rejeitadas pelo Se-r.ado, ao 
IJrojecto n. 525 C, de i 920, estabelecendo as condiçõe~ em que 
(I cidadão álistado eleitor poderã, ser e~clutao do ah::tamento; 
eDm parecer d.r Commissão de Constituicã.o e Justiça '\Obre a:s 
emendas da Camara. {vide projecro n. 525 D, de 1.920); 
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Discussão nnic.a da emenda substitu.tiva do ·Senado ao 
projeeto n. -. 668, de 19~0, da Camara, providenc~aidr> sobre a 
óivisão das seeções eleitoraes no Districto F~deral; er,m pare
cer favoravel da Commissão d<l Constituição c Jusliç'l (vid~ 

. projecto n. IÔ68 B, de i920). 

r r:.evant..a-se· a scsruo ás p horas c 45 minuLos. 

t;5~ ~ESS.\.0, :EM !H-DE DEZ:E.MBHO D.IC ~920 
(Nocturna) 

l'R.E81PE:li\CLl DO$ SRS. Jl}V.EXAL L.~~L'un'JNE, 2'> .SE'iPJ:.'T.\UtO, .E 
BUENO BRANDÃO, PJl.ESIDENTt: 

A's 20 hora.:> c 30 minuts comparecem os Fr::i. Bueno 
Brandão, Arthur Collares · Morein, Andrade Bezena, Jm:enal 
J .. amartine, Annibal Toledo, Octacilio de AlbuquP.rque, Costa 
Rego, Dionysio Bentes, Bento de Miranda, Prado Lnpes, Agri
'Pino Azevedo, Rodrigues l\iacha:do, Arman.do- · nurlamaqui, 
liermino Barroso, .Thomaz Rodrigues, Vicente So.boya, Tho
maz Cavalcanti, Osorio de· Pafva, Frederi-co Bor·ge.s, Alber to 
M.aranhão, João. Elysio, Gervasio Fioravante. Alexandrino da 
Rocha, Pereira de Lyra, Deodato ,l\1aía, Pires ÚP Carvalho, 
Uhaldino de Assis, Pacheco 'Mendes, ·· Seabra Filho. José 1\fa-

. ria. Eh>idio de Mesquita,. Eugenio Tourinho, T.<\::io Velloso, 
Manoel Monjardim, Heitor de Souza, Nicanor ~ascimenLo, 
.Mendes Tavares, Vicente Piragibc, Norival de Fro.>itas, Lem
grtiber Filho, Manoel Reis, Buarque de Nazarl'J.h, Ramiro 

. Bra-ga,' Verissimo de Mello, José Alves, Jo:sé Gor.~alves, Au
gusto de Lima; Albertino DI'ummond, Matta .!\!achado, Ri
beiro Junqueira, Rmilio Jardim, Amercio I.opes, Senna Fi
gueiredo, Od'~lon de-- Andrade, Fl•ancísco Bressane Lamounier 
Godofredo, FausLo Ferraz, Moreira. Brandão. Ra'J 1 Sá, Fran
cisco Paoliello, Waldoíniro de Magalhi!es. Jayn.f' . Gome!', 
:\laor :Prata. Vaz de MeUo, CamBio Prates, Edgal"do da Cunha. 
Carlo.s Garcia.. Ferreira Braga, Barros Penteado, -Cesnr Vet'
gueiro, Marclino Barret·'l, Palrneirn Ripper, Rodrigues Alves 
Filho, Pedro Costa, Car~os de Camps. Arnol[lho Azevedo, Oh~
:;ario Pin!o. SP.veriano Marques. João PerncU.a, Eilgenio Mül
ler, Alvaro Baptista. .Toão Simplicio, M<m;nl de Escobar, 
Octavio Rocha e Domingos 1\fascarçnha.s (S·'t). 

O Sr. Presidente - A list.a de presença accusa. ·o com
pare-cimento dn 8·i Srs. D~p11t.ados . 

Abre-se a sessão, 

O Sr. Octacilio de Albuquerque (4• Secretario, seMJindo 
de 2~) pz·ocedP. ti leitura da tH\ta da sessiío diurna da hoje a 
tjus.! é, s<>m observaoões. approvada. 
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4 Sr ·: 'Presidente '-' Pa.siia-sc .á leitura ao expeaienie. 

o· Sr. Arulibal Toledo · (3" S.ecretaJ•ia1 set~indo df:. 1·r P,L:o~ 
cede á taitura d_o segu1nte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Ministc!rio, dos Negocios <.h.\ Fazen<h, de 2ft elo ~or~ 

r ente, enviando a seguinte 

?tiE~SAGENS 

SenhDres Membros (]o Congresso Nacional - ficmettem:Io...: 
·vos :1 axposír;ão do l\EnísLro. tla FazeDQ'l.l. sobro a neeessidad~ 
:tlc: um ~:redito e&pecinl de 33 : 120$77\i', pan:'a pagamento do .que 

· t\ "rlnvlõo á D. !rene :n .. rr(;ira .. em virtulde do sentenç:~- j udi
f;iax·ia, tenho a honra. de V()S solieita·r a competente autm:i
:zacão para abertura do alludtdo c,rC:dito . · 

Rio do Janeiro, 20 (l:o deiernbro de 1'9?0., ,.._.., E'"'it~w 
Pessúa:. · 

A' Commissão de Finanças. 
Do mesilio roinisterio de igual dafà, remettendo <lou.s ~os 

r~s'pect.ivos autograpbos devidam~nte sa.nccionados, da re3o~ 
rw:ão do Congresso Nacional. abrindo o credito especial de 
~O :239$060, para -pagamento -de juros de m6ra. devidos a.o Dr •· 
·~\mlonio Angra de Oliveira e a D'. Francisco Borges Mont~iro, 
~ela li<Juid(\(ião forçada da: Est.rada le Ferro Oeste de Mina~.-
:\.0 Archivo, enviando-se -qm do.s autographo ao Senado. 

"01:> ·Ministerio da Justica o Negados Interiores, remeL
fcndo dous ·od·os r espec.tivos aut.ographos devidamente sanocio
;nados. da resolução do Congresso Na-cional, aõrindo o credito 
~spen)a.l de 100 ;000$~ para pagamento de dcspezas e'ffeetuada::: 
vor conta -do. consignação ({Conser-vação, a ccrescimos e reopa
l'Os dt;> odificios et.c.'ll, da verba n. 30.,, do art. 2" da lei de 
0!'1;amcnto do e:s:ercicio d(\ i9HJ •. ....., Ao :Archivo, enviando um 
do~ autographos uo Senado. 

Do mesmo 1\liniste"Cio e <le igual datai enviando as ·se_.. 
guintes · . 

I::I.IFOnliÚÇÕ.ES 

E:cn1o. St·. ·:~.· Secrata:do da camara ôos Deputados ....
~m l'esposta ao orficio n. 526, de 20 de novembro ultimo.
ü~nhu a. honra de passar ;is tnãos de V. ~~· as. ~nform~õ~s. 
mn cópta, do g-eneral commat?-danta da PohcJa l\f1htar d~ D•s
iril:.to Federal, ácerca do proJecto que regu.Jn: o. preench1mento 
dal> vagas que se àerosn no qua-dro da offn~1ahdade Jo Exer-. 
cito, da Arrnadâ e da Br~gada Policial, cu~pr_i_gdo-me levar, 

c. -.·vQl. n. -m 
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ao conhecimento de V. Ex. que, á vista'.<las ponderacões do 
commando. daquella corporação, este ministerio julga ~ pro

. jeclo i'nopprluno. 

Reitero a V. Ex. os meus protestos de alta estima o 
consideração.-Alfredo Pinto. 

<:ommando dá Po1icia ~Úlita.r do Districto Federal- N. u 
Quartel General, 18 de novembro de i920. 

Exmo. Sr. Dr. Alfredo Pinto Vieira de Mello, Ministro di 
Justica e Negocias. Interiores-Em aviso. n. 1.867 de 2,í de 
mez findo, V. Ex. enviou a este .commandõ, afim de ser in
formado na parte relativa a esta cor'Poração, o avulso do pro
jecto que regula o preenchimento das vagas que se derem no 
quadro dos officiaes do Exercito, Armada e da então Brigada 
PoliciaL ·Cabe-me informar a. V. Ex. que actualrnente existe 
no Congresso Nacional um projecto de promoção, digo, pr'o
moções, exclusivamente ·destina-do ao Exercito- e que foi ela
borado, em virtude da disposição existente no art. iO rl..a Lei 
de fixação de forÇas,- por uma commissão constituída de par..: 
lamentares e militares. Nesse projecto, as promó~A3es serão 
feita em quatr() datas do anno : 24 de fevereirO, 24 de maio, 
7 de setenihr·o e 15 de novembro, a antiguidade é contada pelo 
tempo de serviço effeetivo, não c.onstituindo por si só direito 
a accesso, e sómente quando satisfeitos certos requisitos, tem 
direito á promoção :o official que attingir o numero um da 
respectiva escala, digo,. da respectiva clas~e. A' vista disso, 
julgo que o projecto apresentado pelo Exmo. Sr. Deputado 
l\lendes Tavares contraria as disposições da futura «Lei de 

. promoções. do Exercito ~. a que acima alludo, apresentand~ 
unicamente a innovação da ·q; obrigatoriedade de contar-se a 
promocão da data aa abertura da vaga, pois que a disposição. 
telativamente á promoção dos officiaes que, por occasião da 
.falleeimento, tenham a ella direito em consequencia de vaga 
aberta, já se vem praticando em virtude de varias aooórdão~. 
proferidos pelo Supremo Tribunal Militar. 

Saúde e fraternida·de.-Gener'al José da Silva Pessúa. 
/ CÓnfere.- A. da c. Laquintine, 3° official inlerino.- .~ 

flUem fez a requisicão. 

O· ~r. Presidente - Está. :finda a ·leitura do cxpedienl.o. 

O Sr. Augusto de Lima. faz diversas consi<fcrMõcs l'••fl'4 

rentes ao asgumpto tratado na hora do expediente da sessâQ 
di.urna, pelo seu coll.ega de bancada, Sr. Matta Machado,. 
r~pondendo a d!yersoª topicos do .l!l.es~o discur~o .• 
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. O SJ;'. Veiga Miranda (•) - Sr. Presidente en1 primeiro 
Jogai', vou pedir uma recLifícação ao que saÍliu :publicado 
]1oje, no orgão da ~a, quanto lli um aparte meu á oração do 
Sr. DepUtado Armando Burlamaqui. · · 

s. Ex. dizia: · 
c Estou profundamente admil·ado <la -'intl'ansigencía d·o· 

meu nobre amigo ». · · 
Re::q>ondi em um apaiLe, que figura na fo1lta official 

assim: c Tem motivos para. isso», quando o· que disso foi; 
~Tenho motivos par'a isso, pois dcu:..se uma falta de fealdade.~ 

~-Tem m9ti"iios para isso ", seria mesmo inadmissivel .que 
eu dtssess~; em to<lo o caso, para evitar que me seja attribuida 
uma phr.ase completamente .descabi-da, nao quero <le ixar de 
fazer uma pequena. rectificação. Aliás, o equivoco é de todo 
o pontn desculpavel da parte da t.achygrap'hia. a cujos eximios
profissíonaes nesta Casa todos .rendem a · devida justiça., 
(Apoiados .) O il!cidente se passou em um desses momentos de 
grande sussurro, em .. que se trocavam multiplos apartes o 
havia. mesmo certa agiia<:.ão em·torno do ora-dor . Sou o prí .. 
r:~eiro a reconhecer. com os meus collcgas. que aos tach:r.gra
phos da Cama:ra não se podem regatear lbuvores. pela ·fórma.: 
por que; nesses instantes de verdadeíl'o turbilhão. de frene!:i 
no recinto, desempenham, com calma, com sei'enidade, e prin
cipalmente com grande I!ericia, a sua diffícil ta1·efa. (.Mu.it() 
bem; apoiados.] 

:0 que, entretanto. roe traz á tribuna ê, principalmente o 
a.~sumpto sobre o qual~durant~ a ~essão do dia cu ~avi_a -P~
útdo a palavra, para uma exphcaçao pessoal. Essa e;tplJcaçao 
se torna índispensavel, porquanto, ·apezar da insistencia com 
aue em todos os debates, ao redor da emenda 23, affirmei que 
era inspirado sempre pelos . sentimentos da maior syrnpathia 
para com o disposto naquella emenda . .. 

O Stt. ARMANDO BURLAMAQUI- E eu confirmei. 
o Sn. VEIGA ~{lRANDA- .•• .de haver demonstrado <IUG 

rt])cnas qu~ria accontuar uma: discrcpancia, quant.o * maleria d_a 
);e l'esusoitar, em emenda ao orQafnento, um proJec!,o de le1: 
a.pezar disto, não f-altarão if!Sinuações quanto :i . animosidàde 
de minha parte em relat;ào á Cruz Vermelha. Brasileira. 

O SR. ALAOR .PRATA- Não ser'ia possível que V. Ex. u ... 
vessc esta animosidade. l 

O Sn. VF.:IGA MIRANDA - Devo re·feri'l' á Cama.~3 que. 
t~omo jornalista e parlamentar em S . Paulo, esforcet-!lie o 
mais pos~ivel pêlo engrandecimen:to . da Cruz Vern.:elha, a 
pon:to de haver merecido daquella iostltuiçã_o o diploJ!la do 
~ocio benemeri:to, que guardo entre os pape1s que mlus . ca
rinhosamente me tocam ao coração .. Fui sempre, e contmúo 

_r) Não foi. revjs to pelo p_rador. 
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~ se-r. ún; ~ri:.husiasla do trabalho admirave:.I das .senhoras da 
Cruz · Vermelha Brasileira, · leyantan'do ho·spitacs,. procurando 
soccorrer lodos ·os necessitados. mesmo em tempo de paz. A. 
Crm~ Vermelha j á não ~ mais: a institUição quo surge como 
n procellaria, só por occasião das tempestades, do derr~~
mcnlo de sangue da ·guerra . lElla desempenha sua m1ssao 
1nesm.o durante a. paz, organizando escolas d e enf~rmeiras, 
(!spalha.ndo o bP.m a mancheias. 
· Quando. Sr. Presidente, na tramitação do projecto. 't·'íS, 
cu nl(} lembrei de aprescnt~r uma emenda, nunca poderia ima
ginar ·que esse simples acto de direito parlamentar :fosse occa
sionar os incidentes· que aq~i se deram durante a vot~ão da 
:RcceiLa. Ao offerecer. tal emenda, cu a justifiqUei lons-a
mentc, demonstrando o meu enthusiasmo pela. providencia 
:i"avoravel á Cruz Vermdha. E se assim não fosse, se não TIH! 
:wimasse a boa vontade, a..sympathia, que reiter o sempre, te
ria pe-dido (IUe dessa l.Otel'ia concedida á Cruz Vermelha, .so 
destacasse u.ma parte, a metade, digamos, -para a outra in
stituição~ 

Ahi, sim, seria em prejuizo da Crur. :Ycrm'elha, porquo 
iria diminuir os proventOs quo ella poderia obter na ·extra
cção dessa loteria. 

~ãn. o . quiz fazer, .uenl . me passou 11ela mente fazel -u. 
Quiz, aproveitando a oppo.rtuni(!adc do beneficio a uma in
stitui~ão como essa, ].}Tó:porcionar tambem beneficio a outr;t 
que sempre me fallou na alma, como sendo ·uma. admiravcl 
cruzada humanitaria.. 

Somos um paiz, Sr. Presidente, onde a questão dt' . sanea-
· mento, da vitalidad'c da nossa popula~ão é magna e é .pr e
meútc . Nesta sessã() · legislativa discutimos o problema, 
ti brindo úredito·s larguissimos ao . Governo para trata!." do sa
:nmimonlo rural. para. melhorar· as condições ··hygien.icas dl~ 
.todos os nucleos de população. Haverá, senhores, em tal ca
l)it;u,lo, medida de ordem ;preventiva, tão natural como essa 
de amparar a iníancia '? Será. possível que alimentemos a il
Jusão de uma futura populacão valida e sad"ia, quando a in
:fan~ia é rach•it}ca;, quando a inf~ncia. estáJ _minada. _pelas mo
lcsbas, comba.hda pela ;falta de alimen~.ao? 

Não, Sr. !>residente, e~ o· primeiro passo é prevenir•, eon
Ü'ibuir · para · que esses entesinhos frag-cis sejam amparado.,, 
(\.ncontrem os carinhos que m ct·ecem:, porque · a cada um dcl
l•!s p crmittiremos que se forme uni: arca.bbue.o robusto, um 
(!Spirito são e cada um delles venha a ser um cidadão uW, 
cfficicnte, capaz; <I e clevat' o nome da seu . paiz. 

Não é. porém. o cas01,, unicamente do robustecimculo 
desses ,seres infantis, é tambcm o da· diminuição da mortalí
dado infantil f} da l:laU-mort.alicla<lc. 

· A insLituíeão para a qual pedi a concessão de favores 
ldent.icos úqnclle qucia. ser dado á Cruz Vermelha, tem exu
elàroentc · esse progr::amma, _ a seu VCT' superior a qualqUI!r 
outro:, que l~ o de evitar á. mulher gravid3. o s~rificio de seu 
filho, ~)ela !~lia de cuidados hJ:gieni~o.s e de alimentaçál>. 
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Esse instituto. mantém 'sel'viços ;,;raLuilo e ct·P. assistencia 
as -parturientes não só na Capital Federal como em S. Paulo 
~ em tantas outras suooursaes 1;>0r todo- o nosso territorio . . 

Além de prP.star ass.istencia :í. mulher gravida c de; lhe 
ministl'ar todas as noções indi.spensaveis para. a manut-ençã.o 
de seu esta<!<;> de hygidez, PI'Oporcioua-lht• ainda o primeiro 
mu:oval para o· rP.eemna~cído, cnsina-lh e a melhor· maneira 
de aleitamento, comba.tr. a alimenta<:.ãro artificial, .nefasta, 
dando sempre l~ mãl"s o ~stimulo e incilam~nto. l>a,ra. que 
P.llas proprias amamPn!i}m os srus -P•Jtir.cs; P., (J'uandn i:.w não· 
é possivt.'l, -0rganiv.ar Cr·a~r.hi's c ..:g-olt:;~.s -dl' h•i ll'». velando, 
dess'ar:tc_, quer sobro 1) na ... r.ituro, qul'r whr·•' o t't!ermnascido • 

. O St~. Zono.\STr.o Ar,\'Mli':."G.\ ~ :\. mor!alidar.h~ ha dt~ bai-
:rnJ; fatalmente. · 

O .Sn. V.EWA ·:'lfJn,\:-<VA - "\ mortalida-de ha de baixar. c-o
mo disse o nobre c~ollf!ga '{lor. l\tinus. dh;tim~to mec~ia;o, ~ .i:'L 
tem · baixado. Aí> estatísticas ~·dd~riciam quP- após a divul
gação dessos conhecimentn~. ryne a nati-mortati-dadc. quel' a. 
mortalidad4:! infantil, tem deixado dl' aprl'sent.at· aqurlle~ r.orf
ficientes que eram n~rdadc i ramente, vexatorjo.s ililra o no.s:<o 
f!:lÍZ •· · 

Fundamentando a minha <>mentia. ~e. Prcsi<~rn!.r, ~nu
merei .cJados a esse respeito, e enult-cei o traba.lho e a. dedi
cação (JUC tem mantido ;;empre, quer Q fundadoz·. CJU('r os nw
::iicos, quer as cnf~rmeiras do Inslituto de P ro lcc1;áo c A~is
l.encia á · Tnfancia do Ri li r.IP. .Tancit·o. qu<" não existo unica
mente. no Rio ;d~ Janeiro. mas ~m 1 odo " Br·::tsil, pelas i<uas 
~UCC·Ut'SaCS. . 

Or.a, i;omo tenho :dito, não havia. motivo .pat·a ·cousic~rar 
:lncompativel a concessão de um f!Wo~· a uma (lUh'a. :l~soda
ç-ão. Não pos;;o -co.ncP.bcs· <J liP :1. roncr.s:;ãn d r.- IOI.t•r>ia~ ao In;;U-
1 u t{l l\foncorvo vic,;;!<c p!·t•.i ud iear :t ·C-nnr.p;.;;:ã(~. de lotPri a,;.; i 
Gruz Vermelha Brasileira, llOis o eamp•1, rH!SSil paiz, int'clíz
mrnt·c. (; de UJtna rccept.ividadc granel~:' ·r>al';'l. todns a ~ lolN'ins. 
Uma. e oulra. d-ariam a nma i nslil.uieão r• a nut r a. lar::-ns !ll'n
"'~nlos. El'a- quP-;;f.ão ;;(lmc nl.e elo pr opaganda. dt~ collocaciio
fli'Ompta r. -efficaz d l' lqda a emis!"à•) ·r1•• hillwl.P:.: I]UI' n ''"la. 
ou áqucl•la. liv·c~sH tocad-0. 

Quero diz~t· ainda qur. se nnll·is.~,, qual('(uM i11Lttiln d~ 
Jwstilidadc a C$S~ p1·ojoct(l, nún [t•cin. :oiJHfJl•\l'illWnf.t~ ;'l.!H'Csrn
laclo nma f!mcnrla. mas qtlil\7.~. vinl ,, f' ls·inl n. lnandando Mn
C'edc>r quinze. vinte ·vu t.rintl\ 1or .• _.ria.-< pa1·a in~Uiuir,õe~ t'erte:< 
011 phanlasl.icas. 

A minha emenda foi i'~;l'in. hm1r>-ta. tl~ intr.i:·a lsüa l\\ Foi 
.ius tiJ'ic:vla r. apresentada no rlia 2.1 ri·~ novl'mbl'•·'· ·rnt ll t tl mt~7.. 
portanto. 

Yoltou ic Commissfw tln Finnn•:a;; n prnj ccltt : r , por mnis 
ntarefacla qUt' r.lla esLivcs!"r , lndns l.emos vi~<to quanto:<- ,:ftn o;; 
par~ccrr.s (Jtl(! de sl:'n $ I' in 1-N~m .~a h ido ne.;sc~ pour·ns d ias, 
:<rndo a opern :,; idade m:t i ~ bl· illl:mtL' " !lua uormu de pro -
l'edcr •. ' ·· · · 
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. 'Só não chegou o tempo para ser dado parecer sobr:e à 
emenda ao -projecto .n. 4.4.8. Foi l)or isso, S:r. Presidente, que 

·me senti, até certo ponto magoado com o facto de surgir en
. caudado á Receita o projecto de lei n . 448, sém que, entre
,tanto, a menor referencia. alli se tivesse feito á emenda apre-
iSentada ao mesmo. Quando me levantei durante o período da. 
discussão da Receita, para fa7er as observacões a respeito, 
'esperava por tlm gesto da Mesa, ou J)Or se ter facilmente 
convencido das idéas Que havia expendido, o nobre rela
tor retiraria, por anti-governamental a emenda n. 2;3. 

Isto não se deu. Tiye o dissabor de ver o Regimento, 
nesse instante, esquecido, .posto de lado, e annunciei até ú. 
Casa que, a partir daquelle instante, o Regimento era morto. 

Venho, pois, á trmuna p.:.ra desfazer equívocos, quaesqu(w 
mal entendidos, quanto á mínha altitude. Si o projecto n. 48 
chegasse a plenario com um parecer da Com:inissão de F i
nanças contrario ã emenda apresentada por mim, nem vor 
isso eu iria combatel-o, nem iria votar contra elle, como não 
:votei contra a emenda ao orçamento, , apezar de offensiva á 
nossa lei interna. Pedi o seu· destaque para project.o ·de lei 
em separado, porque me parecia que deste modo att enuava c · 
salvaguardava o prestigio da lei, que nos :fez obedec-er a todas 
as determinaoões.· da M-esa. 

·Creio haver .completamente explicado a minha -a.ttitude, 
tendo apenas o desprazer de repetir que fique i certo de quo 
naquelle instant? o Regimento morreu : o Regimento, porém, 
tem sempre uma certa plasticidade, urna certa complas· 
cencia. ,. 

O Sa.. PRESIDENTE - ·Lembro ao nobre orador que esl<í 
1inda. a hora do expediente . 

o s;~ VEIGA -MIMNDA ._ Vou terminar. Estava anmm~ 
oiartdo a mor~e do 'R~gimento. (Risos). 

Conta Plutarcllo, Sr. Presidente, que os navegadores que 
(passavam proximo á ilha de. Paros, ouviram certa vez, um:1. 
:voz roysteriosa que bradava : c:Pan, o grande Pan, morrcu11. 

Esses navegadores dirigiam-se p(l.ra os portos da Grer,in 
e levavam a noticia. Então, nas cidades e aldeias de Bell~de 
realizavam-se grandes cerimonias, funeraes do deus Pa.n. Es
sas cerimonias transformavâm-se ás vez.es em grandes orgia>, 
em festas. religiosas, caraeterisUcas 'daquclles tempo_s mythn
Jogicos. 

Não venho anmmciar a morte do deus Pa.n. O que an
nunciei foi apenas a morte do Regimento, aliás, um r~cen~
nascido e enfezado de alguns vicí.os de linguagem, em CUJll. !cl· 
tura, nestes ultimos dias, eu qua.si me a.ITisquei a apa!)hlll' 
.uma infecção de máo cstylo. (R~so. Jfttilb lJP.tn.; muito /.Jem.) 

O Sr. Presidente - Eslà finda a hora dcslináda no cx-
pediepJe. ' 
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O Sr. Mau.ricio d·e Lacerda ( •) (pela ordem) - .Sr Pre
~idente, tendo. apresentado hontem umo. .moção de louvor, si 
assim a posso chamar, ao tino, honra e lealdade com que o 
nobre leade?· da bancada de S. Paulo e da maioria, se houve 
no seu -cargo, e de apoio é solidariedade a S. Ex. e não 
havendo at.ê hoje sido submcttida. á \·otac.ão, ea rcqu~reria a 
:V. Ex., que o .:fi:r.esse agora. 
r ó SR-. PRESIDEiNTE - Só ne::;f.e momento o r equerimenlo 
P,.e foi apresentado. •. 

O SR. .}f.Aunrcro or. Ln.CF.nn .. \ - Desde hontem csl.á. em 
poder da Mesa; mas por isso mesmo que vejo que só agol'a 
!foi apresentado a V. Ex., s6 agora pedi a V. !E:x., para sub
P')etter á votação. 

O Sr Presidente - Vou subn1etter a votos o seguinte 

REQUERIMENTO 

A Camara dos oDeputados Iame.nf.ando a r enuncia do seu 
leader, congrat.ula-se com o mesmo 'pelo tino·, lealdade e 
honra com que se houve no ex<}rcicio da delegaciio que lhe 
fe7l, nesl•'\ scssfi.o, manifcst.a.ndo-lhe o seu apoio e solidarie-
dade. . 

Sala das sessões, 23 de dezembro de i920. - Muuricw 
'de Lacerda. 

Approvad{). 

O Sr. Mauricio de Lacerda (pela ordem)" re_quer a ver:
flcação da votação. 

Procedendo-se á verificação de voLacão, reeonnece te. . 
r em vot.3.do a faYOl' ·lOS· Srs. Dcput.1.dos e conlra nenhum; 
total 108. 

O Sr. · Presidente - O requerimento foi approvado. 

O Sr. Carlos de Campos ( ·) (pela ol"dem) - Sr. Pre
sidente, não posso d~b::ar passar em silen-cio o :1cl:o geoe
ro...~o. positiv:uncnte magnanímo. {ia Camar11. dos Srs. Depu
tados, provocado pnln. moção c~uc apresenLou o meu nobre 
amigo, .sr. Mauricin de J.acerd-"1. illustre repre~>entante do 
Estado do Rio dn Janeiro nesta Casa. · 

Seria ma.is do oue um :p-remio, ma1s do que um oonfor
tador alento para a continuidade do desempenho de uma 
missão política, -para quem quer Que houvesse re•;ebído ne..qta 
Ca.sa uma dem<1nstraçiín d~ tal orõem, t."io significativa q;uanto 

· immerecida (auio apoiriiJOs ge1·aes). mas tenho a certeza dfl 
que nesse act.o da Cnmara vae mais uma expan~ão da .<>ua 
bondade ... 

. C·) Este di~curso não foi revisto pelo 9r8tdoi' •. 
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' . O sn.; Oc.TÃVIo RocHA ,_ Jus_tiQ.a.1 ·(Muitos apoiados.): 
O SR. CARLos DE CAMPos - : ••• para. ·com ·o humilda 

orador, .que apenas cumpdu o S€U dever.. · · 
. ·o SR. ·pmEs DE CARV.~Ho ·~ Justiça npenas ao mereci-: 
mento de V- Ex: • .. .Acto de pura just~.a. (Apoiados geraes.) : 

O SR. MAURIRio .:t>E LACEWA .:- Ninguem combateu mai.! 
.v. ·Ex. na sua .leaderanÇa do que eu; minguem o combateu 
mais, principalmente, como Zeader de S'. :Paulo; mas n inguem 
:rende um [}reito mais sincero á sua lealda4e, á -sua honra a 
aQ seu tino do que eu. (Mt~ito bem..) 
. O Sa .. ,<l-\1\LOs DE Ct\~os ___, Muito agradecido 3- V • . Ex.· 
. Continúo, porém, a .tom.ar essa roanifP-stacão como um 
eco -da bondade da Camara, e, especialmente, como expansão 
de benevolencia excelsa de todos os Srs. Deput~.C.os, o que 
mais aind~ me captiva, me penhQra e me estimula para 11oder 
proseguir, como pretendo, a cump.rindo bem, patrjotica e ci...; 
:vicamente, os ·deveres de representante do :;laiz., (lfttíto bmn; 
,muito be?n. {) orad.or é cumprimentado.)' · 

O· Sr. N~canor Nascimento ·(pela ordem)' ......., Sr. Presi
:clente, 'ninguem applauda m..ais a moção que acaba Ge ser vo
tada pela Camara, que o humilde Deputado pelo Distric tl} 
:Fede-ral; antretànto, não posso comprebend.er como é que a 
(1a.mara vota uma moção de applausos á dwecção, e, portautiJ, 
QS doutrinas, dos prOí)~itos, á conduct)ão que o illustre: Zeader 
.da maioria lhe deu sempre, quand.D o mesmo o nobre leaàel' 
1:$UStenta O seu dissentimento pleno e absoluto COpl O. Governo 
da Repuhlica, dizendo que, em materia financeira e eco
:nomica, está em completo desaccõrilo com o· Presidente · 1.1a 
ltepublica, isto é, S. Ex. nã:ó quer o impost-o <le transito, 
S. Ex. repeli os tributos vexatorios com que s·e pr~teule, 
neste momento, sobr~carregar os h ombros do . ·povo brasi
·leir-o. 

S. Ex. op-põe-se a toda essa· política de gastos dispersi
"VQS, e inuteis, -em a fortuna. publica é desbaratada nas mãos 
-dos apaniguados do Presidente da Republica; combate S. ~~-
falsidades coonú, por exemplo, ·esta que hoje se publica, d~ 
que o bonrado Sr. Arrojado Lisboa, acompanhado de eng·.~
nbeiros americanos, que agora jtá partiram para comprar to(j!:l 
o material destinado ás obr.as do nordestei havia percort•Hlo 
a cavalJo toda a zona secoa. do nol'deste onde as obras tt~cm 
~e .ser effectuadas, e percorrido em simples ia dias, quauno 
a ·verdade é que S. S. precisava, pelo m-enos, um anno, par•-t 
-percorre aquelles vastos locaes locaes nestas comiicões. 

· Ora, si o illusltre leatier -d·emissionario se oppõe a essa 
[.>Olitica de gastos constantes, ·op-põe-se, como toda a gente 
sabe, aos J)roposítos do Sr. Presidente da Re.publica de dis-:
por, immediatamente,· dos duzentos mn ccmt~s.- arrancados a 
boa fé da· Camara para serem applicados em quatro ou cinco 
e;tercicios D os quçt~ empregar já. -c já, no implemento tiOS 
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contractos- escandalasos, feiltas c pro as firmas amedcaua.·; 
como se· oomprebender ~.ue, sendG representativos dessa dou
trina, dessa attitude, desse systema , economico financeiro, ~ 
pruiavra, e a accão do illustre leader demissionario, o qual de
clar~u com a lealdade que só lhe exalta a personalida<:l'e, qu~ 
esses motivos, profundamente doutrinarias tinham cavado 
entre a su.a orientação politica Ei o .Sr. Pr~sidente da Repu:
blica um vallo profundo e intransponiv~l; como se compre-
2leiide possa a Camara, ser so1idaria, ao mesmo tempo, com 
o nobre leader que r epresenta este conjuncto systema:tieo ~e 
idéas c. aeção 'J)ubli<c-a c (í()m o .Sr-. · Presidente da Republíca, 
que mantém propositos, absolutamente. contrarias? 

O gesto da {!amara. perde. completamente, a sua expres
\'\ão, porque 6 um gesto bifronte. Como que a Camara se 
transforma, no templo de J:mo abrindo duas portas. uma. para: 
o ··Orienle e outra para o Occidentc; de um lado, manifesta-se. 
di1.endo que está de a<>R-ôrdo com o desbarato dos dinheiros 
publicos que está de accürdo com· as despesas .sumptuarias. 
não explica,das i Nação. que está. de at'JCôrdo com a politica. de 
c:-rpedientes, qrie vae executando o Sr. . President~ da. Repu
]llica, procurando :mrir rendas de todas as fontes mesmo 
aquellas que contrariam. nãn só a orientacão {\o nobre leadm: 
.paulista. como. principalmente, a. orientação r1o illustre Pre
sidente do Estado de Minas; ·do outro lado, ella ;;c declara so
Jidaria com o n()bre lcadet·. 

Referi-me ao Presidente de .Minas porque não ha. quem. 
ignore que, em diversos cscri.pt,os, o emient.enf.e director da 
nolitica mineira, rev~Iou-se, claramente, oiJOntra todos e quaes
quer impostos . (jUe pudessem entravar o <lP-Senvolvimento da 
economia nacional. 

O SR. 2\Lmrucro OE LACERDA - ·i\fÓrmcnte a este do tra.n
sito. O ~r. Arthur Bernades é contrario. tem opinião c idéa 
fi rme, apenas termina nestes termos : «Si, porém, o Governo. 
Federal entender que sem esta. medida não . p6de governar. 
désse~; mas é contrario, o quo .quer dizer .que n. responsabili
dade .pessoa.! <la passagem dessa emenda P. toda- do Sr. ·Epi
tacio. 

O SR. ·N~CANOR l'iASClMB1'-"l'O ~ Não .se póde de facto rt:'~
ponsabiliz.ar o President-e do Estado de Mina~. por um ncln 
que S. Ex. systematicamente comhateu em todas as mani-
frstaçõcs anteriores. · 

'Ú SR. PRESIDENTE - Peço a. \". E,;: . que conclua. ns ruas 
c.ons i dcrações. · 

O Sa. NICANOR N:\SCIMEK'l'O - Vou rcFoumir o mais qne 
puder. c V. 'F:x. não me !.o·l'ller:í. naturalmente. esta ex-
pansão... · 

O Sn;. PRESIOE'NTF.. - ~tl Mc~n não !olhe a. lihcrdarlc rios 
Srs. Deputados, cumpN• () Regimento: · . 

o SR. ·XIC.\Non X'I.~GI:\tF.!I."l'o - •• • (lm q tH' qu<lrl) p:\t.P.n
iem-, claramente, q1,1c a r·c~Pl)nsab ilid(l.dc _desta polit.ic:~ nãl) 
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. ~~rtence nem ;i Cam1J,ra. nem ao Presidente de Minas: nem aós 
direl:)tores do S. Paulo, ou a qualquer dos directores da-: 
~andes unida,<les naciónat-.s, 1)0rque todos elles, em actos ex: 
pressos se manifestaram contra esta política perturbadora do 
surto da economia nacional . 
. 5r. Presidente.-.v. Ex.·, ·mais do" que.. niniuem, sabe que 
:toda a politica finanr.eira organizada pelo- Presidente de !\H
nas. se fu11.da na transformação tributaria para. que o imposto 
iSeja um elemento de. e:x.citacão rla producção e não re restri
cção d'a e~irou-lacão das wercadorias produz.idas. Quem ignora. 
Sz:. Presidente, que a transf.ormação tributaria do Estado de 
!Mmn.s • • . 

· · ·' . O SR.. PRESIDEN'l'F. - -Peco ao. nobre Depu'tado que ter
mine as suas considerações. 

{) SR.. Ntc.Ú~oR. N.\sciME'NTo - 'Vou terminar. · 
Quem igMra que a transformação tributaria do Estado 

oe Minas Qeraes se funda. principa,lmente, nessa applicação 
implacav•!l do imposto territorial, para que possa ser dimi
nuída a , imposiao sohrn a exportação e facmtada a circu.lR.-
ção do's artigos? · 

Isso, alliás, jii l'!sta,!a eviõenciado, aqui, por oracão no
tavel do illustrc homem publico quP. nesta hora. gov~ma o 
Estado de Mina!;: Gernes, (Soam os tym.p·anos.) · 

Assim. Er .· Presidfinte, o nobre leader que acaba de rP
·ceber applausos unanimes desta Casa.. os C-.overnad:ores; o~ 
:Presidentes dos Estados o-opõem-se a essa política economica 
e financC'irà, que vem atrophiar a produccã,9 nwciona,l, (' 
atrophiar, quando o {lroprio lenrler oo Governo já declaron 
que os imPostos votados são suffici1mtes para cobrir as diffi
euldades elo P-ra:rio. fSoam os tym.panos.) 

Quero salientar sóment.P. Sr . Presidente, que a Camara 
'acaha de manifestar, com clare1.a. meridíana, que é solida,ria. 
com as doutrinas economicas do leadn e não coni as âaquelles 
que r.ontrarin.m e!'lsa~ doutrina,~ . (Soam os tympanos.) 

:E .feito isso. <>DP-rter.o a ·v·. ·Ex .. sem que haja necessidac.ln 
'de maior despesa de elect.ricidade. nest.e momento em que n 
accôrdo do Governo com as .companhias exploradoras do Br:t
sil faz com que M.ia. tão cara a. for~a .electrica neste paiz ._ 

Dou. portantri. paraMns á {;amara twr f.er deixado pa
•tente perante a hisforia. que não P. solidaria com esta polH.ir.ll 
do descalabro da fortuna na~ional. (Muito bP.m..; m.u.ito 'bem .. ) 

O Sr. Presidente - 'Vae-~e ·pa:osar á ordem do rlia. 
'(Pmtsa.) 

Compareeem mai~ n~ Sr,;. Bneno Brandão. Antonio 1\'o
.gueira. Souza Ca~tro. Pires ~ebello. ,J()sé Au~st,o, Au!'õtrc!!C
.silo .. Ari~tarchn Lon~~- Raul Alves, Sampaio Corrêa.. Snll t>s 
Filhd. João GhimarãP!:=. · .Tosé de Mnraes. Mauricio àe Laccrrla. 
Francisco Valladares. Antonio Carlos, Gomes J.ima ZOroastro 
i1Ya.renga, J9sinq d~ ~auj9, :Mell_Q Franc9, Yejga .Mjranda, 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/00/2015 10:3 1 +Página 91 de 99 

tr SESSÃO E'!>I 24 DE DEZEMBRO DE 1920 

Manoel Villaboim, Pereira Leite, Celso Bayma, Carlos Pena
fiel, Sergi-o -de Oliveira. Joaquim OsDl"io e Carlos !\{ad
):nilian<l (27) . 

Debcam de ·comparecer os Srs. Felix Pa~heco, Ephigenió 
Cle Salle~, Dorva) Porto, ;Monteiro, Abel Chermont, Chermonf; 
<ie ·Miranda, Lyra Castro, Her<.ulano Parga, Dunha. -Mac-haà<J, 
!fJuiz Domingues, Jos6 Barreto, João Cabral, Marinho de An
lh·aàe, ·Moreira. da Rocha, Thom3z Aceloly, Ildcfons oAlbano, 
[A.ffonso B~rata, Cunha. Lima, Oscar 'Soares, Shneão Leal, 
:Salthaz_ar - -Pereira, Gonzaga Maranhão, António Vicente, 
!Eduardo Tavares. Arnal.cJo J3astos, Corrêa de Britto, Estacio 
Coimbra, .Pedl'o Corrêa. Turia,no Campello, Julio. de Mello, 
!Na.talicio Camboim, Alfredo Maya, Luiz SHveira, :Miguel Pal
meira ,MendonÇa lliartíns, João Menezes. Rodrigues Doria, 
!!\ianQel Núbre. Pedt'o Lagó, Dctavio Mangabeira, Lauro Villas 
·Bôas, Castro Rebello, i\farío Hermes.- I~eoncio Galrão, Arlindo 
lPragoso, João Mangabeira, Alfredo Ruy, ATlindo Leone, Tor
quato Moreira, Rodrigues Lima. Ub:üdo Rama,lhele, Antonio 
Aguírre, IÜctavio da. Rocha :\tiranda. Azurém Furtado. Paulo 
de. Frontin, . Aristides Cair~. Raul Barroscr, José Tolentíno, 
J\zevedo Sodré, l\iaeedo Soà,res, Themistocles de Almeíila, 
Francisco Marcondes, Raul 'Fernandes, tMario de Paula, Tei
~eira· :S.randão. Herculano •Cesa!', ·Silveira Brum, João Penido. 
José Bonífacio. Landulnho de Itfaga,lhães. Antero Botcl•ho, Ho
noral.o Alves, ltf;morl Fulgencio, Raul ·Cardosd, SaHes Junior, 
oCin-eínato Braga, .José Roberto, Alberto Sarmento, Prudente 
<le Morae~ Filho, E!oy -Ghaves, Jos6 Lobo. ~João d'e 'Faria, 
Sa<npaio Yidal, Ramos Caiado. Ayrés da Silva,. Tu1Io Jayme, 
Costa ·Marques. Ot.toni Maciel, Luiz Xavier, Luiz Bartho
lomeu. Abdon Baptista, Pereira de Oliveira, Gomereindo Ri
JJas, Evaristo Amara:!, Augusto' Pestana, Alcides Maya., Na.
buco de Gouvêa, Flõres da Cunha e .Barbosa Gonçalves (99;·. 

ORDEM DO DIA 

o Sr. Presidente - A li~ta de presença. accusa, o campa~ 
t-eoimento de '11-1 Srs. Deputados. 

Vae-se proceder tis votações das materias constantes da 
.ordem do dia. 

Peço aos nobre:s l)e.pulados que ooou·Dem suas cadeiras. 
!(P01lsa.) 

Conti~uacã.o da voLação do pro.ieclo · n. 251 C, -de :1920, 
orçamento a ·Receita Geral da Rcpuh!ka, Dara. ~ exercicio de 
':1921; com ·parecer da Commissão de Finanças sobre _as emen

.l:làs apresentadas (emondn, n. 25 do plenario e segt.uutes) (~· 
i;.ij.scussã~) • · 
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ORÇAMENTO D.A' !RECEITA 

O Sr; Presidente- Vou 'subriwttcr. a votos a -seguinte 
émcnàa .cuja :votação ficou interrompida na sessão diurna do 
hoje:. . · · ·. · · ·· · 

N. 25 

Jâ adqui~u 'fÓr.os de axioma o col!ossal prejui7.0 rtUC'\ () 
Tl1esouro :Na_cional soffrc com o noto rio desvio de sun.s t'lm. 
das pela acção criminosa do contrabando. Ao ·lado dn in.qnr-' 
ficiencia. da. fiscalizacã.o, a facilidade com que o lFisco rwr·
mitte aos contra.band.istas · a sonegação do imposto. Dn~.'~<\ 
Dermi-ssão· ·nenhuma se rcvola m:.üs detrimentosa aos int.m·e,;
ses do Thesouro do que a conferencia dos despachos !;ohr·e 
agua de inHammaveis e corrosivos de imporla~-ão ú!ltrrur
geira, n·ão só .:Porque a_s eruprezas que gosam <lcl>sa regalia 
os transportam nos -seus proprios ·navios, mas tamlwm n~ 
clescal'regam nas suas propria.s installacões; situadas em local 
dista.nte e fóra da efficicnte :Cistalização da Alandega. Es::a. 
regalia está em flagrante -contradiecão com o prjncipio gcmll 
cqnsagrado no art. 3-82, § 2° da Nova .Consolidação -das .LI)is 
da -Alfan<lega, ·in . v e~· bis : . L 

i 
<1: ••• a,s mercadorias, confofrne SUa natureza Oll .<;~l'UO lo ttn 

despachadas ou jrão para arrnazens ou trapiches alfandeg~l
dos, para esse fim cspecíalmcnt.c destinados, ma.s nã.o llCII:n "g 
dos p1'oprios donos • •. » 

De_ referencia ao perigo que correria. o deposito rlc in
flammaveis em promíscúidade r.:om outros generos, a mesmn 
.Consolidação abre uma excepcão pa,ra os inflamma.vci::~ 4' n : ~ 
r,ol"'formidado dos regulamentos poliociaes, a que nlhtrlc \) 
aJ;t. :192, mas pa.rà · 

· 'lQ1tando nilo lt.oja dejJosito · 2)toprío, 

-segundo os termos inso.Phismaveis <lo n • . :1 õo cit.n,do ~ en do 
art: 382. · · · 

·Ora, entre nós, ha -deposito proprio de coract.cr nfl'ir.l;d. 
que é o trapiche alfandegado da ilba do. Ca,jú, cstahl'lt•,·itl~t 
com . licença e a:pprovacáo do 'Ministerio da Fa7.endn. flnr-l.i
nado e applicado ao mesmo fim que o_ sent-repo;tos puht it·"~ . 
. (.Art. 197 <la Nova. Consolidação; art. zo do decreto n. :1.!!17, 
de 31 de dezembro de '1863 .) Nesse trapi che 'lla, t' a nlfandi'J.m 
eleve saber e póóe verifica:r, armaz.en-s com 'ca.pat'innde p rtr'IL 
grande -deposito de infla:mma.veis, sem contacto com ou tr·11~ 
mercadorias, corno requer o a:rt. 217 da Nova Consolidncitn. t! 

que comporta_m cerca de quinhentas mil caL~as de ga1.olirw. 
LI\. á.rea d~sses armaz.ens satisfaz plenamente as exigcncin:'l f)11 

capacidade :par a o deposit-o,. que nunca at.ti!fgirá a 500 rnil 
c~ixas. ·visto como a .respectiva irnportacão annual or·on lflll' um milhão e duzentas. mil. . 
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-Ent-rei nessa iudagat;ão r:: tive necessidade de wnhccer 
estes pormc~ores, pçn·quu cau.saram..::me ju:;t.a est.ra.nheza os 
i.ermos ~acor~1cos. e lUl\H'occde~t<!:< ~:.l)m que o cutão Relator 
da ReoeJta tu_Jmmou a mol.'<~,lladt'l:a emenda. nm 1917 aprt!
scntndo. pelo 1\lu::.tr(\ l>eputado .Juvunal Ltnnart,ine c que ora 
t·enovo, . com a :segurança. anled\I:.H1a. th:~ ·fcliY. cxito, La.c5 -o:; 
e~clamcnncntus que põem ~.~vidcrrte a iudeclina!Jilidadc de sua 
adopçõ.o. 

Reatando us considcraçóe,; feif..o.,.;. nã.o é d~mais assi:;nalal" 
que as emprez<ls estrangeiras, Standai'll !Oil', Augro Petroleo 
l\-1exico.n e Texas Company, assim rJJ·otegidas. como úeixci de
mOtl.:;tradG, -com a.s ar·ma:; que contra. os ·::cus ·.proprios ín
les-osses lhes tom concedido o fisco. de~l'ruc!am uma. situação 
)>rh-ilegiada e excepcionaL :Esta situação. altamente nociva 
ao fisco. at.tenta tambem contra a liberdade de commcrciQ, 
lJorquc <lifriculta c 1>óúe excluir sinão e:mluc a conc-urrencia 1 

ncf>Se ramo, de que a.s ·r~fllridas cmpl'c:t.as possuem o mono
Iwlio, que lhe;; uutorgu o fisco, até mesmo e ptincipalmente 
contra o fisco! · 

Ainda está .. reccn!.e -pa,ra S{\l' f.\5(}uccido f) ruidoso processo 
ju<l!ciario contra Goncalvcs Campos & Comp., que contraban
{leavaro nos dest>achos .sobre agua.. sem a-bono dos 1:-reditos da 
fiscaliz.a~ão aduaneira. Pt·ova<la. a. fraude, eondenmados os 
c.rmtrabandisi.as, que, convém acçentuar. até então tidos '!. ha
. ·v idos como acima de qualquer suspclla, eonLinuam. a def"-
11Cito de tudo, os despacho;; sobr~ a,gua c nó\s :u-riscadas con-
dições que ·venlw de· expô r I . . 

Demais. o administraclOl' tio tl'apicht~ nlfaHdegado, 1icl 
aeposí tario nos termos do Codigo :Cumm~.l'cial, equivale a um 
:i'unrclov.:lFio cia Alfandeg-a, corn prt!dict~.do::; ;; r(•soonsabili
<lades .que o revestem de fé publica ú obri.ll'ttdo a ler ullla es
cl'ipta offieíal, com todos .os requisitos de authcnticidade • 

.Por que pois. preferir á dup-la fisca1izacão a, fiscalizacãn 
siinplcs e inef'ficiente. quaúdo na ;pluralidade <h1. i.scalização 
se encontram até os obices á. fraqueza humana.~ <.:omo recusa,r, 
a dupla fiscaliz.ação, maximé quando nesta fist:aljzação dupla 
cslá a.ssociado ao interesse do ·l:lS1:o o :proprio . interesse d(} 
administrador do trapiche? · 

i!i. nossa. fisr.:alização 6. peJo rncno;;, dcl'icienLc. Sim, defi
cümté, pelo menos . Vem de n.wld~ t~:~embrar a. respostu, de :um 
a·ltQ. funccionario fiseal, que, . interrogado sobl'e se achava 
;justo -ou· não a medida dos despach():i- -sobre agua, assim se 
cXJ)rimira: 4:A.inda que 'Dudc,s.se. e.suw convencido da conve
niencia dessa medida, receiaria defendei-a para não ICOmpro
_mctter a minha honol'abiliclndc nn a;poio de interesses pes-
~oacs inconfessavei.s... · 

O -jisco 0<1<J I deve confiar .<In mais e .S<J âe\.·e confia.r a ti: 
l:lnde a desconfian~a se1·ja <le todo injustifiea.vel •. 

Neste cas-o -dos <lespa.cllos sobr;e agua, im:põc-se a; descon
'fianca e não · ha razão que ~ttcnue a prejudicial confiança dG 
que gosam as referidas em-prezas. :U:w exemplo recentiss_imo 
Hlu~t~a ~ ças_o. .. E~sa.s empx:ezas __ :Sabem que o_ imposto. :fe~erat 
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é unifo:r:me para o paiz inteiro. No em tanto, o oleo .:!e pe
tr· oi eo por ellas importado paga.va aqui dois por !Cento (2 o/o), 
apenas, sobre o valor de vinte mil réis (20$) .'l}Or tonelada,. 
·quando deveria pagar dois por eento (2 % J so.bre o valo~ 
commercial, o quê. · quer dizel:' que na.· Alfandega. desta Ca~ 
pital pagava seis vezes men(}s do que o imposto legal qua. 
devia pagar. . · · · 

Em outras alfandegãs nos iEstados, onde duas dessas ém .. 
prezas teem succursaes, o mesmissimo oleo de petroleo po~ 
todas importado paga.va. o imposto regular e previsto no. 
art. 561., da Nova Consolidação, ísto é, seis vezes mais dQ que 
o cobrado ·na Alfandega desta Capita·l~ 

E essas em.Preza,s nunca reclamaran1 contra. a. enorme 
desigualdade da cobrança. 

Porque não 9 reclamaram? Por uma simples razão. A:. 
grande importação faz-se para ~ui e a reclamação . ser-lhes.
hia damri.osa. e damnos só o Thesouro do Brasil p6de accarre~ 
tar • .Ora, pergunto eu: ha ingenuo que vacille m~, má f e 
que este ·<Caso revela na sua urystalina flag:rancia? E' possi
vel. Neste ~asO', vem a proposito 'l)ôr-lhe sob os ol'hos myope~ 
que a differenca. sonegada. e a ser restituida, Só e tão só
mente D6 imposto do· oleo importado por essas emprezas~ 
s6he a milhares de contos de réis. 

10ra, tomando_ por base o- cónhecido que, no caso é a 
fraude apanhada em fla.e,"TantetJna impQrtacão do oleo <le pe
troleo, ha uma presumpcão irretoi~quivel de que no desconhe ... 
cido, ((importação dos corrosiv.os e inflammaveís despa~hados 
sobre agu~ e desca.rrega<los pa.ra os armazens. que, como os. 
navios, são de pr-opriedade dos felizes importadores, QS pre
juízos do Thesouro Nacional devem subir a 'dezenas de mi ... 
lhares -de contos de réis. 

Chega s. opportunidade. ·de investigar e conhecer o fwida.
mento em que se eooudou o.· então Relator da Receita pa.ra 
arxastar a Commissão ·de ffi'inanças a rejeita,r a. salut~ 
emenda, agora renovada e ampl ia.<la. · -
, .Custa a. crer, mas está escripto: ~A emenda revoga regv,
lamento8 OJJ.uaneiros ern 'IJ-i.gor. A Com missão· não · acceita a 
emend~!l · ·· 

Ao contrario do que allega o la<Jonico e singular argu~ 
mento do ex-Relator, a J}erebrina. éoncessã.o dos. despachos na 
!órma referida é que se contrapõe a honestas probibiçõe~· dos 
:regulamentos aduaneiros, nas. partes que já citei. Mas, dada. à 
ne(}essidaàe de revogar ·regulamentos aduaneiros, não atino 
com a razão .desse· fetiohismo regulamentar que chega. ao ex ... 
tremo suspeito de recusar· uma medida saneadora, para. dei
xar intacto e intangível um regulamento que, em eertos casos, 
póde ser suspenso:· por simples portaria. d.o. íns·pooto»! . 

Revogam~se Ie1s e . decretos, transformam-se regmu~m~ 
políticO!;., reforma-se constituitõ_es, a1tera:-se a situação geo
graphica. do mundo, e só .. ~ não se póde modificar um regu~ 
lamento de · ea.racter ttansitorio, ainda que e:sta modificação: 
reP.re_sent:e a. defe§.a bone~~ dº ±_hesº'urº Na.ci~n~J ~ntra ~~ 
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fraudes em que se privilegiou a supremada · ostentosa. do 
estrangeiro! · .i 

De outro lad<!, os negocianll!s btn.síleiros, Lambem impor
tadores de corros1vos e inf'lammaveis, sujeitos á dupla fis.ca
lízacão. ·Cumprindo. a lei, recolhem as suas mercadorias aos 
armazens dos tr9J)iches alfandegados e pagam ·a taxa respc..; 
ctiva., prefixada na tabella oi'ficial, approvada pelo Ministro: 
da Fazenda. t 

De outro .lado, a.cima ·dos domínios t.!a lei, as IJOderosas 
companhias estr_angeiras, eonsideradas <Um estado> no Es..: 
tad_o~. sem a dupla fiscalizacão ou-~elhor sem fiscalização al~ 
guma, tal a ineffi.ciente formalidade que · .se apparcnta nos 
seus _proprios navios e para os seus proprios armazens! ! 

Mas, não é só aos brasileiros que cumpre respeitar e obc
clecer aas leis do Brasil. Desse dever não podêm licita e im
tmnemente se exceptuae os estrans·eiros. A honestidade do 
fisco repellc essa. excepc~o. Odienta para o commercio. ho ... 
nesto e ruinosa para o Thesouro, ella crêa um regimen des
igua:l e faculta o contrabando_ 

E ' , pois, contra esta anomalia, duplamente immora.J, qu~ 
.offercço a emerrda in1'rn, na qual alé rnde medidas de defesa. 
do fisco e da deesa -tia. liberdade do eommereio, outras ha 
llc notorias vantagens para a União. 

Art. F~cam probibidos r;s despachos sobre agua parà 
o_:; gcncros inflammaveis e corrosivos, de procedencia. estt·an
.~,;eira, que passarão a Ler conferencia nos trapi~hcs alfande
gados, onde serão depositados. 

§ 1.0 10aberá ao Govemo vinte ;por cenLo da renda bru~ 
das armazenagens arrecadadas nos referidos trapiches com 
aquelles generos. · 

§ 2,.0 Salvo a, taxa de capatazia, caberá mais ao Governo 
a armazenagem· grat.u i ta do;. mesmos generos que importa~ 
para o ~ervico publico . 

. -§ · 3.0 Para fisca-lização c :·arr·eca.dacão àa percent,agem dê 
vinte por cento. o inspcctor da alfandega designará dentre os 
funcci-onarios de 2~ entraucia um fiscal , que terá a gra.tifiea:... 
t.:ão mensal de quinhentos mil réis, paga. pelos conccssíonarios 
dos tl:apiches e pelos mesmos recolhida aos cofres do The~ 
souro Nacional, adia.n!.adameute, de seis em seis mezcs. 

Sala das sessões, 22 de novembr-o de 1920. ~ A1·lind~ 
~coni. ; 

O Sr. Presidente - · A esta· emenda a. 9otomissão offe
receu a seguinte 

RME!'<DA. SUBSTiTUTIVA 

10:, despachos sobre agua para infla;r!lmaveis e ~rrosivô~ 
ficarão prohibidos 110 porto desta Cap1ta:l c p~s~rao a ~ . 
conferencia nos trapiches_ alfa.nd~gados . ·onde -eera!' deposl
tadas desde que ·sejam creados e mstallados no refer1do porto~ 
pelo menos !'Dais tres trapi-ches alfandeg~dos, par~ o. fun Óli! 
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deposito de íae:S Ge·ncros, além 'do que ora ~xfste na lUia d~ 
caju . 

.Approvado o referido substitutivo <ia Commissão •. 

O Sr. Mauricio de Là.cerda (pela ordem)' requer :a; veri-
fical)ão da votaçoo. · . · · 

Procedendo-se i't ·v<wil'ícação de votação, reconhece-se 
terem votado a faYor 97 ·Srs •. Deputados c contra nenhum; 
t0tai: ~7. . · 

. O Sr. Presidente - ~ãLI l1a numer:o ... ::V'ae.:.se proceder~ ,.á 
~chamada,. · ··. 

D Sr. 'Annilial Toledo ·(•3.;· Sccr'eta:rio, .seJ'Vi1ldo de -.t~)~ }WO
.ccde á chamada:dos Srs. Deputados. 

Feita a. chamada. verifica-se terem se ausentado o~ 81'8 ,. 
Rcrminio Ba1·roso, Elpidiú de ·Mesquita., <Nicanor Nascimento, 
3lanoel Reis, Mauricio de Lacerna; 1Francisco Va:Hadares, Pal
meira Ripper, Severiano l\Iarques, Pereira Leite e EugcnW 
~Iüller. 

O Sr. Presidente - •Ilesponder:ül1 (i chama.da tOZ Srs._. 
Dop-qtados. -

Não· ha numero para se prosegui~ nas votações.: 
J>assa-·so ás 'ma terias em uiscussão. 
Discussão unica do proj ecto n. 525 D c emen,da. do Se

nado) , estabelecendo condições em que o alistado eleitor J)O-
derã ser excluído ·do alistamentf..o. · 

Encermda e adiada. a vota~ão •. 
Discussão unica do pr.ojf.)cto n. 668 B, '(eh1endas d<l Se .. 

nado), pr.ovidenciando sobre a divisão de sec~ões eleitontc.~ 
no Districto · Federal. ' · · 

Encerrada e âdiada a votação ·1 

O Sr. Presidente - •Esgotadas as· .matedfis :em discussão·, 
you levan~m: a. sessão, designando para amanhã a segtiint'9 

'ORDID>l. 00 DIK 

~ohtiriuacão da: votação, do J)rojecto· n·. 25•1 :C, de 1920. 
:t>roando a Receita Geral da Rep.ublica, :Para o exercício de 
'1921; c.o.m parecer da Commissão de Finan-ças sobre as emen
das apresentadas . (emenda n.. 25 do :plenario e seguintes): 
!(3 .. discussão); .. • 
· :Votação das emenâas do S~nacto· ao 'projecto n:.: 105 C, 
de i 920. da Camara, fixando as despezas do Ministerio das Re-

' bcões \E:X.teriores para 1,921; com J:)arecer · ~a Cammissão dr, 
Financas ·sobre as emendas (vide projecto n. 105 D, de 1920): 
[(discussão u.ojca) ;; · 
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SESSÃO, EM 24 DE DEZ.EMBrtO DE 1920 :· 

'Yotaçúo das emendas rejeif.ada.s .pelo Senado, ao pz·ojecLIJ 
n. 535 C, de -1920, estabelecendo as condicões í!lTI que ü ci
dadão alistaào eleitor poderá ~er excluído do alistamento; com 
pal'Ct:~r da Commissão de Constituição e .Just.ica sobre as 
emeJ!clas ·~a Camaai· (vidl! Pl't.\,jecl~ n. '>25 D, tk Hl:?-0) \r11s
cussao umca); 

Votação da emenda ~ubstituliva Jo ;Senadu ao pmjooto 
n. 668, de 19920, da Ca.mara, Pl'oviderreiaudo sobre a divisãrJ 
da:3 secções cleitoraes no Districto Federal; com ).Jareccl' fa
Yorayet da Commissão de Constituição c .TusLiça (vide pro
jecto n. 558 B, de 1920,! di8cuss~o unica) ; 

Vot.a.\ião do rn·ojecto n. ;Jgg c, de 1920, esLnbclceendo as 
t:-nndicões a que se devem submetter o:> est,rangeiros residen
tes no Brasil .para o Jim de obterem titulo de naturalização; 
com })arcccr da Cotnmissão d!l Constituicão. o Justi\:a sob1·c 
as emendas apresentl>.das e sub-emendas da .mesma Com-
missão (3" discussão); · 

Votação do projecl.o n. 640 A, de 1.91"20, do Senado, abdndo 
'·' credito de 40 :Gl~$, para. pag:amcnto á Con:federa~ã.o Brasi
leirra de Desportos, da quantia por ella adeanta.da para as 
Olympiadas de Antuerpia; com parecer f"avoravel da Commis
:;ão de Finanças (2"' discussão); 

Votação do requerimento do Sr. Mauricio de Lacerda so-· 
b1·e oprojecto n. 710, de 1920, reformando a lei de prom~ 
~·üe;; no Exercito (2" discussão); 

Votação do projecto h. 709, de 1920, mandartdo conta~ 
f:eulpo de servi~o, para o effeito de melhoria de. reforma, aOi 
i• tenente maohinista. reformado da Armada; Henriqu~ Paulo 
Fernandes; com substitutivo da Commissão de ]'inan~s (2'" 
.Jiiscussão) ; · "'·· · ; ; 

VotaQão d'o pt~ojecto n. 70S, de 1rt20, a:briudo o credito 
de 4.803 :&4'5'$062, para pagamento do euc:argos assumidos 
~1ara. inst.aHação de fabrica de sóda c:ausLica; com votos em 
separado dos Srs. Octavio Rocha e .Tosino de Araujo (;2~ dis-
cussão j ; · 

Votaçüo elo projecto n. -l.!H A de 1920. autorizando a 
promoção ao posto ele segundos tenentes dos trcs sub-ajudan
tes machinistas qúe não comPletaram o tempo e:s:igido pela 
lei n. 3.6:34, de 1:9:18; com parecer das Commissões de Mari
nha c Guerra o de Finanças, opinando para que seja dest.a
e.ada a emenda apresentada (vide projecto n. 449 B, de 1920) 
(3• discussão); 

Votac.ãp do pro,iccto n. 6íl, de : :,,20. abrindo o credito 
e:;pp.cial de 5:~ ::;/2$~1:!7, pa.ra pagamento a 'R.<Jmualdo de Souza 
Mello; C!)m parecer da Commissão de Financas, opinando pot~ 
que seja destacada a emenda apresentada {vide projecto nu
mero 67! A, de 1'920 ( (2• discussão); 

C.-VoL XV. 
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Vo'tação do projecto :o.. 705, d~ 1820 ·(J'edaoão da emcodl 
~pprovada e destacada do "J)rojecto n. 596, de 1920), abriild11 
o credito de -íOO :000$, para pagamento do pedido da Asso
ciação Commercial da Bahia (discussão especial); 

:votação do projeclo n. 456 A, de 1920, mandando revigo
rar o credito ;1berto pelo decr€Lo n . .i3. õ4i, de 191•9; com pa
recer favoravel da Commissão de 'Finan~as ( 1• discussão).; 

Votação do projncto n. 167 A, de 1'920, elevando o nu
mero de medicos da Assistencia a A1ienados; com parecer fa
voravel das Commissões e Saude Publica e de Finanças (1• 
discussão); 

Votação do projecto n. 273 A, de 1920, creando o litulu 
de professor' adjunto nos Iustitutás de Ensino Superior; com 
substitutivo da :Commissão de Instruccão Publica (-1" dis
cussão) ; 

Vota~ão do· projelto n. 889, de 1~20, abrindo o credito 
cs[}eoial de 22:900$, .para pagamento ·a Vivente dos SanLos 
c_aneco & Comp. (2' discussão); 

Vota<;ão do ·IJrojecto n. 714, de i920, abrindo o credito 
süpplementar de i 50:000$, ouro, . a verba · i·e do or~amenf.o 
do l\'linislerio das Relações Exteriores (2' discussão); 

Votacão do projecto n. 678 A, de i920, concedendo fran
quias pos!.al, ~legraphica e tcleg-raphiea, nas línhas offiçíaes, 
aos membros das Mesas das duas Casas do Congresso, Presi
dentes de suas respectivas Commíss?es e directores de suas 
~êspect.ivas Secretarias; c.om parecer favoravel da Commissão 
.de Finanças e s.ubst.itutivo da de Policia (1" disoussão) ; 

Votacão do projecto n. 660 A., de 1.920, mandando oon
·struir um edificio para os Telegraphos na capital da Bahia; 
eom J?arecer e· emendas da Commissão de Financas (1• dis~ 
cussão); 

Votar_..ão do projccto n. 713, de Hl20, abrindo os creditas 
supplemerJtares de 1.3:289$8-90, e de 6:235$8-20 a con.sign::~
ções do Hospital S. Sebastião (2" discussão);. 

Votação dó projecto n. 707, de 1920, abríndo o credito 
de -90 :000$, supplcmentar á. verba de ;23• do orçamento vigc1üc 
do 1\finisterio da Fazenda (2" discussão); 

,Votação do projecto n.G83, de 1920, abrindo o creuiln 
àe if.í :655$228, Rupplementar á verba 16• do orç;ilmeulo \"i
gente do Ministerio da Guerra (3' discussão); 

Votação do projcci.o n. 57:5 O de 1920, abrindo o credito 
de 11 :8008, para construcção (lc uma linha teleg-rapbica cn· 
(}laudio e a villa ele Santa Thcrcza (3• discussão); 

Vot;lc;.ão do projecto n. 649·A. 1920, declarando de 
utilidade pnblica a Associa~5.o Commercial do Rio de Janeiro; 
com parecer favoravel da Commissã.o de Constituicão e Jus
~iQa (i•discus~ã()); 
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·. . Vo{a~ão do projcclo n. H8·, de' 1920; Codigo ue Cont•
hilichtd·P. Pul;llica.: com parecer das Comrnissõcs !E:special · u11 
Contabilidade Publica. e da de Finançali sobre as Qme]ldas 
(3• discussão) ; 

. Votaç;ão das emendas do '&enado, ao proj ecw da Cll
mara, n. 110 C, de '91!:1. l'eorgauiiando o quadro de funccio
JTar-ios civis do Ar·sena! de Marinha; com parecer favo ravel da 
Commissão de Finanças ás referirias emendas \Vide projc~to 
n: 75ã. de i92f)) (discussão unica) ; 

Vot.acão do projccto n. 243 A, c.le 1!}20. autorizando a 
cnnstrucção de um eúificio paT'a o~ Telegraplws, Coneios ;i 
Co1!ectoria Federal de Barbacena; com paT·ecer da Commi~
são de Finanç:,:Ls sobre as emenclas apresentadas (vide ' pt·o
JCcto n. 243 B , de i920) (.2• discussão ) ; 

VoLa\ãO do projt>cto n. 75-i , de 1~20, abrincl.'l o cre
dito especial de 3 :236-$557, .par-a pagamento ele vencimento ~; 
ao D1·. Carlos Affonso Chagas ('2' discussão); · · 

Vo.tac;ão do .projnct.o n. 757. sJo 19:20, abrindo o cre
dito e~pecial de 27 :6>:5G$ i38. para pagamento a Ram it·o Tei
).Cira da ·Rocha (2• discussão); 

Volat;ão do projecto n. 7 Irl!l·. de 19~0 abrindo o rre
di!(\ de 101:665$3200 pat·a pagamento dc.g-rat.ilica<;ào aos auxi
liare~ de escript.a da Imprensa .Nacional (2• discussão) ; 

Vot.ação do projeclo n . i50, de :19ZO. obTindo o crctlil.o 
d!} 62 :016~17. para pagamenl.o aos lleràcir~ de Sevcró . de 
~ouza Coelho (2• cliscussãl)) ; . 

Votacão do projeclo · n. 605 A. de 1920. · nrovidcnci~u
(],) snbt·.e o modo de pagamento das consi;;na~,;õcs ·dos fnncciab 
nados publicos; com emenda da Commiss5.o de F inanl:li.S 
(1• discussão) ; . 

Votaçãr• do projectr1 · n. 75! de· 1U20. concedC'nd0 á 
vh1va e filhos menores de Rarmundo de Farias Brito a pen
s;to de 300$ mcn;;o.C's; com sub:::.tílulivo da Cornmjssão d~ 
nanras ( P discussão); · · 

Vo[,ação do !Hl.rcccr n. '>7, de Hl:20, r·cjciland(') a ind\ca
!:fi•J n. 7, de i920, com o voto elll :=;cparado do Sr. Pruden ~c de 
l'lloraes, couclnindo por urn projec~o. precedendo a vo taçãoo do 
requerimento do Sr . . Celso Bayma. (discussão unica}; 

Votação da nmenda mantida pelo · ScnadQ ao pr.o
.iecto n. 611, de 19Hl, da Câmara. fixando a a.l c.ada dos juizes 
j'cdcrac;; ; com parecer da Commissão de Constittl ição e Jus
Ur.a. contrario a emenda do Senadn, n. 25, qtJe esta · Ca~8. d~!i~ 
Cnngresso man teve pnr don~ tcre,:o;; de vot.os; voto ·em sepa
rado dos Srf". ·.José? B onifacio e AJ'Iittdo Leoni; eparecer da 
Commis.sãn de Finanças favoravcl á m esma emenda n. 25, 
P!'Ocedettdo a vota~;ão do requerimento do S~. !Eipidio de .Yies~ 
quita (vide projecto n: 69~. de 1920) (discussão unica) ; 
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1' àiSc.us..":ão do projecto n. 192 A, de :1920, ·providencian
do 'sObre a ligação da.'5 linhas fer.reás e teletraphieas dn 
:B:ra.sil r.om o Parasua.y n a .Bolívia. com substitutivo da Com
missão de Ob~ Publicas c pa-recer da de FinanÇa!!', favora
vel ao . aubstitutivo: 

:z• -<liscussão · dü projecio n. 484 A de 1g20. do Senado, 
. 1uandando reverte1· á aciividooe os officiacs annistiadt)S pela 

lej n.310,_ dt! 189'1), que se demittiram durante o periodo d~ 
dous anno;:; estabelecido!! como. rcst'ríc~.ão pelo § i" da mc~ma 
lei e dandq outras providencias, com parecer favoravel da~ 
Cominissõe8 de j>larinha e Guerra c de Fínaneas; . _ 

2• dis-cussão do projecto n. 759, de 1920. abrindo o ere
dilo especial de 1 :000$, para pagamento. ao sargento~ajudant.e 
r-eformado do Exercito, João Baptista Junior. 

anta-,se a ses:-:ã-o üs 22 h{lras c 25 minnws. 

17&~ S:flSSi\.0, El\1 25 DE DEZE:\-!BitO DE HJ20 

.l'~~SIDDNCI:I. DOS SRS. Bl:~'W Bl!.-\~\D}.:o, PRISSlP&"l''rE.: A .. 'HllHDB 
:BEZERR..-\, :1." SECRm'.\Rto, D B1JEN(} BR.'I.~'IDÃO, PRE:SlP~TE 

A's 13 hora.", coxnpareccm os Srs. Bueno Brandão, Ar
t.hut Colla.re:.; lllorcira. Juvenal Lamartinc. Annihal To!~dn, 
IctaciHo de A!bU1quer:que. ·Bento .Miranda,· Cun-ha, :Malc~do, 
·Agripp]no Aze\'eào, RCKlrigues Machado, Thomaz Ilodrigue:;. 
Vicent.~ Saboya, Osorio de :Paiva, Frederico . Borges. O~car 
Soares, Gervasio Fioravante, Alexandrino. da Rocha. Au.stre
'gesilo, Deodato .Maia, Ubaldino <le Assis, Seabra Filho, Josii
::Maria, Raul Alves, Eugenio Tourinho. Leão Velloso, l\fa.nor.I 
~{onjardim, Sampaio Corrêa, Sa!le-s Filho.· .!\tendes Tavares, 
ÜngTuber Filho .. Ramiro 'Braga,· Verissimo de Mello, Fran
cisc.o Marcondes, Mauricio le La.c~rda, Teixeira Brandão. José 

.<"'..oncalve::;, Augusto de I~ima, .libertino [)rummon<l, Emilio 
,Jardim. Americo Lopes, Senna Figueiredo! Odilon ele An
drade, · Z.9rO'astro Alvarenga, Lmáouniero .Qodlo{redo, Fausbo" 
:F.errsz, Moreira Br-andão, Raul Sá~ Franciseo .Pa:oliello, Jayntc 

· ., Gomes. Camillo ·Prates, Edgardo ·da Cunha. Carlos García, 
F-erreira Braga, José Roberto, .Mareollino Barreto, João. dB 
rària. Carlos de Campos, A:rnolpho Azevedo, Olegario Pinto, _ 
_ Sevtlriano Marques. Pereira Leite, Luiz Bartholomeu. João 
Pemetta. Maroal de Esobar. Octavio Rocha, Domingos 2\Ias
~arenhas, Barbosa Goncalves o .Carlos ~Iaximiliano (67) . 

O Sr. Presidente - A ·lista <Jc pre.;;ença accusa o com~ 
parooimento. de 67 Srs. Deputados. 

Abre-~ a sessão. -
O ~. Annibal Toledo (8° Seeretario., s'er-liirido de ,:?o)' pro .. 

·eadc á leitura da acta da. sessão nocturna antecedente, a qua~ 
ê, sem_. 9bservat;.ões, approvada. 
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· O .Sr. .Juvenal LaDlartine (2° SeC't'etfD'.io. re"Vi'luio de 1 ) 
declara _que não ha expediente. · · ·· ' 

E' ::lido e fica. .sobre a nwsa até ulterior delitmrae:ão o 
seguinte . · 

PMJEC'ro 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 A pensão de !50$, em cujo g050 este'\<·e, até o 

(lia. de ~eu fallecimcnto, a viuva do filiado Dr : Tobias Bar
reto de Menezes, reverte á Caliope, l\iaria e Hero filhas sol
teiras daquelle ~a...<:.al, eniquanto :viverem· todas pu qUalqueor. 
dellas. · ·· . 

Art . -2! Rev9gam-se as disposições em oontrario. 
Sala das .sessões, 25 de· dezembro· de 1920. - Deod~M 

M«ia. ·- Ju:venal Lama1•ti.ne. - aervasi.o Fiorat•ante_ .. 
·:e· lid~ e vae a ~ml)rimir o seguinte 

PROJECTO 

N. 568 A- de 1.920 

íUanda apP.lic·a1' ás policias milita'i"i:&adas da Uniõ.~ nti d.o.s E-~-~ 
fados o Codigo PennL Militar; tendo paí•ecer da Comm-ú
::;ão ele Constituição -,, hlNtiça e voto ·nen.cid(, do 81• . ·P'ru-
dFmle dP. M,oraes. · 

P;\RECER 

Em i9i0, . o Conc'"!'esso Nacional "''Qtou a. lei· n. 2. 35~, em 
tmjo :u·t. 3° se estabelecia: 

"" Fica fJ .Poder EXecutivo a.utori~mdú ~ rears-ánh:ap 
a Secretaria de Estado da Juslica e Ncgocios Interior~. 
bem como as reparti<;.ões depen~ates da. m~mu ::;o-. 
.cretaria. e a · .Força. Policial do Di3triclo Fc.-lera1, 
abrindo pura isso os necessario~ creJitos. 

Usando da :mtoriza&fio c011lida nesse arL 3° transeripto, 
o Governo Federal baLxou o decreto n. !L262., de dezembr6 
•le 10i:l., mandando, em a art. t.. 090, amp~iat' á l!' Ot't.:a PoHcirrl 
üo Districto F~deral o Codigo Penal da Armuda. 

A autorização contida em o art. 3": da lei n. 2. 356, r.ra 
f~ito ~m ter~os geraes, da,·a. l'!ompl:t.eneia. M Govemo l)ru'a 
l':;oorga.nizaoão da I!'orça Policial, de modo que houve, cvirlen
temente, uma oxorbitancia por parto do Executivo Federa~, 
ampliándo a esso. corporação o Codigo Penal da. Armada, em 
ViSf..1. <10 preceito constftUGiOnUl que estabelece a. COlllpt'teaci~ 
tn'ivativa do Congresso Nacional para legislar sobre (l dir~ito 
t:rirninal. da. Republica (Const. Fed., art. .~4., n. 23). 

Sllndo, :portanto, nullo o dispo~itivo -do art. :1..090, d~ 
~~~~to do }~xeoutivo f•~cral, n. 9. :?.62, o Supremo Tribunal 
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!.{íliU!.r annullou . as · deeisõe_s proferidas .pelos · conselhos da 
t,•nerra ·da Força · Policiai dó Districtc Fedl3ral. 

O Co~resso Federal ·procurou sanar a . falta de nma lei 
~ esse .respeito; e --assim, em 1913, a propria Commissão . de 
Coastituiciio e Justiça da Camara propoz que fosse submettidt> 
M estudo e approvacão da Camara o . projccto n .. 99, conce-
11ido no i seguinte.s termos: · · · 

<~:Fica am:p.liado á Brigada Policial do Districlo 
Federal o Cod.igo Penal da AI'mada, que baixou com o 

. dMreto. n. f8~ Qc 7 de março de . 1891, exceptuadas, 
- pOrém; ·as disposições que. não estiverem de accür do 

com ~ legislação -refercate á. mes.rua corporação>. 

O projeetó nio Iogrcu\ porém,. a assignatura de todos o3 
me.RJbros da Comroissão, tendo sido a elle apresentadas dous 
s ub~tiwtivos. ·. . . · 

Um do Sr. Gomereindo Ribas, redigiçio do seguin~e mOdo: 

·«Fica ampliadá· á. Ba.•igada Policial . do · Districlo 
Federal t · · ás forças -po-lic'iaes dos Estados, militar
ment.e organizadas, o Codigo Penal da A.rn-mda, que bai
~ou com o. decr~to n. 18, de 17 de março de 1891, 
~:x:ceptuadas, · porém, as disposições Que não estivet·em 
de accõtrcto com a legislacão referente . á mesma corpo
racão; revogando-se ·as · dil"l)osi.;.ões -em contrario,. 

·Ft~~éi~e~tava o .Sr .. Go'mereindó Ribas, o seu wbsl.itu
tivó, dizendo que, dada a ot-~rtização perfeitamente milit;v·. · 
I<JI~ apreseont,am aS forçaS de alguns Est~dos, impOt'UciiteS d;J. 
1 rnião, não serh demais que a ellas se etilenctesse a mel! ida 
1)rec.onizada no projecto _ da Corrimis8ão~ .• 

() nosso c.:>n~panheiro, f:.r. Mello· Fra11co, csLuCian<lG lar· 
· ,amente o· asstim-pto, entendia que não ' se. devia amplim· a 
ar.ção ·do · Cooigil Pena! Militar, ás forcas de policia, ôr{;3lli7.a, 
{:racs militarmente; devendo o Congresso ·definir. os . Cl'i7n<:$ 
(unceiono.es d~ · taes corporacões, r.abendo aos Estado:; Ctt!ar 
pa-ra I"SSes militares o foro e:S'Pecial, e apresentou este sub!>ll-
tutivo: · · 

<São . e~onsiderados crimes militares e punido~ com 
_as. leis e regulamentos milital'es, os que, tendo tal na

turer.a pelo f3cto e qualidade das p~ssoas. .forcJ!l. pr~
ticados por soldados ou officlaes dos corpos mlh~a!l
zados da. União .. ou do;:. Estados--salvas as dispnsa;oes 
.~ue não csth•érei:n de accôrdo com .a organi;(acilo do~ 
ditos corpos:. . 

. Projecto e .substitutivos vieram a sÓffrer modific:u;Grs, 
;:r.-njo afinàl, P.Jn 1915, "~otiid.a ·a seguinte · redaccão final : 

c.~.:rt • . t.ft Os officiaes e pracas das polícia~ mEi~ 
. tariJt.das d3. Uniã<> e· dos E;~tados ·terão JUro esp·~cwc 
no• d~uc.tos mUitflres. 
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/ S~SSÁO ilM 25 DE DEZEMBRO DE 1920 . 61~ ·. 
Art. 2.õ- Nos delictos militares serão applicaàas 

aos .·officiaes · e soldados das policias militarizadas da · 
União e ·dos Esta.dos as ncnas constantes · do · Codigo 
Penal da. Armada, que baixou .com o decreto n. 18, de 
7 de março de 1891, ·ou da lei que o subsmuir». 

No Senado -o projecLo foi emendado, entendendo,_ a res
,~pectiva. Commissão, segundo pa·recer do. Sr •. Senado e Epíla
cío Pessõa, ~que desde 

: ((qu~ nestE. particular é licito ao Estado apenas defi
. nir as iruracções de disciplina e estabelecer as penas 
disc"í;pliruu e~ respectivas, inefficazes . pn.ra a Te pressão 

:dos crimes propriamente ditos, e uma. vez que· o Co· 
~ digo Penal commum. não cogita dos delictos essencial
mente militares - dcser~,.~ão, revolta, motim, insubor-

1dinaGão, etc. _, forroso é que o Poder Lc;~gislativo Fe
deral di! remedio a essa situação, pois, os Està.dos, 
adstrictos ou a ooo. punir de modo nenhum aqucllcs 
crimes ou a punil-os irrisoriamente com penas disci
plinares, estão na imminencia de· ver disso lvidns as · 
suas forças de policia». , 

O Sr. Senador Epitacio Pe~soa propunha, poréri1 , u. snb
~W.u·it;ão do art. i • <la propos i.ção da Camara pelo JI, e que 
neste se diss~sse não «delicf.IJS militares:r>, mas sim, . dclieto,; 

. <Os delir:ios •propriamente milit.:l.res, quo.ndo pra
ticados Dor offíciaes militarizados da: União ou dos Es
tados, serão punidos com · as penas commina.das l)a lei 
militar.:.. 

Voltando o projecto á Camara esl!ll. acceitou as alteracõc:;: 
introduzidas pelo Senado, dizendo a Cômmissão de Constitui-
ciío e Justiça em seu parecer n. 228, de 1917: · 

q:Q projecto da Camara emprega as expressões mi
litares - autorizanrlo, assim, a duvida sobre si terão 
tambem fõro especial os crimes chamados irn'Propria. 
ou accidentalmente militares, quando . praticados por· 
oficiaes ou praças das policias militarizadas. E ' mais 
precisa a linguagem do Senado, e tem a virtude de fir
mar- c<>m seguranca, o principio de que só terão fôro 
especial os del.ictos prop?-ia.mente mitit(Jf)'es, . que são os 
que ~consi!!ttem nas infraccões especificas e funeNo
naes da profissão do soldado, consoante. a definicão 
exacta do Sr. EsmeraJdino Bandeira.:& 

O Senado substif'uia. ainda a phrase «Codigo P'enal da 
Armada. por «lei milita~, acceitando a Commissão de Con
stituição da Caruara a emenda, porque «a vigencia do Codigo 
PP.nal é apenas provisoria. em vista de estar já em anda- . 
mento um p~·ojecto_ óe Codig~ ~epal Militar ... ) · · . . 
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iAc~eit.as as emendas do Senado, subiu o_ projecto á san
~ do Poder Exec:utivo, e constitue-hoje a lei n. 3.351, de 
~ de outubro de 1917. ·· . 

Não obstante a existencia dessa lei, foi offerecido este 
a'Il!lo ·á c<msiderac~o do Senado, o projecto n. 910., concebido 
noe seguintes termos: · 

Artigo uni co. Fica exlensivo á Brigada Policjal o · 
Çodígo Penal Militar, nas mesmas condic~s e nos 
mesmos casos em que se applica n.o Exercito e na Ar-
mada.~ · 

Esse projectJo não foi acompanhado de· justificativa. mag 
ouvids a Commissiio-de Justiça. e Legislação daquella Casa do 
Parlamento foi o projecto acceito sob o fundamento de não 
e:ristir, ain(}a, lei a esse respeito, pois o trabalho enviado ao 
Senado pela Camara em 1916 e devo~vido a esta c.om um sub
stitutivo <jaz na Camara até hoje>. _ 

:A Commissã<i do Senado mostra, nC} ~u parecer, a ne
-cessidade de se legislar a esse respeit!O di-zendo: 

«A vida da caserna, dadas a disciplina a que está 
sujeita e as condições que lhe são proprias. crêa. uma 
somm.a de direitos e :deveres que escapam á legisl~çi\o 
t>.omm.'UDl. Daqui a neces-:.:idade ·de se e'ltabelece~·em 

· !lar~ ella dirpc s;cões especb.cs que devem reger ''~ fa
ctos que lhe são propr10s. E é no dominio do direito 
pwal que n::ai~ se ac.centuam a.s · distiru:ções jur\dic~H 
entre o m~htar e c civil; tãq,grar..des e 'Profund-a; ~fio 
ellas que a pe:r..alogia ·se divide· hoje em dous ram0:; rle 
doutrinas ;nc.on:fundiveis: ~ os delictos meramentn mi
litiares destaca.~m-se do direito criminal ordinario, 

- pa,ra se enquadrar em uma legislação autonoma.'> 

O Exercito e a :Armada ieem o seu codigo penal que pre
v~ e pune os .crimes militares praticados pelos membros de~ 
;sas cor-Poracões. Ora,. não são só essas a's unicas forças mili
tarizadas, sujeitas á respectiva . d·isciplina, que ha em· nol'so 
;pais. Ao contrariQ, ;:u;:-policias estaduaes representam hoje 
eorpos militares em que o regimen de caserna é tão rigoroso, 
como no seio daqu-ellas duas altas milicias destlinadas á defesa 
nacional. E si é assim, não . yeroos razão . -para se não esten
derem ás f~s. militarizadas da Pülicia do Distri.cto Federal 
e dos Estados oa Codigos Penal e .Processual aplicados ao 
EJCercito e ã Armada; ubi eaden• ratü;,1 ibi ea:dem juris dís-
positio debet esse. · . · · 

O direito penal commum não prevê os erimes funccionaes 
decorrentes da profissão militar, e, por isso, ficam impunes 
eertos a:ctlos praticados pelos que se 0ntregam á carreira das 
armas, nas corporacões policiaes,- o que c..oneorre grande.
mente para: a indisciplina e falta de exacção no cumprimenta 
<1o dever. da parte dos que são incumJJidos da manutencão. da 

. Drdem publica. E. não sendo -possível a: applicacã() e"-tens1v~ 
da lei penal, o Codigo Militar nfio póde. ser linvocado para .a 
capitulação ·daquelles actos, sem que uma lei federal o atito-
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l'ize, pois só ao Congresso Nar,ional .cabe legislai' em materia 
crimin-al.)) . 

Como se vê do exposto, evidentementle houve um equí
"Voco por <parte da honrada Commis3ão de Justiça c Legislação 
<lo Senado, pois existe já a lei 3. 35i, mandando punir com n..c:; 
~enas ,comminadas na lei militar, os delietos propriamente 
militares, quando praticados por offícia.es ou praça,s das -po-
licias militarizadas da União ou dos Estados. . 

Em plenario. no Senado, o assumpto não foi discUJtido. ·de 
modo a que pudessemos apprehender. o verdadeiro pensa
mento que levou o Sr_ Senador Raymund-o de Miranda a apre
senta·l~o, e unicamente o Sr. Senador Vespucio de Abreu of
fareceu uma emenda que foi acceit!a pela ·Commissão e pelo 
-Senado, mandando accrescentar. ém o art. 1°, ao substitutivo 
<li\ Commissão, e · depois da palavra Estados o seguinte: 

~que de accõrdo c.om a legislação vigente estiverem 
incorporadas, como reservas do Exercito Nacional.'> 

Essa emenda teve o . intuito unicõ de harmonizar o pro
jecto .com a lei n. 3 .. 2:t6, de 3 de janeiro de 1917, segundo a 
qual a incorporação fica dependendo - art. 7• - ·do accor:.. 
do. entre o Governo Federal e os estaduaes. 

· A Commissão de Justiça. e Legislação do · Senado ·· apre
:;entou, porém, ao projeato do Senador Ra;ymundo de Mirandft, 
um substitutivo, com dous artigos, send~ que o primeiro -fi
cou Gp-1 definitivo. réd.igido do modo seguinte: 

«<s delicto.s previstos no Codigo Penal · Milit-ar, 
quando . praticados por oftieiaes ou praças das policias 
miljtarízadas d-a União ou dos Estados, que de accOrdo 
com a legisla-ção vigente estiverem incorporadas, como 
reservas do Exer.cito Nacional. serão punidas com as 
penas comrll'inadas no mesmo Codigo.:. 

Esse artigo já dif:íere do art[go 1" da lei vigeLte n. 3 .351, 
pois, não mais emprega a phrase «delictos •propriamente mi
lilares~ ·naquelle . arti.g~, e sim «delictos previstos no Codigo 
P~na.l Militar~. · . . · 

. Quando, em 1917, foi discutido no Senado o projecto da 
Camara:, transformado na lei 3. 351, foi offerecida a elle uma 
0menda. · ma:ndando .justamente accrescentar-se depois da pa
lavra. «deliel()S:!> O. VOCabulo «propriamenteZ>. emenda essa que 
foi accei ta. ·pela Commissão. de Constituição da Camara, que 

. di,se: · 
«E' mais precisa a lingnagem empregada na: emen

da do Sen:ado. e tem. a virtude -de firmar. -'!Om '<~egu
ranl(a, · o <principio de que só terão fOro eSP.ecial· os de
li.ctos -pro·priamen.te müitar.es, que são os que consis
t.em nas infrac0ões especificas c funccionae.s 'Cla pro
fissão do soldado:t. consoante a definição eX'acta do ~r. 
l~smernldino B'andeira." 

F.stabelecido, assim. na lei 3·. 55f. que seriam "PUnidos 
c&m as pena-s comminadas na lei militar os delictos propria-

' 
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·mente mihtares, o Supremo · 'l'ribunal :Militar, interpretando 
o texto da citada lei, veiu. firmando a jurisprudencía de qun 
c~rtos crimes estabelecidos no Codigo Penal <la IA:rrriada, com
mettidos por praças da Brigada Policial, escapavam á compe
tencia, do fOTo militar, por serem dos denominados «impro-
pria-rnente mili taresl>. . . 

· 'E -um dos ultimos accórdãos do Supremo Tribunal Mili
tar é o de 1.9 de maio do anno corrente,. confirmado nelo Su~ 
premo. Tribunal, em accordão de i6 de agosto. proferido em 
um oonflicto de jurisdicção suscitado pelo Ministro p-rocura-
dor. geral da 'R:epublica. . 

Tratava-se n() caso de um crime- de homicídio; praticadO" 
pnr um· soldado da Brigada Policial contra uma pra~ do 4• 
hat.alhão ode infantaria .do Exercito, e o Supremo Tribunal 
iMilitar disse. nesse accordão, entre outras cousas, o seguinte: 

. ~com effei to .este decreto (3.551) manda -<J,Ue se-
. jam ·punidos com as penas comminadas na lei militar 
os offi.r.iaes e praças da policia nülitaritada da União 
e do~ Estados que. praticarem crimes- propriamente mi
litares. Este Tribunal inlenpretando o. te:rtiO desta õis
pnsição legal, firmou n-o accordão juntõ- po-r cópia, que, 
não tendo o legislador estabelé~-ido o cttlerio de)imi
tador ou feito qualquer discriminação entre os deli
cf.os pr<lpria e impropriamente militares. ficou o Po
der Judiciario 'habilitado a. cõnsoante os princ1píos 
mais acceiloS" da ~outrina, dizer ·<~i llffi crime é ou nãr:t 
de inciole f\SSencialment~ · militar (acc. de 2 de agoslo 
de H118) . Não -Testa duvida que quando o· legislador 
usou da 1'!-:q>ressio limitadora mos deiie.tos nropria
mPnt.e milita-res~ fel-o · por antithese. ·para. contrastai-o 
rios impropriamente militares. nã.o sendo Iicít.o, 'DOi~. 
suppor-se que. segundo a redaccão· do texto l el!lll. 
aouella t>XprP.ssão nhre.nja todo~ os crimes previstos nn. 

··· Jéi penál militar. Si de ·facto fosse P.ssa a .mens le(lü, 
flbvio é que teria r·erorrido a ontra fórma redaccional. 
Isto. é. !i teria mandado po!'iitivamente applicar em 
sua · integralidade, o Codig.o Militar.> · 

O pro,ieetn que nos vem do SP.nado modifica a lei P.:ds
tent~: pois. não mais falia em delictos pronriamenfe mi1itn
l'~>.s. e nestas condições. ~u.as questões terão que ser resol-
vidas: . · · 

Pdmeira- - PódP. o non!!Tt':!:SO Na(',i.onal mandar :i.nPlica-:
ás policias militarizadas àa. União e .dos Estados as leis pe-
naes militares? . . 

Se~nda ___; Si tal causa p6de fazer o Leg~slat.ivo Feà~ral. 
a ampliacão df>ve sP.r f eita com rel~ão aos crimP.s milit.:ll"es. 
on aos que são considerados unicamente «P?'oprin:m.entP. mi
litart>s? 

A · Con!':t.itnir;5n Frdl'ral P!'\(;abclPcen o •prinei.lJio da i;runl
riaci~> na distMhnicão da iusti1~a. nt'O<:lamando a inP.xisten•~i:t 
de fôro privilegiado. mas· atf.endendo que ha certos mlmPro<: 
de negocias que deman-da~~?, !), diyisã~ da jurisdicção commmu 
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exigindo juizos parti~ulares, abriu urna excepção á regra, di
:~:endo que ha certas causas que .Dor sua natureza perteneem 
a juizes especiaes e então no art. 77 estabeleceu «que L's 
militares de terr·a e mar . terão fôro espe"cial nos delíctos 
militares? -- . 

Não creou um Wro especial para os delictos dos m.ili.
~res, mas . sim para os crimes militares, estabelecendo não 
um· privilegio, mas satisfazendo a uma necessidade social, a 
bem da disci~Plina que é «a vida c a força das nações.>. 

· Realmente, dewe os tempos mais rernutos tem se scm.
l.ido a necessidade de se suhmetter o soldado á jurisilicções e 
penalidades especiaes, afim de se poder assegurar, por meio 
de uma :regu1ament.aoão severa, a verdadeira disciplina mi
litar. 

Mas tudo está sujeito a t.ransformacõe3, e. as experímen
tndas pelo Exercito são profundas, e assim a tendencia mo
dérna é a de fundir o Codigo Penal commum, e mais do que 
is:.o, de se extinguir os proprio~ conselhos de guerra. 

E' que tratando~se de um ramo essencialmeute prog:·es
sivo . do direito, q.ue entende tão directamenle cnm as ga.ran
íias da vida e de todos os. direitos do homem, as reformas pi
hticas, influindo sobre as leis per.a~:s cammuns, se hão rle 
reflectir tambem e necessariamente sobre a lei especial, conto 
~ a militar. ·~ 

Quem eStuda a historia. parlamentar em França, vê que 
são numerosos >)S partida-rios declaraclos da suppressão rm1·:1 
e ·simples dott Tribunaes militares. E' assim que, em HHl:?, 
os -Deputados Menissy e l\Iaujan a.pPP.sentavam um pr_o.ieeto 
de .lei é.:'Ctiilguiudo os con~elhos de guerra, suhmet.tendo oil 
~oldados á .iud~prudencia de dir.cilo eomrnum. Prol!lamando, 
embora a. necess;dade da disciplinB., os autor·es dn pá1ket o 
symbolisavam a concepção dizendo: Não nos parece indis
pensavel que a disciplina se faça, em tempo de. paz, terrifi
cante e formidavel, que ella appareca aos cidadãos francezes, 

't:hamados. ao ~"'l:ercito·, ~;omo um ido lo, como urna divinidade 
. barbara, .eSl)ecie de !vlo.loch monstruoso circumdando um 
apparelho ao mesmo tempo religioso e cruel». Bouniols, La 
Suppression de·.., conseils de g)Uerre, pag. 4 7 \ . 

Por sua ve::; o partido socialista revolucionaria fot•rnula
·va sua doutrina. t!a proposição Vaillant. Toda a jurisdicção 
de exc·epção nãc é sinão um modo de organizar;ão do arbi
trario, uma sobre.viveneia da barbarb. Um codigo militar e 
conselhos de guerra, são ins~rumcntos de t.yrannia contra. os 
soldados, e, em caso de um golpe de Estado, meios r>spanto
sos de proscripção dos r.idadãos e a . d~st.rui~iio da Rr.pn
hlica. Qualquer que seja o Cesar que presida ao ~olpe de 
l::stado; a con<iucta é sempre a mesma: o estado de sitio ~ 
pror.lamado o o paix inteiro 0.xpedm~nta o domínio militar. 

E os paladir..os da su.pprrssão- de um ft\ro ·r.~ r <'-'W~p~ii.o 
na.ra os milita;:-es aprosE>ntam outros muitos urguroC'ntos, 
taes como, a SUIJpressão de t.ribu!laes rspeciaes que jnlguem 
os crimoo dos ecclesiasticos, dos comrnerciantes, etc. 
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E ·os partidários da abolição dos tribooaes militares n~o 
são encontrados ·unicamente na França. Entre nós mesmo· 
nesta. mesma casa,, Estevam Lobo, _na sua exposição de mo~ 
tivos sobre os Codigos 1\iili'tares, desenvolve o assumpto -e do 
mesmo modo, Helio .Lobo; na sua. obra «Sabres e Toga~~ 
(conclue, dizendo <tqUe a justiça militar não tem sua razão d~ 
~er sinão em tE-mpo_ de guerra; em tempo de paz, mêsmo nas 
mais dolorosBS convulsões· sociaes, jámais. o juiz civil dev·e 
~eder seu logar ao juiz militar» . . 

Mas, entre nós, o· assumpto é de natureza constitucional, 
«os militares de terra e mar terã<l fóro- especial os delicto·s 
militares~. -

Ma~ que forças de terra e mar :>ão essas a que se ref~rc 
o art. 77 (}a . Con::;titui')ão? E' .a prop;ria Con:sWuição <:1Ue 
responde -. são as destinadas, como instituições nacic•naM 
pe'rrr;anentes, a defesa da patria no exterior e á manutenção 
das leis no irü erior (art. 14.) • · 

Declarando, assim, 11aciónaes o Exercito e a Armada, a 
Constituioão não permitte que os Estados tenham forças com. 
esse cat•acter, de modo qHe as policias c:rcadas pe:los Estados. 
mesruo as militarizadas, não poderão ter fôr-o privilegiado. 

/ ~ E' verdade que o Supremo Tribunal Federal; pelo ;eu 
9..ceórdfio n. 3.:1.1.9, de 29 de novembro d'e 1911. Teeonheceu 
que os Estados podem ter· a sua J)olieia organiza,da mimar
mente, ma·s dahi, penso, não se póde. coMluir que a Egregia 
Corporação tenha querido dizer que essa policia, pelo · sim
ples facto de ter sido organizada militaTmente, gose da. ex
eepcãu a que se refere a Constituição em seu art. 72, § 23, 
por isso que essa força, não é· destinada á defesa da patria 
no e::üeri.or e ·á :inanuter:.ção das leis no interior. 

"l'anto assim que lia um outro acc6'rdão anterior ao de 
1.911, o de n. 2. 773, cte 30 de outubro de 1909, decidindo que 
as praeas e1 os corpos policiaes respondem pelos de'lictos que 
commetterem, perante a justioa commum, regulado o delicto 
e a pena pelo Godigo Penal e leis :penaes da. Republica. 

~em duvida opiniões respeitaveis apparecem contrarias 
·a esse modo de pen:sar, ·entre. as quaes está ~ do emine'ntc Sr. 
Dr. Epitacio Pessôa, quando Senador da Republica, tive que 
relat.'lr o projeeto, hoje lei n. 3. 551., 

;\r~menta S. Ex. do seguinte modo: 
~I\. Commissão. 'Pensa que se pôde estender, po:r 

ncío legislath·o ás policias dos Estados a lei que de
fine os crimes das forcas <le tei'Ira ·e mar da Repu
hlica, desde que .taes policias sejam militarizada...~. · í;::to 
é, tenham urr..:a organizaçãb analog-a á do E..~ercíto. 

Nem se diga que a Constituir,âú ·se oppõe ·a qu~ 
as policias loeae·s tenham .essa feição militar e não 
lhes permitte sinão o caracter àe simples g1la!'àa::;
dvis. 

No tempo do Imperio .ás Asseír.bléas ProYinciae.s 
competia Clt'ear a rorca ·de poli<>ia _(Acto add ., art. 11; 
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11. 2) e todas as Provincias tinham os seus corpos po
liciaes milítarmênte organizados, n.uiJ.;as vezes com
mandados por officiaes ào Exercito. Foi a·ssim que os 
encontrou a Republica. Deve ser ~sla mesma -ta po-

.. licia looah>· a 'que se rcí'e.re a ConstiLuição no art. 60, § 2. 
O novo systerna politico, alaJrgar.do os poderes das 

antigas. Provincüü: elevou-as a Ee,tado·s a.utop.oir,.os e 
lhes r.onferiu todoe os podere~ ou direit()s que· ~ão 
couberem á União por claus1Jla expl'e.ssa. ou implici
tarnente 6ontida nas clausulas expressas da Constitui- ·· 
t;ão. •const., ad. 65, n. 2). Ora, nenhuma jesi,as 
-clausu1as modificou a s1t.uacão encontrada pelo novo 
regimen; nenhuma negou em resflringíu~ eru prejuizc 
dos :B;stados auLonomos, o podm· que ;:~. reconheda ás 
Províncias centralizadas. E ni.slo andou com acerte a 
Constituição, porqUI) simpi~ guardas CIVlS ..se::-ia.m 
impotentes para gara-ntir . a 01rden.: c a. segurança- e 
re·spei'!n ás leis c ás sentenças judiciaes nos nos[;os 
Esta([,-,;;, em geral muito extensos e em um gráo dr! 
cult:J.r;t e civilização-que ainda deixa a desejar, e, por 
outro ;ado, não poderiam prestar á União, em err;c:c'
gencias difficei'S os serviços que' lhe prest.a:ram, POi' 
exemplo na revoluC'ã,o do Rio ~ande do Sul o {'m 
Canudos. Só corpo!~ perfeita..Tfiente organizados e d:is
cipliuado·s Sel'iam 0apazes desta í;trefa. 

Eis porque •J .Poder J<:xe!lutivo coutinúa a ccd•;r.· 
officiae.s d<l E~ercito para commandal·em as policias 
estaduaes a ~tú j~ :Permittíu que esse commando fossr~ 
confiado a oHiciaes e~trangejros. Eis porque d t;on
gressü NacioJ.al, a s~u turno, ~~~ declarou auxiliare~ da:;: 
forem; 'Cia s·" linha .«os cv:rpos est.aduae>s organ'I.Zadcs 
militur'l.'H:rd!:, qllando post~s :'i. disposição do G:Jverno 
Federal pelo'1'- doE> EstadoS!' Cei n. t .860, de 4 de ja
'neiro de 1t:OS, art. 32) e o Supremo Tribunal já l'C:ll)
n11eceu que ~Oi' Eslados pocõe:m ter a sua policia. -cr!}a-

.nizada miWarimmte:~ (Ac·.:. rr. 3.H9, de 29 de no
vembro de 19ft, publiea{]o n:> Diaiio Official de Zr \!e 
julh,-, de 1 ~112 .. ) · . 

Existe tambem a. opinião de um outro eminente jurisc.on
sullío, o Sr. Ministro Pedro Lessa. sustentando que os proprio5 
Estados :podem mandar appliear pela. · sria justica. miitar · as 
penas do Codigo Pen~l Militar e i;gso par~indo da affirmação 
de que o legislador constituinte que permittia a cada Estado 
crear a sua policia, não poderia ignorar as necéssidades dos 
mesmos Estados e que estes não se poderiam limitar a ter 
uma guarda civica nas capHaes. e que se a policia lle um Es
tado não se confunde com o E:ie.rcito nacional, tambem nã.:> 
se confunde com uma or.ganixaoão civil. 

Tal é o. voto do Sr. Pedro :Gessa. no accórdão n. 2. 773, 
citado, reaffirmado em outros entre os quaes no de n • .5. 769, 
de 8 de maiQ .de 1.920., · ,, .. , . . . . - -
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Mas essa opinião respeitavel, do eminente Ministro é 
combatida pe1o proprio accórdão que ·declara que os Estado., 
não podem legislar sobre o direito . substantivo, -qualificar. 
crunes e estabelecer penas na fórma . do art-. 34 n . 23 da. 
Conslituição. . 
· Roalmenle, o poder de definir delictos é expressamente 
dado pela Constituição Federal ao Poder Legislativo Federal 
'--- disposição eisa. aliás avéssa ao principi"o federativo, ti~ 
ra.ndo aos Estados um ·poder que elles · teem como Estados 
que são (Barbalho, Comm.}., qpando no citado art. 34 n. 23, 
attribue privativamente ao Congresso Nacional a faculdMe 
tie legisfar -sobre o direito criminal" da Republica. 
· Negando; entretanto, a competencia -ao Congresso Nacio

llal para: mandar appl_i'Ca.r· as policias simplesmente nü!itari
sadas dos Estados e .do Districto Fedetal, o Codigo Penal do 
Exercito, penso, entretanto, que sindo da competencia !lo 
mesmo Congresso, fixar a.nnualmente as forças de terra e 
mar (art. 34, n . :1:7 da Constituição) e determinar ·a organi
.za(:.ão geral do Exercito, na conformidade do disposto na .Con
~tituiçã.o . art. 87, § 1°, e tendo assim em varias leis, no uso 
dessa . attrilmição, · estabelecico o Congresso que a Brigada 
Po1icial .do Districto ·F-ederal, o .Corpo de Bombeiros do mes
mo Districto, as policias milita-rizadas.. Q.os Estados, cujos g-o
vernadores- estiverem d e accôrdo, passarão a . constituir for
cas au.~ilíares do Exercito .Naciona-l, ficando isentos os offí
ci~es e pracas das ditas corpGrações 'das exigencias do SOl'
·teio militar art.. 7•, da lei n. 3.215, de 3 de janeiro de i917), 
~ que (art. s•, da citada lei) para os efefitos do artig() anteriol:' 
a Brigatla Policial e o Coi'po· de Bombeiros do Districto Fe
deral, bem como as policias estaduac.s, que tiverem. organi
Z:J.Ç}ão afficiente, a ·juizo do EstadQ-Maior do Exercito, serão 

.. !!ônsideradas forcas permp.nentemente organizadas, penso quu 
~=> p91icias militarizadas que e~tiverem nas eondicões acimn 
·poder-se-ha mandar: .applícar, nos delietos militares prati

._. ~ados pelos seus off1c1aes e praças, o Codigo Penal do Exer-
·cito. · · 

· Taes policias não . tem mais unicamente a compeiericia. dP. 
gar <1niir a ordem interna dos Estados, os -actos dos r espect!
:.vos governadctres, as oe.cisões da justiça. loc-al. Passam a ser 
-consideradas como forcas permanenlemente organizadas do 
Exercito Nacional, e consequentemente- áestinadas tambcm íL 
·defesa da patria no exterior e á mánutencão das leis no in-

· .. terior. · 
·Para· bem se resolver o assumpto que envolve altas 

· ·.questões de natureza eonstitucional, é indispensa.vel que se 
-faca a distincção ·entre policia simplesmente dita. policia roi
' litavizada, e policia miliwizada mas .considerada força per
manentemente or-ganizada, -constituindo au.."tiliar do Exercito 

. .N aeíonal. _ · . · . 
_ Os Estados podem, evidentemente ter a sua policia. A 

~ropri~ .Constituição, art.~ 60 n. 2, determina .Cl'!& as senten"' 
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cas e ordens da magistratura federal são ex:ecutadas por offl
Ô!aes judiciaríos ;:la União, aos quaes a policia tocal é obri .... 
t;ada a prestar auxilio, quando invocado por elles. E como o.-s. 
l!:s lados só não podum o que for contra a Constituição, poi~ 
lhes é facultado em geral todo e qualquer poder ou direito 
que hes não for negado por clausula expreasa ou implicita
mente contida nas clausulas expressas da Cõnstituição, não 
se lhes póde tambem negar o direiLo de militarizarem a sua" 
policia, isto é, de dar-lhes feição milit.ar, apparelhando-a 
com os elementos necessarios para garantirem a ordem pu
blica nos Estados, assegurat· os acLos dos governadores, as 
sentenças do j udiciario est.adual, as leis do Poder Legislativo 
dos Estados; e prestar o auxilio aos officiaes judiciarios da 
União, para que estes possam cumprir as ordens e senténças 
do magistrados federaes. . 

Embora com esse caracter militar não são essas policias 
equiparadas ás forças de t.erra c mar a que se rP.frJ: o} a Cou
stitui!;ãO }'cdt!ra.J art . 14, pois as .Euas funcções sã 1 exrc1ctas 
uni.~m<mte C!C'nt.ro do 'proprio Est::.do. Não a:;sim, po'tem, 
quando os Governadores ou Presidentes de Estados accllrda
rem com o Governo Federal no sentido de passarem ellas a 
constituir forças auxiliares do Exercito Nacional, porqu~ 
nesse caso, ellas passam a ser consideradas como · forces per
manentemente organizadas, dest.inad-ãs, pot'lanto, lambem á. 
defesa da Patr ia no exterior. ·· . 

.A. Constituição Federal em seu art . 34, n. 1i, estabelece 
competir privativamente ao 'Congresso Nacional fixar annual
mente as forças de terra e mar, c no n. 18 .desse mesmo ar
t igo, que lhe compete íambem privativamente legislar sobre a -
organização do Exercito e -da Armada . 

No -uso -clessa attvibuição, que é dada sem r estd cções, en
tendeu o -congresso ~acionai; em 1908. incluir entre as for
cas armadas da Nação os corpos estaduae~ organizados mih
tarinente, e assim a lei do sorteio militar estabeleceu em seu 
art. 32 que «aú:xiliarão as forças da s• l inha os corpos esta
duaes organizados militarmente, quando postos á disposição 
do Governo F eàera1 pelos P r-esidentes ou Governadores .dos 
respectivos Estados, e uma vez soh as ordens do Governo Fc.
deral, esses corpos serão submettidos ás leis e regulamentos 
militares.~ 

•Por es~e dispositivo dava-se a cqujparaoão s6mente 
r,uando o corpo estadoal est ivesse sob a direcção do Go·vf:rno 
1: 'ede~al, mas em 1917. nova feicão foi dàda á organização ao 
B: • ..:ercito, ·e então a lei n. 3.~16, de 3 de janeiro de 1.917, esta
beleceu «art. 7·~. Na fôrma do art. 10, § 3•, do decrcw nu
mero 11 . -1.97. de 23 de fe-vereiro ãe 1915, a Br·igada Policial 
do Districto Federal. o 'Corpo de Bombeiros do mesmo Distri
clo, as policias m ilitarizadas elos Eslados, cujos Governadores 
do Exerc.ito NaciónuL, ficando isentos os officiaes e· praoas da!! 
estiverem ·de accôrdo. passarão a constituir forças auxiliares 
ditas c.:>rj:wrações, das e:xigencias do sort~i~ milita~ e :tae~ 
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forças, desáe cru:e sejam tidas por eWcientes, são . considera
tias - é o art. s~ ~ da mesma lei . que estabelece - forcas 
p ermancn t.eroente organizadas. 

u assumpto ·não é novo e . tem sido debatido desde que 
promulgada. foi a lei n. 3.351 .. Assim é que e~ trabalho. pu
·blícado· no fascículo XII, ~a Re'.rista lJiüitar elo Brasil, pag. 57, 
hn. ·um ·excellente estudo rio . úr. Firmo àe M~galhãe~. con-· 
cluindo o illustre ,jurista pela lúconstituci(JJtalidade daquella 
lei: visto como, entre outros ·~ngument.os, 'l:Sómente quando 
posta a policia sob a direcQão ao Governo Federal; consoant~ 
o dispositivo do .·art. ~2. da lei n. 1.800. é que podem ser 
equiparados os ófficiaes e praças <!as policias militarizada:; 
.aos militares de terra e mar, de que cogita o art. 71 da Con-

' stituição:. . · · · 
Dó mesmo sentir é o Dr. EsmeraWino Bandeira, conforrw~ 

se vê da sua .obra sobre . <Direito, Justiça e Processo Mihtar, 
·vai. I, pag . 97. 

A meu ver; ,porém, o argumento principal dos cr..1e en
tendem ser inconstitucional a citada ·í.ei n. 3. 551. não tt-m 

· prncedencia deanle <lo dispositivo claro da lei n. 3.'216, refe
rida varias vezes neste parec<!r. Desde que os Governadore;; 
ou Presidentes do Estados coucordem, .as suas . policias mili
l.arizadas passam a constituir foroas auxiliares do Exercit\'> 
nctivo, e si ~ão efficientes, s&o consideradas forças perma
nentqment~ o't'ganizadas. ·As io-is posteriores á de 190S, são 
terminantes. . · 

O Supr-emo Tribunal Militar tem reconhecido, em·· seus 
Julgados a coostjtucionclidade da lei n. 3.551, e o Supremo 

. Tribunal F_ederal tambem já tem !'iido chamado· a pronunciar~ 
so a respeito. . . 

Em alguns accórdãos dessa. li:gregia COrte, onde parece 
h·anspaL"ec'er a opiniã.o do Tributi.al sobre a constitucionali
dad'~ de qualquer lei do · Con;p::esso que· mandasse applica.r o 
1~odigo Penal 11-Iilita.r lis policias mílitarizadas dos - Estados, 
vt'-SC. cntrot.anto que não ·ha r eferencia ás leis que reorgani
zaram o Exer.cito. Nelles se tem dito, - sustentado embora o 
nrincipio que ninguem contesta, que as forças de terr a c m;~r 
::são as de que cogita o art. i4 da Constituição de 24 de feve
reiro -que incoustitucionae~ são as leis de assembléas le
gislativas estoduaes que mand~m applicnr ás suas policias, o 
Codigo Penal da Armada. 

Onde o ussumpt.o. porém, f.'>i largo.mcnte estudado. l:l no 
recente accordão n. 5. 789, ôf: $ de maio de i920,' relatado 
pcio Sr. Ministr.o Go~ofredo Cunha.. · 

· Nesse aecórtião. onde o principio acima referido é relem
hrado, são analysadas as leis que organizaram o Exercito Na
cional e bem n.ssim a de n. 3.39t, existindo os seguintes e 

· pQsitivos consideranda: . . 
' . <ConSliGel'ando qu~ . as policias mílitari!'!a.!d~ dos 

~atados como for~as 'Permanentes organizaâás, como 
:'Jartes integrantes do ~ercito, estão sujeitas, em vir-
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iude da lei e do convenio celeb.ra-d'o entre a. União e os 
Estados, a.o mesmo regímen penal do E:i:ercito. ta.nto · 
nos casQs ordinat·ios, como nos . extra,ordinarios das 
g:r;·ande:; manobras annuaes do Exet·cito e mobilização 
do 1~esmo Exercito por motivo .de guerra externa. 

· ConsideranGo que as milícias militarizadas, incor
poradas ex-vi leyis ou de fa.clo ao E."tercíto, se regem 
nor.rpalment~ !Pelas, leis dos Estados que as organizarem, a 

y ext-ra<~rdinariamentc pelas federaes, nos ~asos de ma
nobras e guerr.a, .sendo sc1np~ applicav~l aos ~elin
quentes a 1 ei :penal militar .> 

Exposto, . assim, o parecer da Commissão sobre a cOm
pdencia do Congresso, para mandar a~plicar. ás policias mi
lilariza.das .t:la' União e dos Estados, incorpora<!-as, como reser
Yas do Exercito Nacional, o Codigo Penal, passa. a examinar 
o ~egundo 'Ponto da. questão - si a amplia(:ão <ievc ser feita 
com relação aos {;rimes militares, isto é, como manda o pro
jccLo, aos crimes previstos no Codigo Penal !Iilitar, ou aor. 
que o são eúnsiderados unicamente <propriamente militares.> 

Como vimos a C:onstituicão Federal em o art. 77, manda; 
que os militares de terra e. mar tenham fôro cspectai cnos 
dclictos militareS» Alli não se falJa em «propriam.enle milita
res~. mas o Codigo Penal de 1890, aliás anterior á Constitui
-.;ão, declara no a1t. 6•, lett.ra. b cest.e oodigo não comprehende 
os crimes· py,ramente · roilitaresl>, mas logo accrescenta C'como 
taes declarados nas leis respectivas.> 

Por sua vez o Codigo Penal Mílitar não faz disLincção 
enlre crimes· essencialmente militares e crimes militares e 
estabelece em. o art. 5• «E' crime toda a acçã~ ou omissão, 
contraria- ao dever marítimo, ou militar, -previsto por este 
llOdigo, a será punido com as pen~s nella estaoelecidas.~ 

~las a divisão dos l'lrimes em propria. ou puramente mi
Jil.ar, c ou íinpr"ipria ou. accidentalmente militar eiP.bora aindà 
usual. não tem· mais ratão de ser. A Constituição Federal 
l1ão faz essa distiner.;ão, cmpreganri.o uma dessas expressões 
no art. 77, djzendo sünrplesmente a phrase cdelictos milita
l'e.S», deixou sem duvida que o legislador ordinario fizesse a 
~:apitulac;ão dos delicto.s rnil.ilares, da.hi o ter o legislador <lc 
t~tli, estabeleci-do err. o art. 5" da lei n. 18, de 7 .de março·. 
<E' .crime, toda. a acç.'lo ·ou omissão, eontraria ao dever ma
rítimo ·e militar, previsto por este Codigo .:t -

Sem duvida o actual Codigo Penal Militar é incoheren
tl.\ e antiquado, e urge que o Congresso vote· um novo Codiro. 
re~tringindo os ·crimes militares quo devem ser sujeitos ao 
rtwo especial. Somos hoje, a nação armada, o povo armado. 
c não se comprehende mais a e.-.:istencia de uma lei penal 
militar como a que possuímos, sem systema; sem uma classi-
f icação racional ;dos crimes. . 

Mas emquanto não é elle reformado, sempre que tiverem 
O!: .iuizcs dP- conhecer de um crime p·raticado por Ulll mi!i_tar, 
\erão que .verificar si. o facto está ou não. capitulado ou prc-

c.- VQl. XV. . ·~\ 
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visto ' nú C'odi;;o. uc mqdo que .a Commissão éntende que bem 
· andou o Senado não n-:'ais se referindo a d~lictos «Propria

mente militares» e sim ~elíctos previstqs _no. Codigo Penal 
!lfilitar:o>. 

-. 

-
Estudadas, as&lm, :as duas questões au·az formuiatlns 

uma outra.- entretan!o, impõe-se: Qual o fõro militm·? O C!i
taiwlecido ·na lei do Congresso Nacional para· õ 'Exercito e :1, 

A1·rnada. ou o que for estabelecido pelos Estados em sua lei5 
respectivas·? · 

No art. If manda a proposição do Senado que os officiacs 
e: praças das policia5: militarizadas da Unjão sejam proce,;sa
das e julgadas nos crimes previstos no_ Codigo tPenal Militar 
em primeira in§tancia, por .urn eonselho sobre cuja _organi
zilcão proverão as leis e respectivos regúlamentos c em gr:í.o 
de rcurso plo Suprmo Tribunal Militar. · · · 

Esse dispositivo é reproàucção . e::xacta do qu~-se conl_ém 
na actua1 lei n. 3. 351, de 3 de outubro de HH 7 (art. In .e 
refere-se. sen1 <Iuvjda a policia militarizada desta Capit-al ~~ 
a que a .União tenha. ou pos..<:a ter no Territurio do Acro. 

pci:s:a, pois, a vroposi~.ão do Senado, como já o havia 
, deixado a. lei n.- 3. 351, aos Estados a competencia pa.t·a fte

terminar o processo a ser' obsel'Vaào no julgam.erito dos cri- · 
mes mi.litares Praticados pelos offidae~ e praças da ~~un~ 
policias. 

O assumpto deve ser resolvido em face do art. 3!!. ~ :2:~. 
n. 2, na Constih:lição ~ederal: ao Congresso Nacional cOJn
peLe privatiYftm~nte legislar sobre o· direito ch:ii. commer
daJ e criminal da ftppublicü c o proce5snal da just.iç:a feder:~ L 

Ao~ 'E!!tados a Constituicão Federal reservou a compeLen
cia uaru. aE. leis de proces~ú que se: consideram c'Jmo fazemk• 
purlo do que se chama organização 'Jul:liciaria, cabendo •o 
Lcgislati,'o fedel.'al, porém. legislar Robre o direito processual 
dn justü:a. fMeral, c da local do Districto Federal. 

E' sabido que o fim da lei penal é, dar uma sancção de 
direito. c o fim do pro((esso é de assegurar a sua complelt\ 
manife~Lac~ão. Aos Estados a Constituição deu a competenciã 
de a~s~gurnr pDl' meio de suas leis a completa manifesta1.;ão 
do dirl'ito. 1:rcando .}ui:z.cs c tribunaes para ,;ulgarem as respc· 
diva:; aet;õcs dvis, commerciaes c criminaes. 

J{t ~~m HH3. tjuando este assumpto foi trazido· a1) SI)ÍIJ 
. desta Com missão,· assim se· manifestava. o nosso illustre corn
panlleiro Sr. .M~!lo Franco, no pal'ecer que elaborou a rcti
pcilo: 

~\ solucão será. nAo a de con:(erir aos Conll;rc~~u:; 
r.!;lad\lac:;; a competencia para legislar amplamcnt~ 
:-~obt•c es:la materia. mas sim 11 de rcconhecer-lhe.i l.l 
uompetencia para, si o julgarem conveniente, dar a seus 
corpo:; d~ policia a fcic;:ão militar, de modo a lhes se-
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rem applicavcís as leis penaes <ia União sobre o Exer
cito, ficando concedido aos militares desses corpos fóro 
especial para os delictos funccionaes ou i5Ura.mente 
militares. 

· Está bem visto que esse fôro especial nos Estados 
deve constituir-se _das· duas instancias constítucionaes, 
de que falia o § 1 • do art. 77 da Constituição Federal, 
podendo ser conferi<ias as funccões de tribunal militar 
de 2• instancia ao tribunal judiciario superior dos mes
mos Estados, como o fez a lei n .. 59, de 5 de dezembro 
de Hl07, do Estado do Paraná. , 

Em conclusão: sou de parecer que, ~i urna lei ge..: 
ral do Congresso Nacional estender aos corpos de po
licia organizados militarmente nos Estados, corpos es
tes que o art. 32 da lei de reorganização do Exercito 
considerou au;r:ilio:res das torças de 3 linlw., a appli
cação das leis e regulamentos militares da União, as 
leis estaduae-s que decretarem ú processo de tal appli
cação não poderão ser arguidas de inconstitucionali
dade.» 

E o Sup-remo 'l'ribuna1 l!:ed-eraL b i:1terprele maximo Lia 
nossa Constituü}ão, por mais de uma v~z exáminando a ler 
11. :3.55!, cujo art. 2G· é igu.al ao da proposicão do Senado, 
jamais fulminou de inconstitueiona:l aqueEe artigo. 

Um dos seus ultimas accórdãos é .je n. 5.769, uitado já 
ue.ste parecer e nelle se diz : 

((Consideran<lo que conforme o. que · estatue o ar
tigo 34 § 30 da ·constituição compete ao Coa,"l'esso da 
União ta.mbem privativamente organizar a. policia. do 
DiS!tricto Federal, c portanto o processo e julgamento 
de seus offfeiaes; 

{:omiderando que de conformidade com o díspo~L~ 
no art. 34, n. 23 da citada Constituição, compete aos 
Estados legislar sobre o processo; e portanto BOI;rc ü 
:Processo de seus officdaes da Poli<:ía; 

Considerando que pelo -art. 63 da mesma C(:u~ti
tuição compete aos Esta-dos fazer as suas leio;:, re~pci
tados os. principias constHucional's da União~-

" Ainda no recente Codigo de Organização ,judiciari:.l. D _pro-
cesso militar, examinado pela Comrnissão, e qne baixou eont 
n :lecrl'to n. 1.450. C!f! 30 de outut:>ro pr~:o.:m1 find·l ficou es
tabelecido (art. 9°) que· o Supremo Tribunal continuará a 
j'.llgar as caUsas oriundas da. BriS'ada. Policial do Distrioto 
Federal.>. 

Nesse Codigo. acceito pela. Commissão, não se dá com
p~t~ncia .aos orgâos alli creados para pro~os::;ar os crimes 
!!li!ttares praticados pelos officiaes ~ pracM du Brigad!l Po-
hctal (hoje policia militar). · 

. Continuarão a ser observadas as !oi!! ~ resulamcn',n" 
.CXlstcntes·, co!npctindo tão sómenlc ao Supremo Tribunal 
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· Í.iilitar; julgar sem duvida os .recUrsos d~ causas oriundas da 
Brigada Policial, funccionando elle por tanto, tão sómenle, 
cpmo juizO de segunda instancia. ·. ·'· 

Si, portanto, se réconhece que o Congres-so Nacional, póc~;: 
mandar que os officiaes e pral}i!.6 das policias mili.tari;-.adas 
da União :&e.i am processadas em foro differe.nte -do estab\dc
cido para as Jorças do Exercito e da Marinha propriamente, 
mandi a. logica que se x·econheca que as policias milit.ariza
das dós Estados possam tambem ter outro fõro que não o 
estabelecido no Codigo d& Organização Judiciaria que baixou 
com 0: decreto de outub1:o ·ultimo. 

-
Deante das considerações feitas, a Commissão de Consli . 

tuição e ·Justiça vê-se na contingencia de offerecer ao pro
jecto do Senado e data venia des.ta alta corporação a. seguiula 
emenda 6Ubstitutiva: ·· · · 

A.rt . 1. • Os o(ficiae;; e praças das policias ini!itar izaJas 
da lJnião ou dos Estados que. de accôrdo com a leg-islação vi
gente · constituirem . força~ aUxiliares do. Exer~ito Nacional, 
quando praticarem qualquer crime milit a1· dos previstos· no 
C()(ligo Penal Militar, Lerão fôro e-special, no,s termos do ar-
tigo 77 da Conslituição Federal. . . 

§ ~. • Os officiaes c. praças das policia:s militariza<las da 
União, serã9 em caso.s. taes proéessados e julgados: em pl'i~ 
meir a: instancia pot um conselho sobre cuja organização pro
verão as .leis e regulamentos respectivos, e em g-ráo de re
curso pelo. Supremo Tribunal' Militar. 

§ 2. o . Os officiaes e pracas das policia-s mlliLa.ri.l.ad::ts do.; 
Estados serão processados e julgaà~s nos termos e na. coufor~ 
midade das. leis eetaduaes respectivas. · 

.\rt. 2. • Revogam-:; e as dispostcões em conLrario. 
Sala das sesSÕes, 2 . de dezembro de 1 '920. - Cunha Jf,r

chaM. Presidente ~ - l'erissimo de .~tello, Relator. - Deo
dato Maia. -- Arnolto Azevedo . ..:... Gomercindo RibcLS . - J.i'
lindo Leoni. 

PrudentJe de il!orae&. - Vencido. Nego o rneu vo~o, quer 
ao project.o do Senado, quer ao subsLi~ulivo ao mesmo ~_~ rrc
·recido pela maioria dessa Commissiio. 

· Aiquelle. que consta de dous artigos, não conLado o qu ~: 
. .revoga as . dispos.içõe.~ erri contrario, no $eU segu,ndo arLi~;o, 

apenas, reproduz,. .palavra por palavra, o dispositivo do n~
tigo zo da lei n. 3.351, cie 3 de outubru do ·1917, c. no pri 
meiro, modifica o arL. i" desta, fazendo-lho uma ampliw;.;·w 
e uma restrie~ão. 

Diz o art. t• ,da: lei: «Os deU~Jtos 1>-Mpriamente miliwcs. 
quandc prniicados ·por officiaes ou pra~;a;; das policias •mililn
rizadas da União ou dos Estados. S<'~ão punidos .coro as penas 
coromina<ias na lei militan. Dispõe o art. i• ·do pro,i cel~: 
.<.Q$ d_elic!os prev~!os nç•_ Codigo J?e-nal Militar, quando prau ... 
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· éados -por officíaes e praças das policias militarizadas da 
Un:ião ou dos Estados, que, de acc;Ordo com a legislação vi
g-ente, .. estiverem incm·pora.das co-mo reseMJas do Exercito Na
ciMtlll, serão punidos com as penas comminadas no mesmo 
Codigo». 

Como se ''ê, a lel manda applicar aos officiaes·. e praças 
(ias policias militarb:arlas da União e dos Estados, o Codigo 
:Penal Militar, sómcnte nos delictos pro.priamente m.Uitares. e 
o projecto lhes mandà appli~ar em todos os delictos previstos 
nesse Codigo, que cogita não só dos erimes pMpriatmente mi
litares, como dos imzwopriamente militares, pois que é em 
~rande parte uma reproduccão do Codigo Penal commum. 
:\hi está a ampliação a que alludi : 

A resf.ricção consiste em que a lei falia nas policúu mi
litariuulas da União e dos Estadgs, ao passo -que o projecto 
acnresqenta, --~qne estiverem incorporadas como rese-rvas . do 
Exercitei Naci6nal">. · · ' -

0. segundo :J.rl.igo rlo ··p.rojecf.o é. portanto. absolutamente 
inutil. por ser reproduccão de um dispositivo de lei vigente, 
e o primeirQ é inconvt:lniente. porque su.ieita os officiaes e 
praças das ']Jolicias militari:r.adas ao Codigo Penal Militar, 
mer;mo no~ delictos impropriamente militares. embora só nos 
Ca~o;; de estarem CSSa!' polic.ias inJJ01'POTarJm CC'mO reservas 
i!o E:r:ercfto Nacional. ·'t' 

Bem andou. por conseguinte, a Commissão, negando-lhe 
(; seu apoio; e- si a is3o se houvesse limitado, propoi;Jdo a re
,ieição do projccto <lo Senado. eu tnria subscri'J)-to o !'leu pa
recer. Mas. entP.ndeu a Commissão f[Ue devia, aproveitando a 
opp.nrhmidade, offereccr..clhe o seguinte substitutivo: 

4Art. L • O!: officiae.s P. prar,as das policias mili
tari.zadas da União ou dos F.st.ados que, de acr-órdo com 
a legjslncão vigente. consti Lti irem forcas au:\':iliares do 
E:ter.cito Nacional. quando pratir.arem qualquer erime 
militar dos J)revistcs no Codigo Penal Militar. f.erão 
fóro e..C$per.ial, nos termO$ do art. 77 da Constituicão 
Fnderal. 

~ i . • Os officiaes e praças da3 policias militariza
das da União. serão, em casos taes. prooessados e jul
.~ndos em primeira instaooin por um r.onselho. sobre 
r.u.ia or~ni:>:acúo J)roverão as leis ~ regulamAnf.os res
PMt~vos. c llm gráo de recnrso pelo Supremo Tribuna' 
Militar. - · -

~ 2. • Os oJriciaes ~ praças da·s policial! milit.arizn
·d:l~ {los Estados. serão proGessados E1 julgados nos ter
mM r na ronformida-de dn. lP.i estaduaes~. 

~,.. qup, tli:r. re!'peit.o á pÕlicia milit.:triza.da· da União, ou 
mP.lhor. r.. Pnlicin: Militar do Di~t.'ri~to Federal. o substitutivo 
•'. t.5o in11til-.e inconvf'nicntf'. quanto I) projP.cto do Senado: 
;·eot1l.e. St>m nltP.ração. nm dispositivo de lei yjgente, e alt.t>ra 
oul!'c, para peor, fazendo, a. mesma. ampliação já apontada 
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no projec.to, e eontendo, como este, a mesma res~ricl}íW, ou 
re~trieção equivalente. . . 

Bastava. isso para eu lhe não poder dar o meu voto . l\las 
o substitutivo vae al~m: dispõe sobre as tpoHcia.s dos Estado~ 
o mesmo que o projecto do Sena-do, mandallldo lbes applicar 
mais _amplamente o Codigo Penal Militar e não sómente nos 
oelictos propriamen.te militares, como agora, na coillformidade 
da ·lei 3.351., ,de 3 ode qutubro d,e 19'17, e determina que os om
·:'Jaes e praças dessas policiqas militarizaàas, quando con;:;ti
tuirern forças :~.uxiliares do Exercito Nacional, tenham- um 
fôro especial, creado e organizado por lei's esta<luaes, que 
t·egularão tambem o respectivo processo- nessa .iusti~:.a. de r.x
cepcão. 

Não me conformo .:!Om semelhante multiplicidade de ,iu~
tiças militares, como não me conformo com a ~xtensão d::t jus
tiça militar de verd:lde t~s policias militnrizadas dos Eslados 
e nem mesmo <'t da União. 

No parecer sobre o actual Codigo de Organização .Juui
c~iarja. e Processo :MHltnr, tiYr. ·opportunidade dn ~s~rrvrr o 
::eguinte: · 

«Ainda com rel:l~ão no Sup!.'{'ffiO Tribuna! Militar. 
ha a nota\l-- que o art. 9g das Disposiçõ.~s transito't'ÜlS 
determina que elle continuará a jnlf_far as eausas oriun
das da Brigada Policial do Districto Federal. Perma
n~erá, assim, esse tribunal investido nas . func~ões da 
Côrte de Appellação, ou juizo .de segunda instancia, de 
uma justiça especialissima, creada sem autorização 
constitucional, qual a que tem a Brigad!l Policial. hoje 

Policia Militar do Districto Federal, conforme a chris
mou ó recente decreto n. 14.508, çe 1 d~st~ mez, que 
reorganizou essa eorporação. 

• Na opinião do Relator,. traduziih. ern palavras pro-
feridas perante :-. Camara e já :-!.cima transcriptas -
~o fõro especial creada pe-la Cnm-tltuiç.ão. não deve 
ser ampliado, ·como tem sido, á For•}::l. Policial. ~~lvo 
caso..-de guerr~. Ainda hoje o· seu ponto de vist[! ou 
modo de pensar é o mesmo. A justi~-l de excepçã•\ para 
os propriamente militares, é, como mo~trou. um mal 
necessario, entre nós est:l.belecido p~lo arL :n ola 
Constituição. O ~de:ü seria uma sti justiça. um furo 
unicc para todos os cidadãos, p3.r:J. civis c para mili
tares. «Não 6 mücamente em norrw da justiça - disse 
Messimy, no Lrecho já acima cita.iQ. do seu notav('l l'P.
latorio - rn:ts tambem ;:m nome da proprio Exr.rcito, 

que todos os republicanos. animados da um pat.:-ioU~mo 
clarividente, querem -supprirnir os tribunae:s mi!Harr.~ 
P.m t.empo. de paz.> 

l\las, si é um mal, por qtu~ amp!ial-o? Por quf• rs
tendci· a justi!:-a militat· á Fort;:a Polieial do Distrir.to? 

/ 
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Isso parece desacertado. li;o emtru'llo é cou:m já 
feita por leis anteriores e. o Codig::J rl~ Ot·gaÍlizoção .lu
didaria e Processo l\filita1', apenas. manteve. 

E note~sc que a e:xtra,·agancia ainda é maim' rlo 
quP p6de, :'i primeir:~. vista. parecer. Só em parte fic:t 
u Policia l\lilito::~ do Distrido Fedêra.l sujeita ao fl!ro 

l)l'OPl'iamente militar; si na part.e relativa: a recursa~. 
i.~to é, na segunda ins!ancin, 'PO!\Itle essa coporaoão tem 
nma justica sua, oríg<ina.lissima, cr!ea.da á reir;ão da 
;jusf.!ca militar, anterior á do Cocligo novo com con
selhos de investiga~ão e de guerr'a, compostos de offi
eia~s da propria policia e com auctitor especial com 
funcçõcs permanentes,:'! 

Quem assim pensa c assim 'tem se manifestado, não podia 
absolutamente dar o seu voto ao substitutivo da Commissão. 
oue além de manter a. Policia Militar do Districto Federal, no 
{ocimte á JUStiça criminal. na mesma situação anormal em 
(JUO so encontra, detcrmlnu, contrariando a Constituição da 
Republicn. que cada Estado, (JUe tiver polícia militarizadn. 
constituindo forças auxiliares do Exercito Nacional, orga.niz.~ 
uma justiça militar e!õpec.ial, para processar c julgar os offi
(,iae-::1 (\ prn~as dess~ ·policin, a.pplicando-LM~ o Oodigo Penal 
·Milit.!U'; IWs delictos militares, segun(lo a;:; lei~ . de procr.!:l~·• 
que decretar. 

I..:' ·preciso não esquecer. porém. qué o furo espcr.ial qne 
a Co-nsW.uição dCLQ!.-:Lnina para os mi!ilare~ de terra e mar. 
isln é, para ós ão Exere.Ho c da !\l'm!lda, nos dcliclos militares, 
tP.m uma composição estabelecida. pela propria Constiluir.ão, 
C1Ue rli.;:pi)~ no n:Pt. 77, § t•: «E~ te fõ.t·o eorr.por-sr-ha de· ·mn 
:iup?•ertto Tl'ibunol Militar, cujos membros serão vilaliciD;:. r. 
(.los ,:mw?lhos necessarios para a formação da culpa r!1 jnlga
meliLo (los crimes:q. 

Isso basta para mostrar que o fôro especial de qnc co
gita a ConsWui!)ão r: um e unico. ~om duas jnstancias: uma 
1'orrr;aãa pelos .s:r.onselhos nec~sswrios pa,ra. a formaoão da 
cmtpa c julgamento do~ crimes:~>', o a· outra por um .tribunal 
snperíor, um unico. o Supremo Tribunal Militar, ct1,jos !hl'.ffi
bt·os são vitalicios. 

· l\las. si a!:>sim é, eomo se anlorizat·. por uma lei,! (]üe cnd:.l 
E~tado organiza urria ,ju·stiç:a. milit:w para o procrsso c .inl
gamen~to dos officiaes e. prac;;as da!:~ respectivas forças de po
licia. ou para as sua.;; polícias militarizadas·?! 

De que modo serli.o organizadas rS'sa!' ,iusliças milil.uri'~ 
e~tadunes? Do mesmo modo pelo qual se organiza 3· .iust.i(.'n 
militar fe.deral ·? ·Com os conselhos ncccssar·ios para a forma
c:ão àa rnlpa e julgamcnf.o dos e1rimes e con.: um Supremo Tri-
lmna-1 Militar, cujQ's membros ;;erão vi',~alicios'? Cbcgarinmo..; 
·:w a.hHtrclo de termos. al1!m do unico Supremo Tdhuna! 1\li
lil:l!l', eu.ia creaf'\uo a Conlltituir..ão determinon, mais vinte Su
nrr.mos Tribunãcs Militnrr~. ('f)ffi ,jui?:es YitlalicliM. r.rf'nrlo~ w~-
iM E~tnflos! · 
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Mal'!, isso é ma.uifesta. e 'flagranteníente inconstitucional 
A Constituição· s6 determina. e permitte a ereação de um Ru~ 
premo Tr.i}?unal Militar . e não de vinte e uru Supremos Tri
bunaes M;htar-es, par:a gue cada Estado teriha o seu. Tal cir
cumst_an~l~ vem · sahent;a.r que é .absolutamente contraria ;í 
Const1tu1çao da 1\.epubhca a dualidade na justica militar a 
c?existencia de uma justiç~ militar ·federal e de justiças Ú.-i
lltares locaes, regionaes ou estaduaes. 

Os officiaes e pra.oas das policias militarizadts dos Esta
do.s.- argumenta-se .- J?Odem ~.er íôro eJs~e.cial, nos de!ieto~ 
m1htares, porque comtttuem {orcas auriltares do Exercito 
Naciorw_l,. nos ~termos da lei n. 3.216; de 3 de janeiro .de 19-t7. 

:i'.Ia.s, si é essa a razão; se podem tet' fõro especial, por fa-
2erem pat:ie das for~as de terra, o que ponho em duvida, ·n~:ssr> 
casb deveriam. ficar sujeitos ao mesmo fôro es~~ial e unico, . 
cuja creacão foi determinada pelo-art. 77 da Constituicão, 
para os .milHares de te1rra e mar, e .não a Uiri fôro locar" ou 
regional organizado pelos Estados. 

A justiça militar é hoje exercida por conselhos ae justi~a 
militar. nas respectivas circumscripçõe~, e pe-lo Sup~err.:o Tri- . 
buna.t- Militar, l'!m todo o 1Jaiz (decreto n. :14.450, de 1920). 

Quer-se do.r fõro espt:>cial. nos delictos militares. aos 
officiat"!'s e p-raças das policüis militwrizada.s dos Estados por
que ellas constit.uem forcas àuxitiares do Exercito Nacional? · 
l\fande-se· então· _que esses oíficin.es e praças sejam processa
dos pela justiça militar, a mesma que p~rocessa e julga os Qffi
ciaes e pracas desse Exercito Nacional, a unica que existe_ e ~~ 
permittida pela ConstituiçãO. . · 

Ht•putando, como reputo, manife~tament.e inconstitucio~ 
na! o substitutivo adoptado pela Cominissão,· neg-o-lhe o mfln 
voto.~ 

PflO.TECTO !'\. 568. DE 1920 

O C:ongres~o Nacional-decreta: 
Art. t.• Os <lelietos. previstos no Codigo Penal 1\fililm'. 

quando praticados por officiaes .. ou p,rtt:.as das po.licias miti
tarizadas da União ou dos Estados que-, de aec&-do com a lP
::üslat;.ão vit;t\nte. esltiv~reu,· incorporada!'; ~:.omo re'servM do 
ExArcit.o Naciona.J, !lerão punidM com a!" pl'nas comminad:\S 
no mesmo codigo, 

Art. 2.• Nos crirriA6 ele a11e tratn o Mti~o n.nteced~ntf', 
os officiae;; e oracas da policia milí;!.ari:r.ada da. União ~erão 
f:fi'OQe:>saàos e jul,~rado::;. l."ffi primeira instaMía. por um ~on
~elho sobro cu,ia (l(rp-ani7.a~ão provl'rãn as l~is e rP.~laml'nfn,; 
t•espf?etivo>o f'. úrr,· grão de rl."cnrso, pelo Supremo Tribunnl l\H-
li!n.r. · · · 
. Ar f .• 3." ltcvogam-~c ns disposições r.m r.ontrnrin. 

SPnad(') Federal. 28 de outubro de t 920. - An.tonio F'l'ntl
t•isr.n riP. A:;e7·edo. Vice-Presidente. - ·Ma.nOf>l'df? Ale11car GTd
rtla:rães. j. s~retario. - Pt!dTO dft' Cunha Ped·rosa.. 2• Secre~ 
tario. · · 
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O Sr.· Carlos Maximiliano (pela ordem)) envia ·á Masa a 
scsuinte 

DECLAll:...\ÇÃO DE VOTO 

' · 
Declaro que vot.ei contra a emenda: n . 7. que eleva a~ ta

:o;:a.s postaes_. O g-ravame não foi pedido pelo Executivo, e é 
desrecessariO; porque .da a~p!I'ova~ão do dispositivo que au
tortza a. converter en1 rooeúa papei todo o saldo- da r eceit.n 
ouro sobre a àespeza ouro, r esulta um .çu.pera~·U, de 33 ·mil 
contos, 5egundo os calculoi' rxpnslo,: pPio Relator õa. Rec.P.if a. 
Logo não ma i$ se p recisa dos 3 . 000 cont-os que daria o; au
:.,"1'1lent.o àas taxas postnes. Além Oisso. o Cocreio não de'\'P. ser 
1'onlte de proventos; exerce alta .funccão social. facili tando . n. 
circulaoão d:.l:'l idéa·s, conformr. Mmonstrei na tribuna da Ca
mara. · • ·, ..-r~; ' l 

Votei igualmente contra a P-menda n. 22 da Comm i~Pãn' 
dP. Finanças, out.ro a!ítentado 0ontra a- nossa cultura int~lle
ctual. Autoriza o Govero a t:lat• ~m· aforamento <~~ nm cluh 
de regatas, a.fim de se con$ruir u m stadiu.m de {ootball, n f.eir
reno ha muito destinado. e .o nnico apropriad(l para a ~rcrcão 
do hospit.al indisprnsavel ao ensino das clinir..a·s P-m no;;~a Fa ..... 
culdade ·.cte Medicina. conforme o pro.}ecto ,já elaborn,ln po1' 
profissionaes e appr'Ovttdo p~1ns poderes compef.en tes. · 

Sala d~ sr.s~õPs. 2!l de de1.embro d<' 1920. - Cm·los ,"1fa-
::"imiliano. · · · "' : · 

· O Sr. Octavio Rocha ( ·) (p P-lci rn-tlrm.) -Sr. Prcsi<len.te. 
n meu .con\pamheiro de hancada, Sr. Alvaro Baptista, J)or 
um motivo fortuito. foi obrigado a afa;:;tar-;;e <le.sta Caplt.ai; 

· l'~tá. nes~ moml'nto. em P et:ropoli;;-. do l'lnfi(:l !'6 re~ressar;í. 
á tarde. depOis de einco hora.s. Por esse motivo não com
parece á sessãn rle hn,ie. Fazendo ~'~"ta r.ommunicação á Ca
mara. aproveito. a opporf.nn id:-.dc para declnrnr que. com 
rrualquf'r delibE':ração qufl a bancada rio~rantlPnsn tome neste 
rMi.nto o noss0 c,ompttnheiro, npl"sar de ausente, est.ará de 
piPnissimo · aceõrdo. 

O Sr. Mauricio de Lacerda ( • l - Sr. Presidentl'. smwe
mP.nte-. á guir.a de chroniea fnlladn, nest·~ dia. 1:\m :SeLhlém, 
rodeado do iricc>nso. rJn. m:vrrhn <-' dP. outra~ offnrenda~. "o Di
vino 'Mc>;::t.rn. no :o:P.u rrim11ir•o balbucio. ~nsaiava. em um 
t:~lhar. que sr.ria um hei.in ao espac-o eircumdant.e: o ttrandr~ 
vPrbo da rl'volta. rla resurrpicão. r:l:~ r~'>dempcão P da ()S]'liri.: 
lnalização da vidn. atli 'ln-lão png·fi. E. porque não. gi em (lrns 
lnng:inquas nm pohre 1 :vpo nn '['lovo. p~la fllt'co. <.!e snn. 3lma, 
f•Pia crenca de ~eu P.!'\piriln. lnt:W:l nont.rn n l'Qder. rle Ces:u·. 

·muitos SP.Ç-ulos dl'pois. millcnio~ '[llli'Sados. nós. lw.i". pflbrcc; 

~(·}. Este discurso não foi .revisto pelo orador~' 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/00/2015 10:35 + Pág ina 23 de 96 

' 698 

me:rtaesf sem ::t espiritualização divina (,]aquelle Sêr, temo;; 
de enfrcn1 at· a outros ce~arotc~ da. nossa· democracia ameri-
cana? ' 

'Sr. Presi-dente, ha nada ~m-enos de uns quatro dias que 
uma viol13nt:t crise agita o organismo d:.. Camurn. O Presi
d~nte da Republica teria. de accõrdo eom o Sr. Antonio 
Carlos, malabarista. eximio r-m mntr:ria. poliLica e financeira.. 
e.onccrta<lo o assentado uma emenda. pela qual as duas Casa~ 
.dü Congrc;:.~o lhe ·dc.<:;;em uma medida repula.da ·univet"s3.l
men~c .como inconstitucional, iníqua n pr·t"judicial ao mo-
mento r.conomico brasileiro. · · 

A;; nrgociacões se rst~hclecer::nn em torno dessa emenda. 
O governo de S. Pa.ulo, comn a. bancada paulista, o go

verno. riograndense, como. a bancada riograndense do sul, 
desde logo se declararem contra semelhante alvitre. 

A bancada mineira~ consultado o seu eminente c·hefc, o 
presídent~ .dn Estad{). onviu..:lhe a palavrá. E S. Ex., se
gundo f!stou. hem i'1orto, c não me p6de· ~er contestado - em 
longM d~spacho~ teleg-raphicos esrrotou a sua admira..vel in
t.f'lligeuci::t nm dcmon!'t.rar a inopportnnidade, a inr.onstit.n
cionali'daàe. a violnneia. n, inirtuídade dessP. impost.o. e :mr
nas, na parte final. em qur .n Sr. Soabra põ<', fn!uramcntP. 
em seu cle~pacho - « n.perfado abra!:o l>. S. Ex .. apertando ., 
Gov11rnn llOR c<:cu~ hraço~. rtcela:rou que no caso, entretanto, 
do Governo entender, como in@.lspC'nsaYcl :í ndministrac;ão. 
fo"se apl)rovada. 'SCmelhant.e mcaida. ·l\Iina;; Gernes não po
deria n('gar. como Estad(} consrrvador e, sobrel.udo, governa
m enta.l, cs~;a medida. ·.c,olloc ada nr.<:ses i..t>rmos pM SI. Ex. ll 
Sr. Presidente '-da Repuhlica. 

O Estarlo do Rio de .Janeiro. ~em inror:macõc;:, dirccta!\ 
do seu leader, quP m(' ouve, nl'!m do Sl'll .PrC>;.;idente, srgurid•) 
nw pn.rece. teria ::\doplndo o ponl o de vista. mineiro. 

Quer dizf!r, portanto, qui' da parte do,-. que proflign.m 
abcrlamcutc a medida, como dn. pa~·te do;; que discretarnentC> 

·a apoiam. existe .uma repulsa geral á. mesma. 
Si a Uniíio ·::-e arroga, pela emenda, o direito de arrecadnr 

o ;mesmo impo!lto, d~ duas uma: ou a inaonstilucionalida:dc 
versará daqui por rlia.nte sobre o imposto arrecadado pelo~ 
Estado!". e o.s desfa-lcará· í'~sa ran.da. ou a. incons~itucionalidadr 
vrr!'lnrá sobre o pro'Qri'o imposto vot.ad() parà a União. perma
nrcr.ndo o dos Estados. Como. porlaulo. na fanw~>a «varia)) 
(jn Jo~·nal do Crnnmcrcio o Sr _- J>J•esidente da -Rcpublica. mn:<
carado de Victor Vianna da imprensa. rAclnma dos E~tadn:
o ~ac.rificio. em primeiro lognr. de sua rPnda, e. mll se·g-unrl-o 
logar, da sua consciencia, <leclarando que tinham at.é entã~> 
arrecadado inconsLitucionalmentc um ~mpo:::to entre o pov.o. 
n. produccão e os produclo~ nacionacs? Esse ponto principal ~· 
precí~o CIU(' se ~aliente. As bancadas que vão approva.r n 
imposto de viação. convidadas pelo Sr. Antonio Carlos. n 
novr.l const.ltur..ionnlista l'IWI'Ia.clo .. na tribuna. ou a.ppr.ovam n 
impo!'to rle viação rar:~. a. Uniãa nu o rcpt>ovam. ~i o rr
provnr"m por inr.nn,:titncional. mantêm ínc!ir&·tamenfn n 
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imposto jii arrecadado pelof1 E~ía.dos. F:>i. ~ntr~tan.l<'l, o ap
pt'ovarom, c-omo constit.ucicmal, rí'provnm {I nt.r:; então arreca
dado pelos Estados c incidem no seguinte: em primeiro to
s·ar, na cessão immP.diata da :trrccadaC}ão esta<lua.l: em s.~
gundo logar. na re~titui~ão intrgral dos impol'to;; a! r• ('nt.ão 
arrecadado~ pelos Estados. · 

Pergunto se .o Estado de Minas, o do Rio de Janeiro, o de São 
Paalo, o de Pernam bnco, o do· Rio Grande do Sul, c outros, ost.lo em 
condições financeiras de fazer esta. rcstituiçã.o ? 

Si a. União o reclama, como remeilio financeiro, 'os Estados que 
respondam se estão em condições de a.ttender taos reclamos. 

Si votarem agora. C'lse imposto o resultado será que o imposto 
estadual até então arrecadado, uma vez considerndo ioconstituciooal, 
o da. Uniti.o será., ipso facto, reprovado pela nossa judicatura, e os Es
tados seril.o obrigados a L"eStituir as ímportancias dü cuja arrccadar;ão 
se teem apropriado. · 

St•. Presidente, os argumentos contro o imposto foram de tre.~ 
ordens: :1. 0 , elle é inconstituciónal; 2", é anti-economico; 3°, está, at(l 
errado em materia de scieocia de finanças, porque, pela. emeuda do 

· Sr. Antonio Carlos, o blandicio~o Relator da RecP.íta., elle é nhamad~> 
de •<taxa de Viil.çã.o». 

Confesso qne, em ma.teria de economia politica, estou um pouco 
mais ignorante do quo o Sr. Antonio Carlos; mas um pouco menos 
n.trazado do que S. Ex. . 

Em quanto o nota.vel financi:-ta. mineiro lê. autore.-; ma.i~ ou meno.-; 
relegados á. sagun~n. plana pelo crise economica a.ctual, i guiza de 
quem :.tinda. citasse Paschoat de lfello Freire em DireitO Civil, q\]ero 
ou Citar o Sr. Cincinato Braga, contra. o Sr. Antonio Carlos. 

O distincto representante do S. Paulo. patnntou mnitQ bem onde 
está o erro do imposto. . .. 

Na realidade, o Sr. Rela.to1· fala em ccta:ca de ?liaçii.o, rer.ahlndo 
sobre mercadorias;,) etc.; mas corno essa supposta taxa uã.9 é por
centual, ném graduada de a.ccordo com a distancia, com o valor da. 
mercadoria.. com as condiçócs do transporte, o qne acontece é que 
se rftduz a um simples impo~to fixo. Gom este caracter, conforme 
e:x.poz o St·. Sampaio Corrêa, crtla. differcnças, dcsigllaldadc:->, dispa
ridades, ve1•bí gratia, eotrc a produ ação de Minn.es Gel':tes ·e a dn 
S. Paulo, para falar sómentc nc.•,ses dois Est:ldo~. cuja. unifLO 11xtre
mos.1. até agora t:lnto se commovc ... 

A sac-,c."t de cai"&., pagando dcter·mína.da. import;m(lia. om tcrritoriu 
paulista., pa.gai.'á. outro na terra mineira., cstabolccendo-sc, nomu ro
;;ultado, uma guerra cntr~ propnctas br•asilciro~, dentro da. propr~ 
fronteira do paiz. 

O .honrado Rclat01·, sem qum·er v~r es..<>.a situaçll.o de f<lcto, passou 
:1.0 :~.spccto legal, constitucional, dcantc d:ls a.ttt•ibuiÇQao; que :L!~un:-: 
con;;titucionalísttt.'l geraram em sr.u c.~pirito obser,·adot•, de cst.ll!tioso 
dos assumptos, e leu o at·t. H. 

Quando foz C.-;&'l Jcitul'a., roi ospoutane:~.mcntc, ll(l~tcs termos : 
nE' vedado aos E.o;tados .•. >>; a convite, accrcscentou : "·.··o á 
União ..• »; e.proseguiu: cr ••• cre:~or impostos do transito pAIO t:erri
torio de um Estado, ?u pnssa.gem do um Est:tdo para. outro .. ," 
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Como se sábe, o dispositivo assim se completa. : t<sobre pl'oductos 

de outros Estados da RepubliCQ. ou estrangeiros, bem assim sobre o~ 
vehicu1os de terra e agua. que os transportarem.;, 

O honrado Depu.tado por Minas Geru.es não attentou bem· níl. le
tra desse dispositivo, pot·quanlo «crear imposto5 de transito pelo ter
ritorio de um Estado ou nit passagem de um Estado pa.ra outro», fica. 
vedade, pelo art. H, tanto a.o proprio Estado como á. União, pois o 
a.rtigo, onde se contém a prohibiçtLo, é que rege o numero onde S\~ 
encontra esta esp(!cifica.ção. , · · 

:lfais aindâ.: A inhibição de tt·ibutar se applica, com relação aos 
Estados e tambem á Uniã.o. ao caso dos productos que transitam pot· 
um Estado, ou que pas~am de um pat'a outt•o,-sejam elles naeionaes 
ou estrangeiros. · 

Quer dizer: O impedimento é capital, absoluto. a.lcanc;a. os vro
ductos, de qualquer natureza, que transitem de fóra para. dentro, d~ 
dentro para fóra, ou que se circuliiScrevam a uma sitnplcs circul:J.Çii.o 
local ent1·e dous ou mais Est aJos. 

. E ainda. accrescentlt o texto, para maio;r clareza, o . caso dos vc
hJCulos que transportuem esses artigos; isto é, fica vedadolança!· 
rlirectamente o tributo sobre a mercadoria. de um Estado que passn. 
para. outro ou para outros Estados, sobre a mercadoria. estrangeir;1. 
que passa. pelos EstadGs, e até- para evitar o sophism<J, de se esta
belecer o onus sob fórma. índirt>cta -sobre os meios de tt·ansportc 
eos generos. . 

Agora, vejamos: ahi se prohibe ás cil·cunlscripções federa~ivàS
primeira hypothese- a instituiÇãQ de impostos inter-estaduaes; e
segunda hYl)otbese - se veda. o estabelecimento do imposto pot parte 
da Uniilo, subot•dinada. esta prohlbiçãa á mesma igualdade de termos, 
:1. mesma fórma. gramm;:.tical da primeira. · · 

Yem ~Sr. Antanio:Carlos e declara:· (<Não; a probibição é aos 
Estados, porque o Stlpremo Tribunal até agora proferiu julgados ape· 
nas sobre os impostos inter-estaduaes ... » · 
. A razão é muito simples: o. Supremo Tribuna.i, até agora, só 
te,·e de julgar do ca.so de mercadorias taxadas pelos Estados na pu~-

, sagem por suas fronteiras, pois nunca a União, em. face de un1 teKtu 
tão claro como esse, se aventurou a tribntat• tam.bem. essas merc;•· 
darias. · . 

Os proprios Estados sophimaram com o pretexto de que se tra
tava de taxa de exportáç&o, de sabida,. e nã.o de transito: a merca
doria vinha. de·outro, passava por seo terdtorio, tinha de sahit•, c 
então pa.<?ava o imposto, como de exportação. · 

O Sa. CARLos·PENNAFIEL- On de expediente, para fins i estath~-
ti~os. · 

O SR. MAmucro nE LAcERDA- Sim; consideravam tambem im· 
posto de expediente, usavam de qualquet' outr~ sephisma. mas n~nc·.:, 
se abalançaram a a.ffirma.t· que .era de tr;1.nsrto. Yedado t:.txatmt
mente pelo ar~. H. De.s's'arte, o que o Suprai!}O Tribunal te\' e de 
julgar, é declarou inconstitucional, n:to foi a applieação do a.t·t. H 
em sentido contrario ao alli determinádo: foi a deforma.çito do at·tigo 
por esses expedientes dos Estados. · · 

Agora, o Sr. Antonio Carlos àecla.ra. que o ~upremo dirimi~ a 
~ questao a respeito dos Esta.dos, e rião do. União: m:~.s, como d1go, 
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·nunca dirimiu precisamente porque a Uniao jamais se aventurou <L 
~dhuta~, n~ fórma impedida. pelo al't. ii, os productos em .circula.çfl.o 
no terrLtOl'lO dos Estados, como estes tambem nao se ammaram ;l, 
fa.zel-o. 

No momento actual, o Sr. Autollio Ca.dos pretende que "· Uniiio 
raça. o que os J?stados não fizet•am sob essa · foL"ma, e, ainda. nio o 
fazendo assim, o Supremo Nprovou; pt·etende que o Pode1· fedem.! 
lance, escancaradamente, o imposto de ~t·a.n~ito 5obt•e as mercadodns, 
e assigna,Ja. que não lla. ma.l em pt•ocedct· por ess1~ maneira., pot•qtte, 
si fót' inconstitucional, o Tribunal det-rubará ! 

·SenhoL·es; proceeet· com esse criterio ~eria, paova. de inconscionci;L 
do Legislativo. 

Si esta. Cama.ra, pa.rce!la. ·do Legislativo. que melhot· do quo 
ninguem deve ·conhecer a Constituição, dat·a nã.o a contra.l'ia.r no qul.l 
delibera, vae decretat· cantl'a a letra. diL mesm~ Constituiç-lo, alle
gando que o Poder Judiciario poderá. t·emediaL', coroette um cl'imc; 
porque o crime de dect·etat· contl'a a Constituição, como de violal-a. 
pelos fa.ctos ou pelas pt'apda.s leis, ê um só, em todu. a sua. caraot~l'i
xaçã.o. E o Congt·esso, poder irresponsavel. vae se valct· de~sa. it·t·e;;
ponsabilidade · pa.rv. adaptar utn <fupositivo contra: a Constituição, 
um artigo de leL que violo,, inft·iuge e supplautu. direitos, n ... cspe
l'auça. de que o Judiciario fa.~a a devida. correcção ! 

A enOL'midade, a monstruosidade, salta aos olllos de qualquer 
pl'Ofissiona.l de direito que aqui me ouça. 

· Si ea, conscientemeute, violo o direito, aUegando que espero que 
o TL'ibunal o venha restaurar, nem por i~o deixo de estar sujeito, 
quando essa restam:ação si vet·\fica, a mult<t, a penalidade ; ao. pas:;o 
quo o L.egislati.vo, assim, agittdo, está certo de que nã.o tem multa., 
ltãO tem penalidade, é irrespOD~a.vel ; e sob a capa. dessa. irrespom;;l
biüda.de é que o Sr. Antonio Cal'los nos convida a transgL·edir a. 
r.on.stituiç~o, a golpear: os te:dos tegae'2., a. esma.gar o direito, ;l 

•!UEJ.brai: os layos federativos, subordina.ndo-no5, depois a. que o Su
JH'emo Tribunal diga que o Congresso é uma corja de levianos; pelo 
menos, votando. disposições :;abidamente inconstituciOiltt.e:;, ·só p:tl'a 
ilar tra.tt•a.ba.lllo a.o Jndiciario ! . 

Ora, ~i a. leJ. é inwu::;titucional, e si se tra.ta. da ar[·eca.dação de 
um illlposto in~eus:~,vel, pon1ue n:W pellsar em outro que substitu<L 
muito mais cla.t·amente ? Toda administração tem., curialmenta, os..;c 
cuidado: si um dado imposto arrecadado, ou :~. arrecadar póde sor
fl'et· a. eíva de incoustitucional, o contribuinte, valendo-se dessa. eiva, 
fm·ta-se a essa pagameuto, e,;se irupo3to começa. a :>el.' inconvenientll 
pela. sua inccl'te~:a. Como a c~tima.tiva tem que se~· certa e fixa, por· 
que cet·ta·e fixa. é a despeza, esse imposto incerto o ttã.o fixado é nm 
imposto a. a.bandonat•. Vamo> cuid:Lr do Otltl"O que o substitua. 

Foi nestas condiçttes que a bancada de S. Pa.nlo e a bancada do 
Hio Gt•ande do Sul lem))mram ao honrado Pl"esidente da Republica. 
[cu chamo de honrado a.o Presidente da Republica, .-egimentalmente, 
como nas feiras se chama em get·al, ao pnblico do eespeitw;el, pm· 
mais lega.lhé ·que seja) -: lembl'at·"'m .ao bom·ad? Presid~a~e ~a Re
publica umu. solução: em lagar do 101posto destgual e 1mquo, ama 
ta.xa vatia.vel, proporcional ao valor, â. distancia. e ao volume da mer-, 
2ador11 tra.nspor.ta.da. · 
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O Governo va.scillou. porque, nesse C:J.So, seodo ta.x<t. só podet·ia 
ser cobrada nas suas companhias e não nas pat'ticulat·es; a.o passo 
que o imposto poderia ser çobrado em tod:~.s. Mas ter-se-ia uma re
sposta mui'\o cabal. E' que, si o Governo. tiveSse umà ta.xa, cobraria 
certa. nas suas companhias; agora., tendo um imposto, não o poderia 
c o.brar no dia em que fosse elle jalga.do inconstitucional, nem nas suas 
companhias, nem nas particulares. 

. De SOI'te que o Sr. Antonio Carlos, que é prererivel para. fazer <L 
J·ecc>ita, implantou neSSI} úí-spositivo- ta.xa addicional o al't~go 

, da. lei, do quo impla-ntar no imposto, porque o · Go-vcrnu com 
.o impost.o, isto .poder-a ser privado, na totalidade, e na taxa, 
~ómcrtt.c em parce'llas. Mas o Sx·. Epitaéio <1 um typo conhe
cido de. voluntarioS-O, que· quan-to mais r~ontrat•iado, ·mais irri
~o fica, it'l'Üavd e irítant.e S. J~x. não ouye a nin~uem -
esta I! que é a verdade. NOs não s omos ma i-s\ do que ·uma cs
pecic de colchão do crina, em que S. F~. precisa de -d-eitar. 
Cada um de nós é um fio dessa crina. Banca-da mineTia, ban

_-cada paulista, bancada fluminense, bancada rio-grandense, to
uas essas baucadas do norte, do sul e do centro. - tudo isso 
é .r. recheio do colchã-o de· cs:ina. Cada um àc nós ~~ um f ia1111 
d~sa ~rina. Que importa a·cne quo cu, .pobre fiapo, t.-::;U.•ja· 
aqni a protestar, q·úe saia mP.smo· esse füi.po, si ainúa o col
chão se conserva ·rcclieiado de peUos de crina para nellc ~~ 
reclinar. S. Ex. ? 

Eroquanto h ouver Deputados ingenuos c bancadas comfe
ucradas lia ingenuidade, Tiara. dat• a S. Ex. o direito -de ucitat 
o -seu precioso lombo, a ' fio compi'ido, sobt·c essas bancadas. 
c llc continuará a gozar da paz beatif ica em que tem •!sl.ado . 

Mas, Sr. Presidente, pr·oposta essa ;:oluQão p~las baueada3 
o Sr. Prosidenté da Republica teria ficado, como s•~mpt·c, em 
cslauo estudioso. Quer dizet' que a coma .qu~ ataca o Go
-v?.rno, .quando ellc· tem de ·matar alguma · co usa, ou JWH're•· 
JJcnl.r·o de alguma coisa. é eRtudar . Vac cslw:la•·. 

Alé então, a bancada de- São Pnu1o e a. do Rio Gmnd~ l·h· ~ 
f.inl1am dadó decidido ·apoio, c. cousa inf.eressant.e, - mai:i 
decidi(Jo que-o da banc11da de Minas, porque, quando nasceu 
a candidatura Epitacio, nasceu do ·véto rio-~an'acnse, ampa-
l'adO p~lo v.éto paulist~. · . ~ . . 

E' sabido que ~Imas, · eomo outros Estados, nao estava. 
tão iuclinada ao nome de S. E .x. Foi o ·t.'éto do Jtio Grandr.\ 
do Sul. como .i'oi o ·véto dr~ São Paulo (lU•.! -conduziu o Sr. E pi-
íar:io ;.i presitlencia.. . 

. Agora, o que é curioso é .que n Rio. ~rat:dc, aue contra o 
revi~ionist.a Epi.tacio,. prefercria Q r eVJSIOfil'Sta Ruy; que n 
Bahia, que 1:ontra o inimigo do então chefe da rcac~,;ão lla-
1li:l.Ua preferiria o revisionista. -Ruy, preteriram ambos o Sr .. 
Epitacio. 

Pois b em; o Sr. Epiiacio, á ultima hora, sabendo, corr~o 
sabe que si não fosse o Rio Grande ter vetado a sua ca.ndJ

. daturà e São -Paulo acceito o véto ·do. Rio Gra~de . do Sul, 
.nunca. jámajs, em tempo algum, por ahx af61·a, tena s1do ·prc-
s.iüente dessa j9ça. · 
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. Joga ~- Pa-ulo ~ o .Rio Grande_ n'agua. e fica-se com 
-Mmas e R10 de Janetro, que, corlTormc as conf.ormidades, · es
tavam desconformemente ao lado do honrado Sr. ltuy Bar
bosa. De s~r~e qu~, si ha uma trab.icão; é do Se. Epitado aos 
seus .correhglQnarlOf'., pa~sando-sc de armas c bagagens :()ar~ 
os que o combateram. 

Agora, vamos ao ponto que serve. 
Paul~stas e riograndenses c Deputados pelo Districto ·Fe ... 

deral teriam proposto uma solução á taxa . 
. ·O Sr .. Presidente da Republica. entrctanlo, llC':3iiC meio 

tempo,_ et~1quanto na Camara s_c discutia 0 assumpto dentt·u 
dos pnnCipiOs, sem nenhuma diYergencia. teria tido uma da
q~ell~s celehres comiehões dos politi:queiros, que chamarei a · 
lw;hen·a dos govcJ.•nos. sentimlo qu{) era ncccssaria uma cris!) 
política, .que joá estava fazen!lo falta 110 seu quatricnnio, <.lc~
pacho:> para o JoJ•nal do Cornmercio um jornalista avulso. en
caiTe.gado de desyompõr quem? As baneaila~ de S. PaúJo c 
Rio Grande, porque não lhe davam o apoio ú medida, c ue 
collocar a qr~estão de divergencia ot·çamentaria onde? No t.er
reno politico. A sua inhahilidadc fni extrema. poeque, em
quanto aquelles deus Estados offereciam uma oalJida ú. qucs~ 
i.üu, cl1e r~tava estudando a qucslão, sut·prehendendo esses 
doi~ Esta.do5 com uma nota, desviando-a do tc~reno OJ•ça.mcn
tario para 9 terreno poli.Lico. 

No dia seguinte,. o lául(!~· .da maioria do Governo val' ,;ct 
ouvido em Palacio. Que-r dizer. que todas as esperanças se 
<'onceof.ravam em que « mestl'e Epitacio » e rJ leade1· da maio
ria se entendessem no sentido de quf.l' a quP-stão devia. yollar ao 
l>onto de ·partida, ao ponto propriamente orçamenlarío. A& 
bancadas já deram :;cu voto á medida; as outras a sufft·aga ... 
ram por disciplina politica e o presidente a teria. 

'Ma:o .. não, n l~adm· sahe ·do 'Palacio tão desconccrl.::uJo c 
desacreditado ll3. SUa [eaderança que l'Cnuncía. Que1· cJíZCl' 
(!UI' o Sr. Epitac1o. que mandou :no dia seguinte o Jornalista 
~(; l'ciralar. declaràndo que a <t varia~ niin el'a do !Pa!a1;io.· f,Íl':J", 
da« Yaria » eonscqw:mcia;;. Ve.i::t a Camara. a contradiccão: r:m
qnlmfo o jornalü;ta dizia que a «varia» não era do Palaclo. u 
Presidente dizia que a "vaPia" está conforme .. 

O Jo1'1Wl do Comrwn·cin di?. que o Presidente nada tem 
ü<nn isto c o leaáe1• va<> ao Presidente c. em vez do .Prcsi
·doutc diz,~r « nãl} tenho anda com isso». e o « senlloJ· conlin úa' 
r:umo lcader, o lr:adm· ·renuncia. o Presidente: fecha a qmlot.ã<~. 
11u~e:.t'-Se nâs bancada,.;· .que .podem cabalat· · conh.·a. n ~cu r.x
'·'fldr!J' da maiotia. Quer dizer. ·portanr.n, que a «varia» con
Lit':a <in ).)1:. Ou o Jurnal do Com.m.erclo mentiu ou o· Presi.
dcu tc ~c acova-rdou na :c: varia.:». Isso não tem díl'C·USSão. Pf21''7 
que as conscquendas 1og-icas e .politica>; 'Cla "varia' ahi c.stao ., 

.'\zora ri!'Uois dessa m::~nobra. depois do lcarler Ler rc
túmciiido. 'o ~i·. PresirJr-ni,c da. Réoublica acecditrm l~\·ar dd 
Ycneicla é•s r;:;:urupulo;< do Congresso. 

:E; verdade que o Sr. Aníoriio C:n•los. -com mJuclle me~mo 
tulentp, c!)tn que, em oult>o tempo. achava que o Sr. Bernax:-. 
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des. não estava na allura de.presidir o Estado de Minas e en
trav:i. em uma empreitada. semelhante a essa contra. o Sr. 
Carlos de Campos, contra o nome <lo Sr. ..uthur. Bernardes 
valendo-se de ser uma cspecic de vehiculo do sallísmt> ·ou ~ 
ber·nardismo,~ mas, em ~odo o caso, elle. Antonio Carlos, a-cima 
de tudo, o -::sr. Anton1o Carlos rompe a: crise, mas de que 
modo? . , . 

Si, de um lado S. Paulo, decidido até 'lllasi ao rompirueuto 
para. combat~ a medida. ~· de outro lado, a. politica mi~eira veu1 
votar a. medida, ma.s vem de ferrão, com ·a caoga, o Sr. Antonio 
Carlos, livremeote, declara que ~ preciso vot:a.r a .medida.. 

Elle é ú pae 'da medida e a. mãe é o Sl". Epitacio Pessôa. 
De . SOl'te · que, dessa crise · 'orçamentaria resultou o 

imposto de viação e Mina.s tem de sllstentar o St·. Antonio Carlos, 
porque o Sr. Epitacio quer·; e o Estado do Rio sustenta. o Sr. Antonio 
Ca.•·los; porque Minas ·quer. E no íundo, todo mundo sabe que, o que 
)finas 111enos quet'-é sustentar b Sr. Antonio· Car-los. 

E'cuma causa. logica, ·vi:>ivel,. pa.lpavel. · '· • 
. Pois bem, dessa cousa mpnst1·uosa., desse bar~lbo iutuü·;.~mcintc 
mistut·ado ~.·esultou que o Sr. Epitacio,_ em dado momento, teve de· 
enfrentar ..as correntes da Cama.ra. e então cha.roou o St. Mello Franco. 
O Sr. ~1eUo Franco é hoje uma espacie de curador do S[·. Antonio 
Ca.rlos na política mineira.: o Sr . . Antonio Ca:r:los se agita, e o 
St•. i\lello Fra:nco o conduz. E' a divisa positivista. Emquanto o Sr. An
tonio C&rl~ se prepara para o pulei, a bancada. mineira. mede os 

. decimett•os, os centiJDetros e .até os metros do seu pulo, e quem é o 
medidor de pulo? O St·. Mello Franco. D~ sot·te que, emquanto o 
~k •. Antonio Cat'los é o pae do orçamento, é o pae da emenda., (: o 
uleadet"» do Governo, quem se entende com o Presidente da. Republica 
é o Sr. Mello Franco. Esse terceH-o, que chega ao scenal"io politico, 
dá uma cõr muito inter~ote, muito minéü·a á nossa. questi.\o. 
Emquanto o·Sr. AntO!liO Carlos planta-se dea.nte da .opinião publica 
como o .homem nece5sa.do do Ca.ttete, como o pae da cl'i.;;a e da etneuda., 
Minas não quer sabe L· delle e appella pa.t·a o Sr. Mello Fra.nco. 

- _Nestas condiçõe:;, \'~-se que à1i.nas, ao mesmo tempo que se de
fcude do epitacismo agudo, se defende do antoniocarli.smo aguçado: O 
St·. Mello Franco vae ao pa.lacio e nos traz a 5eguinte noticia: o Pre
sidente ·da. Republica. devido a cert~s pondel'~es achava que (I 

imposto de viaçã.o devia set• retirado. . . · · 
.Immcdia.tamento, a sessão se a.ce)et•a, e a Camal"a \·ae ~·oti"r :lu 

imposto de via.ça.o contt"<lria!llente. i'.fas, nesse meio tempo, o St•. An
tonio Carios, ~apientemente, reconhecendo a volubilidade pl·esiden
cial~ acbou que o tal recado do St·. i"llello Ft·anco podia tee sido mal 
da.do, e requereu a inversão da vota.çãô das emerida.s. 

E como o Sr. Mello ~·t'anco nã.o tinha chegado :í. Ca.mara com a 
noticia, gregas e tt·oyanos concordaram eur adia.t· a. vota~o pa.ra que 
as.:1egociaÇOe3 proseguissem. . - . 

. · Mas, quan.do as uegocia.çõss proseguiam o o Sr. Antonio Cado:; 
discutia corn .calot· desusado a quest'lo de inQamma.veis e corrosivos, o 
Sr. Mello Franco, novamente ch<!'ma.do ao Cattete, ~olta com out1:a 
ord~ de q~a emenda dena. ·passar I O PreSldente.enteudi~ 
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que tendo sido a questão collocada no terrenú politico, nã.o lhe pareci<!. 
bem l'ecuar. · · 

Ora. vamos examinar, já que a questão e~tá aiuda neste pé, qüal 
o ter.reao po1itico. -

Em pr~eiro logar é sabido que foi collocada. no terreno politico 
pelo presidente, pela. (<varia>). A "varia'> foi desmentida; mas o presi~ 
dente rematou a <<V~ ria•>, provooat1d0 a renuncia do leadeL' da. maioria. 
Mais tarde, colloca~i'a a. ques~o ne~e terreno, foi lembrada a questa.o 
<la taxa. -

O Sr. Presidente da RepubliCil., em logar de logo aoopta.r a. 
t<Lxa e concorda.r em quE! a Cama1·a repe!lisse o imposto de tt'aosito e 
que. o Senado então approvasse a taxa lembrada nas negociações entl'<! 
Js grandes bancadas, S. Ex. exige o contrario, isto é, que o imposto 
seja approvado. como prova de confiança a S.Ex. e então, no Senado. 
se o modificasse. · 

Quem collocou a. questão nesse tereno polltrco fo1 ou não foi o 
Pt·esidente da Republica, que, vendo (1. reluctancia. das bancadas, 
inclusíve das que o apoia.m3 exigiu, como uma prova de confiança. 
que a. Camat·a a.pprova.sse a. emenda para o fim de ser modificada. no 
Senado? -

Dir~se-ha.; mas que interesse tinha o Presidente da. Repul>lica. 
em assim collooar a questão. Ora; ó preciso tet· nascido h ontem pao~:a. 
não ver logo: Qua.es eram o.s leaders da. corrente coutra.da? S. Paulo 
e Rio Grande do Sul. A' testa da coerente quem e;;ta.va? O Sr. Carlos 
de Campos, lea.der da. maioria. 

Si o presidente transigisse em ser recusado o im[XIsto de tl'aLJsito, 
na Camara., retiraria a. questão do terreno po1itiw, em que uingueru 
<L collocon aqui. -

N1o o fez, entretanto, pol'que ~u:a tambem precisl que o Sr. C;Ll'~ 
los Campos não continuaiSc como leade1·, por dous motivat;, um actttal 
c outro remoto. O actual era. que o Sr. C;u·Jos de Campos estava ex
commungado. desde que, a proposito de um di:.carso aqlli proferió() 
pelQ Sr. Nica.oor Nascimento, declarou que o sileucio da Camara o fio 
representava._ a.poio da maioria ás palavras dos aradores da. oppo-
sição. _ 

Desse· dia em diante, toda a imprensa epitacjsta come<;ou a dizer 
que a Ca.mara estava sem leader. Marinlleiro velho e viaja.do, · logo vi 
que o meu amigo estav[!, ~or·perleaào-g:·o.sso L::J'l'!)edcado anc.., 
mão, sem previo aviso. - · 

No dia seguinte, vem a. m·isc da cmeu<la, velh a qpestã.o 
J'eehada e depois o Sr. Epitacio di~ que nã.Jt pensou em politica, 
que roi a Gan1ara que assim entendeu a questão, que a matería 
é l,}Uramente on;amentari2 .. - . 

Despediqo o leader, castigado pela sua ben~volencia, tofe...; 
r:mcia e corte..:ia para: :co!n. a opposição, re-stava um outrq 
ponto. e este é o principaL 

s: Paulo e :ninas, na sua nniãn, aliás firmada por V. Ex., 
na celebre e=mvenção de OuriJ Fino oom o Sr. Cincinat? _Braga, 
no tempo do civilismo, tinha, por contracLo esponsahcw, re-. 
lações das mais àmigaveis. 

O Sr. Presidente da Republiea, porém, sabe perfeitamente 
que nenhum .presiden~e, m6rmente após a exp:er,!encja. epi~· 

!J.- Yol. XV ~ 



C~ ara dos Oepltados · lm(l'"esso em 29.11l512015 10:35 · Página 31 de 96 

70() 

'bisla, sãlic rnais âa rodà' da fortuna, por.que tod"o o "mundíJ 
nceia tom·a:r em grandes dóscs alcal:Yidcs desta qualidade. 

Resultado foi que nos grandes Estados do": centro se fc~ 
nma resistencia .cont.r·.a um · possível nomo · semelhan~er an 
de ~ Ex · · · ·· · · · 
. ·'"s. E~. então averiguou is:>.o que e.shl .saltand~ ao:>. olh•J:; 
ue t:1elos: ·.S. Paulo, c· Minas, reunidos, dictaram ·a succcssãr• . 
.porque. seja. ou não seja o Sr. Arthur Bernardes o succcssor. 
seja um paulista, licm um paulista, nem mineiro, o Sr. Arthul' 
:Bcrnarde.s inclusive. chcg:a.rá _;, presidencia sem que S. Pnulu 
c Minas puchcm a. junct.a do couc·e. · · 

Si se separarem S. Paulo o Minas, o resultado é ser facil i
:Jacta a. intromi-ssão da aventura; ·essas grand-es for~as se des
.locam c o Presidente da Republica O'l.l atguem _pur ellc, on nn1 
110litico interessado .!la SttCCessáo faz com que fique de um 

' la-do S. Pa_ulo e de ouLI'(} Minas, equilibrando-se a§ fm·c-a5. 
\ E dizendo qrie a sitnacão política, financeira e social do paiz 
'• não admitte Ilict.as. faz-se o accôrd~.1 em torno de um nomt~ 
\de quem não seja filho do S: . .P!aulo ou !\Iinas, nem um dos 
~randes Estados. 

· \ · Nestas condições, o Sr. Presidente viu longe c :fez ainrla 
n'.Jclhor quadro, ~eparando estes dous grande_s Estado~. vin 
q1.:1c chegaria a occasião immediacta á eolh~ita .dJ·s fru01.o~ 

. ~rue vinha plantando no Norte, com o" celebre Bloc.o ·do Norte. 
\ Sabem ~omo o Sr. Presidente .da Republiea define o bloco 

·do iNorte? · 
. \Esta definição é authentica, .as·seguro~o oaos meU:s. illuslrcs 

coll<!gas, que a devem guai'dar. ·. 
O Bloco do Norte não é uma collig:ação d.e fins pol ilico~: 

·~} apenas um movimcntn .destinado .a harmonisar =:lS govcr:,nn~ 
-c as opposiçõ~s Iocacs, nos Estados . do Norte, com o fim dr. 
·rm,mil-o~ e impi)I' mna política geral á ·Federação, de a.ccôrrlo 
tc--ml os-o l';eu:; interesse;.;. SP. não- é bloco d~ colliga.ção _política. 
·11ão ~ei íJUC nome tenha. De.:;ta negociação foi emissario o 51". 
T:twmaz '_Cavaleanli. Comprometto-mc com a .Camarf!, sr a 

: ~essãu dn1·ar muito tempo. a P.Xhibir os tele.gramri1a$ r.h :St· •. 
:Epitacio, Ja:wnd::J f's tas ni!gociações. · -

Está ahi com() túdo isso-. foi ·um simples goipc -de pnlili
cagcm. para s;cpa1·ar ~tinas e S .. Paulo. introduzindo a. ctmha 
no rn.oco do Norte. Ahi está. Sr. Presi(lente, porque depois de 
inntmH~I'O~ ~l:l.S!;O!; da:-: bancadas: para obterem uma conc iliat;ãn 

:Cvitarcm attriclos <poliUcos·, o Pre$iflente da Republica pt"lrma
ltccc no terreno do:;; aitl'icto:3, c não .desloca a. questão orcamcll-
1.aria <'lesse tcPrcno, porqun f: em interesse.- remoto, uma yr:t 
::fechado o C:lngressn, d e cuHivar est.a separaçã(}~ Os mineiJ·o:=: 
quo tomL~m CLli<irl.dn . . 0: .8-r. Pl'o:=ddentc da :Rcpublica esf,ü jo
(;:lndo o PockCJ', clle ,.a·e dar o blu{{. Não "" illndam-

fE por q-ue razã·:v o S1·. Epitacio Pessôa, que sac.!'ifica ~. 
•l>aulo c o Rin Gra-n<ft~ do Sul. nã:l' ha ' de mais tarde. ~r.m ~ 
n~enoe remorso, sacrificâr :Minas e o Rio Grande do Sul~ E 
~--ahido como é qtle no Est.a.do do Rio, por e~emplO', elle ctcr.csla 
eorclialmen~e o Sr. Nil~ Pecanha, réfe;rindo_-se a elle em ler-
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11)~5. pouco amayei;,: 1P'Ór. que l'~%iio ltà da favorecer a po
li Ltca elo Sr. Nilo· Peçanha no E5Lado do Rio '! (E ooeq110 
moliv:? ha de fav.;;rcce:r a politica do Estado de Minas, na· .Fe
deracao, quando o seu pensamento não é dar a nenhum dcS5CS 
Estados o seu successor, e, ampara:r po1· ahi um Silva Pessõa 
<:~ua:lqnel; por exemplo, Francisco ·p·essõa. oo Queiroz~ .Pot; 
que p.ão?. Pois se a Caínara . :wha quo tudo quo <Y Sr. Epítacio 
f~r. e optimÇl. por gue, !'\O. (ha em que cllc apontar o Sr. Pes
S~>a. de Qne1ro~. nao ha oc ser elle oplim;:, aos membros da· 
Associacão Commercial? 

Si. .Q imp;:15to que ó ineonsLiLucional, iníquo, passa por. 
$ct· optlmo, por{flle o quer o Sr. Presidente da. Republica, o 
~r. QueiroY., que é in{lonsLitucional. em caJ·ne e .osso o iníquo 
em matecia de apprcciação pessoal. passará a optímo, isto ~. 
vi t·á a presidenciar .a todos nós, será. presidente. 

Ag-ora, Sr. Presidente, chegado.s a esta phase da quastão·, 
f.emos, portanto, que o Presidente da Republica colloca a oues
t ãQ ~10 ter;_eno politiêo. Para o Sr. Antonio CarJ;~, isto· é o: 
mana. . . . 

A política de ?vlinas é uma: i)Olitica 1ngratá. terrível, hor-
:roros:i, balanoosa. · 
· Ha. pouco tempo, qnaudo subiu a:Y l•Orier o Sr. :<\rthu'r 
13crnal•dcs, o Sr. Francisco Salles foi afastadu, velhos chefes 
Jorarn nl}Osentados, c instituiu-se a politica pessoal do pre
sidenLc do Minas, e nesta p·oiitica pessoal ,;J• meu eminente 
amigo, que fora um dos nomes em evidencia contra S. Ex., 
foi principalmente o visado com a separação de Juiz do Fóra 
de districto que até então figurára. Não tem r.rotra explí
cação. Eram tres Andradas: João Pctiido, José Bonifacio c An
tonio Carlos. · . : · .. ~ .. ,,•.rtf!l 
. Era precisO ~crifioar um do;; tres. Como rofem da. situttcão 
mitleira, foi escolhido um que nã.o se pudesse defender, sem depender 
do governo do.:Estado, e o Sr. Aniooio Carlos passou a. ser de poli
ti.co federal a.''estadoa.l, a municipai, compromettido pelo governo do 
Estado. Mas, Antonio Carlos é fino, dos seus antepassn.dos herdou , 
pelo menos, o lastro da exp~riencia., níi.o querendo f<Lla.r de outras 
virtudes que S. Ex. exalt(>u da tribuna. . 

. De sorte que, chegado a posição em · que está. o Sr. Antonto 
Carlos é uma. especie de victima. qne va.e victima.r, enconstou-se ao 
P1·esidente da Repub1ica, contou-lhe uma bistorla muito longa. em 
roatcria de finanças, assombrou a S. Ex. com o defis:it, aterando-o. 
Depois dessa. pa.sspgem cillematogat•ohia de terrores dca.nte da. vista. 
alucinada do Sr. P1·esidento da Republica, desfechou os tres golpes 
<le qu ~ a. receita precisa. ser fortalecida, etc etc • 

. O Sr. PresidentG da Rc-publíc:t. perfilhou o orçamento do. Sr. ~n· 
tomo Carlos, resultado: o Sl'. Arthm• Bernadcs, que, por 1usta m· 
c~inação e utilidade, da.ria o golpe ao Sr. Autouio Carlos, nã.o o poud;, 
fazer, porque o Sr. AntonioCarlo~ cst<l·va. ntraz do bra<;o d~ p:tp3.c 
grande. · 

. . Mas, como todas essas victoria~ sito ophcxncras, não se illuda., o 
Presidem te de Min:J.S teJU a ~uu. sabid:t: ucu approvei o imposto · po~·
que o Sr. Presidente d& Republica. quet·, m<l! !OU contra clle••· MalS 
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tarde·ene cobt·ará de V. Ex., dizettdo ao Sr. Antonio Carlos com 
V. Ex. vae votar um imposto deste. contnrio aos int:lresses mineiros'! 
· · V. Ex. está mal na eleição. E; bom se defender desde já.. (Riso). 
E' o etcadeaw> de Noel. · 

V. Ex. encontrou hoje no seus sapatos uns. boubl)us. Nã.l) os 
coma., porque estão envenenados, foi p!'esente do Sr. Bemardes. 
Tome cuidado. (Riso) . · 

·De sorte que a situação é um verdadeiro mineiro com bóta.s. 
O Sr. Antonio Carlos é senhot• de tod.its as terras, de toda a bancada 

mineira., de todos os votos mineiros mas, como Jtquelle marquez do ·gato 
de bóta.s é s6 para. inglez ~er, para o Sr. Epita.cio v~~:. Dirá então o 
Sr. Epitacio l:'essôa: que prestigio tem o Sl'. Antonio Carlos, que 
dispõe da bancada fluminense '!. · 

Mas as terras não si!.o delle; é o gato de bot:t.S que anda contando 
esta hlstoria. - · 

Abi tem V. Ex. a. b"oa situação da bonissima. gente mineira. 
Agora, o Sr. Epitacio Pessôa. iguon que Minas costuma. o. se 

subordinar aos temperamentOs prepotentes-tambem é outro aviso
vae se subordinando, quer hoje o imposto, tome lá; quér o estado de 
sitio, tome lá, mas la. vem o dia que faz como o boi, deita-se no cb.ão 
e não ba. for(}35 que a. levante. 

Nesse dia é o estouro.da. boiada. (Riso.} .. 
Haja. vista. o que se passou no tempo do St•. Alfonso I?enna, que 

começou assim e acabou mal. O Sr. Peixoto nem cumprimenta v<~., 
votav:~.-se tudo que o Sr. Penna mandava, mas, um dia disseram: 
agora é de mais, ~ vem tudo abaixo. . -

Cuidado com essa. hora, é a. bora da ouça. beber agua. 
- . O ministro é intelligelitE!. e da. intelligencia. mineira quero apt·e· 

senta.r como exemplo um· dos espíritos mais argutos, mais seduc:;tores 
em calculo politioo: é 9 nosso actual Presidente. Enquanto elle tiver a. 
responsabillpade da bancada. e eu. confiar na. súa. intelligencia. e cdtt.l
rio, estou carto de que estejogo é jogo de a.pparencí.a.s. Está. vota-ndo 
com o Sr. Epitacio, a bancada ta.mbe!fl, mas a.manhll. estiLo reunidôs a. 
S,. Paulo. fazendo o fogo no Sr. Epitacio, para fazer o suceessor, porque 
S. Ex, sabe que l\linas reunida a S. Paulo tem 90 % de probabilidade; o 
para-S. Paulo-ou para 1\fio.as, emqua.nto que desunidos ficam a.o acaso 
com iO o/o apenas, e o nosso Presidente, homem intelligente não ha. 
de querer fazer essa jogo. · 

Louva, neste · ponto, a intelligencia mmeh•a que ba de se apcL·· 
ceber. do_ na,~ cio. · 

. Appl:'ovada a emenda., bã.o de dizel' que a responsabílida. de é d~ 
Sr. Antonio Carlos • 

. Abi está. o que cosn:oranicamen te representa. este movimento •1 

E vamos ao pl)o.to prmclpa.l e pa.1·a. o qual cbamo a a.tteDçiio do 
honrado relator: Cttronologicamente vamos medir esta. qllestão por 
baroilietro, por cbronometm de politica. regimental. Hoje estamos l'O· 
tando a Receita. Mas esta tem "discussão de redacção. Enc"minl1amo~ 
a votaç!O a. discutimos a redaeçlo. lremos até 26. 

O Senado aindil tem que emendar o projccto e este tem qua rol
tar. Ha ainda uma. discussào no Senado . .Agora vem os orçamentos d~ 
despeza. Só boje chegou o primeiro delles. 
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':'- ~gora, figure V. Ex. : os orc.amentos da despeza estão na.s 
knãos da Camara, o da recJcita na:> mãos do. Benado. Basta \l!n 
.Deputado para que o ímposto não passe. 
·. · Porque ha de V. Ex. guiar o caso a esse extremo, a,Q qual 
eslamos decididos a ír? Porque si o 'Presidente da Republica 
entende que a emenda F rontin jú. substituiu a renda do im~ 
posto de transito, porque, si o Governo. hontem. transigiu den
f.ro da propria Cam::t.ra e hont.cm se o h negar e se vae o Se
nado negar. porq11 0 não ncg·ar desde logo? Pot• capricho pP.::
.t;oall? A h! bom. Para 5Prvh· ans intere~ses pessoaes e aos im
pulsos da vaidade morhida, que a politico. do Rio Grande do 
.Sul lhe descobriu. em uma dessa» indagações seientificas a 
respeito do seu l.ypo hist.orico? Nôs não estamos aqu i para 
i::;to. Não. V_ Ex. leve a>; med idas da receita. daroroente defi
nidas· logica é) hon~>i>f.amcnte iicf cndidas por V. Ex .. mas n 
Sr. Presidente da Republica daqui uão leva () bolo de Nalal 
para com elle fest.~jas· a mol'te das nossas prerogativas . 

. Dir·se·ha que é p~triotico dar~sc os orçamentos. !\las, pergunto á. 
Camara: é pa.triotico dar-se nos orÇamentos uma medida repellidn 
pelos Estados productores, fl-ancamente, porque o propdo Estado de 
Minas e o do Rio só a votam por solidariedade política com o Sr. Pre
.sidC'nte da Republica, e Repellida, e repellid.a pelo proprio Presidente 
da Repubtica que declara que a. vae repellit· no · Senado? Sera scr\·ír 
pes.o;oalmente o Sr. Epitacio Pessoa .• 

Si é assim, fico no roeu serviço á. Republica., resistindo até o 
11ltimo folego, contra essa manifestação de pode1• pessoal. Fique 
V. Ex. S<J.bendo que tct•ei a. coragem precisa, o desassombro, a. fé re
pu.blicana, para. impedir· o sacrificio dos principios de inrlependeneia 
do Poder T.egislativo, os interesses da. producr;:.lo nn.cionnL Contra <• 
gt·avc a.ttentado á Constituição, que esta emenda. consagra, simples 
ca-pricho pessoal do Sr. Pre:;idente da. Rcpublir.a, s:tcrifico o mell 
nome, a. minha carreit·a, ;~ . ·minha. posição legislativa; vou ;~té ahi. E 
a Camara sabe que uão fa.rp declarações \'ãs • 

. Tã hoje encamiob:u·ei todas as crnendas da. \'eceita, discutirei a. 
rcdacçio final, discutirei todos os orçamentos d.:t desp67..a, en'eami
llbarei todas as emendas, esperarei que a receit:1 regt•essc ao Senallo, 
c a. 3t. de dezembro, ou a Camara d,á um golpe de Corça ou o Presi
~idonte da. Republica ba do reconhecer que no p:trlameoto ainda h:l. 
attitndes republicanas e tem rio tra11sigir em nome dos interesses da 
Nação com os sagrado~ dicta.mes da. nossa consciencia. 

Nestas condições Sr; Presidente, alca jacta est. Trago--vos a. paz 
ou a guerra, escolllei : entre a. tt·ansig:eocia. incida., livra, fundamen
tada, em nome dos interesses da Republica. e da politica Ol"Ç.<l.menta.ri<L 
do Govcrdo ; e em troca de vossa. impesiç.lio, tãQ odiosa. contra a. 
minha : a vossa. fundada na. força do Poder Executivo c a minha fun~ 
dada na circumstancia da. angustia do tempo, para votar os orçamen
tos: imposi~o contra imposk.ão, força contra força, potencla. contra 
potoncia-ou o Sr. Presideotê da. Republica desobriga. Minas de relc
{õar os interesses da ~ua producçào, o Estado rlo Rill de aba.ndonat• O$ 
1nt.eresscs de seus produatores e dcsa.fivia a Na.çã.o e toda a Cama.ra a 

, nos deix~ votar livrerucnto, ou não se votarãO os Ol'Cia.mr.otos, pelo 
monos, cmqu~uto e .l(.i.stit· um alento de força de intolligencia, de força 
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de energia tribuuicia para resistir. Nllo, Sr. Presidente, !em meu uorne ~ 
pessoal, mas em nome dos escrupulos da bancada mineira que só for· 
çada vota esta. medida pela disciplina pa.rtidaria, em nome dos sa
grados principias invocados pela bancada. do sul em nome da produc
ção nacional, em nome do bom -senso ••• 

0 S~. &.LLEs Fú.BO - Duvido que o R)o Grande do Sui endo:;sa 
essa attitude de V. Ex. ; nã.o teria. ooragem de fazer essa obra impa-
triotiea. · 

O SR. MAUEICio DE l.A.cEaDA ~ Nã.o teria coragem ! t 
O SR. SALLES FILao-Não levaria a sua aecjão ao ponto de obstruir 

os orçamentos. .. - · 

O Sa. MAURICIO DE LACERDA- Responda. a V. Ex. a. bancada. do 
Rio Grande do Sul. · · 

' 
O Sa. Ü<lTAVIO RocHA- A bancada do Rio Grande do Sul não pre-

cisa das lições do Sr. Deputado pelo Oistricto Federal. Falle em scn 
. nome. (Apoiados das bancadas do· Rio Grande do Sul e de S. Paulo). 

· O S11. MAmucro DÉ LACERDA - Fique a baocada..do Rio Grande do 
Sul sem a coragem para obstruir; fique a bancada de S. Paulo sem 
a coragem de obstrhp-, pois nã.o preciso que tenham essa coragem, 
porque nilo preciso nem da bancada do Rio Grande do Sul, nem da. 
bancada de S. Paulo, nem do nobre Deputado para e:tercer esse me a 
direito. Sozinho SOll homem para resistir a imposições do Cattete. 

O Sa. Su.u:s FJ,Lao- Nã.o dunâo que V .·Ex. se superpooba á. 
vontade da. Camara, mas V. Ex:. não póde fallar em nome das banca
das de S. Paulo e do Rio Grande do Sul; deve falla.r no seu nome 
individual. · 

O Sa. CA.ru.os GC'!~:....... O orador iallou em seu .nome pessoal. 
(Apoiados). . . 

O Sa. SALLES Fu.:ao-0 orador falia em nome da nossa tolerancia. 

· O Sa.. · MAvmCió »E LACERDA - v. Ex. não mantém relações pe.-;
soaes comm.igo; e não é nobre nem leal se aproveite deste momento 
para. render uma homenagem ao Executivo. Nã.o é uobre nem genr.
roso render á. minha. custa. um preitó ·ao Sr. Presidente da. Republic:t. 

O Sa.. SA.LLEs Fn.Bo - Ma.s o momento é muito grave. Eu abstl';lÍO 
de sua. pessoa. pa.ra co.nsidera.r a. pessõa. do Deputado que está fn.llanrlo 
impatrioticamente. • 

O Sa. VEIGA. MIRANDA- Venha. á tribuna. 

O Sa. SA.LLES FtLI1o- Agora. meSm.o. 

O S11.. MAmuao DE LACERDA - E fique o nobre Deputado sabendo 
que, apeza.r da ca.balla., para que a. bancada do Rio Grande do Sul não 
me acompanhe,· não preciso que runglleill. me acompanhe. Só, como 
r epublicano, sei como hei de bus~al' resistencia ao poder; son bast:.111tc 
como Deputado p_a.ra. impedir que esta enormidade contra :.l. )l i'O
ducção, contra o Thesom·o e COiltl'a a riqueza. n~cional passe rHlSiil 
Camara. 
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Cassem-me a. palavt·a. si o (Jllízm·cm: mas dentr·o da minha. f~a
deira não eswrei nunca entre o CtLttcte, o povo e n. producr.;1o, <to 
;;el'Vi<JO do Ca.ttete; ella se collooará sempt•c a() oorvi~o do i1ovo ~ 
da Naç.li.O brasileira. (~lfuito bem; nwito bem.) , 

O Sr. Presidente- Está finda <i hora. destinada aCI ex
pediente. 

· O Sr. Sa.Ues Filho (")(pela o1•dem{- Sr •. Prc5idente, o 
nobre Deputado pelo Estado do Rio do Janeiro, ~Lcaba de nos infue
mar que levará. por dcante os !iCHS intuitos ubstrucioníst.as; fallandu 
em. nome da.~ bancadas de São Paulo e Rio Gt·audc do Sul. 

O Sn.. l\huarcro DE LACERDA - Não fallcí mn nome de bancada. 
nenhuma.·. 

O SR. CARLOS G,ÜI.CIA (ao oraclo1•)- V. Ex. t'oi qnem collooou a 
CjUC5tW nesse terreno, dizendo que á. b:mca.dn. do [{io Gt·andc f;tltava 
coragem }>a.ra acompa.nba1' u Hobrc Deputado, · 

O SR. MAurucro DE L.\CEROA-F:tllo scmpt·c isolada c cot·ajosa.mcntc; 
nnnca fa.llei em nome de minha bancada, quanto mais em nome de 
outras bancadas. Ha. nove :trtnos que nao fullo nesta C:.mw.l':t seoão 
em meu nome pessoal c não p1•ecist) dq, sombra do St'. Epit<tCitJ Pc~,:oa 
c da dos gO\'eruos do~ &tados. 

O Sn. SAL!JlS Fn.no-Sr. P.re~identc, sct•cl m~i;; pr<~c.L~o, . a~ aotas 
tacllygraphicas devem c::di;tit• e nrto :;e póde a.l.tsolutamcnto. intp~Jdil' 
quo eu complete o meu p~nsarncnto. 

O nobt-e Deputado dizia que a::sim· agindo, interpt•etaw~ · o scutiw 
mento dessas bancadas, na. resi-;tencia ci emenda, a que sú pot· dis
ciplina partidatia. dariam o seu voto, e eu antão objectei <iUC com u 
concurso do Rio GL'ande e de São Pauln S. Ex. nn.o eouscguleia. tcn
lizar esse acto <Jue reputo impa.triotíco c.c negar os or·çamento . .; Ml 
Governo. · 

O Ss. Ctt11Los GARCIA- V. Ex. é rtucm disse que o llio Grattdo do 
Sul nã.o tinha coragem de fa.zet.' n. obstrttcc;ã.o, e . cu resroHdia. <{tt<\ 

podia. não querer, mas qnc COL'a.gcm tini1a. 

O Sn. SALu:s FILBO - Sabiria. positinunettte iúra do ,meu jui;:n, 
~o como pensa ardoro:;o Deput.'l.do; tivesse íJwcetiva.do a btl.tt
cada. do Rio GL·andc do Sul, affirma.ndn que lhe f~dtassc :t co
ragem precísa. par•a praticar um a.cto que lhe parecesse oppot·tutw o 
pa.triotico, Eu me quet'ia repomt· á situação delicada. e violenta., quu 
!'oi aqui vencida. j•1~tamentc pcia vcção do Rin Gr.:tndc.do Sul c de: 
S. Paulo. 

V. E.,.. deve recordar-se, Sr. Prcsideute, do tempo d;1 enllí
;;:IÇ-11.0. Premcditava.-sc aqui a abstrueç.ã.o aos ot•çamentos ..• 

o Sn.. M4U1l1CIO DE LACimDÃ -:- E ubi foi uma emenda. de v. E!>:. 
<'lliputad:t que favoreceu tt obstrucção •. · •. 

Nit.quclla. occasiã.o v. Ex. <tpl·ovehou·se d,, oostL·ucctOlliSJ\11), 

.(•) Esle c1is.eu:r.so núo foi revi:>! n {}elo ol'nflOl'. 
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_ · o,sn. SALLEs Freao -"; •• v. Ex. ha. de se recordar de que, quand~ 
~e afigurava possivel a obstrilcç:to •• ; · · 

O SR. MAOli.Icro DE LACERDA - Qoe abi 1be aproveitava. 

. O SB. SALLES FTLHo - Peroã.o. Preciso termi~ar · o meu pcnsa
m.ento. O que e.o;ta.va no meu espírito, ao me rererir ás bancadas do 

• Rto Grande do Sul e S. Paolo, era mostrar que a eoberencia. des.~us 
bancadas não poderia endossar a a.ttitude de V. Ex .•• 

O SR. MAURICio DE LACERDA.- Não preciso de endosso. 
· ·o Sn. S&LLE;FILao .:..... ••• dizia. Sr. Presidente, qoo quando se 
tornou possível a obstrucção, o que nós vimos foi uma: reunião con
vocada pelo leader da tiancada de S. Paulo, nosso eminente, Sr. Ga
leão Carvalbal. 

o ·sa. MAUlllCIO DE .. LACllllDA.- Estamos em vespera de e!eição, ·o 
não ba de ser á. minba custa que V. Ex. fará. barretadas ao Governo. 

· ·o Sll. S.&LLES F[LBO - Não preciso do Governo pa.ra !ler elcítr •. 
~llo estou na situ~o. de Y. Ex., que se nã.o entrar na chapa do pnr
~rrlo não será eleito. E' .a ditrerenga que ha entre DÓS. 

O SR. MAURICIO ·nE LACERDA.- Serei eleito pelo Districto Feder11l 
contra V. Ex. . · . 

O.Sn.. SALtES Fn.uo - Acceito o desafio.-
0 Sn. MAus.lcro DE LACEilDA - DisÍJutârei a eleiç1lo pelo 2° districto 

contra. V. Ex. Não desistit·ei. · · 

O Sll. SA.LLES FILDo- Prosegoindo, Sr. Presidente: Essa. reuniiío 
foi convocada peJo Sr;- Galeão Carva.Jbal para nos dizer que não po
deria.mos contar com o apóio da b3ncada. de S. Paulo para um :Jcto 
que S. Ex. chamava impatriotico, e no memento nós não fa.ziamos, 
como agora, uma aêçã.ó de odio, de despeito pessoal. (Apoiados e nc1o 
apoiados.) · 

O Si. M.uuo DE PAULA-· Obra de patriotismo! 
t 

O SR. PEDRO CoSTA - Cada um entende dá smt fórina~ 
O Sn. SALLES FILHO- Perfeitamente. Nós ficamos sabendo de::de 

logo que uã.o podia.mos contar· com o apoio de S. Paulo· e nessa datn 
nil.o se fez a obstrucfião. 

iJ _· ; ' 

O Sn. MAllRICIO DE. LACERDÃ -E' o leader do Na.tal! 

. . . o Sli.. SAI.LES FILHO-r tolera.ncia da 1\fesa. es~va. pet•mittilldO 
que a obstruc~o se fizesse. Ficou resolvido que assumiria a presi-

. dencin. o Sr. Soares dos Santos; e V. Ex. se recorda que a b:mcnda· 
do Rio Grande prorompeu pedindo <<votos••, debaixo de .cuja t·eci:t
maçtto roram votados todos os orçament.os. 

O S:a. OCTA.'\'JO Rocw. - Em que. a. ·bancada do Rio Gt•n.ude dv 
Sul desmentiu a sua tradiça.o ? ! 

O Sn. SALu:s Fr..11o- Estou dizendo isso? 

O Sa. OCT"-Vlo Roeu-A bancada nao precisa das Ucçoos de v. Ex. 
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. Q ~B. SAu.ES FILao - O nobre Deputado ·não quet• -entondor a 
~ue di~. (Apartes}~ V. Ex., Sr. Pt'l)sidente, está. vendo ql,lc o 
l~aàcr aa bancada não quru• entender o quo estou dizendo. 

O SB. 0CTAVIõ Roeu- Não sou leaàc1' da bancada . 

. O Sa.. }IA.muao DE LACEI\DA- A bancada do Rio Grande do Sol 
está no mesmo regimen de sovict da. maioria. 

Ó Sa •. SALLES FILao- o: quÕ.quero di7.CL' é que, CC>mo foi affit'• 
lllado aqu1 pelo nobre Deputado,. que o momento é muito gL'a.ve o 
que cada um esclarecesse a sua attitudc. . . . · 

· O SR. Ocr.a.yro RoeRA '-:- A bancada não. p·recisa que a.lguem lho 
lembre conveniencias. Y. Ex. nil.o tem a.utorid:J.de para o fazer. . 

OS~. SALtES F.u.n:o - O nobre Dêpotado do . Estado do Rio- tal· 
lava. ha. doas dias, na nece."Sida.de de cada um a.sumil' rcsponsabili· 
dades, que era chegado o momento de cada urn definir . a. sua opi· 
~- . 

A minha opinião é que as baúcadas de S. Paulo e Rio Grande 
l1fto praticarão, pelo seu passado, o obstruccionismo. E' o que estou 
a dizer, e si o nob1·e Deputado não quizcr ente ndet·, tanto melhm·. 

Eu, Sr. Presidente, pela. minha parte, declaro ·a V. Ex. que, 
eumprindo o- meu mandato, não concorret•ei para o obstruccionisrno, 
e estou disposto a a-cccntuar pelo meu esforçC> a minhaJ\'ontade. 

Era o que tinha a dizer. (~•.âto bem; muito bem.) 

1 O Sr- Presidente - Vae-se P.assar á ordem do dia·: 
:(Pausa.) · . 

Comparecem mais os Srs. Andrade Bezerra, Costa Rego. • 
Antonio !Nogueira, Souza Castro, Dionysio Bentes, Prado Lo
IJes, Lyra Castro,. Herculano Parga, Pires Rebello, Jo:'!o Cabral, 
Armando Burlamaqui, Herm ino Barroso, .Tl'Sé Au-gusto, Al
bt>rto Maranhão, João Elysio, Pereira de Lyra, Aristarcho 
J4opes, Pires de Carvaliw, l\[ario Hermes, Pacheco Mendes, · 
J oão Mangabeira·; Arlindo Leoni, E lpidio de Mesqnib; Heitor 
de Souza; Nicanor 1\~scimento, :Vicente Píragibe, Nori'lal dP. 
Freitas, Azevedo Sodré • . ·Manoel Rei.s, ' João Guim3rãcs. The~ 
mist.ocles de Almeida, Buarque de NazaTetb, José 'de Morae", 
Mario de Paula . José Alves, Matta MachadO, R ibeiro Junquei
<ra, Antonio Carlos,· José ·Bonifacio, Gomes ~e Lima, An~ero 
Botelho, FranCi6;'CO· Bressà.ne, Josiuo de Ara1.jo, \Va.ldc.miro. de 

·Magalhães, Alaor Prata, Vaz de Mello, !lieU_o Franco, Ba.r·ros 
Penteado, Veiga Miranda, José Lobo, Rodngues Alves F~lh~, 
l>edro Costa Manoel Villaboim Celso · Bayma, Gomercmcto 
JUbas, .João Sirnplicio. Carlos P(mafiel, Sergio de Oliveira (! 

~oaquim Osorio (59). 

D~i~ de compareeer os Srs. Felix Pacheco, Ephigenio 
de Salles, Dorvai Porto. Monteiro de S(}lltlla, Abel Ghermont, 

·chermont de Miranda, Lui:z Domingues. José Barrelet, Mari
i11:ho de Andrade. i\for•!ira da Rocha. Thmnaz Accioly, Tho_maz 
~v.alcanti, · I!defo.nsQ Alban,o, Af!onSQ Barata, .CUD.hl! Líma, 
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. ' 
Símeão Leal~ Báltbaza'r Pereira, Gonzaga Maranhão, Antonio 
Vicente,· Eduardo Tavares, Arnaldo ·Bastos, Correia de Britto~· 
"Estàcio Coimbra, -Pedro . Corrêa, 'Tu-riano Campello, Julio dG 
· ~Eel1o, Natalicio Ca.mboim:. Alfredo · de Ma.ya, Luiz Silveira, 
Miguel ·Palmeira, .Mendonça Martins. ·João Menezes, P.odrigue~ 
Doria, .l\ianoel Nobre, Pedro Lago, óctavio 11-langabeilra, Lauro 
Villas Boas,. Castro Rebello, ·Leon.cio Galrão, Arlindo I<'ragoso,;.· 
Alfredo Ruy, Torquat() ' Moreir·a, Rodrigues Lima, '{Jbaldo Ra
malhete, Antonio Ag;u:irre, Octavio ··aa ·nocha Miranda, .luu
réín Fur~ado, Paulo Frontin, Aristides Caire, . Raul · Barroso, 
José Tolentino, Macedo Soares, Rau;J. l!'ernandes, Herculao(): 
Cesar, Silveira Bruro, Francisco Valladares, .ro.ão ·Penido, 

· Landulpho de MagalhãeS', Ho·::lorato Alves, -Manoel -FUlgeneio,: 
Haul Ca.r{!oso, Salles Juniot•,- ' Cincü1ato Braga, Albe-rto Sar
mento, Cesar Ve.rgueiro, p.r._uO.cnte de Moraes Filho, EloY. 
Chaves, .Palmeira · ·R..ipr:ier/' Sampaio Vidal, Ramos · Claiado, 
~-'\.yres da Silva, Tullo Jayme, Costa :Marques, Ottoni i\íacíei: 
.Luiz Xavier,. A.lldon Baptista, Pereira <1c Oliveira, Eugenio 
·Müller, Alvaro Baptista:,. Evru.·isto Amaral, Augusto .Pestana, 
Alcides ·Maya, :Nabuco ·de Gouvêa e Piores da Cunha (84). :' 

;ORD!E'l\1. DO DL<\ . 

O Sr. Presidente __:_ A lista'. de presenÇa aecusa o compa..; 
recimento de 126 Srs. Deputados. 

Vae-,se )!roceder ás v·ota.;.ses das n~iiterias que. se acham 
'sobre a mesa e das con~ant.es da ordem do dia. 

· P'eçÓ aos nobres Deputados que occupem as suas cadeiras. 
'\Pausa. ) · 

Vou submeÜér a votos uma r_edacção f:inal. 
E' ' lida. e: sem observações, approvada. a redacoão. final 

do p~9jecto n. · 692 A, d~ 1920. 

O sr :· Mauricio de Lacerda: (pela m·(lem)' requer a veri-
ficação da. vota(:.ão; · ·. · 

. Procedendo-se á verificação . da votação, reconhec.e-s~ 
terem votado a· fàvor 110 Srs .. De.putados ~ contra 2; to
tal, 112.· 

O Sr. Presidente ~ A redacção final,foi approvada c vae 
ser enviado .. o projecto para o S~nado. 

Passa-se ás votaÇões constantes da ordem do dia. 
Continuação da votação do projecto n. 251 C, de 1920, 

o-r(jando a Receita Geral da R.epuhlica, para o exercicio de 
1921.: com ·parecer da Commissão <1e Finanoas sobre as emen-: 
das ·apresentadas .;<emenda n. 25 do · plenari!) ·e seguinte:::); 
.(3." discussão). · 
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. SESSÃO EM :2~ PE DEZJ;:MDRO DE 1920 . 7ati .· 

OR2;.t\.MENTO DA ;RECEITA 

O Sr. · Nicanor Nascimento - Peço a palavra pela hrdem.l 

O Sr. Presidente - V .. E:x:. já usou da palavra, por occa
sião de se iniciar a vota~ão da emenda sobre a qual a Ca
mara vae agora deliberat·. 

O SR. NrCANoR NASCli\llENTO -: Estou pedindo a palavra 
IJCla ordem. · 

O SR. PRESIDENTE - Ainda assim; só póde fallar uma véz; 
O · SR. Nrc..-\NoR NASCIMENTO ---, Desejo levantar uma, 

9uestã1;> de ordem. · 
O SR. PP.ESJDENTE - Peco a attenÇão do Sr. Deputado. 

:para o texto do Regimento, qu0 vou ler, e é -o do a-rt-igo' 
223, § .2•; . . ~ 

iEm se· tratando de deliberações sobre as leis an
nuas, será de cinco minutos o · prazo para o encaminha-
mentomento da votação, dentro do qual poderá ser for .. " 
mulada e ,justificada qualquer questão de ordem.» 

Assim, o nobre Deputado deveria ter formulado sua 
9uastão de orden~ no encaminhamento da. votação, que já fez •; 

O SR. NrcANOR N.-\SCIMÉNTO - Então, peço a palavra :para. 
negocio urgente. 

o· Sa. PRESIDENTE - Sobre o assuropto. dispõe o Regi
mento, no § 1 o -do art. 337: 

«Os requerimentos de urgencia poderão ser apre
sentados em qualquer occasião, devendo ser a ssignados. . . 
por cinco Deputados.-, · · 

· V. Ex., portanto, deverá mandar á Mesa requerimentcF 
cscripto. . · · . · _ . . 

O SR. NrCA;."l'ÓR NASCIME."l'TO - Pretendo dizer qual o as- · 
sumpo do meu r equerimento de urgencia, e para istO · peco 
a palavra.. · · 

O Sa.· PRESlDE~TE - Sinto não poder. conceder a palavra 
a V. Ex. , em vista. do texto regimental. 

O SR. NreA .. ~OR .NASCIME~To ---' Creio . que já está sobre a 
mesa ou pelo menos já lhe foi apresentado, um requerimento . 
de urgencia. · 

.. O Sa. PRESIDE:-<TE - Não ha. na mesa r equerimento de ur--' 
~oncia, nos termos do Regimento; ha um, que não está devi
damente assigríado. 

o SR. NrcA'NOR NAsciMENTO ........., Pois eu peco a V. E:t. quo 
m'o envie, para uas_ignar. 
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r· O SR.. PRE~IDE.~TE - .. Foi entregue pelo Sr. Salles Filhci, 
~ quem o restitúo. · · -

• (0 ,S:r. s_aUes· Fi~ho recebe f!.a Mesa o reque'l'imento~ que 
!Cm seguula e subscrtpto pelo Sr·. Nicanor Nascimento e por 

· __ outros Srs. Deputados.) " ' · · 

. O Sr. Nican~r Nascimento - Remetto á Mesa o requeri~ 
mento, Sr . Presidente, com as cinco assignaturas. 

: O Sr. Presidente - Acha-se sobre a mesa o seguinte r e-
~erimento de urgencia : _ o · -

' Requeiro urgencia para .immedia~ votação do projecto 
J)68, de 192{). _ · 

. Sala das. sessoos . .._ -~.Vicanor Nascimento . .. - Vicente Pi
'r~gibe . - Mauricio de Lacerda. -=--- Manoel Reis . - Seve-
rtanp Marques. • . . r 

' O Sr. Presidente - Vou Stl.bmetter a votos .o requeri-
mentos de urgencia. . 
~ -

O·. Sr. · Nicanor Nascimento -~ Peço a palavra, para, em 
~'ous minutos, expor~ a questão·. 

O Sr. Presidente - Só para encaminhamento da vota
~:,ão poderá. V. Ex. fallar . 

Te~ a patavra, para cncami-n:llar a -\'ota~ão, o Sr .. Depu
bdo Nicanor Nascimento. 

- I 

O Sr. Nicanor Nascimento (para encaminhar a votação) 
......... Sr . . Preside~ te, Srs. · Deputados: pela 11ltima reforma r! a 
:lei· eleitpral, ha pouco votada, marcou-s~ ~erto pra.zo para ·· 

_:-~ttolamento dos eleitores; a demora. porém, no 3!1damcntn 
· · do· .projecto, dará Jogar a qu-e a IP-i não posSa ser executada. e A propos,ito do assumpto. foi udoptado pela Camara u ;·11 

.texto .. que o Senado· modificou ligeiramente ; . e é para est" 
. :~ubsütutivo do Senado. cuja falta de decisão immediata dar ;í 
· ·"<1nséJo ·á ine..-dquibilidade da lei, que acaba de ser requerida, ;.. 

· ·urgencia. . · . . 
Peco, p'ois. á Camara que vot.e o mais rspidamente po~sl

~tel ; afim de p~ssarrnos logo a deliberar sobl'c- a Rerelf.n. 
· (J/1dto bem; muito bem.) 

O Sr. Mauricio de Lacerda (pela o'l'dem) - Sr. Presi
dP.nte; desejo de facto levantar uma peq\!ena questão d ;! 

(.ordem. · 
Quando 'foi apres~ntado o requerimento de urgc!lcia all

tecjpado, formulado pelo honrado Rel_l3.for da. Recetta, par~ 
s~r discutido e votado tres dias depots o orçamento d1! gu'-

. .S. Ex. era o teadcr, occupei a. tr1buna .contr!l. o pontl) de vtsl.a 
do digno repre.>entante mineiro. até · cert o ponto a I'eclamat· 
~ontra a ur~encia naquelles termos. 
- . . • - A ' ' 
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SESSÃO EM 25 DE DEZEMBl\0 DE 192Ó - ~i' 

Agora, mutatiJ mu.tandi, venho estabelecnr uma r;ucstão 
d~ ordem;. sem prcten~cr _de modo algum prejudicar· a ·inicia
il':a_ da _baucadu. do Dtstl·1~~to Federal, na qual at~ me pt·om-: 
pbflQUel a collaborar, assJgnamlo o requerimento. 

Esse requerimento, entretanto. - é a duvicla que lenhiJ
- não vem levantal· urgencia conti·a urgencia? 

Os 01'Çamentos já são, e•c-vi legú;, ma terias urgen Les: mas. 
Quanto a esse, (la Receita, at0 si foi_ al~m., com ó t·c~ 
querer uma urgenoia expressa, especial tornando si mD r; 
permittido dizer, urgentissimo o assumpto. por ll;!dida c . ..-:
vepcional, além da urgencia naLural, costumeira c regimental . 

.Agora,. o requerimento de U.l'gcneia é fcrmulado em meio 
ú votação de um projecto urgente. E ahi surg-e uma seguud<L 
questão, que já não diz sómente com a hypothese da urgencia 
anterior, mas r.orn o dispositivo da lei intema relativo á in-· 
terrupção d·e votação iniciada. ' 

Essa. ínterrtlpçâo apenas se póde dar n-t('.díante J·equeri
menio de urgencia e este re:tlmentc foi formulado; mas pot• 
sua vez, o assumpto com a votação começada f.inha sido Óbje
c~o de urg:encia, ou por força. de lei, ou do l)(ldiuo CXlJresso a. 
qu.e alludi, e qtte acredito tenha sido valado. 

Assim, 1eva.nto e~as q·uestões de ordem que Y. E;o;:. so , · 
dignará resolver. 

Rejeitado o refet·ido rcquerimenlo de urgcn1-ia . 

. O Sr. Mauricio de Lacerda (pela o1·dem) requer a verifi..,. 
'Jar;ão de votacão. 

Procedendo-5(l á Ycrifica~~ão de votâçi!o, reconhece-se 
terem votado a lavor, H Srs. Deputados e c:ontra !07; tota~ 
118. 

O Sr} Presidente -'- O requerimento foi rejeitado. 
Vou submeUer a ·votos a seguinte emenda, cuja votação 

ficou ~utcrrompida na sessão nocturna de h ontem: 

N. 25 

Sá ad<tuiriu. ft1l'05 de ~:ldoma o colossal prejui.Zo Cjue o 
'l'hesouro Nar.íonal soffre c-om o notorío desvío de suas rendas 
pela acção crimin-os& do contrabando. ·Ao lado da_ insuf-
1iciencia da :fiscalizacão. a f~ili<la:d.e com que o -FiS<:o pcr
mitte ao~ contrabandistas a iOnegaç.ão do imp<>sto. Dessa 
r,·ermissão, nenhuma se revela mais ·ctetrimentosa. aos interes
:;es do ':\hesouro do que a conferencia dos despar.J;l.os sobre 
agUa 'de inf1ammaveis. e corrosivo&, de impo~taoão estra~
g;eira, não só porque as empr~as que_ gosam dessa regalia 
os transportam nos seus .propnos nav10s, mas tambem os 
c1e-scarrcgam nas suas proprias installacões, situadas em 1oeal 
distante e fóra. da effi.ciente fiscalização da. Alfan<lega .. Essa 
J,'_egaUa_ es~ª em flagra,~~-e cop.t~~icç~~ C.OID 9 p~inaipiQ SWM · 
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.consagrado n:o art. 382. § 2• da Nova ConsolidaçãO" das Lois 
o a~ Affandegas, in t•erbis : · · 

. · · · <c . . as mer~a~oria.s; c~>nf-:>rme sua W!-tureza ou serão logo 

. dc~pachadas, ou 'i_rao para .. 11rma7,ens ou. trap.i~.hes ·alfandcg-a
(!Q,.,, para e:;se f1m especialmente destmados mas não .pam 
os dos p1·oprios d!onos • •. » . · .' ·· 

. 
1 

De r~ferenc.ia ao. 'Pe~igo que éorreria o deposito de in
J.arnm~vel~ em pr.om1scmdade .com outr_os generos, a mesma 
Consohd~~.ao abre uma exeepcão pa'ra. Ol;_ in:flammavei;; ·e .na 
•eonform1dade dos regulam~ntos poli-ciaes, a que allude o 
art. 192, mas para . . 

<~:Q·nando não ha,ia deposito 1iMp11ic~ • · , 
~egundo os ·termos insophismavei;; do. n. 1 do citado § 2• <lo 
art. 382. . · · · · 

Ora, entre nós; ha; deposito· proprio. de caracter official, 
que G. o trapiche alfandegado d:ll ilha .do Cajú;, estabelecido · 
com licença e a•p,provação do Ministerio .da Fazenda, desti
nado o a.pplica-do ·ao mes.m.o fim que os ·entrepostos p·úblico-=. 
;(Art. ·197 da Nova Consolidação; art .• 2• .do decreto n. 3.217, 
ide 31 de .dezembro de 1863 .. ) ·Nesse trapiche h::!, e a: alfandega 
deve saber e deve verificar; armazens wm capacidade pa.ra 
grande l(}ep.osito de inflammaveis_, sem c,ontacto com outra-s 
mercadorias, como r equer o art. 2'17 da Nov31 Consolidacão .: 
c que 0omportam cerca de .. quinb.entas mil caixa,s de gaz~
lina. !~\: área dess.es- armazens satisfaz plenamente as cxigen
cias da capacidade para o deposito, que nuooa' attingird. a 
500 mil caixas.. visto como a resper,t.iva importação annual 
or~.:a •por um milhão e duzentas mil. \ . · · 

Entrei nessa indaga.1)ão e tive necessidade . ® conhecer 
estes pormenores, porque <iausaram-me justa estranheza os 
i·ermos laconieos e ·improcedentes . cóm que o .então .·Relàtor 
rJa Rw..:eita fulminou a . moralizadora -emenda, em 1917 apre
!:C'ntada. pelo illust.re Deputado Juvenal Lamarl.ine c que .ora 
renovo: ~.em a segurança antecipada.. de feliz exito, taes o;; 
esclarecimentos que ·r>õem evidente a indeclinabili<lade .de sua. 
adop~ão. . · · · · . 

Reata:ndo as considerações feitas, não é de mais assignaiar 
-; que as emprezas estrangeiras, Sta:ndard Oil, Anglo Petrol.eo 

Mcxican e T exas Company, a:ssím protegidas,. como deixei de
monstrado, com ns armas que ·-eont.ra os seus proprios in
teresses lhes tem concedido o Fisco. desfruc;tam uma situaçãn 
privilegia.cla e exe~pcional. Esta sit~acão, altamente nociya 
ao Fisco, atlenta tambem contca a liberdade de commerc1~. 
porque difficulta e p6de ext.~uir,, .senão exclue a concurrencm 
nesse ramo, 'de que as referidas emprezas possu.em. o mono-

. polia. qtie lhes out.orga o Fisco, .ató mesmo e •:prmctpaimente, 
orontra o Fisco! 

Ainda eslá recente para ser . esquecido o ruidoso vrooes.:•o 
juciciat;io (;outra Gon<:alves, Campos .& Comp., que cont:ra-: 
J~andeavam nos despa-Chos sobre a_,"'Ua, ·sem abono do~ cred1to:o 
da .fiscalizacão aduaneira.. ·Prova.da ~· frarode,. oeondemnad.os 
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(Js <:ontrabandislas, CJU>e. ~ convém acccntuar. até cnlão l ido:; 
-~ ha,:idos como acima de qualquer ·;;uspcita,, continuam, a 
. oespe1t.o de tudo, .\JS despachos liobre agua c nas arriscadas 
t.:ondiçõe::; que venho de r!x>pôt'! 

Demais, o admín.istrador du Lr apicb e a.~fandegado. fiel 
.dr.positario, nos tcrmos. -do Cütlit;o Commct•cial, equivale a um 
:i:unecionario da !.:\Jfandr.ga, eom p.ret.licados o responsabilida
tH.'· ~ que o revestem de fé publica e obrigado a ter uma es
el'ipta ·official, com l.odos os requisitos de. authenticidade . 

.Porque. pois. preferir ú dupla fist:alização a fiscalização 
~imples e ine.fficiente, quando na IJ iuralidade. da fiscalização 
se encontram a té os obices ú fraqueza .humana. Como recusar 
.3 .dnpla i'iscalizacão. maximé quando nesta fiscaliimção dupla. 
est-{t associado ao interesse do Fisco o proprio interesse do · 
administ.radot; elo tr!I!P·ichc? 
. ;:\! nossa fist:aliza~ão é, p elo menos, -dcfidente. Sim .. de fi
dente, -pelo menos. Y~m de molde relelnbrar a resposta de um 
a!t-o f_unccionat'io Ü$Cn1, que. interrogado sobrt~ se achava j usta 
_ou não a. medi-da dos depac!los sobre agua, aSiSim .se expri
nlira; 4:.!\ ·inüa que pudesse estar convencidn {la conveninncia 
.<le:;sa· medida, rP.cciaria defendei-a para não compromcltcr a 
Ininha honorabili<la<le no alJOio de intcr:esscs p c:,soat'S in(',On
:r cs'.~a-veís:;. .. 

O Fisco não devt: confiar demais c só deve confiar a lé 
t.mdc a dcsconrian~a seria de todo injustificav'el . 

:Neste caso de despachos ·sobrfl agua impõE'-iic a descon
fia-nÇa e não ha razão .que attenue a preJudicial confiança dP. 
crue gosam as r eferidas emprer.as. Um exemplo recentissimo 
âll!.tstra -o ea-so. Es~as empr0zas sabem que o imposto federal 
A uniforme- para o paiz inteiro. No emtant(). o oiP.o .do pe
tro1eo por ellas importa<]() pagava aqui dous .por rcmt() (21 %) , 
apenas... -~obre o valor de vinte mil réis (20!5) pot• Lonelatla, 
quando deveria. pagar dous· por ucnto '( ~ %) sobre u vafM 
c ommere.ial, o quoe quer (}1zer {fUP. na A~fa-n:dega · dcst.tl Capi
ial p-a.gava sei~ ,·ezes menos do quo o impost:o legal que. dévia 
va.:;nr. . . 

Em {IUtra!.' Alf:md1•g;ai'\ nos E6lados, onde duas dDSsas em
preza:- teem su<--.eursaes, n rn~smissimo oleo dcl petroleo -por 
l.orlas importado pag-ava o imp.oslo l'~gular ~ previsto no 
ad. 5G-l, d3. Nova Consolidacúo. isto c'-, seis vc:cc:; mais do que 
o cobrado na. A·lfand~::;a dé!"fa · CapitaL 

E ~ssas cmprezas · nunca reclamaram oontra a cnorm0 
i:iesigua.lda.dé da. cobranc~a. . . . _ 

Porque não c l't'damaram? Por umn. Simples razao. A 
grande íi.nporta~ão fa4-f;r~ para aqui t1 a. teclamac;ão ser-lhcs
:hi:t damnosa c <lanmos só o Th(:$ouro do Brasil .pódc a<'ar
rc[at· . .Ora, pergunto eu: ha ingenuo que va<'-iUe na. má fé 
que C'.Slc ca5'o revela na sua crystalina fla~rancía '! E' possi-· 
vet. Neste caso. ven·l a proposito pôr-lhe sob os olhos myopes 
·que .a diffcrenca smw~ada e a. so rrcstituida, só c tão só
m~ntc no iln1Josto 1do olco importado por essa,:; cmprezas, sóbe 
t~ mill'!&l'CS de contos de réis I 
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. o1·a, ·tôm~do 'Par base ·o con·h~cido aue, ·no caso é a: 
fraude apa11hada em flagrante na iinportaç~o do oleo- de pe;., 
tr.ol~o, .ha uma presumpcão irretorquivel de que no desconhe-
cido, ":importação dos corrosivos e inflammaveis despachados 
sob~e a~a» e desca.r::-esados para ~s armazeo's que, como o~ 
~ay10s, sao de propr1ecl~de dos fehzes importadores, os pre..., 
JUizos do 'l'besouro Nacional de"Vem subir a dezenas .de mi~ 
lharcs de contos· de réis. · 

Chega a opportunidade de investigar e conhecer' o f\m
<lamento em que se escudou ··o. então Relator da Receita para 
arrastar a C<lmnii~o de Finanças a rejeitar a salutar emen-
da, agora renovada ·e ampliada. · . · . .· 

Custa a crêr, . ma$ está escripto <A emenda revoga 1'e
!Julamentos ·a.aua11mros em vigC»'. A -. Com-missão não acceita 
a eme·nd~!! - : -- ~ . 

' Ao contrario do que ~llega. o laconico . e singular argu-; 
mento do e~-Relator, ·a · cerebrina concessão dos despachos nâ 
fórma refenda é 'que · s~ contrap~e . . á bone~t.as prohibicões dos 
regulamentos aduaneiros, ·n;;ls -partes que já citei. Mas dada a. 
necessidade -de revogar regulamentos aduaneiros, -não atino 
com a razão desse fetichismo regulamentar qu~ chega uo ex-t 
tremo suspeito· de recusar uma medida saneadora, para dei--
:x:ar intacto e intangível. um regulamento que, em certos 
casos,-póde ser suspenso· por simples, .. portariM do inspector r 

Revogam-se leis e-- decretos, -transformam-se regimons 
P9litieo~, reformam-se constituições, altera-se a sítuaijão geo..; 
graphica do mundo; e só .... não· ·se p6de modiiicat• um t·egu
lamento de caracter transirorio, ainda ·que esta modificação 
represente a defesa honesta do Thei:ouro NaP.iona! contra a~ 
fraudes em ryue se privilegiOU a SUtpremaria OStf;lllOSa 'do eS-; 
tran~eiro ! · . · . - · 

- . De outro lado, .os negociantes brasil~iros, taru~m impQr..; 
tadores de corrosivos ·e inflammaveis, sujeitos á dupla fíSt.:a-· 
lização. Cumprindo a · lei; recolhem as suas mercadoria~ aos 
·armazens dos trapic}Jes alfandegados e pagam a taxa t•espe• 
ctiva, prefixada· na. tabella offieial, approvada pelo MinistrO: 
da. Fazenda. '· 

:Oe outro lad'o ,acima. dos domínios da lei, as po!}erosas 
companhias estr~eira~, consid~radas cum es~ado~ n~ Es
t-ado, sem a dupla f1scahza.ção ou me'lbor sem fxscahzaç-ao al_., 
guma, tal a inefficiente formalidade que se apparent.a nos 
seus proprios navios e para os seus-'proprios . armaz~J:ts ! ! 

Mas não é só aos brasileiros que cumpre respextar e obr.
decer as leis do Brasil. Pesse dever não podem· licita e im~ 
J)Unemente se cxceptuar os estrangeiros. A . honestidade do 
fiseo repelle .f.lS!le excecão. O.di~nta par~ ·o comm.ercio llo:.. 
nesto e ruinosà para o Thesouro, ella crea; um regxmen des-
igual e faéulta o contrabando. . . · · . . · 

E', pois, contra esta anomalia, duplamenLe-:-unll)oral. ftl.le 
offereQO a emenda infra, na q-Ual, além de med1das de defesa. 
do fisco e da defesa da liberdade do commercio, outras h~ 
Q.~ :u~J9rias v~n~agens para ~ :U~ii9.~ .. ·~ 
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i.U 

Ar~. . Ficam · pr~hibidos os despachps sobre ·agua para 
os _generos mflammave1s e corrosivos, de proc:.edenoia estran
gelra, que passarão a ter conferencia nos trapiches alfande- · 
gados. onde serão depoêita.cJos. · 

§ 1." Caberá ao Governo vinte por cento .da renda bruta 
das armazenagens arrecadadas nos referidos trapiches com 
aquelles generos. 

§ 2. • ·Salvo a taxa de capatazias, caberá mais ao Governo 
á armazenagem gratuita dos mesmos generos que impurtar 
•para o set·viço publiço. • . 

§ 3 . • Para fiscalizacão c arrecada~;ão da pet•centagem de 
viuLe pol' cento, ~ .. ínspector da alfandega designará. dent~·e OS' 
Junccionarios de 2" entrancia um fisc-al, que terá a gratifi
cacão mensal de quinhentos mil rêis, paga pelos concessiona
rios. dos trapiches e pelos mesmos recolhida aos cofres do 
'!'besouro Nacional, adiantadamente, de seis em seis mezes. -
Arlindo Leoni. 

O Sr.. Presidénte - A ésta: emenda a Commissão offere... 
ceu a seguint-e 

EMENDA SUBSTITUTIVA 

Os oospachos sobre agua para ini'lammaveis e corrosivos 
t'lcarão prohibidos no port-o desta Capital ·e passarão a ter 
i:onferenci"l. nos trapi-ches alfand-egados, onde serão deposi
tadas .cJesd-a que sejam creados e installàdos no referido porto, 
pelo menos tn'<l.is tres trapiches .alfandegados, para o fim :do 
veposito oo· taes g-eneros, ·além do q~ om existe na ilha do 

. Caj(z. . 

Vou submett:er a votos o subsUtut.ivo da Commissão. 
A·pprov.ado o ref-erido substitutivo. 

O Sr. .Mauricio de Lacerda (pela ordem) requer a veri-
l'ir;a.cão da votação. · 

Pt•ocedendo-se á verificação de votação, reconhece-se te-
1'l'm votado a. fa·vor 118 Srs. Deputados c contm nenhum; to-
tal HS.. · · 

O Sr. Presidente - O substitutivo foi . approvado, fi .. 
cando pl'ejudi(:ada emenda n. 25. 

Votaç,ão da seguinte eruetlOO. 

N. 25 

Ao A.d. !3°: ·, 
Onde est..á «70 réis por kilo~ diga-se c8() réis por. kilo~. 
Onde est-1 cserá 'dividida em i/1 quotaS» di~-so: «Serã 

clividida em 16 quota~. 
C.-'\"ol. XV. ~ 
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Ond€• cslá «duas .. ào Hospital l\fáritimo Müller dos Reis, 
.~diga-se:· «qtiatro ao Hospital Marítimo Müller dos Rei~. - . 

· · João Elysw. · · 
.. 

O Sr. Presidente - A esta emenda a Commiss~ offere~ 
eeu a .seguinte :· 

EMENDA .Sl!"BST.TUTIVA 

O · imposto · de oo.ridade de que trata a Oonsolidacão das 
Leis das .Aifandeg.as, fica. elevado a SO réis . por kHo de vinho 
·a mais bebidas alcoolicas -e ferment::adas e será distribuído 
elíl 14 quotas -pelas instituiç-ões abaixo enumeradas, na i'órma 
&eguinte: .. · 

3 e lh quotas á Santa Casa ·de Misericordia; 
. 3 quotas ao Hospital Marítimo Müler dos Reis; 

2 e 1.6 quotas ao HospitAl dos . Lazaros; · · 
. As reStantes, {jistrilluidii:S, .e:rií partes . iguaes; ás seguintes 
instituicões: . . . : 

Maternidade, mantida -pela Escola . de Medicina; 
· Cruz,ada contoo. a ·Tuberclllose; ó .. ,. · .. . 

instituto de Proteccão e Assistencia á Infancia: 
Agylo de g, ·Luiz, · para a Velhice Desamparada; 
Dispensario de S . . Vicente de Paula; 
_-tsylo Gon()lllves de Amujo; · · 
Sociedade Amante Qa; Instruecão; 

·Escola· Proi'issional "'e A~lo .para Cégc,s Adulto~; -
CaSa de Santa Ignez; ' 

. Sociedade Beneficente Unit.iv~; 
Patronato de Menores .&. Lagõa; 
Sooieda.de Cruz Vermelha Brasifeira; 

· _o\;ssociacão Cruz Vermelha BrBSil'eira; 
A-ssociação Pro..;Matre; 

· Assistencia Santa TherBu.~. ~ · 
· Lyeeu de Artes e OfficiO:s, e 
. AsYlo do Bom .Pastor . : t. da Ca!)ital F.ederal, ·e submettioos á fiooalwacão do l\fi

-nisterio da ü't!stica, paoo. o fim de s-er apurado o bom em-
prego dado ás importancias recébida5. · . .. 

O Sr. Nicanor Nascimento (para encam€flka,. a -votaçtto) 
Acha que a parte mais aproveitavel dessa eme.nda é 11 

terceira. que augmenta de duas pat'a quatro lllS quotas do 
Hospital Maritimo Müller de>s Reis. 

Extranha ter a Commissão declarado a mzão por que 
manda dar quotas desigua.es ás associa~:,ões .abi contempladAs . 

. . · O Sr. Mauricio de Lacerda, obtendo a pall~vra p~ ~n
c.aminhar a votação, lê e analyse o parecer da Commtssao, 
elaborado sobre a emenda n: . 26 . . 
.. Approvado. o réferido substitutivo da Commissão. 

' . 
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. · Q Sr. Mau~ cio de Lacerda (pela ordem) requer a veri~-
fl.eacao da votaçao.. . 

.Procedendo-se á verifit.:açãu da votação, reconhece-se 
terem volado a faYor H5 Sr~. Deputados, e contra, quatro; 
total, 119. 

o. si-~ Presidente ~ o sUbs titutivo 
~o prejudicada a emenàa n. 26. 

Votação c!a seguinte emenda: 

N .. 27 . 
Ao art.. g• :· 

foi approvado, tican-

Onde e:; Lá ~de' iU réi-ti. diga-:>e: «de 80 t·~is» . 

Ou:cle .t:-ouber, aecrescente-se: 
«l'o Estado de Pernambuco do dito imposto sel'ão destina

dos aos Hospitaes da !3anta Casa de. Miserir,ordia do Recife, 
60 r é_is, !! a6 . Hospital da. -sociedade Beneficente {!a ·cidade ue 
NaJ.>aretu, munidpio do mesmo nome, 20 réis. -João Elysio. 

O Sr . Presidente - A esta emendo a Gommissão offere
ceu a seguinte 

SUB-I!:ME_NDA 

~\. Cull)missão·· nao considet"a inconveniente a a.pprovação 
d,a emenda, d_e:;de que dcllas 5t.~ r,xclua a Casa de Caridade de 
Na:r.a.rcLll, pelos motivos \'x-postos ::~. proposito ·da emenda de 
n . 18. 

Approvada a rcferica emenda n. 2i. 

O Sr. Nicanor Nasêimento (pela ordem) - ·Sr. Presi
rlc:n Le. eu desejaria saber o que fo i que se vHtou. 

O Sr. Presidente - A emendà que diz: <Onde est! 
«li:! 70 l'éis~, diga-se «de 80 réis'>, etc. 

.
. «i\ Comrnissiw não considera incon\·enient~. a approva:ciio 
du emenda. desde que della exch1a :í Casa de Car1dade de 
Nnz:\relh. pe'los motiYos · P.Xpo:'! l o~. a proposito ··aa emenda . Cle 

. n. 1.8 ., · . . 
Pol'lanto, a Comrnissüo pr·opõe uma sub-'emend3.. 
'Esla suh-em~nda é. que vac :>H. vota<la . 

O Sr. Nicanor Nascimento (para enca 1ninhar a 'DOtação) · 
depois de recordar que a ~i~isão de uma ···!l'enda em par~s, 
na votacão, só pôde sm· ::;ohcttat!a . em oeeas1ao opportuna, 1sto 
é, na discussão, conforme decidiu a Mesa. em uma éaS sessões 
.anteriores,. termina. assigilàla_ni:lo Que o Sr.. Presidente de-:
elârou approvada a emenda sem _.nenhuma e:iplicação sobré 
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· a sub-emenda,. porque c5ta rea;lmente nã'o existe' A Cominis
são, ·não conhecendo o Regimento, não Óffereceti sub-emenda, 
dizendo apenas no parecer que, excluída' a Santa Casa de 
Nazareth, ~ceeitaria a emenda. • 

O Sr. Maur~oic.> de Lacerda (pela ordem) levanta duas 
Que~t~s de _ordem. A Commissão disse que acceitaria a emen
rla.· easo f9s~e excluída tal casa de caridade .. Logo é contraria, 
desde que se incluiu á Casa de Caridade- c a .!\lesa. entendeu 

. que o parecer era favoraveL· · · - · 
Se · assim é, pede reconsideração do vencid'o · na emenda 

n. 1.8 sobre a Santa Ca_sa de Vassouras, porque ahi· o Relatot• 
disse a-mesma cousa; .portanto o parecer é favorave.l a emenda 
n. 18. 

, o Sr. Pre~idente ~ Não se trata de requerimento de di
visão ou de votação por partes, que fosse apresentado neste 
momento. 
. A _pags. 31 do a'lrulso; acha-se transcripta a emenda do 

Sr. Deputado João .Elysio, e logo abaixo 9 ' parecer, opinando 
pela approvacão da mesma emenda, com exclusão da Santa 
Casa de Nazareth. • ' . 

O Mesa d-eclarou approvada a cmencla ... 

0 SR. NtCANOI\ NASCIMENTO- A emenda, toda. 
O SR. .P~ESIDENTJ~ - .• · •• e, antes '~e manifestasse seu 

pensamento com re~oão á sub-emenda ... 
Os SRs. MA.URICIO DE L.-\CERiu E NICA~OR NA8CJMENT!l -

Não ha sub-emenàa! · · 

O Sn. PRESIDE.'<TE - ••• o honrado Deputado pelo Distri
cto Federal levãntou-se para formular uma questão de ordem . 

. A Mcl;a obset•vou, então, que havia um-a sub-~menda. 

O SR. NJCAN'ôR NASCIMS..~TO __:_ Onde ·está a sub-emenda? 
Peço a V. Ex. o ·obsequio de lei- a. 

O Sn. PRESIDENTE - A sub ... emendâ está- expressa no 
avulso; a Mesa. assim o considerou. 

Não se trata, pois; de requerimento de divisão, apresenta
do 11este momento, o que seria anti-regimental: trata-se de 
uma proposta da Commissão de Finnn~as, que veiu con.si
·gnada. no impresso, c que fleve ser vc•tada pela Camara. 

Vou, portanto, submetter a votos a sub-emenda . 
. . O Sn.- Nr_c.-.:.•mR NASCIME:STO - Peço a palavra pela ordem. 
O Sn. PR.ESIDESTE - Não posso d~r . a palavra ao nobre 

Deputado que já fallou uma vez sobre o assumpto. 

O Sn. NICANOR NASCIME'NTO - Eu queria fallar sobre a 
supposla sub-emenda, pedir que clla fosse lida . E convido a 
Camara toda a verificar este facto: aqui c;.tá o avul~o; ondo 
se enc()ntr~ ahi a sub.:em!'Jnda! I 
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O SR. PRESIDE.."''TE -..,- IDiz a Commissão, no seu parecei' 
sobre a emenda n. 27 ; 

. cl Commissão não considera inconveniente a av
provação <Ia emenda, desde que .;delta se exclua a Casa 
.1e Caridade de Nazareth.» · . 

EsW, portanto, expressa a sub-emenda. Os senhores que 
approvam a suppr·essão proposta .que·iram se levantar. (Pausa; 
apartes.) 

Foi approvada. 

O Sr. Pre~ente - ·:V-ae set• votada a emend-a n. 28. 

O Sr. Mauricio de Lacerda (pela. ordem) .- V. E=". de
-clarou appro~ado p .que denominou csub-emendS>? 

O SR. ?RESIDENTE~ A sub-emenda foi approvada .• 
O SR . l\l-'\UROCno DE LACERDA - Peço verificaçã.Q da vo-

tação. ' 
·O · Sa. P.RESIDENTE - · Está annun-ciada a votação da 

emenda segu~nte, e não teria mai-s logar o requerimento de 
verificação <da anterior. · 

O ·SR. MAURICio DE L. .. cEMA - Perdão f Em uma questão 
dessa ordem, Y. Ex. não Dóde recusar a 'v·eri:fieação da Yo
tação. 

· Q SR. PEI.:esiDENTE - Nunca· foi meu intuito recusar ve
rificação ·de qualquer votação, quando devidamente requerida; 
mas o que pondero é que j.á está annunciada a votação da 
emenda_ n. 28, do Sr. Deputado Nicanor Nascimento. 

O Sr. 'Nicanor Naccimento (pela ordem) - Sr. Presi-
dente. • • · - . ~ ·!e 

6 SR. · MA.urucro ·nE L ... \.CERDA - A Mesa, no turnullo do Te
cinto, annunciou a approvação de uma emenda inexistente! 

O SR PR.ES!DBNT:FJ - Pec-o aos nobres Deputado~; um 
pouco ·.de attencão. · 

O Sa. 1\{Auarcro DF.: LACMDA - Solioitci a ·veri.ficaçiío dn. 
votaçiio, c espero da l10nra pessonl de V. Ex .. Sr . Pt't'Sidnnt(>, 
que não negue e~c- recurso! E' o app()!O que, caloroflarncnt~. 
diri,io 111. honrn. pc!'<l10al de V. Ex., da qual nunca UvC' mntiYO 
IJara duvidar. · 

·O S:a. Pf\nsmm:TE - O Sr. Dep-utado Nicanot• Na.<~eim~nt.o 
vediu a 'palavra pela ordem. c f:.O encontra na tribuna; em
quanto S. Ex. não fa\lar. a Mcsn niio póde fazer a ·vct•ificn~-lio. 
A Mesa não tem o intuito de evitar quantas vcrificacaes <>S 
Srs. DePutados requererem, e, pois, prevalecerá a {lU C pediu 
o Sr. Mauricio de La.cer.da. . 

0 Sa. :MAURlCIO DE LACERDA - Muito agradeco a 'V• Ex:., 
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'7~5 ANNAES DA C!I~L\RA 

O SR. NICAKOR NASCIMENTO - E eu nãO' tenho mais ne-
cessidade de fallar sobre o assumpto. · ' · 

O. SB.. PRESIDENTE - Peço, entretanto, ao~. Srs. Deput.arros 
ordem :ila vota~o. . . ... - · 

O SR. MAURICIO DE LI CERDA - E .:u á Mesa. 
"O Sa, PRE8IDENTE.-..,...., lVae se ·proceder lá -:v:erificação. 
O Sr. f:arlos Garcia (pela O?·dem) -Sr. Presidente, bon.,.. 

tem, no meio da balburdia, o-honrado Relator da Reeeita pediu 
a palavra pela ordem e não foi ouvido esse seu pedido; o que 
DCCasionou d~s~s~ão bem amarga. '.J.'ambe!ll ~~;Or!!;. pa,;oepe-:ne 
que S. Ex. sohc:ttou a palavra, e penso. true seria da malOr 
convenienci~ que fa)lasse, para votarmos com inteiro conhe-
címentó de eav,s~ . · · · . ·. · · · . · · 

0 SR. PRESII?~TE- A Mesa, 'de fª'e~, ~ão ouviu o pe
dido de palavrlf; ·a .que -se- relfere o nobre Deput.ado. Preciso 
Wl!Il$t ll~~ cla:ro qu~ a M:es;t apenas d~eja qt!.e a :vtt.ação 
não s ejs. tumultuaria. . 

. . . . ~ 

O Sa. NréANOR NASCIMENTO ....,.. E' nreci~aroente. o nosso 
desejo. ·. ·· · · ·· : . . · 

o Sr > Presidente - A Mesa, para que a vota{}ão se faca. 
com ordem,. qUe todQs desejam, precis~ ser auxil~at:;la pelo;;: 
~rs. :t;>eln,ltaqos. · · ·· , - · 

- O SR.. MAURICIO DE LACERDA - Por mim, tenho au:riliad0 º ~a,i-s que po~~' e ~lif!..Pa 11!i pOlfílO o fiz, evitando. que a Mesa 
errasse~ · · · 
. o' •SR. ~~o CARLO~ (pel.a ~rf{e~) - ~f: P!'es1·~ente, 

si o Regimento o permttte, r!*Jllelre a . retirada da sub-
~men!}a~ ~. . · 

O SR_ Ntc.~oR NAsCI!\!lE'NTO - De que sub-emenda. Nã(l 
E'Jl:isie sub..,emenda... . 
- · O SR. ÀNTONJO C-\RLOS- .. ·. ·~u dá restricção constante dn 
avulso. 

o s~. MAurocto DE LAcERDA-Não se votl!-m restric~ões: 
votam-~~ projectos, emendas o~ sub-erpen4a?. 

O SR • .t~"iTTNIO C.'\RLOS- Vej!l a ~mara! l(Js nobres Depu
tados reclamam contra um ·ponto,. e reclamam quando o 1'1'
Jator v-em pedir a 11etirada desse mesmo ponto ! 

0 SR~ NICANOR NASCIMt."'TO-Então, V'. Ex. retira n 
'Pa:recer: ?, . · · 

O SR.· ANTONIO CAI\LOB- Nessa parte. As palavras. CJUC 
ahi estão, sobre a Casa. do Nazareth, reputem-se não escmptas. 

o" SR. PRESIDENTE- A Mesa já poz a votos e declargu r~-
jeitada a sub-emenda.. ' ., .. . . 

· O SR. NrcA!'l"OR 'NASCIMENTO- Mas o Relator pPde· ~ rr~ 
tirá.rl~~ 
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O Sa. PRESIDENTE- Não é mais possivel. r . 
0 SR. NIQ.-\NOR NASCIMENTO- Pergunto ao nobre Depu-

tado si pediu ou não a retirada. Pediu, toda a Camara ouviu, 
O SR. PRE~IDENTE -Attenção ! !;\; '}lesa declarou rejeitada 
VozEs-Oh! oh! 
O SR. NrcANOR NÚ;CIMENTO- As exe.lamações nã.o nos as

sustam. 

O SR. MAURICIO D'E LACERDA-- Guardem os Srs.Deputaoo~ 
os se1,1s «Oh!». Não temos medo do Cattete. 

'0 SR. PRÉSIDENTE-Attenção! e">. Mesa ·declarou regeitada 
a sub-emenda da Commissão de Finanças, e o Sr. Deputado 
Mauri-cio de Lacerda pediu verificação. 

Surgiram então questões de ordem, e, ulteriormente, o 
S:r. Deputado An:tonio Carlos pediu a retirada da mesn;J.a sub
emenda, o· que, entretanto, não póde ser feito, porque a ma
teria já está yotada. Yae se verificar a votação. 

O SR .. MAURICIO DE LACERDA- Agora convém que V. Ex. 
avise a cl.aq1te do Presidente que não nos arreceiamos dos 
·seus «<h l~. 

O Sa. PRESIDEN'rE- Vou proceder a verificação da vo
tação da sub-emenda á emenda n. 27. 

Procedendo-se a· verificação da votação, reconhece-se 
terem votado a favor 7 Srs. Deputados e contra 110; total :1.17. 

O Sa. PREsiDENTE-A sub-emenda foi rejeitada. 
·Votação da seguinte emenda 

N. 28 
Onde couber : . . · 
Art. Continúa em vigor o disposto no. art. 35 da lei 

n. 3. 979, de 31 de dezembro de 1919 (lei ·do orçamento da 
Receita para o exercício i1e 1920) .-João Elysio. · 

O Sr. Nicanor Nascimento, encaminhando . a ·votação. in
voca o 'Regimento que expressamente prohibe sejam rece
bidas pela Mesa emendas que tenham a sua explicação, por 
numero, sem dizer .qual a materia que deve ser appr0vada 
ou rejeitada. 

O Sr. Mauricio de Lacerda, enc·aminhando a vo!taç~Q<, diz 
que a emenda está precisamente nos termos do Reg1mento 
cujo dispositivo foi de sua iniciativa. · 

· Approvada a referida emenda n. 28. 

o Sr. Nicanor .Nascimento (Pela Mdem) - r:equer a ve-
rificação da votação. · . · · -

Procedendo-se á verificacão de votação, reconhece-se 
terem votado a favor U.8 Srs. Deputados e contrai; t01tal ii9. 
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O Sr. Pre~idente -·A emenda. n. 28 foi approvada. 
Votação da seguinte emenda: 

N •. 29 

-- Once convier: 

_!J:rt. . O Governo cobrará dos bancos que tiverem c<m
c~~oes .Para emprestimos a funccion.arios :publicas, civis e 
mlhltares, com desCDutos ou consignação em folha de paga
mento, um.a. qu~ta de· fiscalização na .importancia de 6 :000.$ 
annuaes, flcanào extensiva ao Banco de Credito Rural e In
:ternacional á permissão legal concedida ao Banco dos Fun-

.' ccionarios Publicos, ao Montepio Geral dos S:ervi.dores do 
Estad_o e ao Banco Predial do Estado do Rio 'de Janeiro, a 
respeito dos funoci')Oarios publicas, eivis e militares. - Men
des Tm;ares. 

~ Sr. Mauricio de Lacerda (para encaminhar a ve~tação ) , 
dep~Is de proceder á leitura· da emenda n. 2~, faz oonside
raçoes t{lndentes · a demonstrar os inconvenientes de sua 
adopção. 

Vem a Mesa e é lido. o seguint~ 

REQUERIMENTO 

. Requeiro votaçã-o- nominal para a emenda n. 29, do ple
na:cw . 

. Sala das sessões, 2-i de dezembro de. 1920. - Mauricio de 
Lacerda. . · 

O Sr. Nícanor Nascimento (pa-ra encaminhar a votação)' 
apresenta argumentos no sentido· de demonstrar que não deve 
a emenda ser suffragada pela Cantara. 

O Sr. Mendes Tavares (para encaminhar .a vlitaçáoj -
Sr. Presidente, venho agradecer ao nobre Deputado pelo rn~
trícto Federal, . que acaba de sentar-se, a iiefesa. que te~ c.~ 
emenda que· apresentei.· Dispensava:-me, portanto. de v1r a 
tribuna, se S. Ex. n!io procurasse. fazendo a alludida defesa, 
perturbar o seu argumento, de maneira a fazer crer que era 

.contrario á medida que aprese1zteí e que mereceu parecer fa
voravel da Commissão .de FinanÇas. 

O argumento de S. -Ex:. é que as concessões que existem 
aos ac.tuae~> hanoos Que fazem emprestíma:; ao funccionalismo 
publico •. se revestem de caracter d~ agiotag:~m. Entretanto S. Ex. 
oombateu a emenda, por extend~r esses favors a outros bnn
oos, o que positivamente é urna attitude contra4itoria. de 
s~ Ex. 
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Assim digo, Sr. Presidente, porque o object.ivo da minha 
emenda é eslabeleoer e favorecer a c_oncur'rencia e1rt.re aa.:uel
Iés que se propõem fazer csle serYli.;o ao funccionalismo pu
blico. 

Portanto, Sr. Presidente, combaler a emenda é restrin
gir esses servicos úquelles que unicamente del~es estão actual
mente encarregado, o que quer d•izer, favorecer o monopolio, 
(apoiallos.) A preaccupação do legislador deve ser a de es
tender a outros, tanto quanto possivel, o favor coucedW:o aos 
actuaes bancos. para fa'l.er negocias de cmprestimo com o 
funccionalismo publico. · 

Esta é que deve ser a preoccupação, isto é, estabelecer a 
concurrencia entre todos aquelles que se apresentarem em 
condi~ões de poder realizar esses negocias com garantia e res
peitabilidade, uma vez investidr;~s desse d.íreii<J. 

O que o nobre Deput.a~o qnir., combatendo a minha emenda, 
é; como disse, restring-ir unicamente áquelles que já estão de 
posse. esse favor. O meu intuito foi resolver este prob1ema, 
confiando mais um estabelecimento de respeitabilidade com
provada, o favor aetualmente eoencedido a: um numero res-
trido de bancos. · 

Creio ter attingido a esse objcctivo, que somente visa. 
beneficiar o r~m\ccionalismo publico, ao passo que a. argumen
tação do· nobre Deputad_o vem ·manter a situação ocliosa que 
garante esses favores a um pequeno numero. (Muito bem.) 

O Sr .. Presidente - Vou submetter· a votos ·o requeri
mento do Sr. Mauricio de Lacerda. 

llej eitado o requerfmento de votacíío nominal. 

O Sr. Mauricio de Lacerda (pela ordem) requer a veri-
ficacão da votação. · 
. Procedendo-se á verifi·eação de vota'r,;ão. reconhece-se 

terem votado a favor nove Srs. Deputados e contra 1.1.3; 
total 122. 

O Sr. Presidente - A votacão nominal foi rejeitada. 

O Sr. Nicanor Nascimento (pela ordem) - Vou mandar 
á mesa um n~querimento, solicitando o adiamento do. díJ~ 
cussão. 

O Sr. Presidente - A Mesa não póde acceitar o reque
rimento de· adiamento que i'ot• formu'lado pelo nobre Depu
tado. 

O SR. NrCÚNOR ~,\sc:r~mxTo - Não ha no Regimento dis
posição em que V. Ex. se possa :fundat• para rccusal-o. 

O Sn.. PRI~SIDENTJ-: -. O art. 327 é terf{linantemente a esse 
respeito. 

O Sn •. N'rCoL,.,.on NASCIMENTO {depois de 2•roccder <t ~eitura 
d.; art. ~~27) - Tem V. E:c. razão. 

Approvada a referida emenda n. 29. 
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. .. ~ Sr. Nicanor Nascimento (pela 01'dem) requer. a veri
fJCaçao dJ1 votacão. 
. . Procedendo--se á verificaêão de votacão, rer;onher:e-s1~ 
i~r~e.m votado a favor 117 Srs. Deputados e contra 4; totnl. 

. O Sr. Presidente - A emenda n. 29 foi approvada. 
. .Rejeitado o :requerimentO do Sr. Nicanor Nascimento 

dmdo o d_estaque da emenda n. 29. 
--.. ·votac.ão da. seguinte· 4?men:da 

N. 30 

N. 47 - Onde se diz: «15 o/o sobre a renda bruta 1ln 
jogo, etc-~, diga-se: . 

Taxa fixa sanit~.ria sobre concessões de cas
sinos, nas estancias balnearias do pa.iz,. 
Slendo annual-30 :000$ e sendo põr duas 
estações intercaladas, 2-i :000$000. . . : . 100 :000$00-; 

Porcentagem de 2 <>[o a 15 "i•, conforme fôr 
estatuído nos . contractos de concessões no 
Districto FE-deral . . . . ...... . ......... · 3DO :000$00~ 

- Carlos Garcia. 

O Sr, Presidente - A esta emenda a Commissão offere
c~u a seguinte 

EMRNDA SUBSTITUTiVA 

1.• Ao art. 1", n. 47, substitua-se pelo seguinte: 2 "i' 
5obre as quantias em gyro no jogo pcrmittido em estanchb 
h::tlne;~.rias, nos térmos do que dispõe esta iei e para os fin< 
lia lei' de Saude Publica, 1. 20.0:000$000. 

' 2.• Accrescl;!llte-se, onde convier: · · 
Art. Aos clubs e casinos· das e:;t.ações b3.lnearia~. 

thermaes e climatericas poderá ser conc1~dida autorizaçi1.·.1 

. tf'mporaria para a realização de jogos de azar, em loeae~ e:::
pecfaesl distinctos e separados, nas seguinte::; condições: 

a) petição rlirigida ao Ministro da Fazenda por pessoa 
. idonea, especificando os .iogos e as condições em que os que,. 
explorar: · 

b) planta de edificio j i construido <1u a construir par·:l 
a· installação do casino on club; . 

c) indicação das épocas do anno para o ·funccJOnB.mcnln 
ào casino ou club, hem como t:los mezes ~m que, durante estn" 
épocas. estará elle aberto ao publico. 
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§ . 1.~ Não será permiltido ~~m um club ou casino o jogo 
d•Jrante mais dr. seis mcz,~s no anno. 

§ 2.~. Nas ~~lias de jogo ~,·) poderão te!' entrada pc!:soas 
maiores. 

§ 3.• Cada club ou casino que obtivsr aut.Qrizac:ão, seja 
ou não organizado sob a fórma de sociedade, terá como· respon .. 
~-aveis um director e um g(~rcnte. 

§ 4.• Na aulorizacão deverão ser disc:·iminados,. o praz.J 
Ja. concessão, qlle não podm·á ser menor de cinco annos nem 
e:s:oeder de· 15 :mnos, a natureza dos jClgoa perm;U,ído", a,; 
medidas de flsc~lização por parte dos agentes da auto::idadc. 
as multas prescriptas no regulamento, as condições de ad
m1ssão nas sala~ de jogo, as horas de abe:·tura e encerra
mento, O imposto de 2 oj• e a. maneira de CQbral-o, as quotas 
df.' fiscalização e o modo de pagai-as. 

§ 5.~ O Ministro da Fazenda, determinará as quotas de 
fiscalização qU8, segundo a importancia do!> estabelecimentos 
Hcenciados, deverão variar entre i :000$ e ·~ :000$ por mez d·:1 
funecionamento. 

A fiiiCa:Iizacão eompetirá aos fiscaes d•~ clubs dé! merca
dorias, cujo numero para a Capital Federai.' fica fixado em · 
24. - . 

§ 6." As infracções destes dispositivos e do respectiv.0 
reg~ulamento seríio punidas com multas de 100$ a 5 :000$000. 

§ 7.• A autorização poderá ser cassada em caso de inob
servancia das clausulas prestabelecídas, quando o Gqverno 
a~sim entender. sem que aos concessíonario,; assista dirciLo !!. 
qualquer inderr.;1izacão .· · . 

§ s.• Uma vez licenciados e sujeitos ao imposto de 2 "!" 
os clubs e casütos poderão funccionar sem que incidam na:; 
disposioões das leis relativas ao jogo. 

O Sr. Carlos Garcia (para. encaminhar a votação) - Sr, 
J<t·osidente, a emenda n. 301, é de minha aulori~L A Gommis
são entendeu que dr\·ia apresentar substitutivo que dh·idiu 
f'rn dous artigos, s~ndo o primeiro relativo a taxar.üo d'~ 
,jogo nos casino~. Não posso mr> oppor a approvacão . dessn 
p:>.rte. ' 

O segundo t.rata da regulanlentacão da \oi e prescreve in 
fine, isto· é, no ultimo paragrapho: 

Uma vez liceneiados e sujeitos ao imposto d~ ~ nj" o.~ 
nlubs c casinM, podrr·iio. funccionar semi. .c.ue. incidam na~ 
diSPOiicões das leis penaP.s relativas ao jogo~. 

E' materia que não póde fazer parti• do. ot·çamcnfc .. 
:·cqueiro, pois t>. divi~~ín desta emenda. votando-se o a~pro
v:~.ndo-se a primeira pal'fc. devendo a segunda s~r re.íc1 ladíl 
ou retirada, si assim entender o illustL'C Relator. 

Accresce que se püdc> argumentar. dizendo qu_~" P"sn sa
gunda parte se rofer~ a uma lei, não havando. por:<. tlCCl~SSI·· 
l"lade de. ser contemplada aqui. 

Era o que Unha a di:>:er: 
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O Sr. Allto~io. Carlos (pela 07'dem). - Sr. Presidente 
porque teem mtetra procedencia as razões adduzidas pelo 
nobr_e Deputado de S. Paulo, re:queiro que a segun-da parte 
da eme~da q~e ~ o St::gundo artigo,. approvada, seja destaca-
da para constituu· proJeeto aparte. . · 

O Sr. Nicanor. Nascimento (para enmc.minka~ a vQtaçáQ)" 
ç7t=!clara P.ntender. qu~ te.m toda a razão de ser a proposta do 
lllustre Deputadp mme1ro, porquanto . não se comprehenderia 
fn~~e .aUen,.do ·o direito substantivo, o direito penal, em uma 
lei de orçamento~ -

O Sr. Presidente ~ Vou submetter a. votos 9 ~eguinte 

REQUERIMENTO 

Requeiro que o substitutiv.o da Commissão de Financas 
·â emen-da n. 30, sêja votado po.r partes, isto ·é, ·em primeiro 
·logar a parte relativa ao n. 1." até 1.210'():000$ e ~m segundo 
lo.~ a parte relativa ao n. 2° até as pala.vra.S «relativas ao 
~~ . 

Sala das sessões, 20 de dezembro de 1920. - Ça.tlo.~ 
Garcia. . · 

Approvado . 

· Appróvada a 1• parte dp referido substitutivo da. .Com-
missão até 1. 200 :000$000. ' . 

O .Sr. Nicanor Naccimeuta {pela ordem) requer a veri-
ficação da votação . . 

,Procedendo-se á verifi{lação de votacão1 reconhece--se te
rem votado a favor 11.2 Srs. Deputados e contra, doi:::.; to-
t.al, 1:1'4·. • 

- o Sr. Presidént.e - A primeira parte do substitutivo d~ 
Commís~ão até 1.200 :0100$ :roi approvada . 

.Approvada a segunda· part(} do referido substit-utivo da 
Commissão á emenda n. 30, desde - 2°, accr~sc.en~e-8c, r;t~dc 
convieT - até fin~l, para ser destacada e constltml' pro.1ceto 
em separado. 

o Sr. Nicanor Naocimen.to ·.(pela ordem·) requer a. vM'i-
ficMüo da votação . · 

:Procedendo-se á verificação de votaç_ão,• reconhece--se te
rem votado a favor 120 Srs. Dep:utados e contra tres; total. 123. 

O Sr. Presidet~.te - A segúnda parte do substituti-yo .oó. 
ernend!!. n. 30, foi a.pprovada ~ vae ser <lest.Mada e <:onstttmr 
proj ect9 ~ -parte. 
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Ficam: preúudicados a emenda n. f;SO e o ~Seguinte 

REQUE!U.ME.)ITQ 

Requeiro <rue o subs~ituiivo da Conunissão de Finan~as 
sobre a em-enda n. · 30, SC'J a votado com exclusão da Iettra c 
do n :· 2, § i • ~ • .,- ' 

Sala {)as sessões, ~O úc dezembl'\1 de 19~0. 
Vptacão da seguinte eme11da : 

N. 31 

· .Al't. Aii l'ell:Uisíções para o:; despachos do-s 'iu·tigos á 
·Que se referem os §§ 5" e ô• do art. 2v das Preliminares da 
ITarifa, deiterã<l menci~mar as marcas, numeras e '0onteudo 
dos -volumes e ser feitas ao inspector da Alfandega, por ín
tcrrn(ldio do Ministcrio das Relações Exteriores. - A1·Unclo 

O Sr. Presidente - "" esta emenda a · Commissão •)~fe
rceeu ~ seguinte 

· Elimine-se .do texto lla emenda a palavra 4<:onteud{))' .. 

O Sr . . Mauricio de' Lacerda (para encaminhar a votaçiio) 
pensa qúe a Camara, acceitàndo a emenda e rejeitando a sub-
emenda, terá procedido ·bem~ · . -

As reqll isições para .os despachos dos artigos a que se 
referem os ·~áo ar t. 2° das Preliminares da Tarifa 
deverão m encionar, não só as marcas c .numeros, como tam
bem o conteudo dos ·volumes . 

O Sr. Nicanor Naccimento diz ser necessario que nas re
.quisicões s·e declare qual o ·eonteudo dos volumes, sem o que 
não poderá haver fiscalizãção alguma. · 

· Approvada a referida emenda n. 31, 'salvo a sub-emenda. 

O Sr. Nicanor Naccimento (pel.a ordem) requer a veri .. 
ficação da votaç~o • . 

Procedendo-s~ á ved'ficação de voLação, reconhece-se te
rem votado a favor 11-4 Srs. Deputados, e contra, nenhum; 
total, 1:l4. · 

O Sr. Presidente;__ A emenda n. 3:1 foi appro·vada. 
Approvada a referida sub-emenda da Commissão tái 

em~nda n. 3L 
O Sr. Mauricio de Lacerda (pela ordem) rectUer a. v.eri· · 

fieação da votação . 
-' 
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Procedendo-"se á veri1'íi!ac.;ão da votação. reconhe-st:: te
rem. votado. a fá'\tOl' 106 81'S. Deputados e contra, i7; total, 
123. 

O Sr. Presidente - A sub-emenda foi appravada. 
Votarão da seguint.e Pnlf'llda:, 

N. 32 

I 

"\o u. :í.S ~ Imvu~lo;c ::;:obL't! lul.el'ias: 

ADC.;rcs:Jente-se: 
«Permittidas apenas para auxilio a estabeleciment.os de 

in.~truéção ou benefieeneia ~ contractacas .. as federaes !11e
diante concurrencía public.a,:t> 

II 

Sob o titulo VI Rendas diver.sas insc~·eve-se: 

«Produ-elo annual, iiquido c mínimo, das loterias federae:; . 
. exarado no edital de ccmcurrencia e applicavel ás sub
venções annualmente esaminadas e votadas pelo Congresso 
2.-1.00 ·:000$000'!>. - C•l1·los )fa;rirniLiano • 

.... 
o · Sr. Presidente - .A.. esta emenda a. Conilnissão offe

r~eü ·a seguinte 

&UB•EMJi:NDA 

Quanto á primeira: Accresccnte: in fine: «sem p1·eJu~:;o 
dos irnpostn.~ e ?'endos federaes tiec.Jrrentes· a'las loterias~. 

. O Sr. Veiga ~iranda pronunciou nm dis<.·.urs(:t· que não foi 
:rublicado no D·ia-rio do Gonyl'eJ.·so. 

-... . . 
o Sr. Man.ricio de Lacerda, encaminhando a votação, lê á 

:Camara. as palavras do actual director da Companhia de Lo
terr'ias Nacionae_s, an:~es desta ultima obter 'o contracto cujo 
prazo a emc:mda. rr.anda proroga.r. 

, O Sr. Nicánor Nascimento, encaminhando a votação, diz 
que a emenda n. 32 resguardava _melho;r, na·s suas primeir~ t1 
segunda parte os interesses do palz que :a emenda da Comml~
são de Finanças. . . · 

O Sr. Antonio Carlos C*) (para encaminhar a _votação) -
('..onsta do iDípresso ·a miD;ha opinião :sobre as emendas_ ~e.la
·tíva.s a explott'acão do servu;o de loter1as e me pronunc1e1 m
teiramenle favoravel a concurreneia publica. acceitaildo a 



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em 2910612015 10:35 - Página 60 de 96 

S.!-;SS.ÃO EM ·25 DE DEZEMBRO DE: i9Sv . 735 

emenda dó. nobre Deputado pelo Rio Grande do Sul tk C.ar
l~s. Ma.'CimHia.nu. quando diz_iu: «Permittidas apenas' :para au
X1ho a estabeH~c1mentos de mstrucção ou bencl'icencias e con
.tractadas as federae·l? mediante concurrenciu publica.:J> 

Acceitei esta emenda, p.rouondo-lhe uma •sub-emenda 
qu_e :;e lê á pagina 36 : . • · 

·. . ~-<\ccrescente-se · in-fine: sem prejuízo dos impos
tos e rendas federaes decorrentes das lotcria:s.:~> 

Este meu parecer, porém, não 'trium.IJhou na · Commissão 
de Finanças. Etsá tomando em consíderação as allegacões si 
rH3m me lembro, do Sr. Deputado Celso Bayma, entcnaeu que 
na falta de legislação respectiva a c·oncurr:encia publica. se
ria dJfficil, nessa :v~rte, a execução de qualquer dispositivo 
referf>~~e a meslL.a concu.rrencia. Então, a maioria. dos meus 
comp_anheiros se fixou no substitutivo q11e se \1; á pagina :'!6, 
e a cuja votação ·se vae procedelt'. Por esle subsW!-utivo são 
esf.abelecidàs as condições da concurrencia. publica.. E. tendo 
.sido entendido a .· Commissã.o de Finanoas que não era. possivel 
a coucurre~ia immedia)~, a maioria da Corr.missão deübcrou 
incluir a disposil;ão final que pr-oroga por um anuo a uctua.l. 

O Sn. MAumcxo DE LACERDA --- VY. EEx. não cogit:n·am 
de fazer a· exploração da loteria· pelo Estado como a Arg-ell
tina.? Era um J'eforço de receiila, muito preferível á concur
rencia. 

O Sl\- ANT.oNro CAl\LoS - Coherente com o meu voto na 
Coinwissãó de Finanças, o meu pronunciamento a::"ora é fa-

,. voravel a emenda n. 1 ·do Deputado Carlos Maximiliano, que 
di.:!: ~.I>ermit.tida.S apenas para auxilio a est..abelet;imentos de 
instrttcc;.ão ou beneficencia e contractadas as federaes me
diante concurrencja publica». . 

O n:teu subst~:utivo que a Commissão não acceitou e que 
s. Camara não vae votar resalva ao Estado o direito das ren
das ~ do imposto que, presentemente, a.ufere. 

O SR. l\f.Mmrcro oF:: L.".CERDA - Regí~Úe-se· : a Commíssão 
de Finánças apresenta o seu substitutivo contl!'a as rendas e 
impostos federaes. • 

· O . Sa ANTONIO CARLOS - Estou. porém, convencido de 
que si -o meu pon!to de vista triurr.pbar, o Governo é perfPita
mente livr-e de favorecer a empr€1la, QUe porventura. venha a 
contraetar e pagM' a:s rendas ao Estado,_ que entender, parf.e 
essa na qual, ao con)trario do. qye suppoe o nobr~ Deputado 

· pelo Rio de Janeiro a Comm1ssao resguardou devidamente o 
interesse publico . ' , 

O SR. MA.URTcro ot: LACERD~- Não resgUardou nada; fez 
umà en..:enda camárada. 

o- SR. A..l'fTO:NIO C..o\RLOS - A Commissão r_eprovou o . sub::ti- :
tutivo · q\J.e; como diz S. Ex. , não det.ermi!la que o Estado au
fiTa rendas . para elle. Nessa pa~e. a Comm1ssão tt"esguardou 
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os. intel'~~ses õo 'l'h~som~o, IJOrque· un.: dos pontos que- detel'
m~nou :fo1 a de malOI' I'enda que •o concessionario possa dar 
alem das quotas pa~a _as instituições. ' 

Meu ponto de v1~a é aquelle que anuunciei na Commi.~são 
e que ora mantenho. (Jluito bem; muito bem.) -

·- O Sr; Jósino de Araujo (par-a encaminhar a· votação) __. 
Nao deseJava, poi' u~a medi<l.a de hygiene moral, tomar parte 
neste debate; ma-s, Já que, pela pl'imeira vez, na minha vidn. 
publi<:a, um desasizado, um perverso, que 6 tambem, certa
men!e, um deshones~o, porque não sabe presar a boma 
a_lheta, me atacou· pela 1m prensa a proP,osito da emenda que 
tive a honra de apresentar -á Gommissão de -Financas, e uma 
vez tambem por outro lado, que fui o autol' desse substitutivo, 
vencedor na Commissão, creio que estou no dever de· explicà.r 
4 Camara a razão do meu procedimento. 

Essa razão é simplíssima: :não ha viola-cão do interesse 
publico, do Thesouro. absolutamente. como foi allegado pelos 
illustres collegas. · · 

O SR. VmGA :MIRANDA - Em S. Paulo houve majoração 
de 30 %, para uma prorogaç.ão d~ <lois mezes .. 

O SR. JosiNO DE ARAu.ro - Perdão, V. Ex. não queira 
comparar o servico <le loterias de S. Paulo, com as eommu
nj.cacões facHimas que tem, com . o serviço de loterias da 
União. 

V. Ex:. ~omprehendc .que si uma concurrencia não pólie 
deixar de· demorar dois ou trez mezes, a organizaçãQ de um 
serviço de loterias federaes. com a fundação de agencias em 
todo a territorio n-acional, desde o Rio Grande· até o Acre, 
não póde estar eómpleta em um prazo ·de dois ou tres me
zes, e sim de seis, sinão um anno, pelo mP.nOs. 

Demais, Sr. Presidente, nós não temos que zelar só os 
int.eresses do Thesouro Naciona·l. Acima destes interesses ha 
o interesse superior de assistencia -public.a e a sua -preemi
nencia é palpavel na emenda da Commissão. 

A Commissão corajosamente exi.giu como condição para 
a concurrencia publica, que consta da sub-emenda, que é a 
s,eguint~: 

«Art. · As loterias federaes serão contractadas, 
media:nte · concurren.cia publica, ;sob a·s seguintes· bases 
vrineipaes, além de quae5Quer ~utras 9Ue o Governo 
entenda estabelecer nüs respectivos ed1taes, para ga
rantia da fiscalização e boa exoour;ão do contracto e de 
suas vantagens para o _publico. . 

Art. A ordem de prefet_:enda entre as propostas 
de concurreucia será estabelecida: 

1. •, pela maior importancia JID dinheiro of~erec~da 
para ser a:Pplicada ás ~ubve.ncoes a ~tabelecimencos 
de b€'neficencia e instru-cção. que serao annualmentc 
examinadas e votadas pelo Con.:,o-resso; 
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2:, pe·!a r·en~a p1:oduúda pa1·a (} Thesouro; 
. 3 , pe!a malot· per~en.tagem Je premios a distri

bmr .. 
-!?ai·ao-l·~pho u~íco: O prazo J.a. coucwrerwia, t]Uu 

:se eiectuar'a no prHI_l~n·o semestre de 1921. nunca .será. 
inferior a. tres mezes e u du novo contra.cto nunca. :ou
perior a cinco unnos. · 

Art. l''ica pt·oroga.Jo por mais um anuo o p.raza 
d!) aetual cont1·acto tom a Gompanllia de Loterias ~a
cwnaes: que terá pre1'erencia sobt·e os demais ~.:ou
cunentes, em igualdade de condicões, para o novo con
trac.t.o.;, 

Xo E.~tado aclual, com os pl'incipios victoriosos de· .soliàa
l'ie~~de social, é princip!o prí_tnacial de toda:; as organizações 
polJtWa·s o dever de as~!SLeut;m; enLrelanLu, esse deveT o E-s
tado não o pój(le cumprir bem, p~..•r.(JUe não tem recursos e o 
nnito meio de Obtel-o é aDl'CIVIÚt<w e,;.se serviço jã organizado; 
cunseguil-o.s por meio do vicio, do jogo. emfim, de qualquer, 
l!wdo e foi esta a orie-ntação do ParlamenLo .. 

IJara este fim, no orçamento do Iuterior. c.reamos o im
posto sobre {I alcool, tírando do vicio da bebida a quantia ne
cess•u·ia para subvencionar instituic;ões de caridade. 

A ·Comrnissão de Fiuant;a.s, ent.retanto, supprimiu o im
lJ\JSlo sobre o akool, de mod1.1 que nem est.as subvenções ulti~ 
1uamente votadas podem ·..,er pagãs. 

Ag-ora, .ficamos neste impasSe: nem as novas e nem as 
anligas instituições seriam benefi.ciada3, porque o contracto 
d';::;apparece't'ia. 

Foi com o intuito de c vi tar essa situação, p01·que tenho 
a felicida:de de ter no meu di.::;trict~ e na minl1a. cidade natal, 
varios institutos subvencionados, que me ~embrei de apre
:;e~!l<~F cs~e 3:lvitre, para s~liva·g'lt:trdar es~~s instituto;;. A. Com-; 
nussao, Lao Justo lhe pareceu o meu alvü['e, que- o ac()eitou, e 
essa a razão .do vof.o da maioria da -Gonunissão e eu estou 
convenl:ido de que a Camara hn. de compre.hen.der a necessi.:.. 
dadf~ ela approvação de::sa. medi-da., porque, tendo cahido, como 
c:Jhiu. o imposto ·;;obre o al-cool. nem as novas. nem a:;; an:
l i~us instituições · -subvencionadas serão bl!Ueficíadas. (JfHito 
bem; nwíto bem.) 

O Sr- Celso Bayma ' (•) '(para enc-aminlwr a 'l.:otaçiio)' -
Sr.- Presidente . .no se·io -da Commi~são de Fi.nan.~;.as fm cu 
quem teve a ho.ma de le.-anLtn· a .preliminar• relativa á emenda 
do 110bre Deputado pelo Rio Grande do Sul. . .. 

. Mosttei que não tinhamos ~eí <:!e coucnrrenci~ lJUbhca 
que ~e pu<les,se applicar á realização de. um serv1ço com<>, 
este. · 

'C*Y Não foi re.visto pelo orador., 
.C.,_ Yot. :i\.· . -~7 
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O Sn. MAuRicio DE "LAaEno,\ - Quer dizer que estavamos 
desp1·ovido de hygicnte• moral. . . ' 

O SR. CELSp . .,..BAYr.r.,~ - "\ssignalci que a uuí~:a dispu:>il.;ão 
sobre_ concu~renm~ publwa oxrstente é a que const-a do arL ;ji 
da Ie1 urçamentar1a de 1909, c que os precPill)s alli c:;tubdc
cidos não podiam constituir haso para a concurreocia ref~-
rente ao serviço das loterias federaes. . 

pemonstrei, na Commissão, -que, portanto. ·uma Cllllt1H'
rencm dessas Jicava ao arbiLrio e li. vontade do. Governu. 

O Sn. MAURICio DE L\CERR\ - Isso é que é argumcufa 1·~ o mais e tolice ... 
' 

O S1t. CELSO B.\.Y~'VI.-\ - Kessas coudíçõcs, evídcncia-dn IJU!l 
nf1o havia lei ele concurrcncia para o caso ..• 

O SH. l\IAURICIO DE LAcmm,\ - V. Ex. deYc rcspcitat' LHn 
pouco a Camara; não é a·rgll!menta:t·, nem c!;cla;t\CCCr uma 
questão dizer simplesmente «mostrei, assignalei, <lemnnst.r·eh r 

. O 811. CELso ·BAY:!>L\ - V. Ex. ha de me deixar ~:un
cluir ' n meu raciocinio, ha de me ouvir.· 

O ·:;;n. 1\L\lmwro DI' L.\GEnDA - Alé agnru. Y. Ex. ajwna,; 
dislÕe que mostrou, evidenciou, - patenteou ... · 

O SR. CELso .J3.wM.~ - Declar·ci, enL1íu, Sr·. Pr·esidr~llll', 
que era preciso que, na pt·'opria Commissão de Finanças, fu~sc 
c.stabclecida .a lei reguladora, ctuc viesse dar ao Governn os 
meios ti~ fixar as- bases de uma concurrcncia. 

Tendo. cu levanUJ.do essa preliminar, unica que podia. tr~1· 
su::;citado... ' .. ' ~· 

O StL ~L~unrcw n~~ LACERDA - Tenho aberto a p111'l iulia. 
u. ~0nl}Jan1Jia p01: clla passou .. . 

O SR. CELSO R\Y:?>r~\- ... os Srs. Dnpul.ados .Tosi1ro de· 
:Araujo e ·Sampaio Corrüa. cnl.enlleralll que era o momenl.11 q•:. 
Jazer c:;:;;a let reguladot•n. para que as ba~e:O da concurrcmta 
fossem estabelecidas. 

}'oi, llOl't~nto, devido ,.á minha· 1n·eliminar que a C1ll1l
mi;-;são adoptOtl as bases para',que .essa .concurrencia pudr·s~c 
.ser levada '' cffl~ito. 

O Sn. Y.1m;.\ Mlll.\NIJ.\ - Os dnis ar'Lig·os 1·elaliws ü e•Jll
CUL'l'Cncia uão foram alucados; apenas o ultíuio. 

'O Sli .. I.ELSO B:\"i~l\lA- A ultima oparlr'. que v. Ex. Ílll]l\1-

grlOU, Joi ycur;edora 11o ::;cio da Commissão (lc Finanç.a:o. l'"1'n.n 
meu YnLo. mas. pc-la .consideração de que ·uma. concul'l'•'ill'l:l 
qu0 tinha de :;cr· fc-itanessas- condiçõr.s, clcpcndia aiuda ~le 
.prazo mais ou mpiíos lon!:)O. .DenLrn do anno or·r:amcnfano: 
tahez 11fir1 pud~;;se cs~UJ' conc.1uida, c-, ao menos, rlent1·o ~~~:~ 
tPes 111eZe~ à c in icin tio exercício. sr.guramcnlc não c.-l<Lr'r[L 
realizadu. Llt~ mQuo que. as institui1,;ões subvencionadas pela:; 
loLcrias fical'iam sem us r:e,specLivas quota,s. 
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O Sr. Apt~nio Carlos foi voto venci-cto. mas a. Commissão, 
po.r sua ma10na, resolveu fazer a lei reguladora .• ~ ·· 

· O SR • .MAURIC!() vi. LACERDA - A questão nã~ é .dessa lei 
reguladora.: ,; de conLmuar a conr;essão nas mãos da com
panhia. 

O SR. CELso ll.\Y~I•\ - ..• c os Srs. Sampaio Cort·ua e 
Josino de Araujp 'forau1 •1s propositores desse voto afinal 
vencedor no seio da Comnli:ssão. · ' 
· Dou essas explicacõe~, porque fui citado nominalmentt 
illusLre leader .. . 

o sn. l\IlURICJO DE LACEU!J;\. - Leo.det• c:c que'? 

O Sn. CELSO "'B~\Yl'o·r.o~, - ••• da Receita, e era sómente o 
(jUe .tinha a dizeJ• . .(Jh1.ito bem; muita bern.) 

O Sr· Sampaio · Corrêa (1Jara- (~nca.minhm· a rotação J -
S1·. Presidente, o nobre- Deputatlo por Santa Catharina, Sr. 
Celso Bayma, cujo nome peço permissão para. mencionat', la-
h<'ra em equivoco. · 

Nada. pro;:mz no seio da Commi;:são de Finanças; <lOllCOr
dei apenas com o que foi proposto c que constitue a emenda 
submcttída -á Camara. 

O artigo impng-nRdo teve o meu assentimento, mas não 
foi por mim proposto. 

·:Manda prorogar p Cll.' mais um anno o prazo do ar.Luul con
tl'acto com a Companhia dt~ LoL.P.rías Nacionaes; votei pela 
approvação, para que ·vic-,;se ao .iulgamcnLo da Camara pelo 
scguinLc motivo: infcwmal'am-mc . que o contracto <las lo
ter ias deve terminar dentm de um _prazo de .lres mczes: é 
imnossi\'eL nesse pra1.0. íazl'1· a 1~oncu['r1mc·ia publica pal'a. o 
ll')VO conLracto. "· ~u;mfl n fossP poss:iYel ~·ealiz:lt' a cnncurren
ciu f.ienko de pet·iodo tão cmlo. ·seda mal.erialmenti' impos
~.ivcl a t1ma emprcza. qualque-r que fosse, apparelhar-se con
.vcnicnlemente nara, logo em SPguida, ::J.I) findar a. concessão 
de qu~: :;osa llo,ie n Çon,pauhia de I,~terl~·:S Na'"_ion~es, .ra~e!: ·a 
exploração · e al:lripUir parte cl~ .reco1ta as vanas mstltu1e;oes 
de .caridade. (Mmto bem.; 11w.tto bem.) 

O Sr. PresidentG- Vou submettcr a voto;; o substil.u · 
.tivo da Comrníss:Lo. · 

O Sr. Veiga ~~anda (pda. ordem) roqncr pl'eferenci,t 
M votar.io pat·a. a 1" parte da. emenda 11. 32. 

Regcitada. a profcrcncia. 

O Sr. Mauricio de Lacerda (peta onZcm) requer a 
verificaçli.o da votação . 

P1·ocedendo-sc á. vcl'ifi~çlo ele votação, reconbece·se terem VCI · 
tado a fa.VO!' ;)') Srs. Deputado,; c contra <?1 ; total ao. 

O Sr.P.residente-A p1·efcrancia foi regeitada. 
App1;ovado o refclrido substitutivo da. Commissão. 
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~ S~. Mauricio. de··· La.eerda. ( pela .ordem ) requer 
a· ~erdica.çao da votaç!o. ' 

Procedendo-se á verificação de vataçi'Lo, r~conhece-se terem VQ· 
tado a. favot." 82 Srs • .qeputa.do e eontt·a 33 ; total Wi. 

O Sr. Presiden-te- O substit utivo foi approvad~ ficandu 
prajudiea.da. a. 1.•-pa.rte da. emenda n. 32. 

· Approvada a referida 2• parte da emenda n . 32 relativa. ao n. H. 

Vem~ Mesa e é lida a seguinte 

Declaraçãc de voto 

Declat:o que -votei co_ntra a. emenda n. 32. approva.da peh Ca~ 1 
mara, como votaria, relativamente i mate:ria. contl'a. qualquer emenda. 
o~ su?stitutiva, pelos fundame!ltos constantes da. justifica tive'. ao sub

_.stttutivo que apres~ntei ao prOJecto n. , 44-8 A, deste auno . A lote•·ia 
deve ser abolida, co~forme o são cdterio do legis!~or de HHO. 

Sala. das ses.Sõe3, 25 de dezembro de i920.~Joaquim Luiz Oso1'io. 

O Sr. Presiden-te- Vou submettet· a. votos ;.L sesoiura 
emenda da Comm.issão cuja vot..tção ficou adiada a. pedido do Sr. An· 
tonio Carlos. · 

N. 25 

A necessidade de fortn.lecer a receit:~. com tàctores definitivos dt:: 
renda, além dos existentes, .fol'çou á. cogitação de impostos novos. 
Afastada a idéa. de a.ugmento das contL·ibuições :J.dua.neiras e dos dt~ 
coosumo, a orientação razoavel estaria em pt·ocura.r uas val'ias mo
dalidades do imposto de rend;t e nas do de circulação os necessal'io:; 
recursos. · . 

O imposto .sobre os rendimentos foi bastante ampliado 
em 19i9, estendendo-se ás casas bancarias e de_penhor a tn:;:a 
d& 5•j• sobre dividendos e Jancando-se a d~- 3 ál• sobre .os 
lucros liquídos da industria fabril.,.· Este an:no, em 2• d1s1 

cussão deste pr<Jj ecto, ·esta uiUma-- · taxa foi ampliada até o~ 
· .lucros liquidos do commercio, modificando-se agora umas e 

outras para o fim: de se lhes dar o caracter progressivo,. 
O im;posto de circulacão, t.ambem no seB'UJldo turno .do' 

projec-to, foi alargad.o, em taxas mais a ltas, até a trans1e
rencia de todos -e quaesquer titulos em bolsas. 

A não ser o imposto sobre rendimentos p.rofissionaes, 
que á . Commissão não pareceu conveniente orea.r por ~gora, 
!'estaria o sobre a ren-da glo.ba.I~ de processo arrecadador d1I
:ficil e. de effeitos demoradosí motivo por que a Com.missao, 
r econhecendo a necessída<l.e de r endas promptas -e d-e arreeu
dação facil, não o preferiu a outros em qú.e se fixou . 

.Após cogitações, em que tomaram parte o Presiden te rla 
Republica, o Ministro da Faz-enda. e os membros das Gom
~s9_es d~ JtiAAocas d~ dyas _(las~ dQ ~arJ~eow, assen-i 
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:tou~se em uma taxa de viação sobre mercadorias "despachada.!! 
em vias ferreas e flu;:iaes, c no imp0sfn sobre operações n 
termo. . _ 

A l.axn. de vial}ão se .iustifirn. deante das grandes despeza,;; 
rE:lativas á const.rucção e ao eu.'iteio das estradas d·e ferro. ao:; 
serviços de cabotagem e de viat~o fluví:1l. despezas que, · no 
exel'cicio i'ut.uro. 'I. em grande rcpre~entar:ão nos orçamento3. 

Em 1916, o illu~t.t·e Dr. Per e h< Llma. rmtão presi:dent'] 
da Associaçiio Commel'cial e depois Ministro da. Agricultu!:'a. 
:omggeriu a idéa dn. cren(~ão do impo:;t, de círc:ulaçúo, reca
hindo sobre as mer~adoría!' dr>spnr.had::t~ nàs alf:mdegn.~, via::< 
fcrrea.s e fluvi aes, com n, 1nrifa df:' dom; l'éis, por ton<?lada. 
Em favor do imposto foram al1(\gn.das. ~ com fundamento. 3:> 
vanta~ens consistentes na. sua. modiciclade, g-eneraJizaoo. fa
cilidade de arrecadaaão, grande volume global por somma de 
I)ertuenas parccnas () acceitação facil. ---

~A imposição de dous réis d:izía o Dr. Pereira Lima, 
qne, ao lado de grande compe'tencia como economi3ta, é es
pirif.o affeito á pratica dos_ncgocios -- recahindo sobre toda5 
~.c; utilidades transportadas, será qua.si insensível, att,ingir~t 
a todos em proporção pelo menos acccitavel e representarú 
l{ma porcentagem minirna sobre o valor dessas utilidades., 

O Deputado Carlos PeixO'to Filho. Relator da ReceH::r. 
nesse anno, não se distanciou des~a suggestã.o, e. em· 2• dis
cussão do proJecio, propugnou a taxa de dez 'POr cento $obrP. 
o frete de mercadorias cobrado pelas estradas de ferro em 
tl)do o territorio da União. :' . -

· Justificando o alvitre, escreveu o -eminente D~putado mi.; 
neiro: 

«Não falta. tn !:vez, alguma razão aos que .susten
tam a inconvenicncia dr. todo e <nmlcruer tribu1ú on 
taxa, que, entro n6s, directaroente recaia sohre a cir
eulação e o curso das mnrcadoriãs· no interior do paiz, 
err-ando desse modo· obstac111n no au~ent.o dn inten
sidnde dessa mesm~ circularcão c Rugmentando o pre~o 
dos productos. ·,.. 

Por outro lado. é. porém. indispensavel reflr~!ir 
no benefkio deeorri'nte da con~truc:ção ~ do desenvol
vimento dl> mmt rêr]p de tr;mspnrte. Ella póde rletm·
minar. e. dr> facto. r!etcrminn. 0 imm~diato cresrirnen10 
economico das regiões a· !flll" at.ting-n: as estradas rlc 
ferro levam rcalment.l" nos pontos a qne chn~rnm. rr. pns
sibi!ida.de àa verdadeira ~re:lr.iío da I'Í("ftte?.a nnvn c flt)l' 

t.ud<l · isso é st'm duvirln. rnÚI:tVI'l reclamar. no menns 
l'm parte. a cnntrll. l):trf.iõ:t. rlc~sc o;:rrvivo. vnlin~o. :::~
hr~t.udo considerando que ~n a.~sim poderemoR conf.l
nuar a drsenvolyer a. nJludidn. r(~dn do transportr. 

Si o Estado. ctisnr~ndn rlo;; rPenrsos por ~Tlr obt.i1n,: 
de t.oda n collcct.ivid:1 rle pl'lfl im(lost.o, Icva :tR diver~o;: 
ponf.os · do pai:r. essa no;;~ibilid:tdll do' f.rrm~porl . f' com
modo, rapido e barato em conJunto; si de tal arto 
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elle va.e crear ahi, verdadeiramente crear, a l'iqucz;t 
,que antes só tinha ·existencia virtual; si., finalmente, 
como dissemos, a União Federal, de um modo ou rt~ 

· outro liber.aliza. favores e bene-ficios a todas as emprc
zas de transpol'te, - - é .sem duvida que as.. q.ue se apro
veitam da vantagem provocada pela. estrada de rerl'<l 
concorram com ··a sua quo·~a pnra uma parte da indi"
pensavel indem nizaç.ão, maximé quando tal·' quota s't'r{t 
por sua vez empr.ega<la em favor da. pr.opria collecti-
_vidade. . . . 

Albm de tudo é indispensavel não esauecer ainda 
uma vez que não · t emos lib-erdade de analysar e .julga!' 
em absúluto qualquer dos tributos ou . taxas suggcr:
·dos; temos de GOnsidf\ral-os e-m :relação ás outras mt'
didas :alvitradas, pa!'.:l. va-ifica't' .:-uidadosament.e qua t 
de1las eeci menl)s preju<Hcial á industria c ao oom
merçio.~ 

No -correr deste anno de 19·20 a -cr.e~ção dessa taxa .i:í. 
f.oi objecto de dous projectos de I.ei, cada .um fixand{) moli·a
lidade propria., mas que não lhe d~forma o carncter dr. tan 
sobre a circulação de mercado['ias. Esses projecto.s são: um. 
o-G Deputado Francisco Valladar.es, outro do Deputado Sam
paio Corrêa, ambos vi.sando o d.esenvolviment<J ferro-vierin 
nc paiz. · 

São precedent'eS qu~ depõem em favor da, delibera~ão que 
se fixoU nessa taxa como· um dos me-lhores alvitres para . <l 
fortaleciment.o da Receita . . em 192t. 

O imp'Osto sobre oper ações a te-rrrio,. além de valer comi> 
auxilio á RecP.'ita, terá, tamb'em, resultados profícuos no sen~ 
tido d.e cohi:bir a jogatina a que. cllas, fr~uenLeinente, l!ii•l 
causa. dete-rmi-nando, por ver.ns. a. haix-a rio pre(~S. assurnp ~<.l. 

- - que f<>i muito debatido ha .pouco, deant~ <la quéda da;; rota-
ções do café. · 

Nessa ordem de idchs a Commissão submettc ao cx:um 
óa ~mara as seguintes emend-as: 

Accresciente -se onde convier: 
Tn:\"!a d-e viação, recahindo sob1~ mercador-ias transpnrt.n

das em estt·auas d~ f Arro, vias fluviaes e cabotagem f' r.l e~ l i~ 
nada á r.onglruccão a ao r.usLP.io de estra-das do forro e ao3 
servicos de -cabotagem e vinr;ão fluvial: $020 até t o kil(lgram· 
mos. -o sobrP o que.' r.x~cdcr n c~Rr p<.'-so ~0·10 por 1 O ldlog-r.am-
mos ou fraccão. ' 

As Hlercadoria.s de quo cogit~m o nrL. 90 e seu § ~· d•1 
rlr!r.t'elo 10.2SG. dP. 2~ dn ,junho dn ·1913. t.erão, nas rc1'et' JrlO~ 
tflxns, em todas as estradas · r! c fcrrQ e via cão mar i lima r riu· 
via!, o _,abat.imnnlo de 80% . 

O Sr. Presidente - Pal':l cst.a. eménda o SI'. Deputn•lO 
Cincinnto Braga., em sess;lo anterior·, rcquel'CU vota<'.-ão nomin;JI . 

Vou submcttcr a. votos o reqU<wimento de votação nomina l. 
Approvado o reqnarimcntode vol.:lçlo nominal . 
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. O Sr. Mauricio de Lacer<I_a. (pela o'J'dem) reqncr a 
1Ct'lfie.ação dn. votação. 

Procedendo-se á veriiicarAo de votação. reconbecc-sn 1~l'Nn vO-·· 
t:r.do <L f a v o r H:! S1•s. ·Deputado~ c con trn sej,; : LOtn l H 8. 

O Sr. P.re!õ!iden.te- A vota~:,o Bomiual fui c:oltCe-
dida.. . 

You submctter· a votos a P.ffif:'urJa 11. :;!:; d~t Commis.~ã.o pel .. pt·o
~sso nominaL 

O Sr· Octavío Rocha ( •) (pm·a enca·JtiJufw,• H, ·,:.-,lat·rífl\ 
- Hr·. Pl'cs id~HL('. a emt~rH1l\ í!LH~ n Catnal':t vne· vo!al'· m~~ 
nln•iga u '>h· :'t tribuna pal'a I!H'lHll' bf'nt paJenl(· à atl.ilndc (!Ut! 
nt.s, os do n; .. Or·anrlc• do fln!. I<IIH:1111 i'i ~ n<~i((:] •rn cst:itl ~lt~~dn 
p pt•incipio. . 

Niio hou\·c, Sr. Prc>:i·len !c. (k n•)ssa parlc>. 4!Hanr!.. nn:: 
oppu·:wmo~ a f'~Sa 'c>mend:t. n mr.nnr· inlnilo pulitir.n. <:omo nã,) 
hnuvc. intn i to político (]tmn.do nú~> Ot.Ül"''"' no~ oprnJZP!TIO~ no 
l,ro.ie!~t.o (Je em Íi;Sfi•'f. cmincn Ll"mcnl c· ::\'(•\'Ewnanw.nln !, c· r\"Ht t':\ 
n rtual t.ambem a. hn.ncada rlo Riu Grnnclr. dr.•u f:Omhatr•. r· f:nn
h·n. o .qual Lo da a J1an~atla. Yotuu. 

Estamos. pndanlo, · coherrnt.e". não dando ~h• G.:;yr:rn!r. 
rlc> · fúrma alguma. _npoin itwondicifmal •.. 

~o SR. ·i\Lmmr.r•• m~ LAr:F.nD.\ - jfu i to hPm. 

O Sn. OC'!'.\\'W fio(:JI,\ - . . . nem Ih•~ f::tzoncl•1 opprnit;iín 
syP.tematica.. · 

O SR. :\hvnrGir• .nr.: LACERDA - Muito br\m !ambcm nP.st.n. 
-parte.. . · 

O Sn. N!r.A:-ror:. NA!'~Cl)..Til'm'l'o -V. Ex. f::tz f.al f!Ufll ll•Í~., 

O SP.. 1\L\umero DB L,\cEHDA - O Govr.rnn (• qur, fnr. or
!lMicüo systcmatica a mim. 

O SR. OCTAvro R{)GI-fA - N6s. do Uío Gl'ando do Sul. te
rnos por lema. na . pol Hica, l.'xamínar ns acl.o::: do Govr.rnc, o 
(]ar-lhl'>o o nosso apoio quando cllcs e;;tão de· ar.ctn·clo cnm n;; 
nossns doutrinas n de accôwlo com o.-: principiof; rlc um paJ•
f.irlo polil.ico. que.. ~~.ia-mr pcrmilliflo rlizrr srm .inrtan{_~ia. 
LPm um pa~sado d~~ trinl.a :mno:.;. qne .c;i não ~rí? rlc glm:rns, 
~iin de hnns SCTYicos ao R in (lranrle do s;ul n a Rrpnhlr~·n. 
O!nlto bem .. ) - · 

Ncsl.:lii condições. fcnclo .itli'Udo rc~ r.m princJplOS rlc qur 
nf!n podPmos abrir mãn. 11r.m drssc mc:cln rlG prnsar. nr>m dr-s
~cs JWinr..ipios. por consídrrar.õr>s r~r>o;soaf'.~. pn!'Quanl o. .~t·Jll],' 
l.nli'ranle;;; com ns homens. somos. dr. facfn. prf)fnml::unrn.r c>· in
ft·n.nsigcnt~s em matt'ria de l)rin~ipios. 

A h:mr.nrln do Rio Grandt' elo Sul. qnanrln :;e poz rm nppn
~i<:.fin ~i ta:\:a rle \"Í{V:ãn. niin n frz. rnm(1 f!llit: rlizrr• o :=:.t•, r PI:t-

I '~ Xüo foi rt'visto pt:'ln nrnr.lor. 
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t.or âa: Rece-ita, em seu discur:o:o, no qual exceptuou a,penas 0 
S~ . .D_eput:.vlo Panlo de Prontm do grupo dos demoii-dore::.. 
nao o fez com o intuito d~ demolir cousa. alguma, porq·u~ 
-P-lla defende, nesta Ca~a .. o 1mposto de renda. ha muit.o~ un
nos, ~ não obteve ain-da si.qner um parecer dá honrado ~rela
tor snbTe ·O assumpto, -::tl.ieito ·á s1.1a esclare~ida. attenr.ão . 
. . . ~or ouf.r(l Iado. ~:r . ·.Presidente. a bancada pro·pnnha um 
3àdJc.wnal sob~e os ~mpostos. ~ddicional. que foi lembrad0 
Pt. c,lo Sr. Presrdentc rla P..cpubllca, na confeTc.mcia do Cat-
e~e. 

- O SR. ·M.-\t"RICio DE LAcr.Ro_-. - Conferenc:ia de Ha-.;-a .. Do-
pois veiu a guerra . · • 

O SR •. OC'T'AVIO RocHA - A bancada dn Rio Granàe f!n 
Sul í.íra, pois. de cima de si a pecha que lhe quiz lançar (I 

Sr .. relator. de intervir no debate com intuitos demoli li ore~_. 
. () Sn .. A:.-.wroNro c,~ntos - As palavras trahiram o meu 

·pen!';a·mento·. 
? SR. MAURicro nm LAt'P.RD.\ ~ Pela primeira ver.. 

· Q SR. OC't'A\'10 H()CHA - :1\. bancada está no seu ponfn 
i:Ie ,·ísta, sust.~a.ndo uma doutrina que defendeu <iesde i!Hfi. 
quanrl0 o rel~to:r da. R~eita era o saudoso 8r. Carlos Pei
xoto. e Quando na Commi5são J:1e Finan<:-as. tal êomo o fe7. Sã,1 
~aulo. -prof.e.:;tm.l com r.nP-rg_ia contra a orientavã11 da mf>~ma 
commis!'ãn. pela voz do ~r. Ves.pucio· de :~reu. 

Nã·o h a. no -r-aso. iMas políticas ou -preconcebidas . R·~ 
h.nmeJlR. que. Coro }eal-dade. Se ba tem DO f.er:reno ÕOS prinCÍ
piOS P.conrm1icos e. finanr:eiro~. c t.l'!em o direito d~ a;:!';im 
prorr>der. Querer crmfundir uma questão dessa ordem cnm 
rruest<íes poHticas ou rP.gimens. é o que a bancada oo Dio 
Gr:m·of> õo Sul não pode. absolutam~nte. cnnse-nt.ir. 

A bancada, repit.Q, nfio colloca a questão nP.sse i errPniJ. 
Mm ])odemos. Sr . P:resid~nte-. açceiiar acr.usacão. quP. fr'ii'a 
do pnrJanvmto no~ qui7.1'Tf!m fa1..::-r. rie plP.ífenrmos favorec 
para o no~~o Esta'f'l() " nao ÕP"-f':inmos support.ar O~'> onn;; das 
cou;;n~ nublir.as. O Rio Grand ~>. do Sul nunca negrm ~na cnl
laborar,ãn P.ffioie-nf.~>. ú.c: medida!= frOVÃrnamentaes. Não f. n 
mP·u ' E;;tarll) um para!';ita nn seio o-~ Fei:l,..raoão. Só nc!lf~ ::lO 
nnnos ÕP. regimen. ell~ enf-.ro\.1 r.nm 58:> mil rcntos. nara. o e ra
rio publico -fl'riPml,- n cnmn a. flp;;pP7.a f i'\if:l pP--la UTl iiin. nll i. 
no rnP.smn ncríodn. foi ti~ 52:; mil conf0g, ha um sa!rln. a f~
vor· da. União. dro 63 mil cont:o,-; de -réis! 

O ~rt. C.\Rr.ns l\1';\xnnuA?-~n - Inrlninôo ni>!':~n rlP!'\TJC"';n 
na Un1ã.o a fip -pa-gnmr.nt.o ~a~ for~ns f~ern'C'!': alh :Hrun-rfl'l
laõns. 
. . O ~R . Or.'T'Av'TO ·Roem . .\ - F, i~. n. AAtP rf:'!;peitn. Sr. Pr~•i

·nl'nfn. l;nl anadrn. qU€ Ort!itTIÍ7.Clll O mP11 itTu~tre COT)1p~.nh1' 1fn, 
Sr. Alvaro Bapt.ist.a: 

DPspe1.n. :l'~de-ral effN·.tnad~ IJ"T:-1 UnHín. no. Estn~o ÔLI Ri c 
Gra;nde do Sul, nos exeroicios <te 1800 a 1.9!6, mclUS1Ve: 
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SESSÃO 'EM 25 l>S D!l7..tMBRO Dl!! i 920 

Ou'ro 
!mperio. . . . . . . . ... . . . . . . . . . ... _ . .... · .. . 
Interior .• , . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 

Papel 

S23$32(J 
217: Hl5$6á$ 
7 H : :l.00$07f.l 

1.022:783$50G 
19 . ~i50: 001$040 

315. ssn :'•23!;;~9:1. 

Ex.t..erior. • • . . .... . . . . . . . . . . . ..... ..... . 
Justiça. . · .. . . ............ . 
1\larinna. . . • . .. ,.. . .. : :: : ::: :: :: :' 

f~.n~õm .. e' cii)~~s- ':P~biú:á5: :: ~::::::::: 
Jn.~trucção Publica. Co1·rcios ~ 

16. 55-l);;;'í{ift$283 

Teiegraphos. . . • . • • . . .......... . f>!l0:17.'tS72G 
li'azenda. . . • . . . .. .. .. 17 :7!-IS.';I-174· 
• Tustiça e N~.g. Interiores.... . ... .. ... .. . . 
Jndustria, Vía\:âO e Obras Pu-

99. 865 : lt 588·5;:)-1 • 
2. 84.i': 470$1. '19 

blica~ . . . .. .... , .. ,...... ... 5:326$660 37 .i!t3 :372$.%3 

:Agric. Ind. e Commercio ... . 
:Viaoã o e Obras Publicas .... , 

r::onve-rt.endo a despeza. ouro 
em papel, cambio 15 .... 

R.ecll'íta .•• · ••••....•• , •..•••.• : 
Despeza. __ .. .......... ........ . 

S:tldo recolhido an 'The.~oúro 
Nacional. . • . • . ..• , .. .... . 

·23:124~8.34 

. .... .. : . .. ... .. . 

.. · ..... .... ... . 

9.487:7{]-2$732 
ifi.9S7:405$600 

;)22 :904: 0~7~Slí2 
5S5.963:272$R77 
522. 901· :'ÜI97$8ft2 

63.059: 1758Mt:-l 

O impo!'t.o ·que propnnhnmos rlrtrin ·em f.an var invcl aJf. 
tO ,% , e~clni-do;:; os impo.~f.ns ouro tia import.ac:ão e. "~ ri e con
~umo >;ohrP- ~eneros M. Drimrira. nP.Ce51<itiarlf'. a ~t:'fminte rc
-cmita: 

'Tax:t sobN' fumn . .•.. ~ . • 
'T'n:tn. ~obro -bebida;; ..... . 
Ta::-m ~obrP. ]'lho;;phor0!". . .•• 
rrnxa ~obrA <"alcarln ....•. 
'T'a.xn ~nhrro perfum:tria~ . . • 
'T'a-:<n. sobre crmse:T"\·n;;. · • • •.• 
'T'axn ~nbrt> heng:lln~ ..... . 
Tn:xa -~nbrr> ·art.~>fn~fo~ . r! e 

tecidos .......... .. . 
Ta-:<a .~obre Yinllo.!' ~-~tran-

·sr-iro .•.•.••..•.• -· 
II'axa sobre rxrpel 4le forrar 

.,nos •• ~ ; • .. ... ~·:· •••.••.• · ••. :: ·: 

::!2. I}(A?':MOM(l() 
'•i. 77•::. :Oilll$0011 
i'i'.I}0():()00MOO 
~.2M: 000$000 
~. 4110 :OM$000 
.'J • no I} ;,000$000' 

t,.O: 000$0fl0 

~.JÍOO:OM$000 

'4. 000 : Q0/)$00 o 

50i000$000 

iO ~% ad. 
3 .200 :{){)()$()0() 
/L 777 ;51)0$000 
f. 700 :ú00-~(1{1(1 

420 :flOO:~HlOO 
3•!j o : ooor.noo 
400:00/lBOOO 

41:1}00~0(\(1 

3-W :000~00 

400:000SOOO 

5 :000$(}(1Q> 
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~o\NNAES DA CAMARA 

;ra.."'i:a sçbre ~artas de jogar 
raxa sobre ehapéos. . . . . 
Taxa sobre discos de grn-

. moph(mes .......... . 
Taxa sobre lou~as c- vidros. 

. Tax-a sobre ferragens. . . . . 
Taxa sobre café torrado ou 

moido ...•........... 
Taxa sobre obras de ourives 
rr:rxa sobr·e o b r a s p a r n 

adorno.,. • . . . . .... , .. 
Taxa sobre moveis. . ·. . . .. 
Taxa sobre arma!'; dP. fogo .. 
Taxa s<?bre la~p:tda ~ ele-

I 

600:000$000 
3.500 :000$0o0 

50:000$000 
600 : 000$000 
G00:000$000 

L uOO :000$000 
1.2{)0 :000!!!000 

1.00; 000-$()00 
&010:000$000 

_ ::lOO; 000$000 

700:0()0${)00 
3W:000$000 

5:000$000 
tiO :0001$000 
t'.IOI:000$000 

180:000f$UOO 
12{)1:000$000 

4ü:OOO~OOO 
80:0(}{).$000 
3{):000$000 

cf.rlCm.~. . • • . . ...•..• .J:<lO: 000,$000 40 :OOO!f:OOO 

12~.915:00jl$000 12.59f:GOO$flfiO 

-. Impost.o~ Rohre eircutacãn. 

iO % addi·cicinal 

.fio. ooo :ooo$-ooo. 
_., ._a • ~ • • • - ,. • • •,. • o o ' • o • fi 6.ooo:oO{ltiluOo 

Imposto sohre a renda: 
. 59. 200 :000$000.. . . . . .. . . . . . • . . • • .. .. .. . . 5. 92!> :000$000 

Impostos sobre loterias: 
1. 000 :000$000 .•. , • • • . • . . . • • . . • • . . . • • • • • 100 :OODI!lDDO 

2ft .• 616 :!YOI0$000 
imvosto8 de importação: 
Quota papel. •ficando isento ·da sobretaxa a quota ouro: 

92.800:000$000 ...• · ............ : .. ... :. 9.280:000$000 
I 

. Total. .•...•.....•.. ·. . . . . . • . . . . 33. B96: 500$0(}(1 

O imposto que a b:mcnda propoz, rlesde que a quota ouro 
fir.a-!'.~e i5~oent.a da ~o.bre taxa. poderia pl'oduúr J):lrrt o Thes011ro 
uma renda rle 33 mil c:onws dP. réis. 

Anrescntamos, pois. ·uma solucão; nã0 fomo;; !-1implr.~ 
demolidores. · 

O nnbr(' relntnr fechou n .que~>Ulo Pm torno rio impost.n 
de viu.cão. 

O SR MAumcro DE LAr.ERIM - Registre-se. 
10 SR. OcTAVIO RocHA, .. e, uma vez que a Commis_.~rro 

de Finanças, pe'la :Sua maioria, resolveu sustent~r i'sse Im
posto. não nos cabia mais do que a decisão da mesma Com
missão. dando numero no recinto. mas votandp -contt:a e. pro
testando da tribuna contra esse imposto. mconghluCional. 
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SESSÃô EM 25 DE DEZEMBP.fi DB ~ 92il 

1niquo, que vir.ú. prejudic:tr a producr.ão - mas que uma. ve7: 
app~ovado _pela ma_ioria, !flUe te-m clÍamado pelo PÓde1· Judi~ 
c1arw, SCI'~ ~o!: nus ob~>ervarlrJ, e:;r.ravos qu~ S()mO<.\, da tf'i 
n da ConsbtUJçao. 

Nt>~las condições Ycnlto fJ·i7.aJ· o ponto de ~istn dn Rio 
Grande do Sul, ponto de vista de detalhe- em questão orl'amen
~nria,_ em que votamos tudo. absolulnm.entc tudo. inc!Üsivc n 
11nposto sobre lucros commr.rciaes. --

· Não dc-fenoemos intr.r!\'SSC!l do llio Grande do S\11. Niío 
temos culpa que nt>ssa unidade no scin r!:t Federação cmblH':l. 
não ~eja brilhante (niío opoüu.los), tonha interesses ' a zelar. 
intcrc>'ses lggitimos, porque o Rio Grande é o celeiro do Dis-

. tricto Federal, o principal mnrca·do -con,:;umidor de cnr~acs ., 
N~, q).le vimos apodr<!ccr. nos armazen~. no longo d::t via-f~>r
l'•:D. durante n guerra, g"encros c1r. consumo que Cr.\ no;;,.:,o;::. cam
pos pt-oduzcm, c que nllí se dotcriora..-UJn po rfalt-o. de trans
porte,_ não vemos ra~ão para que no~ aCC\lSem comn no.o; ac
cu.saram1. por termo;; fci In o r.onLraoto cta viação ferreo., no 
qual " R1o Grandfl fln Sul· ficou g-ravad() com uO mil <Jonto;; dn 
do Sul ficou gravado com <iO .mil r.nntos Of' r'~'" · flUI:! lf'r:'t ~ 
pagaL· com as .suas economias. 

São Paulo tambr.m não I ~m culpa dl!' qnr. 0 c::tf1! tenha 
sido soccorrirlo) muitas v~1-ç-s. porqun o rnfé niío ~~ lle S. Paulo, 
6 elo B'rasil - r:('prcsenfa ri (\('ftlilihi i o d!l. nos~a halanc;a finan
.-eira. · · · I 

.Uunais negamos, Sr . Pre~iden te. nosso;; ·votos üs inicia
tiya~ do;; outros Estado~. semprr- qut' eHe.s apl)e!larnrn para: 
nó.~. 

Esp~ro, port.nnt.o, qur. n. C:~mara não veJa. ~m no;;!'o gesto, 
votando cont.ra 11. !.axa rlc vinçiío. um int.r.rcssr. r.-goi!'lf-ico. r~
.gional. 

Repito: o Rio Grn.Tl'd~ votn ·contra,· por umn questão de 
prinoipios. • 

Trata-se ele um imposto rlr. transitn, e, como o imposto 
d~ transil.o é inconsliLucional (rz.pO'itulns) , iniqno. vem pr~.iu-

\ •licar a. producção do Rio Grand~ do SuL oomo da Parahyba . 
. Pl'rnambuco, etc. porque o Rio Grande do Sul. no c_necrto :Jn. 
Fedl't:l.t}fi.o. não olha r~g-iõcs -:- ol_ha sómente ? :Srasll. (;l1mlo 
l1em.: muito hem .. O m•adnr e mvam.l!nte {r:llcdttdo.) 

O Sr. Carlos Penafi~l - Sr . Presi'!entc. ~iminut_o. on 
11l\llo. o valim~nto <Ja.s liJ;'<'.ir:ts pondr.rncoe:s ('fiao O]lOtilltO~)I 
rm'n os qua-es desejo cncamin h:u· n. f!mend!l que v~m r:csusct
l·~r na no.ss~ legislul;ão fi>;r.al e;;sa \'elhm:ta. que e_ a t!n'Jlosto 
,;, t1'1lrtsito - r eleve-me ·a Camara uma JUSl.a e lJJstonca re
i'l~o qurr' asignálar::í a ·cle\·,n.-:-ão das intençõP.s rios r~presen-
1anl.l's do Rio Gt>t'lnd~ do Sul no momentoso nssumpt.o. ora 
rm l\-cl>ate. . . - · 11 à' lnvi)Cando o el<>mr.nt.o lnstor1c.o no Bra:stl. quero {1 ll 1r 
pat•LirularmentP :'1~ l'esponsabilídad'es ne '1\lm:n Geraes e d~ 
fLio Grande do Sul. 
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Gomo sabe todo o paiz. a figura proeminent~ da Com
. .missão . dos Vinte o Um Deputados constituintes" dA. Repu~ 
:blicá, foi, sem favor nenhum. sem duvidas poa;si·veis hoje -
.Julio de Casblho.s. · 

Esforoando-se pela passagem da·s medidas- politicas mai~ 
adeantn.das que a Constit.uição de 24 {je fevereiro r.onsagra. 
- o inesquecível estadista rio-grandense foi secundado, na.:. 
Qllella obra de benemerencia, conforme o proprio testemu
nho de Castilhos, - que é de grande justi~~a recordar n~st,~ 
rnomento. - '()elo nã-o menos inolvidavel chefe repub1icllno 
mineiro Dr . .João Pinheiro da Silva. · 

:Nesse tempo - ~tinas, remublicana, e o Rio Gran,-Ic. 
repuhlic11no, irmanavam-se i'ortemente, alliavam-se lcgiti.:.· 
mamente na instituí~ão das conquistas verdadeiramente repu
hlicanas que aquella. carta prescr-ev~. 

Essa aiUam;~t, essa concordancia. entre ·Minas e o Rio 
Grande foi expressiva, acima de tudo, no ll1udivel acer·to dos 
<lispDsitivos oonstitucionaes que talvez ma;is recommendem ·{, 
noss~ gratidão aquelles próceres do regimen, dispositivo~ 
cujo -magno objectivo foi e~ctament.e g-arantir aos Estados. 
em ma.teria de distribuição das rendas, a sua autonomia eco
nomica, prerúg·ativa sem a qnal a >'1Utonomia polit.ica das nni
cla.des da Federa(lão nunCJa passaria do papel. 

Neste' instante, com dolorosa surpresa, !\fina.s toma rumo 
oppost.o ao do Rio Grande, justamente na materia que tautn 
os uniu, naquella memoravel quadra historica. 

·Poderão parecer á primeim 'vista, Sr. Presidente, accei
f.a\~<3is as contra-notas d'O lmpafocial, de hoje representa-ndo 
coincidentemente o pensamento dos leaders mineiros ne~ta 
questão. 

Essas contra-notas aos motivos «<Ue justifioom a deela· 
x·ação de voto da l>ancada rio grandense, nada dizem sobre o 
ponto prin&ipal arguido pelo Rio Grande, por S. Pfluio, l)Ol' 
grande parte da maioria ·dos Deputados. · 

Basta, compara:' as razões de U'Q1J:l.. e outra Darte vara se 
perceber A. amalgama de sophismas do illustre Relator· da 
Receita, .S.r. Anto:ni{)_ C#.l.rlos, fazendo vista grossa aos elemen-
tos decisivos da questão. · · 

O. IJOnto decisivo da. pendencia reside na idéa fundamen-
tal dessa no-va tributaçãú. . 

Que doutrina sahirá vencedora com .essa idéa? 
Para.. nós, os republicanos, á }lrova de sangue e de fogo 

na defesa do seu ideal federativo. o que sahirá victorioso 6 
o preconeeito retardatario que vem dar-, em materia de im
posto;; á União, o direito que possuía no tempo do centralismo 
imperial. - de perturbar e até de violentar- a vida economic~ 
dos Estados, quando disso os Governos Federaes venham a 
fazer questão fechada, e.rn materia orçamentaria. .pot um 
mal entendido criterio nartidario. 

o alto e nitido uonto -de vista da declaração de voto •h 
bancada a que i"en.hÔ a honr<í di:' pertencer, ninguero poãer(L 
5.lludir-se a esse respeito, - está, insophismaveimente, em 
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aesaggravar . o regimen constitucional, affroutado de frente 
no seu espírito federativo. 

Que1·ernos evitar c unJ u JLus~o protesto lJJ.'eL:et.l,!nLes de 
funestíssimas consequencia:; átuanhã, e cujas· menores e mais 
im.mediatas já estão palpitando, na actualidade politic~t. 
nessas apparentemente estereis trausigencias .doutrinarias, 
que desenvolvidas, <.lescamb;.trào para a dcso.rienta<;ão c a. 
anarcbía nuancei.ras. V o.1ve1·enw:; ao systema das fi.uauço.s 
imperiaes,. cuja -condemnavel caractexistica estava Ila sua 
1"errenha centralização. ' 

. Que a provi~eucia é daqucll<!:; qu.~ fé~:e, r:>elê:l. :ma inlidc'- . 
hdad-e, as bases íundamentacs, os ~lementos característicos da 
q<>n:>t.itui.c~o l!~ede~·a~, - só a ·ce;ueil·a dos impul~os contm
l"lOS · a sa~Isfacao ln~egt·~l do pro ;rum ma polilico de 9i, não 
podczrtt d1vxzar... (.~lu~ to bent; ·m:u.ito bem;·) -e 

O Sr _ Sampaio Corrêa (tiw·a cncaminhw· u ·vo tar ão) -
t!tHlllu<J aqui l)l'Opu~, ~r . Pn;sid.::nw, fosse, -em primeiro 
lo.:;al· votada ·a emenda u. ·lJ, do ~!' . Deput,ad-u Paulo de Frôn
i.in, julguei provavel a rccu_sa futur.l, Í)OI' rJal't.e da Cama.ra, 
da emcmda u. 25, d a Cotruuis-.são de Fiua.nças, que institue· o 
imposto de trãusit"CI . Adruilli esta. hypothe.:>c po1·que a a:ppro
vação da já Hlencíoua{!a emenda u . :13 trouxe, como conse
iruellcia, o forlalec-illlento, da parte dn. receita destinada a 
despesas 11,0 proxiwo e:X.ercicio, -de quantia quasi i1:;ual ao do
bro da est.irnativa í"eita. pelo i11uslrc llela.to1· da Receita., com 
refcrencia. á de n. 25: a emenda 13 importa. em attrihuir á 
despesa cerca óe -i9 mil contos, cmquanto que a 25, <la Com
mjs.são, ·não trará r cÍOl'IJO cxtl!dcule de 25 mil, segun-do cal
_culou o Sr . Antonio Carlos. 

Ora., uma \·ez que davu.mos ao l1ol1er :Executivo .o direito, 
IJOr elle não soiicitauv. d1~ attríbuit· á despesa a elevada 
sonuna de M• mil COiltÓ:;. tiniH:tmos o deYct· de contrariar os 
qu.:~ não b P.si tam em ·pedir á produc~.ã-o um sl\Jrificio, a;;óra 
inutil e desuet:essario . 

A cunclusão a que cheg-ümos, Sr. Pr_esideutc, só não seria 
vcJ.' J adcira. si o Govern(' pretendc~$c ele;val' as despesas do 
armo pro:~dmo prccípita-.ndo o andamento de obras já auto
l'izuda:; . )fas' em tal n [io acr·eclito, pois não estamos em 
L'POCU.- é o l)I'Oprio Govern•:> qncrn o aHirma. pela voz .a.u
torizàda do Sr. Antonio) Cul'lo;; - não esta.m<>s em épo~ 
i·epito, de gastar tão dc:;oompus.sadamente, a. p-onto de e."':I-
~;irmo:s da populat~iio graudcs e pe:;ados encargos. . 

Cont1·a semcl h(l.n!e proeedllt', <?-liás, protes.tou antectpada
menté o S1·. Pr,~si-denf.e {!a Rep-ubllca, que ass1m escreveu em 
uma de suas mcnsa,;ens: . 

~Todos o:; bra.sil~ir·o;; devem faz~t· do bom no!D-e 
do Brasil urna questao de honra n acwna1 . As naco!*' 
que para manter ou a.ugrnentar despesas a. que nao . 
. c9:;rfesp9ndem os recursos .de §uas r~das, ~ ~p:lP.~ilm . 
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. . / 
eUl ,eu.lllp:orutsso$ que nã~ podem satisfazer, prepacam 
um. Iututo . de apprtlhensoes e de duvidas prenhe de 
pengos sobre o seu destino.» ' 

·C...:oufc:;so agvra que CITei, Sr. Pr'esidcnt.c, no admit.Lir
a bypoLhe~c .qu~ cxpuz. Errei, confiando na log~ea d()s ·ra~;Los. 
A (_.:amara votou a dh;po~icã.o da c~enda 13 c vac :agora, il
loa-JcanumLc, approvar a emenda 25 l --·· ·. 

Err~i no raz"Cr um !:rimple:: raciociuio, pois quo deveria 
ter appliCado ao caso, de prcfercncia, a theoria das probabi
li.da.dcs <las decisões das a:ssembléas, th-eoria 'instituida. por 
Cundorcct, mas cGnuemnaua uus notaveis estudos de Laplace 
de :AJ:ag.o, ue J>oisson, de 113-et·~rand· c de J>.oiucar·é . ' 

· E' C!U~ ·Condorcet tinha razão, -segullido verif ico ···uesLe 
momtmt.o.; ha uma poss iyel Lheoria.. -úc probabilidades appli-
caveis ás deliberações co li e c ti v as. . 

t;oudorcet, impressiona-do, lalvez, com .as decisões do j ui <: 
Bt·idoye, ue que nos falla -Rabelai~. juiz .que sentenciava. -
«commç lcs auLre;::, pour ccluy jc don:ne sentt.,.nce qu quel la. 
chance l~vl'ée par le ~ort des · dez judiciaircs premier 
ud.vienl-:1); -'- Cuu.dorcct fez uma Lllcoria ode probabilidade~. 
com appliclção ás .Uecisõcs -úas asscmbl~as deliberativas . 

~ Urna asscmbléa. era., 'l)ara ellc, como uma. Ul'na .que con
tém c~phet·a:; bL·ancas, representando o.; casos favorav-eis, o 
e:;phercas pretas; reprc.scuta.tivas dos - desfavoraveis . Uns c 
outros ,são casos possíveis. 'üra, as ~spberas estão sempre em 

- })osição de equilíbrio·· instavcl; · rolam para alli úu :para lá, 
l"esi.guadameute, conforme ·são empurra.<Jas .para este -ou ·pal'a 
aquelle lado. , 

De outra pat•Lc, os . que costum am mettcr a mão na urna 
como homens que são, tecm vontade c teeuli •paixões, como. a 
obsl.iuai;ão, por exemplo, que é (seja dito entre )Jarent:hesis). 
uma. da:> maLs nociva~ .qualhla•dcs dos homens de E stado; em
punam as ~spheras á stta v.pnlade .. . afim de escolherem as 
que lhes couv~m. · . .. 

Dahi. o ser 1n·cciso levar em t;Onta, no calculo das pro
babilidades. a rcsi:,·uai;.ão das c:wheras c a obstinação dot'S ho
mcus . Disto esqueci-me cu, Sr. Presidente, e por i ss~ errei. 

·Não considerei, nos mCU'i! calculos., csla.s duas CJt\cum-
sLaneia~. Enei, confirmo mais uma vez. . 

Con.solcmo-oo!:>, porém. A rcsig>ua~;.ão de Christo j á sal
vou a humanidade·; a. obs~io·a·ção >de nlc;uns homens ·dil.alou 
po:r vozc.s as fl'ontciras :de povos, que viviam soa o . r eguncn. 
imperiafisla, nã<! uemOCI'3.tico. Talvez tenl!_amos a lucrar 

. ainda al;uma ·cmsa eom o l'olar d~s CS!)hcras... -
Que os bra-s ileiros do fu~uro J~lguc.m com~ bonda:dc do 

crt·o que esta .Cama.ra vac ho~ c pra_t.war ! . . 
São estes o>; me-us s inceros vaLOs, Sr. P·rcstdcntc . (lllu.ito . 

bem; '!?mito bani.) 

o. Sr. Mello Fr~uíéo (pa1a encaminhar ~ vOtação) - In
voco, sr. I)residén~e, um pouco . de .to1cran-c1a 9os meus hon-
rados collegas. • • ·. . 
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· &Es~Ão -E~! 25 os oifzE!.t~no ni !920 

o-: sn. ÜCTA\'!0 ROCHA- E a e-.slima -com que a Camara 
ecrnp1·e c!:'cuta. V. Es. ~.liuitm; apoiados.) 

. O Sn. l\lt:t,~o .E'nA~c:o - •.• para qtw eu, lão arl'edio .. da 
tnbuna 1~os ultunos t_cm,po~. po:ssa, nà curto pL'azo concedido 
pelo ncg-mHmlo. dttl' a Camal'a. as ::-a.zões, o.s motivos, vs fun
da-mentos do voto que vac -proferir, nessa tão debal.ida e · 
agitada guc':iliio, a ban.caâtl. t.lc Minas. ctue neslc momcttlo Lu
nilo a ·honra de· rept·cs0ntar. 

81·. .Prc::idcut~, ~~ dos nus~os eostumes, das Lt'adições do 
no:::so l'.:slado, do l)roprio caracter mineiro. ter em qualquer 
in~;íanLl! da víua~ a maior ft·auqut>za uas altitudes c nas ma-
festactíe;; elo !)en;;amcntD. . 

Y0nho, m·sta liuha. <.lc pt·occ<!cr. Lransmittu· à. ~Jamara, 
com toda a. lealdade, o modo .eomo apreciamos o imposto -
t.li;;amo!:l -.:.· que vae !Set' votado. 
· Não tenho a hom·a. de pet'L~~necr :i. Connníssfio t~ ·i~ F'i
Ilant:<ll\. :;Em do obSt-U L'O membro da de CousLitui~iio c .Ju~l-iq~. 
(rHlÓ ç~poíudl)s), não tct·ia· cu poódo. auf.cs de [.r:azida a. qué

:Sfão paru. (J. J'ecin to, cnunciat· sobt·~~ ulla a minha opinião, não 
-iüra a nrJbre f!. larga generosid-ade do mP.u honrado amigo, cujo 
nom<" t)!'ofit·r> co111 o maior pL·a;:cr, o Sr. Carlos 1le Campott, 
a cujo omn:ilt• Mvo a disli:nc~ão dP. hawr pot.lido ~-ompa1'cl'!!1', 
em sua Ct1mpnn1Jín. a uma conferencia ct;m {) I~xmo. Sr. Pre-
siden te ua llcpublica . . 

· C.onformc lSe acllavu o problema naqueHtl !H'imeit'o mo~ 
·.mcnlo, pai:eccu~mo qw~ dm·ia., com es:;a lr.aldaà!'l qüe. grar.ns 
a Dr.us, orna o' meu caracter c tÍ inscpnravcl da politica de 
1ninha ten·a. declarar nct Chefe de Estaco QUI'. qua.csquet· qllo 
iossem as elevadas rn7.ÕC?$ com que o ~Hu cscl:u·ccido espírito 
pudesse siJst ont<It' a const.if-u<:ionalidnõ~ do impos to, to<laYia, 
no (c~trt•no f!c.onomko, afigurava-sr. á ·PolíLlca do Minas que 
ellc era ~:ontl'af'it) ao;; int.cL·cs~cs do nosso Esf.a.do ~~ ao!.' in
.ter(}S.~cs dos demajs Estados, que eslej.<tm c)m condil;iies id•?n
tióm: 1ls dll <Ic Mina.~ Gcracs. 
~ · ·J!'oi em lal ~~~tüidtl a mnnifesLacão do l•Jarler ·da. JJanc:uJa 
mineira. que ain<l n llo.iu f'Shi. c<!l'ln d•! qtw a:;~im ll'aliUlia a 
impressi'io ela. mesma bancada e a opinião doe: il!ust re I•t·csi
'dentn do Esla<.lu, naqut!U~ i'nstant•~ . 

.F'ort;a. t}, :nor~m. II.'P-conlw~'~l' que. no dc:>cnvolvet• dois 
ac<mter:imeuLo~. 11dn obsN·var;üo cuidac!.osa. <.los propr·ins de· 
bates Ll'avado~ nes!.c r cdnlo por ot·adOl't~:'l nolav1~i:;_, rrslalJ,.'lc
ccu-:~c gr:u!nl~vamontc a aímosphera. r.ln calma. dcnt.ro n:t qual 
o Cong-r·~"-~n dt.:vP. t'P.solw:r C"-sns t)n gl'anc.l.n monla. eomo t\:;ln 
que m·a llw (; submettü.lo; e aos poucos foi perdendo de valor 
o P.~panlalho ''m (]tm t;r, t.ran::foJ'mát·a I'SSC impo~lo, n rtual, 
no eotn<',:o, pal'et•.ia. ·amcar,a1· . a. ·~conomia nacional. offt~t·er.l!t" 
:-l(!l'io n ÍUYI'Jlf:ivel obstaculo á circularão das t•iquczas no il!-
tel'ior do paíz. . · 
· PO\lCO ~ poiJt: o. l'm virl.udt.'. até. da~ affirmaçõcs dos 
Srs . nrpnlado!i quú ~mbatiali1 .a medida. o meu <'..spirito foi 
sendo eondu:ddo a rc•:onheccr que. no fundo, o monstro te
meroso. QlW li~ princípio Se apl'P.Sentava, nãO Ct'a US'Ol'a nlili~ 
ilo que uma pequena nuvem, que passa, 
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_Com effeito, comprehendido o imposto como· deve ser. 
comprehendido, como necessariamente terá de o ser no re
gul?Jl1Cnto que ~o~ver de •. ,e::tped~r o "Governo Federal, não 
cre1o possa ser ±er1cla por elle a economia nacionaL 

Verificada. ~ cobrauç_a d<;~- taxa por despacho, de maneira 
a ~er cada um ac:ompanhado por ~ guia, que, quaesquer que 
SeJam os transbordos ou baldea(~ues da mercadoria, de uma 
P~!-:a. outra emf!reza . de tra:n-"Jlorte, faea_ ~om que não se ve
nllq~Je a remc1denc~u do 1mpu:;Lo: venflcada regularmenta
mcntc a possibilidade - é o pensamento da Colllmissão, deve 
ser o pensamento do Governo, pois é o espirito da lei - de 
nos despachos ser feita uma só vez a cobrança, e verificado 
que as mercadorias que IJarte do ponto de producção pata 
os centros de beneficiamento não devem estar sujeitas á tax:a 
e que· essa só possa ser cobrada á reexpedíção da mercadoria 

. p<:;ra os centros de 0ormuercio, esse imposlo, Sr. Pres~dente, 
uiio póde offetecer á Nação a grande e grave ameaça com que, 
approximadamente, nos primordios da discussão, foi a.prcsen
ta:do á critica de todas as pessoas interessadas por esses 
a~sumptos c ao exame cuidadoso desta Camara ~- . · 

O SR. Ocr,wro Roeu;\- Então. a estimativa estâ errada.: 
O Sn. M..\.~oi::G YrLLABOil\-I - Evidentemente errada. 
O SR.· MELLo Fn.:\c.~co - Sr. Presidente, os nobl'es co i

legas me apartei<!m sobre a estimativa. Ex:actamente rpela in
certeza.dessa estimativa é que devíamos, ao mesmo tempo em 

_ que votassemos a taxa de Yiacão, approvar e fazer votos para. 
que S8ja trlarrhda pelo Senado a emenda do honrado Deputado 
!)elo Districto :f'ede-ra1, o Sr. Paulo de F-rontin. 

Vimos. Sr. --Presidente, o honrado Relator:- da Receita 
attribuir ao imposto sobre lucras commerciacs uma estima
tiva de 32.000 contos, quando o aito ,espírito do honrado 
membro da Commissão de Finanças, Sr. Ciucinato Braga,. 
cuja alta competenci.a nestes assumptos é geralmente pro
clamada, avaliou o mesmo imposto em 90 mH contos • 

...- O SR. iYL~oEL VILL,\BOI:.·t - Então as - estimativas d~ 
Comnlissão são todos aereas. 

o SR. lllELLo Frt..-\NCo - Qnando são tão afasratlos os _ler
mos dessa avaliação, não podemos appell~r Pf!-ra as est1ma~ 

, th,as, sobretudo, em nosso paiz, no qual mfell~Il!_ent.e as .~.s
tatistícas não offerece.m base segura para dec1soes pre(ma'J 
sqbre semelhante ~sumpto. 

'- o SH. 1l'!:A..."0El. VJLLABOI);!- Desejava ouvir v. Es. soJm; 
a constitucionalidade do imposto. 

O SR .. 1\IELM FnA ... '\CO - Não devemos, Sl'. :l?r~sülente, 
attribuir - vamos confessai-o com 1~azão e serenidade - ao 
Sr. President€: ua Rcpublica a m·eação,· o lan~amento dessa 
idéa, a obstinação govcrnametal em mantel-a.· 

o sn. .· ii\RLOS"'-6-ARCIA -·Registremos a expressão _cobsti-. 
Dação goveroam~tab:.: 



Cãnara dos Depltados -lm!J"esso em 291C612015 10:35- Página 78 de 96 

SESSÃO ~I 25 DE DEZE~!BRO PE 1920 

_ O ~n.. MELLO PRA~co - Appello para a sinceridade, para 
a screnrdaàe dos collegas. Ji1 declarei que não tenho a honra 
de fazer pw:te da <:ommissão de Finanças. Recordo-me, porem, 
d'e •haver lido, ha mezes, nos jorna.es, a noticia das reuniões 
<las Con:ímisões de Finanças da Camara e do Senado no Palicio -
do Cattete, para estudo dos orçamentos, c que essa idéa do . 
imposto de ·viação foi alli discu tida, não tendo soffrido naquellc 
momento contradicta immediala e forrnal sinão da parte do 
honrado representaute da Bahia, cujo nome declino semp1·c 
com o maior prazer, o Sr. Pacheco ·Mendes. 

O SR. -C.~RLOS DE C.l:-.n>os !-- Perdão. Hom·e L3mbem de 
_ parte do J'epresentante de ~- Paulo, Sr. Cincinato Braga, e 
· da mínha uma impugnação, que foi respondida pela seguinte 

1'órma: o imposto vae ser estudado pelos dous relatores da 
receita, o do Senadu e o da Gamara, o que será uma questão 
de modalidade . . . _ 

O SR. Oc:rAvro Romu.- 'l'ambem impugnei e recordei at.é 
os nome:. dos Senadores Alvaro de Carvalho e Vespucio de 
Abreu. 
, O Sn. ?.L-\NOEL VILLABOil\1- Em lodo ilaso, não seria i::;so 
motivo para votar-se a emenda. 

O Sn. C ARLOS DE CAJ).IPOS -.Devo, aliás: declarar que não 
ba caso em que o H lustre Deputado por .i\íinás possa ser ouvido 
com maior agrado do que positivamente o é neste ; A Camara 
não · terá duvida, estou certo, em pedir um·a pequena: tole
rancía 'Para o orador poder desenvolver suas consideral.}ões . 
;(Apoiados.) 

O SI\.. l\IELLO F RAJ."'ôCO - Sr . Presidente, em obediencia ao 
Il.egimento, teréi de concluir rapidamente. ·vou apenas tratat· 
da parte política, quanto á o1·ie ntação da. bo.ncada mineira, 
J)Orque, naturalmente, da outm parte t t·a.tará o meu nol.n·e 
collega Relator do projecto da Receiüi. 
· Sr. Presidente, i nu til será o es f(.;~·ço dos que preLendem 
enconlrar no assumpt.o ora en} dehatr.. uma separação entre os 
interesses da po!itica de Minas. <lo P.io Grande do Sul, e de 
S. !Paulo. Ao contrario, Sr . Pr •~si deute, r;omecei esta·s palavra~ 
por dizer que, ·irm·anados nas mesmas necessidades, pela coin
cidencia da.s suas condições d1l ur<.lem. economica, estes Estndos 
não podiám ter, sobretudo ·em assumpto como esse, que nflo é 
de ordem política, mas de política: ~conomíaa, uma. sepnr:~çií o, 
uma divergencia, que não pudesse absolutamente ser e..-.,;:plicada 
aos olhos da nMão . .. 

O SR. 1\fAURIClO DE L-\.CERDA - Afinal , quem ·uo CatLctc 
lembrou o imposto-? 

UM Sn. D EPUTADO - O Sr. :Vlinistro da Fazenda . 
. o 8R. SAMPAIO CoRRÉA - Perrnitta·-m·e, V. Ex., um 

aparte. Não tive o prazer de ouvir toda a oração de V. Ex:; 
fui informado, entretanto, de que V. E:x._ fez, ,ha ~ouco, a 

· C.'7'"1Yol. ~. · ~· 
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ANNAES DA CAMAlU 

declaracão que no Palacio do -Gattete todos concordaram com 
a medida', á excepcão do Sr. Pacheco Mendes. 

q SR. MELLO FltN.'<oo - ·Pelo que li nos j ornaes ... 
<O SR. SA:VIPAI~ Conn:êH. ·- Ora, o Deputà.do Sampa'io Cor

"l'i;~, desªe a reumão do Palacio do Cattete, oppôz objec~õe~ á 
tr1buta.çao. . 

O Sn; OCTAVIO ROCHA - Sérias objec~;Õcs. 
O SR. MELLO Fn .. \Nf:o - O nobre· De].Jutado pelo Distr1eto 

:E'eder~l prOJ!OZ C? addicit?nal .sobre ta.-xa de trans:Qorte, solução 
.que nao t.er1a s1do acc<nta pelas bancadas -elo· Rw Grande do 
Sul e B. Paulo. · . 

Mas o ~1e eu que1'ia dizer, Sr. Presidente:, pa.r·a nos pormo:> 
em harmonm colTl os in~m·esses da política de Minas, com a 

'trm-Jiç.ão da nessa politica economica, e sobretudo com os pontos 
{:.ardeaes <lo pt•ogramma do nosso illustrc p1•esidente, Arthur 
.Bernardes - o que cruel'ia dizer, l'epito; com tod·a a serenidade 
e leakladc-, é que desde (I primeiro momento appellei. insisti, 
para que esse imposto não fosse acccito, não porque elle não 
me parecesse, depois do ex:une, uma. mém ap.parcncia c não 
um monstro. mas prncipalmcnt•} por uma questão dB prln
c.ipios. Pos-so, porém, nesse momento. assegurar á Camara· que· 
acabo de te:r a segurança de c_p .. le' -o ·Sr .. Presiilente da. Repu
blica.: .. , 

O SR. ~L\NOEL :V!LLAB01M - Hcformai"á a lei ..... 
· O Sn. :MELLO FR.~'\CO - .••• -tendo em vista, eomo chcfn 

r.le um }}aiz democrntico, e democrata elle proprio, c attendendo 
:is suggestões que lhe Yêm dos .écos das discussões do Con
gresso Na.cional. não t~m duvida. em affirmar á Nayão que esse 
ímpo:sto, nas co"udiçõ~s em que deverá ser lançado, diminui~a;; 
as suas· difficuldadcs pelas paLavras que acabo do. Ql'onunc1ar. 
esse imposto não vigorará. sinão no proximo exel'CICJO. em qU" 
o exigem os interesses tlü Thesour.o ... 

' 'VOZES - Oh l 0)1 ! 
UM Sa. DEPUTADO - Isso S .. Ex .. não pode afl'ü·Hmr. Ao 

contrario, C>S impostos 8erão augmentados toâos os amJOs .. 
_' O SR. C~mws G;.Rcu - Essa dcclaruç~ão do t1o]?rc· l;)cpu

tado pelo Estado do !\tinas GC'raes, diante .(]n Leg1slnttvo, é 
.:muito dolorosa. 

O Sn. :MELLO FR.-L•co ·- ... afim uc que v use amos sn:Li:'i
fazcr os nossos. compromi::;sos 110 int(}l'il}l' c. no c:dcr101' · 
(Mtri.to ;&em; mttitu br.m!. )-

o Sr. Presidente -Acha-se :sobre á Mesa u ~·Jgllinlc 

REQL"'ERI:'oiF.~TO 

Requeiro a pt'Oroga~ã.o da sessão por uma hol'a, afim th1 
Que possa se1' ultimada a vota~ão do p_rojecto de orçamento -<.la 
Receita e do Exterior .. 

--· _...;. Sala -d~ :;e~-~.es, 2~ 9e nov~.mJ>.t:CI de 1920., ..... A. C.arl<Js., 
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SESSÃÓ EM 2? DE DEZE:-.lBl\0 OE :1921) 

O Sr. P.residell:_te - Vnu ~ubmetter a yotos um requer·i
Jllt'nto. de Pl oro·~pç.ao . da sessao por uma hora, afim de se 
concluu· a votac-ao do orcamento da ReceiLa .. 

O Sr. Mauricio ele I.acerd'a- Peço a pa'ravra •. 

O Sr · Pres·i'diente - ú rr:qr.Jerimento não ··tern discussão 
·n~tar~.se.,._á _c-~m qua19uer numeJ·o, pel~- procct:l50 .symbolico é 
:nau a.dm1Ltn·a. encammhamento de 'Jota~:i:to. -

_Approv<Jdo o referido rt:!qucrimento _de .prorogação de 
scssao. 

O Sr. Mauricio de Lacerda (pela !Jtd~: m ·~ recruet' a \-erifí-
eaçã<~ da \·otaçã.o. · 

Procedenc.Jo-s~ <i vrlJ·ificução ·da votação, rcconhcca-se 
terem votado a iavm· 112 Srs. Deputados e contra nenhum; 
Mal :1:12 •• 

O Sr. Presidente - O requcrünenlo de. prorogaçál) foi 
approvadç, e a sessão Lerminura á,s 19 horas c Hí minutos. 

Vou submetter a vo~os a emenda n. 2;j da CommissãQ. 

O Sr: Mauricio de Lacerda ( ·) - Sr. Presidente, comeoo 
por: muito prazci>l:osamentc render homenagens aos talentos 
do honrado leadr-:1· '<la. bancada m.inelra, mas não posso prestar 
',\ mesma homenagem ao seu infeliz discurso. 

S. Ex. foi, em toda. linha, de um caipQrismo sem pa1•. 
Basta -dizer que numa. questão, de. fac~o. citando que esse im
posto de transito não teria sido devjdamenr.e i!llpugnado na. 
reunião do Cattete, foi ~ontcstado 'POl' c-ada um dos presentes 
á reuoiã·o. 

. A citação do S. Ex. me parece, Jlo fundo, ~lc uma certa 
malicia politica, querendo dcmonstl·:n- quo só depois qué na. 
npiuião se formou uma grande onda contra esse imposto, 
f.eriam surprehendido o PJ'üSideutc da Rcpublica corl'l sua at
til.ndc os leaders uc S. l?aulo e do Rio Grande d() 'Sul e Dis
ll·icfo l!,cd(}ra!. Ne-sta qucsião, de fnct.o, porvau~o, fot infeliz .. 

Vamo~ a outra quc:::tã.o em que di~sc que, tendo verificado 
que o imposto ern. vcrdadeiram('.nf.c monstruoso, depois chegou 
A {:onclu~ão ue que sü n(~ o.pparCncia o era; c quando Sc lho 
pm·s·tmt.a porque só na n.pparcncia, S. E:s:. t•csponde: _Porque 
tinha do Presidente <lu. Republka. a segnran~.a <le que o Imposto 
não será. m.:ccutado tal qual vac ser Yotado, mas set•â: executado 
tnl qual não ~- votado, isto é, Q Congresso da Rcpubltca se su~
mettf~ ao Presidente para vota1· uma cmen<la qli~ a cne. proprw 
:rcpllgna c porque lhe tcpugna. diz que não a vac executar, maii= 
qum·, porque que.r e -H6s não podemos ileíxar cle querel-a. 
pot•qt.:w flllo a. quCl'. . 

() Congresso se submcLtc ao PI'csid<mte da Ilcpuphca, sem 
restl'icções, para votm· nma modida que cHe propt•w t.leclal·a 
que lhe rcpug·na. 

\ •). Não. foi l'CVi1:ltú pel•J orador:. 
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,~.\gora, outro ponto. Diz S. Ex. que o imposto a emenda 
votada não recahirá sinão (e ahi começam as esplicações 
regulamentares et ad (uturum)· na sahi_da da mercadoria: 

O Sa. PEDRO COSTA- Não" está na lei. 
O Sa. MAURICIO DE L..-\CERDA- Si o imposto é geral, votado 

pelo Congresso! nenhum outro poder tem a faculdade de res
trin;g·H-o ou ampliai-o. (Apoiados). 

O SR. PEDRO CosTA- N·em isentar qualquer mercadoria. 
O Sa. ú\Lo\URicro DE LACERDA- E' essa .uma prerogativa 

nossa. 
Lhlmittindo que o. Presidente da· Republica tenha essa 

intencão, e que, de facto, esse imposto -vá ser modificado e sô 
por isso o leader mineiro teqha cedido, porque o Sr .. .Presi
dente da Republica não céde tambetn diante ào Congresso, po:-
que não lhe concede regeitar esta emenda, deixando ao Se
nado a iniciativa de emenda nesse sentido ? (Apoiados). 

O que S. Ex. quer· é que as duas Casas do_ Congresso 
estejam como seus servíçaes, approvando emenda que ellc 

·- proprio declara monstruosa, tanto que não a vae cumprir. 
Agora, quanto ao outra ponto, relativo á presente emenda 

abordada pelo honrado leader mineiro,_ citando a opinião de 
s·eu Estado, favoravel .á approvação da medida, eu, pelo muito 
respeito que deve ás opiniões alheias, não quero exa.~inar as 
con-veniencias da .grande bancada mineira, em se collocar, por 

"'' ·esta forma, contra o que chamou desinteresses da sua pro
duccão e os princípios da sua. conscienCia, os quacs só se podem 
conciliar com uma vaga promessa de Poder Executivo, pro
m.essa ·que deveria répellir mais de que a• emenda, porque é 
mais attentatoria da Constiluicão, por isso .que -envolve o 
exercício de um poder pessoal, ·que acaba, de vez com todas as 
prerogatiYas orcamentarias das duas Casas do Congresso. 

Essa promessa é anti-republicana., é a capitis rlimimLtía 
mais d-egradante que o Congresso póde soffrer. E' o Pre
sidente da Republica usando do poder da graça imperial di
zendo ao Congresso: approve essa tolice, que me repu.~a. 
porque não vou e:x:ecutal-a, mas, a. approve em homenagem 
ao meu poder magestatico, porque tenho a forca do poder de 
dar indulto ao vosso crime, ao vosso peccado e de executai-a, 

· como não foi votada. Sou a lei .l'êtat c'est moi. 
, .De hoJe em diante, é Luiz XíV, no poder, :Luiz XV no.s pro

'cessos e Luiz XVI 'nos destinos. Sim, Luiz XVI nos destinos, 
porque lhe falta, ne.sta democracia, ambiente para poder ser 
o ·Rei Sol, mas nella lhe sobram, bem ·carregados, os a;mbientcs 
que hão de- trazer a corrupção ao corpo putrido dessa demC1-
cracia de concessões, de renuncias, de trans1gencias, de abdica-
ções da conscíencia. . . · . 

. Votemos, .Srs. -neputados, sob o manto do prmc1pe; sou 
o manto do príncipe atiremos todas as nossas prerogativns.· 
Votemos uma lei contra ·a conscienr-ia. r.ontra. o espirito da 
nossa epoca, contra a producçã.o nacional, em homenagem aq 
poder pessoal do @residente da Republica. (!Muito bem).. , 
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t- S6 elie . acima. do 'Congresso, acirnn da Nar_:.ão, acima do 
tTabalho, · ac1ma da riqueza, acima da Constituição acima da. 
Republica, que· soldados e civis proclamaram contrà. o throno 
decahido. Só elle manda, só elle é: nós todos nada somos. 
somos sombras mortas, mortos-vivos dest1i democra-c1a. 

(Muito bem; muito bem). 

O Sr. Presidente - Vae-se proceder a vota({ão nominal 
'para a emenda n. 25, da 0-ommissão. 

Os Srs. -que approva.rem a emenda n. 25 da Commissão 
respondam - sim - e oo •E!Ue rejeitarem respondam - nlio. 

"Vae-sé proc~der á chamada. 

O Sr. Andrade Bezerra (1~ Secretario), procede á chamada. 
. dos Srs. Deputados, para a votar}âo nominal. · 

.. Feita a chamada respondem - sim - approvando a re'
ferida emenda n. 25, da Commissão os Srs: Anltonio Nogueira, 
Souza Castro, Dionysío Bentes, Bento Miranda, Prado Lopes, 
Lyra Castr0, Herculano Pargas. •Cunha Machado . .A.rLhur Cai
lares Moreira, Agrippíno Azevedo, Rodrigues Machado, Pires 
Rebello, "João Cabr:;tl. Armando Burlamaqui, Herminio Barroso, 
Thomat Rodrigues, Vicente Saboya, Osoria àe Paiva, Frederico 
Borges. José 1\.i.lgusto. Juvenal Lamarti.nP.. Alberto Maranhão, 
Oscar Soares, Octacillo de Albuquerque, João Elysío. Gervasio 
.Fioravante. Alexandrino Rocha, ,;pereira de Lyra. Austregcsilo, 
Andrade Bezerra, Aristarcho Lopes, Costa Rego, iDeoda(to Maia. 
:Pires de Carvalho, Ubaldino de Assis. Seabra Filho, Arlindo 
Leone, José Maria, Raui A1ves. Elpidio de !Mesquita. Eugenio 
Tourinho. Leão Vello•so. :\lanuel Ll1onjardlm, Heitor~ de Souza, 
SaBes Filho, Mendes Tavares, Norival de Freitas. Azevedo 
Sodré, Manoel Reis, João Guimarães, Themistocles de Almeida, 
nuarque de Nazaretb, Ramiro Braga., José de Moraes. :v~eris
simo de Mello. Francisco Marcondes. Teixeira Brandü.o, José 
Alves, José Gonçalves, Au~usto de Lima, A1bl"!rtino Dru mnnd. 
t.Iatta l\-fachado, .<\:ntonio Gar!os. Emílio Jardim, AmericCl I,o~ 
pes, Senna JJ'icueiredo . .José Bonifacio, G~me.s ·L·ima. Odilon 
de Andrade. ZÕroastro Alvarenga, Antero Botelho, Frnnci:ocf) 
Bressane. Lamounier Godofrr.do. Jiosino de Araujo. Fnnst.o 
Ferraz. More ira P.randão, Raul Sá. Francisco Paoliello, Wal
domiro dn MagalJJfic~. Jayme Gomes, A1a(lr Prata. Vaz .,de :'lr~Hcr, 
Camillo Prate~. Eclgardo da Cunba. 1\Iello Franco. ~e,·•'l'lnno 
Marques. Pereira LeiLe, Annlbal To·lr.éln, Lujz Jhrl.holbmnu 
c Celso Bayma. (90) . 

E resptlndcram - '!lã o - os ~rs. ).(a.rio Ha~mes, Po.~l~e~o 
?l[enr1es. ,João l\fangab~1ra, Samp:uo Corl'~a. N1c:-~nor N~~cl
.rnento, Vit:Pnle Pil·ngioo, l\!nrin nc Pau1~. 1\Taurieio fle Ln.
cer·dn, Ribeira .Junquoim. Carlos narca. Fflrrcirn. Brn!!"n., .TO!'\!~ 
Roberto, Ban·os Penieado, Mareollino Barreto. Vei~a. Miranda. 
Jo.sé Loho .. Torto de Fat·ia, Rodrigues AlV-l'S Fmto. Pcrlm r:nsl.a, 
Manoel Villa!Joim. Carlos de Campos, Arnolpho Az-everlo.- J~ilo 
lPernetta, João Simplicio, Carros Penafiel, Sergio ~e Olrvelfa, 
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Qi;t.àvio· Rocha, Domingos ·-Mascarenh;lS, Barbosa • Gon~~-alv~i. 
Joaquim Osorio ~ Carlos l\faxímilio.no (31) . 

· ·. · . O S:r. Presid~nte - . Responderam ,......., sim ,_ 90 Srit., 
Deputados c ~ nao _, 3-t Srs. Deputados . · · · 

O Sr. Andrade Bezerra (J• Secretat•io) procede á leitura 
dos nomes dos Srs. J?eputados q~e responderam -'- sim. · 

, . ' --- . . 
O Sr. Presidente ,........ Responderam ,...., sim - 90 prs •. 

Deputados. · . · 
·vac-se proceder a leitura dos nomes dos Srs. Deputados 

que responderam - ·não. 
. ' 

· O Sr. Jnvenal Lamartíne (2° S ccreta1•·io) procede ·á lei..; 
tura dos nomes dos Srs. Deputados que respon<.!er3m _, 
7'lâl). . 

· · O Sr. Presidente ....., Responderam --, não =- .3i Srs .•. 
Deputados. · · · · 

. A emenda n. 25, .. da Commissão ·foi approvada po1· 90 
votos contra 31; total 121. 

Vem á mesa e são saccessivamente Üdas as seguintes 

DEC!.ARAÇÕES DE \'0'1:0 

N. i 

Não me ,conformo tambem com o imposto de 20 e de 10 
l'éis por liilo, percebido sobre. o tran~porte de mercadorias. 

O art. i 1 da Con.stit.uicão l<'edernl diz com clareza crls
t.allina que esse imposto nãO- pódr- ser creado pela ·União.· 
~ ~xpr~ssões, pelas quacs à Constituicão o diz, desafiam :1. 
a~or·&gem. dos interprete:;;: «E' vcdad'O aos Estado~, c()'m.o á 
'lJniãri: i o crcar impostos de transito pelo territorio de um 
Estado, ou na passagem de um p ara outro, solm:? productcs dv 
9UÍ?'Os estados da Repttblica , o" esi1·an(leil·os • 

. O producto da receita riu-se da cristallina clareza <lesse 
disposith·o, e creou o imposto de t.rnnsito._d'e mercadorias que 
pe~corr_am o pai1. do ·Rio Grande co Sul n:o Amazonas, ou do 
littoral a Matto Grosso e ao Acre. Creou-o· com o nome de . 
taxa, camõ~Lfla(Je, que não se compadece com o gr:'io de cul
tura do Poder L~gislat.i'vo c do Poder Judicíario da Ilcpublica . 
Taxa fosse elle, ('! só serin. cobrado, como ~m c~ommil:'süo eu :1· 
propuz, sobre o servi~o feit.o pfrlas üstradns ele ferro e tran -
8portes marítimos da União, paru melhor remunerar-se o 
serviço prestado ao de~achanto da mercadoria. c com :tppli
cação especial aos melt1oramcntos c ao- custeio das linl1a.~ 
ferróviarias e marilimas · :w servi~o das mesmas mercadorias. 
Por essa fórmn; o sem vio'lencía ~ustitucional, o ThesoUl'O 
.Nacional perceberia u'm ft)rtc augmento de sua renda indus
trial, não Inen.or de 1~ mil con~os, segun,do me par~ce .. 
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·· · Do modo com cstú o iml)Osto csta.tuid.o . no projccr ü, \'at•. 
dlc dar logar ú intervenção ~o Poder .rudiciario Federal em 
defe~a .da Conslituíçíio . Nifio mp admirarei de que a~ accõc;; 
.iudiciaria8 contra o imposto de! lucros cto commcrcio c contt"!\ 
{) impost<J de trar.sit() ae mercadorias apparccam e:m Fírl 
;,rrande numero, tJUe a .jmlit:a H~ v e.ía em crise de traballH"t, 
para dm· . vasão aos TH'occssos (~o-ntra o fisco federal. .Scr:t. 
um especta.cu1u inedito, o ca paralysação das causn" cutrt> . 

. cidadãos, porque a. .Justita 1-\ ,'Cl•:ral não l_crá tempo que lht• 
ba:S.te para ordeua•:ão f! julg:amenLo das causas contra a 
Umão ! Esp:mta-.qw assistir á ín<!iffer·enca. por perigo Hio 

:·sé·río;· a traz do qual ninsu-c!m vê a~ possíveis .acções de indc
mlüza~ão contra •J Thc;;ouro Nacional, ac.ç.õc~ de legitimidttà!J 
lfóra. de duvida. . 

., Su-ppostn que css~ ünposto fosse constitucional. cu não 
il111! animaria a votal-n 110t· motivos de ordem l.lconomica, t i-
11anceira e politica. . · 

Politi camentt:, clle faria ao pair. ma1 eonsidcraY<>l, rcll'.
gando para. uma pla~\a muito inferior os Est.'ldos •listantes do 
tittoral. · '.fão oneradas .a enr.-s chegar ão as nwreadoria;;, qui! 
serao clle~ a!'l maiot·es \"ictima-s do imposto cobrado ~obre cada 
kilo de mercalio!'io, l'l cobrado tres, quatro ~ cinco mczes, nrJ 
perc·urso r!.esdl." o logar d e producçã() até o <j(J consumo~ n:>
(~ipro-camente, sobr· r~ a protiucção delles 1'etJáhir.:i, o maior peso 
tributaria, pondo-a fóra da eoncurrencia, no littmal, com a 
})roducção :dos Estados 111aritimO!!. A isso leva. sobretudo a 
inflexibilidade do imposto fixo por peS(l, sem possibilidade dr 
differencíacão por distancia~. Os -dcsconf,cnLamentos politicos 
d••-sscs Estados se1•íío fntaes e justo;;. .. 

Economicamentr:. não. posso deixar- de ser ptevenido contra 
(1 impo::;{o eslatuid0 no projccto, segundo o qual um kilo. d•• 
cartas de joga1· ou -de apparclbo de roleta l~aga o mesmo ·n)l
posto que um ki!<l d.:-. ma.chndos. fnioos, ar-ado::., etc.; nm kJir-:o 
{fc champa-s-ne pa,noa iJ mosmo- hnpo8to qu~ um kilo rJc rcpol~o. 
de feijão ou -de trigo: nn1 kilo cie sMia o -nlcsmo qnc um .kllo 
fi~ algodõ1osinh() ou de zuartc. · . 

Sob o p (}nt.o de vista finanr.r..iro. o~1 melhor dito, sob n 
l}Onto de vista fiscal. n g~·avamc. sobre a producção Y?C sr.t· 

~lllUÍt-íJ maior do que a estimativa do pl'ojccf.o, que. attr1hue ::. 
-este imposto a r enda de 25 mil contos, qnan(!O f. certo que ella 
attingirá a algarismo m nito mais alto. . 

O :1mnwro de toneladas transportadas em 1919 pot' nos~a~ 
vias de transpot·tes ferro-viarios1 fh.wiaes e. mat•itirpos (cabo
tagem~ J)óde ser caleulado ~m 2u milhões. E' preciso, porém, 
ter e-m vi:>!.a q11 e n ;mpol)tO recallc sob1•e cada despacbo, e sobt·e 
Nl:dn forro-viu, ou linha de navegação; quer- dizer, a _mesma. 
mercadoria r :agn.r;i e~sr imposto duas, t r e.s .. qnatro, ~nlCro _ on 
mais vezes. !'<ão P possivel prever quanlos k!los pagarao ~ 11~: 
P•)sto. Ruppomlo que sómcnle ~ua_s vm:cs ca•~a a cada k•lo, ,J:t 
tl.;tamo!; dcante de uma o.rrec:waç.ao de iO 1'111 conf.Ol';, em \JE'::r. 
d as 25 mil estimauàs nt:~ projccto. _ _ 
· Não pc.\'so affirm!ll' que t~.s at•recudavoCi' nao suha1.n 
ainda além dos ·iO mil contos. 
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; Não -posso .dar }ll~U voto a esse ex.cesso de tributação, àõ 
qual o 'Ihesouro Naewnal p6de prescmdir .. ·E' na real.iiiade 
uma loucura, que no actual momento crêemos -dois impostos 
novos, . que f!odem proouzir tàlvez i30 mil contos. .· · 

. l:sso se. dá. ~m U':n momento muito m:ave para toda a coro~ 
baltda econom1a nacwn.al, · 

Quándo mesmo os motivos .de ordem constitucional não' 
militassem contra esses impostos, eu só lhes daria o meu votQ; 
constrangido, :caso. fossem· muit-o III:üs baixas, de menos de 
·metad~, as taxas estabelecidas pelo: projecto .. · 

?ara ~ortaiecer . essas considerações, devo declarar que 
oons1dero !nconveníe~te,. nes4l :phase de difficuldades .. fi.scaes 
~ de call?bw-ultra-ba1xo, a apphcação de metade do saldo dos 
1mpos~os ~m ouro no armazenamento deste metal :para o fundo 
de garantia d9 papel-:moeda. Em um momento em· que .i> ouro 
está pela hora -da morte, não comprehendo que s~ o ~,:-om:pre, 
para armazenai-o em burra. Por outro lado, deante da fragili
dade do mercado cambial, não cotiJ.prehendo que o Governo . 
exe_rca sobre o cambio a. accão depress.iva de suas taxas, como 
serra resultado certo a interYenção do Governo no mercado a. 
comprar lcttras .. ouro da exportaoão para o fundo de garantia., 

· Entretanto, applicacão de todo o saldo da. arrecadação 
ouro á despesa papel da'L'á recursos ao Thesouro Nadonal de 
pl:)rto de 50 mil contos, ouro, que tornarri desnecessario ir o. 
Thesouro buscar essa quantia em renda de impostos novos., . 

Esta proposta que fiz na Commissão, ai!iada á taxa ferro
Yiaria, traria par-a a àcbellação do de{icit cer-ca· de. 65 mil 
contos papel. Um ligeiro esforço de economia nas despesas, 
traria o equilibri u orçamentario. - Cincinato Braga. 

N. 2 

A emenda n. 25, proposta pela maioria 'lia Commissão de 
Fmanças, ao projecto de orçamento da receita :pa~a o proximo 
cxercicio financeiro. estabelece, 'SOb o titulo de «taxa de 
Yiacão :~>, um novo fribulo reeahiudo sobre m~;rcadorias tl"ans
portadas em estradas de ferro; vias ·fluviaes e cabotagem. 

Thl imposto, que incide· assm dire<Jt.amente sobre pro-:
ductos, nacionaes e eslrang:eiros. em tl.'a-nsito uentro do terri
torio da Republica, é, pot· isso me~tno, manifesl_amente incon
stitucional e oontrariô·t.ambem aos verdadeiros mteresses eco-. 
nomicos do paiz. . -

§ 1 • odo art. H da Constitui cão veda eom. effeito, aos 
Estados ce>mo â · U!iião, < crear impostos de transito pelo ter
l'il<lrio de um Estauo, ou na passagem de um -para outro. sobre. 
productos de outros Estados da Hepublica; ou estrangeiros. c 
11em assim sobre os vehiculos, de. terra e agun., que os trans-
portareml>. . . 

Resulta evidentemente. da simples leitura d_este dlsposJ
iiYo, a 'flagrante inconstitucion'a.lidado do noY? impos~o; Ql)e 
se pretende assim creal', com o fim de supprv:- a deficlencu~ 
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aos recur-sos de que se na-verá de armar o Gove~o para. f!lzer 
face ás despesas decretadas dentro do exercicio referido. · · 

. A intenc~o . ..12atente do legislador constítuinte, decretandO" 
a?Sl!Tl a Tlt(}htrn_ç.ao. formal c expressa, de taes impostos, con
SJs.tm, sem duYJcla nenhuma. em Drocurar, por tod0"- os meios.-. 
evitar quaesquer ~ntraves á livre circula cão dos produClf:os. 
<le.ntro <lo pa1z. aflm de mel'nor garanth>. no seu territorio; a. 
ampla. liberdade -de commercio, que essa· tributação viria for~ 
çósamente cmbara\/ar e restringir. -

Além disso, o exemplo fornecido assim .pelo Governo da 
U;Jião reflectir-sc-à, em pouco tempo, nos Estados e nos 
municipios, que se .sentirão tamhem com o mesmo direito naS' 
suas aperturas fináncc\ras. de lanca"t mão . desses recúrsos 
illegaes, afim de conseguirC'm maior ·amplitude tributaria. 

Este facto determinará. em breve prazo, uma guerra de
sastrosa e inevitavel de triJ)utações, com graves prejuizos para 
n paíz. por consUtuir pcrennc ameaça ao de!'!cnvolvimento da 
sua. actividade indnstrial, causa sea:ura de diminuicão da 
massa de sua riqueza e motivo; em"fhn. óe cntraqueól.ménta 
dos laços federaes, com as perturbações do senlimento de fra-
ternidade nacionaL - . · 

Recusando, po:rém, o nQsso -voto â approvacão da. emenda 
que institue assim o novo imposto, lembraremos, entretanto, 
como de costome. nma medida substitutiva e que. no caso 
actuai, ser;i constH.nida pelos meios que se nos a1ígul-am mais 
efficümtes á garantia do equilíbrio orç.amentario indispensaveL 

Nesse sentido. já que a ·deficiencia tributaria provém de 
um excesso de d~flpesas, con-vh'ia. õe -pr-eferencia. proceder, 
antes de hrdo. a uma revisão dos encargos do Governo, com a 
prat.i·ca de uma politica. sincera de reaes economias, em que se 
eliminassem do ol'ç,~n.1ento, sem reteios nem vacinações. os 
gastos inuteis e super!luos, bem como a. execução de obras. e 
serviços adiaveis. . · 

Si não "ff>r, JlDl'ém. acce\to ~"~ ahitr-~. que toda\lia rcnrc-
. ,.,~,nt,a, para o casn. a mP-Ihor· snl-nçãn republicana. propomos,. 

Nn s~guida, a suh.sWnição <lo imposto prn.iectàdo por uma. 
taxa addicional sohre o~ í.ml)o~t"s qne <>.onstltue.m a-:;. d1versn.s 
rnbricas da receít.a., com cxcepção dos ~ue recahem sobre os 
gcnero~ de maior necessidade. 

- A f.J).xa aodic-i-onnl, calculadn de ?.cc/il·dr. com ~., p"t"f)cisas 
neccssi<lades do mom~n f.o. tcr:í. nlf>m de tudo, a: vantagem dupla 
de constih1ir. por nm Jadn, apenas um accrescimo de impnstns 
a qu~ a mas!'\a cta Nacão j:í f;C acha. ha.b\t\1:\da. e. po1' outro lauo. 
a de não exigir a sua cohran~::t a crNtt)ãO de um novo c one
roso corpo bUJ•ncrar.ico. 

Sal.:l das sessõrs. 20 de dezembro de Hl20. ~ Octan{o 
RO'r.ha. - Jru1o Parudirr. - Al11aro Bapfl:sta. - Car'[og Pe
?Jrttid. - (:unha J.Jma. - llfarçal de B.~cnbar. - :Ala1·lo 
nr:rmr..~. ;_ (ionwrcinrlo Rilm.~. - Ca7'!oS Ma:r.imHia'I?O. -
Sergio de OlíiJ('Í7'fJ.. - Dornln(los Mascm·enlut.~. - Bar·bosa 
Gonçalves. - loaqu im Lu·iz Osorio. ,.- João Simplicio. 
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\. - De.elar~mos ter votado a. favor <.la emenda n. 25 ao pi'o
;}ccto :n. 2o1. C, <le 1920, :po:ro:ue o Governo da Republica com 
o. qual somos in_Le~ramente s~lida1·ios c que temos empenho 
smcero de .presttgmr, reputa ·a medida nella contida. neces-
saria no momento ·ás finanças ·do paíz. ' 

f!\'ão fõta essa. razão,_ para nós imperiosa, e teriamós ·re
cusado apo10 a ~ssc. med1da, além d~ .outros mot.ivos, porquf~ 
.o Con~r~sso Lcg~s~a~IV? do Estado do Espírito Santo acaba. <le 
suppx·1mrr .. por mtctaLiva do Presidente Nestor Gomes com 
~Uja orientação política e administrativa estamos identificados, 
1ropos~o equiValente ao que a emenda institue. · 
. Sala das sessões, 25 de dezembro de 10~0. H.e·itol' de . 
So·u.za. ,........, Manoel /tirmjardint. . · . · 

N. -i 

Declaro tel'·votado. contt•a as emendas ns. 5 c 25 da Com
missão e n. 7, do S1'. Paulo de Frontin, ao projecto n. 251 C, 

· .que orça ·a Receita para p c.xercicio de :1921.. • · 

. Sala .das sessões, 25_ de dezembro de 19.2Ó"' - Ribeiro 
Junqueif'ft.. · · · · 

N. 5 

Oom:oanle o meu modo de agir em 1919, voto contra .as 
l;menda.s ns. 7 e .22, dos E-xmos •. Srs .. Deputados Paulo de 
Pi·ontin e Collarcs Mo1:eira. . . . 

No estado ~tual da vida ge:r:al do Brasil, fore.a é ct>n
CMCiar quE. a.ugmentar impo.~tos ou crear noyos tributos l~. 
além de inconveniente, uma. imprudenc-ia. legislativa . Pa.iz. do 
população geralmente pobre, o Brasil .iá. não· supporta ess11 
processo financeiro de se aggravar .annualmente a condição do 
contribuinte sem paraUelamente oppôr-se um dique ·á as
cP.nsão dos gastos, que a. mais e mais se avolumam dcsoróe- · 
nada e improductivamente. " 

· Quando todas as vistas e todas as despesas deviam voltar
se para o problema unico, essencial, vital e de inadíavel so- · 
Jução """:"' <> desenvolvimento íórr~viario . do pai - v~e~-sP. 

. surgir novos a.pparelhos burocra.tlCos, novas despesas tmpro
idnc.ti~-as, novos gastos in.i'us1.i.ficados .. 

- Para quo .o povo supporte e pague. sem queixa procedente 
os impostos act.naes e mais algum que se pretenda crear, é 
mist6t' que a administração abra uma porta franca á économia 
pelo córtc impiedoso de despesas i.mproductívas c apparelhos 
indispensavcis, afim de poder o contribuinte ter ao menos a 
esperança de ·que ein i 92i p Congresso não llla venha gravat· 
mais de novos onus. · 

.A emenda n . . 7 augmenta as ta."t:as do correio. E' _um erro~ 
Já ~~ fe:Z ~st~ ~!'! nt,:l'.i.s ~emP.9. c 9. :reâu!~o. fpJ. n~~t~_,·o, P xo~ 

r' 
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-lu~nc de corrcsl{ond~r~cia .-rlir~1inuiu, o movimento fJf•:"IAl 
mm~on c a l'CCCJta fot pl'c;udJCada. 

Nem me valt~ ·pcosar qLH~ Q augment.o desta vez é mais 
henigno, para M cartM do que para. o bilhete postal. 11orquc· 
ao em v~z da subsqtu~{lã'? de um pelo outt-o, o que se dará .1 
o l'etl'll.blmcnto, a dlnlll:!,UlÇiio, a redu~ã.o da corl.·espondrmcia. ., 

A. emenda n. 22 na.o merece approvação. Para scl' cum
prida a disposição dclla decorrente, será. mistér o desenvolvi

_ll;lento dtl. burocracia e sobretudo tornar possivel a deva!:\::3!\ nos 
livros commcroiRes. ' 

Ora, isto é positivnmeate a. subversão do sigílQ commercia1. 
n dP.Sl'Gspeilo á garantia que o Codígo attribuc ao corumer
dante, c , mais que i.~so, uma Nia de desoredito para Ullvez 
50 % delles. Si algum estiver devendo, como geralmento acon-· 
tece, e ua voz :publica correr, por um leva dito de algum fiscal, 
oue r:lle dcv~ . det~rminada. anantia, ssa nova será as mais da::. 
-..:ezes, Oh$lant.r: para r·f!du::r.iÍ·-lhe o credito .. causar-lhe serífJ 
pre.ínizo e, quic:í a fallenéíll. · · 

InsLitua-se outro processo de cobrança de imposto ~obrt 
o lucro liquido de qualquer capital; mas não L'stc que a ~'menda 
pt•escrevc. \ 

Alétn do exposto, entendo que essa tributação· i; il\conEti- · 
f.ucional, 'porque ella. não se encontra entre as alt!:ibui~ut's dn 
UnHío (Con::.tituicão, art. 7 ) , ao paS$0 que o art. 9, n . 4, dií. 
t~ttribuição cxclu;:;iva aos E.stados par1t: _ « dect•Nar imposto$ 
sobre indu::lria~ f! p1·ofíssões:. . 

1\'ingucm poderá negar que o Cong1'es:;o Federal já tenha 
invadido. muito a espbera dos Estados ern materia 1rihutat·ia, 
como ninguem igualmente poderá. coaLltif-a•.: q11~ o ~!nposto 
sobre o lucro liquido do eomrnercío seja um:t fórma de tribu
tacão directa. de « indusil'ia óu profisE>;'i.O commeL'ei:ll ::>. 

· E' mislér reformar-se a Constituiçlo, mas não desatknde!' 
com argumentação especiosa e subt~t·f:.l.~!ns in tcillg13nl.t!s as 
suas di:;posições claras-c terminantes. - :Hbf: •·lirl.o J)rurrtnH;ml.; 

.o Sr. Presidente - Vpu :lubmctf,P.l' ~ v9tos o ;;:eguinte 

REQUEBIMB~TO 

Requeiro que. uma - voz approvada a eme~da. n. ~ {)a 
Commissão, seja a mesma dcstaca;da_ para const~tu_1r_ proJecto 
especial sendo remettldo á Comm1ssao <lo Constltmçao e Jus-
tiça, afiln de dizer de sua constítucionalidado.. -

Sala das ;;essões, 20 àe de?.:embro de 1920. -.... ;llaw·ícío (!e 
Lacerda . 

U.ejeítado. 
o Sr _ Mauricio de Lacerda (zú:la ortlcln) l'equct· a vcrífi~-

CM~•> da votat;ão - , 
-IProceúendo-s~ fi v~rilicacão da votacão, l'Cconhcce-se 

terem vota<lo a f3V9t: nove Srs .. Deputados e co~t~a 104; 
· · t.o.t~l .1.13 .• _ : 
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O Sr. Presidente - O requerimento do Sí'. Mauricio : de 
Lacerda foi rejeitado. 

Vou submetter. a . votos o projccto de orçamento da Recc.ita • . 
. . Durante a 3• discussão deste projecto. fo i offereaido ·o se
gumte .:. 

REQUERIMENTO 

. Requeiro que seja votado separadamente o art . . 5" do 
p t•ojccto do orttamento -da Receit·a . . 
: Sala das sessões, .21 de . dezeqlbro de 1920. - Paulo de 

· Frontin. ~ 

Rejeitado .. 

O Sr. Mauricio de Lacerda (pela ordem) requer a verifi
cação da votação. 

Procedendo-se á verificação da . VQtaçã.o, reconhece-se 
terem votado a fa \·or 111 fSrs . Deputados e contra Ln~s; 
to tal iH. 

O Sr. Presidente - O requer~iÚento foi approvadÔ . Vou 
suhmetter a votos o projecto da Receita, salvo o. arl.. 5D. 

· Approva.-do em ?' discussão, salvo o art : 5•, 0: projecto 
. n: 251 C, de 1920 (oq:amento da Receita Ger~l da Republic:a) ., 

O Sr. Mauricio de Lacerda (pela ordem) r~quer a verifi
cação da votação. · 
· Procedendo-se á \•":lrificação da votacão, reconhecc- SP-

.. te1·em votado a favor iH. Srs. Deputados ,. e contra dois; 
total 116. . 

O S.r. Presidente - ·.o projecto da Receita, salvo o art .. 5of 
Joi approvado. 

Vou submetLer· á ;·otos o seguinte ··artigo do pro}ecLo. do 
orçamento da Receita: 

· «Art. 5.• Ficam abolidos todos os abatimentos, isenç.õcR, 
rcducçõ~s ou dispensas de -direitos . 

§ 1.• Exceptuam-se: 
. 1. •. us isCJ\ções e redncçÕes estabelecida~ em cnnt~ac.tos 

firmados pelo Governo da União e as decorrentes dos §§ 1 • a 21, 
23 a 28 o 32 do art. 2• das Preliminares da Tarifa da~ Al-
fandegas;· .::. · . 

2n os mMhinismos e instrumentos destinados á lavou l'a c 
á pec~aria e á mineração e l?em assim o ma~erial para ~on
st.rucção de casas pjirn. operartos, os quaes t erao entrad:J. hyre 
de direi tos, com autorização do Ministro àa Fazenda, OUYHlo 
o Tr ibunal de Contas. · 

§ 2.0 Nos casos de isenção ou reduccão de direitoS'· por 
effl~ito de ~ontraeto. ficam o,s importadores ·obrigados a .de-
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positar na alfandega, em moeda corrente ou em a.polices ie
úel~a.es, a somma correspnnuente aos mesmos direitos, que stí 
.será restiluida depois de verificadas a <lUUnt.idade e a qu:~.ti
~ade da mercac19ria. impol'tuda e bem as~ im a sua tl'pplica~\ÜO.J> 

O Sr . Mauricio de Lacerda ,(pala oNlon~) - Sr. Presi
den~e, reconheço que são das mais graves as ra-tões que le
:VaJ.'larn a Camal'a a votar na hora da pro1·ogação da sessão elei
toral. Entretanto, si bem me recordo, quando protestei contra 
a prorogação, V. Ex. declarou que o. diSposição regimental 
df.!ctar!l-va que na prorogação só se votavam as leis annuas. 

Nestas condições, eu, apez.ar de reconhecer a gravidade da 
questã-o, acho que havendo a lei do Exterior a ser votada, a lf:i 
eleitoral não pódo ser submettida á consideração da Casa, a 
não ser que se convoque uma out.ra sessão para votar-se ma-
~eria es~ranb.a. · 

O Sr. Presidente - E' procedente a observa((ão do nobre 
Deputado. E a Mesa, assim pensando, submettcrá, na hora da 
prorogaçãc. , [t votação apP.ltU:3 o ol'camento uo Exterior e con
!Voca. uma sessão, que se seguirâ a esta, para tratar ela lei elei
toral c de outros projectos que estão na ordem do dia. 
. Approva<io o referido arL .. 5o do p.rojecto da ReceiLa . 

O Sr. Maurit:io de Lacerda (pela o1·dem) requer a. verifi-
cação da votação. ' . 

Procedendo-s<:! á. ''crificar;ão da votacão, l'econhcce-se 
terem votado a favor H 7 Srs. Deputados c cootro., nenhum; 
:total H7. 

; · O Sr. Presidente - O art. 5" foi approvado. 
· O projecto n. 251 C, de 1920, vae á Commissão de Fi-
p.an.ç.as para a. reda.cçáo final. 

Votação das emendas do Senado ao p.rojecto n. 105 C, de 
:1.920, <la Camara, fb:ando a despesa do Minis~er~o das R;elações 
E~teriorés para i!J20 ; com varecer da GommtSSaO de E:manQ!-S 
sobre as emelidas (vide proJecto n. 105 D, de 1920). (dlscussao 
,uníca). · · 

ORÇA.MENTO DO EXTEHWR 

:votação da seguinte emenda: 

N. i 

A' verba--. Secretaria de Estado- augm~nlada de ~6 :800$, 
para pagamento de ~ :200$· a~uae~ aos porteiros e ma1s !une~ 
pionarios <la portarw. do ~IrusteriO. 

o Sr. Mauricio de Lacerda (para ·encami~l!.flr a vota.ção)', 
ca.leitura. do parecer sobre a emenda Jl •. i, yerlflca ha.ve~ con-

. .. . . 
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flicto de regimentos cnLi'e às duas Casas do Congr~sso poJs 
qu~ pelo da Camara não se p"óde augmentar venc.imentós em 
emenda ao Ol'çainento c pelo Senado é isso possivel .. . .... . . 

O Sr. Presidente diz que a emenda é do Senado e por
tanto, a ella não se púde aprlicar o Regimento da Camara. 
Segundo dispositivo constitucional, a Ca!nara s6 tem que ap
provar -ou rejeitar a emenda., 

· O Sr. Celso 'Bayma (pâra encaminltar; a ·votação) --Sr. Pre-
sidente, a esta emenda dei parecer contrario, i]e accõr<lo com d -
voto vencido no seio da Commissão de Finanças, qUe deliberou 
não augmentar vencimentos em leis orç.amentarias. Reservou .. 
para. si esse -direito e entendeu que não era natural, ante- a de.:. 
liberação do Senado, -tomasse uma outra, uma vez que está im
pedida, pelo seu Regimento, de resolver sobro assumpto de 
economia da outr-a Casa do Congresso. Por isso entendo que 
não' {leve ser acceita a einenda~. 

O Sr. Mauricio de Lacerda (pela ordem) requer a vel"ifi-
cacão da votação. . 

P.roccdendo-se á. verificação da ·votação, reconhet;c-se 
Ü~!·em votado contra 106 Srs. Deputados r; a. favOt', nenhum; 
total106, com~ €\r. Presidenl:.é 107. 

O Sr. -Presidenté - Á emenda. f<li·rcjeit.ada. •. 
Votação da seguinte emenda; 

N.. 2 . . 
A' mesma verba ,_...,.. Diminuida. de 2_D:üOO$, no- material.. 
O Sr _ Mauricio d~ 'Lacerda (pela ardem} acha ~ expli

cacão do honrado Relator orig]nal, visto como o- Senado di
mfuuiu 20 contos .de rêí_s na verba ~ Material:t>, para pagamento 
do augmcnto do pessoal1 • de accôl'do com a emenda prece
à ente, que a Cama1-a reJ(nt.ou. 

Appl'ovada a emenda n.-2~ ·· 
~\pprovuda. a scg·uintc 

EMENDA 

N. 3 

· ··'\.' vci·ba 2" - Eu'Íprega.clos em disponibilída<le nos corpos 
djpl~matico ·e consular - :piminutda de 65 :000~000. 
· Votação da. seguinte · .. 

E:MENDA 

N'. 4 

A' vel'ba . .s•, ·onde se di.z ~ Extraordinari.os -. di~Msc : 
.. Extra~rdinarj.as ,_., 
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. O Sr. Mauricio de •Lacerda (para encaminhar a ·votação·~ 
\Jiz; qu_e a _emenda substitue - cxtraordinarios - por ,........ ex'
traordlnarias. Quer saber o moth·o dessa substituição .. 

O Sr- Cel~o ~~yma (para encaminhar te· votação) declam 
que es_:>a s~1hstttmçao é motivada pelo fac~o da pata.vra - ex
traordmai·ms - referit·-sc a despesas .. 

Approvada a rcferiQa. emenda. n. 4. 
Api>rovadas succcssivamentc a:> seguiul;;.s 

El\U:::;-D,lS 

N. ~-

A' verba 6u -: Congl·e.:;t;o;; c Confet•encias - Diminuitla 
de 10: ooo$, papel.-

A' mc:mw. Yedw. - Diminu.itla de 50 :OOU$, ouro. 

· ·O Sr. Mauricio de Lacerda (pela o1·deu1.) requer a \.·eril'i-
e-avão da votação .. 

Prut:edendo-se á. verificação da votação, reconhece-se 
terem votado à fav(}e 99 Sr·s. De-putados e contra. üois; 
total 101.. , ' · 

;O Sr. Presídente _: Deixo de mandat• pr_ocetle~· á chamadtl • 
por estar adeanta-da a hora. 

Tem a palavra para uma expliCal{ão pessoal o 81'. .i\1~llo 
:Ft·anco., 

O Sr. Mello Franco (pam 1mw c;cpticaçáv pessoal) -
St·. Prcsidenw, ao findar ~s minhas palavras, no encaminiHl
mento da votação da emenda ·n. 25, pronunciei algumas que
não parece terem sido ouvidas por todos os coHegas presentes, 
e es!;a informa~ão acaba de chegar ao meu conhecimento pot· 
um dos meus companheiros da bancada mineira. 

O que declarei, ·em relação ao que acabava óe ou vil' d•> 
Sr. Presidente da Republíca, sobre o- imposto <lo q11e trata a 
emenda u. 25, foi o seguinte: ~. Ex. precisava, no Pl'o_xinw 
exeroicio. absolutamente, de fortalecer as fontes de rece1ta, e 
não podi'a, na hora extrema da expirante sessão legislativa, 
prescindir da aprovação <la emenda IL 25, visto não mais ser 
possivel offerecer-lhe nm suecedaneo .. Entretanto, S. Ex.
't.:oncordava em quo no proxim-o a.uno, c com um estudo mars 
acurado demora-do, reflecLiclo das fontes d1) receíta, de aç
côrdo '(:0!11 as inspiracõcs que fossem d:k-tadas pela sobet~anw. 
da Camara dos Srs. · Deputados, cuja cornpete~cia ~a.J?em~s 
que é -privativa na iniciativa dos impostos, que nao sohclta;rla, 
Da futura prposta do rç.amento da Receita, essa. medida., 

O Sn..· MAURICio DE LACERDA _.., Nada adianta essa decla-
ração. · ' .. · 
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0 • SR. MELLO FRANCO _,· Não fui bem. COmprehendido. 
~ O SR. MAun:cío DE LACEnDA - A ·declaração de v. -Ex . 
. Jmporta no segumte: a emenda é par.a a lei annua, que vi
~orará. durante um anuo . 

.. O SR. Josmo ARAUJo - Será uma renda extraordinaria .. 
. . O SR. M~LL~ FR.oU'\cÜ - Quero accentuar o segu~nte: pri
J:?elro, que nao e um recurso permanente; segundo, · que não 
e verdade, com_o se tem Sl.lppos~o aqui, com grave injustiça, 
·quo o Sr. Pres1dente da,Repubbca; com o seu esclarecido es
pírito, estejã pyrronicamente pleiteando a passagem dessa 
emenda. 
· Era simplesmentr.- isto que queria deixar bem oom!Jre
J.:le~~cHrJ<l, e qu~- li.<.Jv(~ ser o sentido _das breyes palavras. que pro
fel'l nc: encammhan:enio da votaçao. (Mu·Lto bem; muito (,em. J 

· O Sr. Presidente- Adiantada a J'J:ora, vou levanta1J a 
:sessão, convocando para amanhã., doming-o, á ~1ora ~-egimental, 
!llllla outra sessão e.x:traordirraria~ com a seguinte 

ORUEM DO DL~ 

· ContinuaÇão da votacão uas emendas do) •Senado ao pro
~ecto n. 105 C, de !920, .da Camara, fixando a. despesa do l\fi
nisterio 'das ~.Relar;õ·es Ext~riores, para 1921; ·com parecer da 
)Commissão de FinanÇas sobre as emendas (emenda ·n. v c 
·'seguintes) (vide pr'ojecto n. 10.5 D, de 19·20) (discussão 
runica); / 

· Votação das emendas rejeitadas pelo Benado-,· .ao p·rojecll .. 
n. ~25 C, de 1920, eslabelecéndo as condições em que· o ci- · 
dadão alistado eleitor poderá ser excluído do alistamento; eon. 
parecer da Com missão de IConstituü:.ão . e .Justiça. ·?obre a::; 
emendas da Camara (vide projecto n. 52~LD, de 1920) (dis-
~u:ssãd uniea) ; ~ . 

. Votação ua · emenda substitutiva do- Senado ao projeetó 
n. · 668, de 1920 .. da Camara, ;providencian-do sobre· a divisão 
das secr:ões eleitoraes no Districto Federal;· com parecer fa
voravel da Commissão de Gonstituiç.ão e Justiça ,(vide pro-
õecto- JL &00 B,. de 1920) (discussão unica); . . . 

· Votação do projecto n. 589 C, -de '1920, estªbeleccndÓ us 
condições a que se devem subn)etter os estrangeiros resi-den
~es no Brasil para o fim de obterem titulo de naturalizacão; 
com parecer da Commissão de ,const.ituicão e Justiça sobre as 
~menda:; apr'esentadas e sub-emendas da mesma C<1mmissão 
!(3 .. discussão) ; 

Votação do projecto n. 640 A, de 1920; do Senadq. abrindo 
-'O eredito de 40:5168, paTa pagamento á Confederaçãó Brasi
'leira de TI~sportos, da quantia . por ella adeantada para .as 
plympj.ada.s -de Antuerpia; com parecer .favoravel <la Comm1s~ 
~ão de Financas (2" discus.são); 



Clmara aos DeptJaaos- lm~sso em 29i0612015 10 35 - Página 94 ae 96 

SESSÃO EM 2~ tl!il . úEZE~ll3RO D:S i 920 

t/ot.a~ã.o ÚfJ rr~qu~rímcn(o du Sr. l\·!auricio do Lacerd" ,. sob;·c 
·o -J)l·uje~tu n. i W, de Hl2{~, •·cfr.JJ'nt<.tndo a lei de · promo,~bcs nu 
E~crcilu .(~~ .-dls0u::;~ão); . • . 

~ol.n~.ão uv nrojccto n. /ú\.1, de HI:!U. mandando -conlal·
l.r;mpo de tiervir:o. para o df•~i f.•J do) melhoi;ia do l'efl)rma, ;w 
-J ~ lcneute nHichíui!:it a rel'o1·nmtl1J ua At'l'llad:t~ !HrJJu·iquc Paulo 
}'er-nand~s: uom :-:uiJ~I.itulivu da -L:Uunni:-;são <.lc Fin:uwas 
=(·'a dí~"uc;<=ão ') - • . • ~~ ov ~~ ' 

Vota•:ão ilu tH'O.iedu n. iii::O:, do! lti~U. alJt'illtlo o un~ditu 
uc -i.1>0;):G't-5$1Jii:!. ]Jht·a pugnmculu de eneat·.!f••s a.s:;umirloti pal'a 
installa~:ão ;,lt: raiJricus th~ · tiú-<Ja ·cãn:;Lic,t; •:um vulm; c.m ;;c
parado do:; SJ';;. Od~,·iu llvc-ha o .Joslnu tl•; Araujo 1:!.• dis-
c~ssão} ; · 

Votaçii.(l ·do J.lrojcctu n. i-i V A. de 1 i!::! O. autorizando a 
Jlr'omodio ao. puiitfJ du :-e!)Uttuos tcnm1h~:s uos tt·cs sull-a.judan
t c:; manhinislas que não cotn[Jietacanl o lernpu ~~xigi<lo pela 
lni ll. 3.G:H, de ·HH8; com parecer das Comwissõcs de l;\lal'i
lllln. c Oucn·a c~ de . Fíria.lll;a~. OlJinando para que. ~cja dcsla
calla a emenda apresentada (vide 11rojecto u. -'i!t.9 B, de '19~0) 
;(3• dbcussão); . 

Votação do projculo n . 671, ·de 1920, a-llrindn o e1·cdilo 
f~spcciai de 50:27~$Q27, para n-agamc.mlo·a Romualdo de Souza 
MC'llo; com parecer da ·Commis-siio de IFinanc;a.~. opinan<lq p0r 
que se.ia dcslacad:J.- a. emenda ap1·escnlada (,·ide projcc.to nu~ 

nw1'o ü71 A, ·de Hl~O) ;(z• <li-seus:;íi.o): 
. Votação do projcdó n. 705, de 1'920, (rcuai:çãn tla emenda 

:t[JPI'm·ada c .flcstacada do tlto,iccto ú. 5116, de 1920), . alu·indo 
o ~;redílo de .}00 :000$. para pagamflnto do predi.1 da. As;;ocia
l;ào Com.mcrdal <la. Bahia. (-discussão especial) ; 

.''\'o tação do projcclo n. !c5G A. <.lc ·1920. maiHJando revigo
ra!' o credito abei'lo pelo Jecrcto 11. 13.04.1, rlc Hl1!1: com pa
recel' ravoravcl da Commissã.o .de l<'inancai.< ( 1~ di::;cussão); 

'V(ltação tio pr-o.iecto n . Hi7 A. {}c 1920. nlevando o nu~ 
mer·u de mc<lkos da. A.~!Si~tcncirt a AI icnaúi>s: c•Jm nareccr fa
Y•Ira.n!l <las Commissões ·<.lt! .8au1.k l)ublíca e de Finantas 
.{1' dbcussão) ; , 

Yol.a!;ão dn l)rn.ieclo u. :ti:; .1\. d•: l ~~n . .:r,~arH.Io o W ulo 
de 1.il'OÍC!ô:õ01' adjUill O l10:' irtstltnlo:; d1.\ ]:;1~:-:iillU l"UJ>Cl'lOI'; C\?ff'l 
~;ub~Liluf. iYu tia Cumn1í~~ão uc h1~ll'ue.:;au l'ubttca _(!" ths
cu"sao) ; 

.Vof.a~ão do fll't!jeclu 11. Gt>!i, uc 1:):.!0 .• ~ill'ÍII rlu n I.'!'CdliU · 
·~'~pccíal dr~ ~2 :~)IJU$, paL;i.L _paga~ucuh.l a v JCI!Il!c tJo,; :-:iaulu,:; 
Caneco & Gomp: (:!" di:;cu~~ao) ; 

;votkcã~ do pro.i e~I.!J n. , 71-1'. de fll::\0, uhrind(l o ucdítn 
·l'upplcn-wn(ar do f5U:000$, ourc;. ;Í. Ye1•ba 11• do O!'!:ilffiCV'v 
-lkJ ;:\Iinislcl'io das llcla~,;õc:; Exlcnorc-:; (:.!~ discu:;, ãc•) ; 

-Yvl. ~v. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/00/2015 10:35 + Pág ina 95 de 96 

~ 

Vota~ão do projecto n. 678 A, de 19;;t~, cuu.t.:edendo fra!.l
!J.Uias postal, .. tele~raphica e telephoníca, nas linhas officiaes, 
aos membr'Os das Mesas das duas (Casru; do .congresso. Presi
dentes. tle suas respectivas Com.missões e dire.clores ·de suas 
respootivas Secretarias; üOm parecer {avoravel da. Commissãu 
de Finanças e substitutivo da ·de Policia ,P discussão); 

'"Votação do projecto n~ 660 A, de 11920• ~andando <:on
.SLl'uir um edificío .pára o;; Telegrapbos na capital da Bahia;, 

.· com parecer e emenda$ da CoJ.nglissão de Financa.:s (1• di~
cussão); 

Votação do pl'ojeclo 1f:·. 713, de i921ll', ab1"indo o,; c.redito~ 
SU1Jplementares de 13 :2S9$8SO e de 6:235$820, á con::;igna11ão 
do Hospital S. Sebastião · (2e discussão) ; · 

Votacão do pro/écto n. 707, de :1.920, abrindo u credito 
dfL90 :OOOí!i, supplementru: á verba 23" ·do orçamento vio;-t.mtc 
do ·l\iinisterio da .Fàzenda (~· discu~são).; , ~ / 

Yot.acão do projecLo u. ô83, de ).9~0. abrindo o vJ·euito 
dl) 114:655$228, supplementar á vel'ba 16• do orcameulo y_i
gente do Mini.stedo da Guerra (3" discussão); 

Votação do pr-ojeoto u. 575' -0, de 1920, al>J;indo o credit.o. 
de 41 :800$, para construccão de uma linha Lele~p:a.phiva entre 
Piedade e Sorocruba e de outra enLre villa de AJfuusu Claudio 
e a _viila de Santa Thereza (3A . discussão) ; -

Votação ào proj.eet9 n. 649 A, de Hl20, deelarando de' 
utilida-de <publica a ASSociação -Commeroial do Rio .Ue Janeiro; 
oom par'ecer favoravel da Commissão de -Constituü;ão e Jus-

- tir;a (1 a discussão); . 
'Votação ·do prujecto. n. 7-í8, de 1920, Codigo de ·Conta

bilidade PU!bliea; coro parec-er das ·Oommissões ~pecial de 
Contabilidade Publica c da de Finanças sobre as emendas 
(3a discussão) ; 

Votação ·das emendas do Sena-do, ao projc~.:!o da. Gamã.ra, 
n. ·uo- !C, de 1919, reorganizando o quadro de funccionarios 
civis do Arsenal de Marinha; com parecer favo ra,·d da. Com
missão de Finanças ás referidalõ emendas· (vich' pr '•Jjecto nu
n:iero"755, de 19201) (discussão unica); 

•Votação do projecto n. 24;;! A, de 1920, auLurizando a 
con~lrueção de um edificio para os Telegrap'hu:>. Coneios c 
Collectoria Federal de Bar·bacena; com parecel·. ua Commissão 
de Financas sobre as emendas apresentadas (vide projecto 
n. 24'3 B, de 1920) (2" discussão); 

Volaoão do projectu n. 75--4, de 11J20, abrindo o cl''cdito 
especial ~e 3:236$5:57, para. pagamento de vencin11~utos uo 
Dr. Carlos Affonso Chagas ~2" discus,;ão) ; . 

Votáão do projecto n. 757, · de 1.920, al11·imlo ,, t:l•çditl• 
especial :de '27 :653$138, .para pagamento a Ramiru 'l'eix!!ira 
da Rocha •(2• di~ussão) ; 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/00/2015 10:35 + Pág ina 96 de 96 

SESSÃO E!>L 25 DE DEZE11IBM DE 1920 771 

.· Votação do projec.lLl 11. 7!19, de 19:;u, abrindo o credito de 
101 :tiô5$200 para pagamelJLo de ~ratificação aos auxiliares 
de escr'ipta da Impren:;a Nacional (2" discus,;ão); 

Votação do projeüto n. 750, de :1920 ,abr·indu o cr·edíto 
de 62 :(0116$4'1 7, para. pagamento aos herdeiros de Severo de 
Souza Coelho (2" diseussão); - · · --· · 

'Vot~ã.o do pl'ojeclu rt. ti95 A, de 1920, pr·ovidenciaudo 
sobre o modo de pagarueni.<J das -consigna-!)ões dos funceiona.
rios publicas; com emendll da Commissão de :Finanças _(i• 
discussão); 

Votação (lo projecto u. ~ú, de 1920, concedendo :i viuvu 
e filhos meuores de 'HaymllÚclo de .Farias Brito a pensão de 
300$ mensaes; com su.bsLitutivo da Comrnissão de Einanças 
( P discussão) ; 

Votação do parecer n. 5i, de 1920, rejeitando a indicarjãU 
n. :i, de 19:W, com voto er\t separado do :3r. ·Prudente de Morae:::;, 
concluindo por um projedo, ._preeeden<lo a votacão do reque
rtrn,ento do Sr. Cel:::o Bayn1a ídiscussão unica); 

-Votaçã6 da emenda mantida pelo Senado ao projecto nu
mero 611, de i'!H9, da Camara, fixando a aloada dos juize~ 
federaes; t;Olll parece1' da Commissão de Constituição e Jus
tiça, contrario <i emenda du Sena-do, n. 25, qur;! esta Gasa do 
-Con-gresso manteve pot doi:; tel'(;03 de votos; votos em sepa
rado dos Srs .. José Donifaeio e Arlindo eoni; e parecer da 
Oornmissão de Finanças, 11lvoru,·cJ á mesma emenda n. 25, 
precedendo a YuLa(;ão o ·requel·imeuw do Sr-. Elpidio de •Mes
-quita. (vide pr'Ojecto n, 09-i, de 1920•) (discussão unica); 

. ia discu:>.;;ão do .projccto n :·:192 A, de 1920 ,providenciando 
sobre -a lig-a cão da5 linhas rerl'eas e teiegraphi-cas . do BNsil 
com, o Paraguay e a Bolívia. com substitutivo da Coromissão 
de Obras .}:Jublica;; e par·eccr da du Financas, favoravel ao sub
stitutivo; 

2• discussão do pro,je~lo n. 484 -~ de i9W•, do SenaP.o, 
mandando I'everter -á. actividade os officiae';; awnístia{}os pela 
lei n. 310, de 1895, ,que se demíttiram durante o periodo de 
dois a.nnos estabelecidos ~:omo restricção pelG § 1• da mesma 
lei e dando outras providencia~; com ,parecer favoravel das 
Commíssõcs de :\raritrba c Guerra e de Finanças; · 

2" discu='são do prnJecto n. 759, de 1920, abrin•io o cre
dito especial de t :000$, para pa.gamento ao sa1"3'enlo~ajudanto 
l'cforrnado do Excrt.:Ll(•, .João llaptista Jun~or .•. 

'Lcvauta:.sc a se::são ás HJ ltOJras c f O minut.,s. 
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177• 'f-ESS.iO, El\I 26 DE DEZIEMBRO DE i 920 

( EX'l1lAÓHDil'ÚRU) 

rr.csíd t•tu:iu d•.• SI'. lJtWII'Í /JI'aJidiio, j)l'tJ:údr:nt t.:; ,i/·tltur Collarei 
Non:i1'a, f• Vú:c_-JH'C.:~idcittc · 

A' 13 · horas ._compal·cccram os St·s. Bueno Brandãú. Art.hul.' 
C<:>!la.;cs ;'lbrcira, .Tuvenal Lan1art.inc,, Octacilio de Albupuer
c(l.le, Cosl<!. Rege-, Dioni:>io Bentes, Ben[.(l Miranda, Cunha l\la
cbad!:>, - Ag:rippino Azeye.do, ll::dri;;ues !llacbado; Thom:u;, Ro
dTigues, Osorio, de PaiYa., José August0. Cunha l.ima. O'SL'<Jr 
Soare:':. Gcrvasio Fioravante. Ale;~:andrino <la J:loc.ha, Pereira 
de Lyra. Arisla.rch0 Lope~. Deodato ,laia. Pires de CarvalllQ, 
Sea.bra Fillm, J osé Maria, Raul :\1...-es, Elpidi~J' de Mcsqu.ila. 
RQdrigues Lima. Eugenio Tourinho, I~eã.o Vello:so. Heitor •.l:· 
~ouza, Paul•; :Front ín. Sallcs Fillll'. Mendes Tavares. Manoel 
Ticis, Josü Alves . .Toso.: Gon~.::lvcs. IIcro:ulano Çesàr, Albcrtin:• 
Drummond. .l\Iall a Machado. Emíiio .JaÚ'IiiU, Ainerico Lopes, 
()diJon de Andrade. Zoroa.'!lro Alvarenga, F:rilnl:isco Hrcssanc, 
J,amouni•·r. c•odoJrcrlo. Josin-:J de Araujo. :\1on5ira Branuão, 
Francisro Pa.oliello • .Jayme Gomes. Houor·alo Alvc:::. Edgardr> 
.da Cunha, Cal'lo;; Garda. Fcncíra Brag;1. Cincina.lo Braga, 
1\Iarc-olino .Barrclo. Prudente d~ Moraes Filho . .:trnolfo Azc
·vedo . . Olegariü Pinte, Sevcriano i\larques. Pereira Lcilc. ~ui r. 
Bartholomeu. ,loão J•ernetta, Eugenio )lüllcr, Alvaro BapLista, 
Guml:'l"C'indo flibas. Scrgjn. . dl~ Oli\-eira. Ol!lavio -Rocha. Donlin-
;;o~ -'lascanmhus e Ba.rl.lo:>a Gou~alvc:> (67 ). -

O Sr. Presidente - A lista ue prcscnr;a accusa o compa
r·~t.:imento úc 67· :5rs. Depulados . 

. -\bn:-sc a ~essão . .. 

O Sr. Costa Rego (S-upplentc de SeCJ'IJlW'I~O .scrvi'li({O de .2•)'. 
procede <i leitura -da ac.ta da sessão extraordinaria antccc"" 
dente. a qual é, sem observ:JJ;õcs, appr~vada. 

O Sr. Presidente - Passa-.:;~.: ú lo.:iLura. do expédieulc. 
' O Sr. Juvenal Lamartiue (~· So:cretu.rio 8t:rvi·udo do: ·l•j, 

prucctlc á ldtura ilu seguinte 

· _ Offidos: · · 

Do ~r. ·í:icr.telar•io.l tl•J .:;euatlL'· dé ~:) do corrente: com
munieando que aqw'lla Casa do Couõresso Nacional c ue~l a 
data cuYiou á :-:<tlll:o;ão a propo:>i~~ií.o -desla Camar·<~. uul.ol'iwnll•• 
o Guvcmu a Pl'o\·itleuciat• sobt'c a ínslc.tllao;ão de llu::;pitae::; para 
mulbcl't!.s c crian~,;as Lul.lcrculo~as. ....;...., Iutch·aLia. 
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Do m·esmo Sr., e de ig11t\! data. t:m:iando o projC"cLo d·') 
Rrnndo autorizando o Governo n rcínLcgrur <'nl seu pl'ímilivo 
Jogar, nesla Capila 1, de agente fi:;ral do ímpo.o:to elo r·.onsumn. 
o actual agente C'm eommissão no Estado do Rio, Alfredo J)irr.:-< 
Bit.lcncoml. -A' Commisf:ão d~ ~F-inanr:as. · 

Do mesmo ·Sr.. o rlr ígúal · dab. rnv'iandc. n l"nwnd3. do 
Senado á proposição dest.a Camnr:l, alwindo um (~rNiitn rlr1 
;!,M};091i~, .snpplemrntar a divürsa~ Yrrhas do nrçnmrtiLo vi
gente. - A' l:ommi!'.são de. Finança~. 

Tell.'gramm:-~ : 
iftio, ~r, d-1', rlf'7.rmhrü. - Prt:siof'niP Camnra JJí'fmt:1nns. 

Por doPntn te>nho tirlo grandP pe7.ar de não podrr rnm1):ll't.'rrr 
s•~ssõrs. Tal motivo :ünrla. nw impedi' corrr;:;ponrlet· S<'-ll ron
vite para eomparccf'l' sna :;essftn f'Xlx·aorrlin:u·i:t flp ho.i ~'. D"f•ll
tncto Abdon Baptista. - Inteirada. 

São lidas ::L"i seguintes 

'DF.CLAIH(:ÕES DE VOTO>; 

Declaramo;; quf~, ;;i rHivc~semo:; pre;:;entr:~ á ~eR~ão rle 
·hontem. tl'rianios votado a fivor rln l'menda. n. ?5. da r.mn
rni~são de ,Finaw.:as. ao Or1;amcnto f!n r.~~,~ila. 

Sala da;; 3cssões. :!6 d(~ drr.l'mbco dr' -J \1~0. - 0/~am·io, ·. 
Pinto. - l!'nacrtio Jlii.ll•'l'. 

Declaro .que. ;;;i ~~tiv.-;:;~~' p1•esrontr nn ;;(':::.são de> honff'm t'í 
nniíe. teria' VOlfldO I)Ollll'a a, f'nlf'Od:l. do Ú!'f;:HTIPn\rr da n('tf'itU, 
r·rennr1o o impo"to rir Yiaciio. · 

Sala das ;;:cs;;ões. :?li dr~ dr?.r>mbro dn Hl:?n. - r:uulw Lim11. 
São ;;ucce;:sivamcnte 1 ídos n yfio :1 ímprí mir· n~ ~,.,g-uinf."s 

'· 

PROJECTOS 

N -~ !3 A - 1D·2() 

Fi;,•n os t't'ncimentas tla G!ttrrân Cil''il; <'nm ~•atrr~l' ti<t (\itit
uds.~tio d;: Finmu:n.~. arcl'!ilfl·nda <J Pf•)it•c-t,, 

(Do Senado-) 

O projecto do Senado, submPttido ao t';;Luclo <fn. liommis;;itll 
de Financas. qup fixa os von[~irn~ntos d:t Gu:Hfla Civil fl d:.í. 
outras prOovid'encias, é do Sí'guinte t~ür·: 

O Congresso Nn.c ional decl't>ln.: 
Art. 1.0 Os fun~cion:n·io~ dn. Guarda Ch·il t.t:f'~(l o:; s.-:

gninte.s \'l'.ncimr.ntos: 

1. inspéctor ........... _. · .. · · · · · · · · · · · · · · · · • 
·l sub-inspcc.tor ....•.........•.. · ·. · · · .. · ·. · 
t. almoxarift> .. '.'.'' .... t •• ' •••••••• ; ••• ,·, •,• 

'10 000$000 
6 000$000 

·!1 QQ0$QQQ 



C~ ara dos Oepltados • lm(l'"esso em 29.11l512015 10:39 - Página 3 de 86 

Fiseaes a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
:.C\judante::; a ....... . . ......... . .. ; .......... . 
Guar.das de 1' a .... ...... -· ... . .... . ...... ..... . 
Guardas de. 2• a ..• . . .. .•..•.. . .... , ....•... 
'Guardas de. 3 .. a ..• -· -'• . •.• :-.-·- : ..... . ........ · ---·· 
:Gl'atifícação ao chefe do e:q;Jediente .••.. . -·.. · 

3:600$00{1 
3:400$000 
3:200$000 
2:6005000 

. 2:200$000 
600$000 

i\rt. 2.0 O G()verno fornecer.á aos fiseaes, guardas e de
mais funccionarios os uniformes pelo custo, podendo org'anizal' 
uma officina com o proprio pessoal da Guarda, nos moldes 

-- 1:1as eJtistentes na Brigada. Policial, preferíndt> entre a."' costu
reiras as viuvas. mul.heres e filhas dos funccionarios da ()4)r
:poração. · • 

Paragrapho unh~o. Os descontos por fornecimentos ·.d •) 
unjformes serão 'feitos na razão de 15·'S mensaes . Cada fuuc
eionario da'rá um fiadOl' idoneo ou depositará como fiança. 
dos forneciment.os feitos nos cofres da thesouraria da Polici~ 
.a quantia de 250$, sendo o saldo respectivo restituido a<• 
:runccionario uos casos de exon.eracão e aposenta.â.oria e ao!'; 
_seus h'erdeiros no de· fallecimento, depois de ff'if.a! a. ded\lc.ção 
do.-que ff,,. devido ;í. F~zcncla Nacional. 

Art.. 3.• A pensão estabelecida na lel n. 3.605, de H 
·'de dezembro de 19i8, será .aUribuido. indistinetamente a todos 

,.::. os runccionarios da Guarda. Quando contarem mais de 20 
annos de servicos, a.s pensões a ~e terão direit() esses fune
eionarios, suas . 'Viu v as, seus filhos menores e suas filhas sol
teiras serão de tres .quartas partes dos vencimentos respectivos. 
Na bypothese de fallecimento estivesse ou :r;tão o funceionario 
no· goso da pensão, á sua vi uva, aos filhos menores e ás filhas 

' solteiras caberá tambem o direi~o .á pensão·. · 
·Art. -to R~vogam-se as disposioões en:i contrario. 

· A verba consignada no orçament.o do Ministerio do In
terior para o corrente exercicio é na· proposta para o exercicio 
de 1921 é de 2. 950 :000$ assim · distribuida: 

i Inspector geral com 6:666$666 a e ord . e 
3 :333$33'-i" de grat . ... . . ...... .. .... . 

i Sub-inspector com o ord. de 3:360$ e 
a grat. d·e i :580$000 •......•.. .. ..•..•• 

i Almoxarife com o ord . de 2 : 560B e a 
· grat. de i :280$000 . .. . .. . .. . . ~ ..... . 

10:000$000 

5:040$000 

3:840$000 
132 : 000$000 

105 :000$000 

40 Fiseaea a 2 :200$ de ord. e i: 100$ de grat. 
3.P Ajudantes de fisca es n . 3 :000$ de ord. e 

1.:000$ ·-d e gra'L ... . .' . .•.•..•. : . .•...• 
400 Guar·das de 1 • classe a 1 :800$ de ord. e-

90{}$ de grat ... .. .... ........ :.. . . • • • • i. 080 :000$000 
522 Guardas de 2a classe com o ord. de i : 440$ 

. . e i20$ de grat. . . . • • . . •.. . . . . • . • • . . . • 1.127$520$000 
300 Guardas de 3• classe com o ord. de 1:080$ 
. · e 5-iO$ ode grat . : . ....... ·- .....••...•.•. ' ~86 :000$000 
GratifiMcão a:0. chefe do expediente... .. .... 600$000 
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:_~ Pelo projecto do ~ena~o o augmento sobre a desp~za actual 
será de 629 :84.0$ ass1m dlstribuido: · , 
!Almoxarif e ...• : .•• . ...•.••••... ; . . . • • • • . •.• 160$000 
r~~caes .. . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12:000$000 
!Ajudantes . • • . . . • . • . • . • . .. . . • • . .. . . . .. . • • • 14 :0001000 
Gu~das de 1• ... ... ·...•.....••.......•.... 200:000$000 
Guardas de 2 ... ~ .... .......... .... ·- _. .. .. • • 229:680$000 
:Guardas fie · a a. : . . ....... ~ . .... .... .. ...... ·: ••. .' i 7 4 :000$000 

Total ......... :-· .... .. .. . .. . . · • .. 629:840$000 
iloontece que o a.ctual effectivo da Guardá Civil não cor

responde a este quadro. E' ao mesmo illferior. 
Mesmo sendo igual o Governo está autoriza~o a dimi

·'o.Uil-o c-onforme detérmina o art. i • do decreto n. 4. 003 
~e 7 de janeiro de 1.920, assim concebido: ' 

<~t. Lo Fica o Poder Execut~vo autorizado a reorga
nizar, na Policia do Districto Federal, os serviços concernentes 
ao Cor.po de Investi,gação e Segurança e á Inspectoria de 
;'V"ehiculos, reduzindo á 3~0 guardas civis de 1• classe, qOQ de 
2• ~ltt8$e e .200 de 3• classe o effectivo da Gtt.arda Civil . .,. 

Essa reducção importará na seguinte economia : 
80 guardas de i • a 2 :700$000~...... . . . . . . . 216:000$000 

'122 guardas de 2• a 2:160$000 ... ... . . •.. . . ... . . 263 :520$000 
100 guardas de a· classe a 1.:620$000. .. . ... . . 162:000$000 

Total a economizar. . • . . . • $4J :520$000 

Descontados os 641 : 520$000 das reduccões previstas ou 
Qeterminadas UQ citado decreto, da quantia de 629:840$ que é 
o augmento da proposícão do Senado, verifica-se um saldo a 
:favor· do 'Jihesouro de 21 :680$000. Assim sendo, evideneia-\Se 
Q.Ue ·a proposioão do Senado não acarreta: augro.ento de des
!Pezas • ~>\.lém dessa condição essencial na. hora de dífficuldades 
que atravessamos, a Guarda Civil :J?l'e.9ta assignalad~ serviços 
ao iDistrieto Federal onde a. vida dia a dia, encarece. 

Assim pensando, a Commissão de Finanl}as opina pela arr-
·~rovação da proposicão do Senado. · 
· . Commissão de .-Finanças, 20 de novembro de 192o. _.A.L
oer,to Maranhiio, Presidente. - Oscar Soares, Iteiator. - C(J'I'
los Ma:r:ímiliano. - Ramiro Braga. - Pacheco Menfles_. -
'Octavio Rocha, com restricções. - Sou.2:a Cast7'o. - Ctnelnato 
lBr,aqa. 

il"rojecto 11.. 413, de t9j0, do SeMI14 

O Congresso Nacional decreta: 
: · rArt. f.• Os iunecionarios d~ Gnarda Civil terão os M

guintes vencimentos: 
:t inspector . ...•... .. . .. .. .•..•• . ·- ....• _ • • ..• tO :0008000 
:ti I!Ub-inspector • • r ' '' .. . ... :..-· ....... - .. ·~·- 6:ooot000 

• / 
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1"' alJ:tlOXa'rife ••.•••• • • •• • • .••• • •••••• • • , • • , •• 
Fiscaes - a .... : · ........ ~ ...•............ : .•. 
Ajudantes a •.....•...••........••.• : . .. ; •· .. 

. Guardas {)e i • a ..•••.••• , .................. . 
Guardas de 2' u ..... · .••...••••... _ .••..••.. 
Guardas de 3n a •••.•.••.••.••••••••...•• _ •. 
Gratificação ·ao chefe do expediente ......•.. ~-. 

4!000$000 
3:600$000 
3:400$000 
·3 ;200$000 
2 :6oosooo 
2:200$000 

500$000 

ArL 2.• () Governo fomccerá aos. ficàes, guardas a de
mais funccionurios os uniformes pelo custo, podendo orga
nizar uma officina com o proprio pessoal da Guarda, nos 
moldes das existentes na Brigada Policial, preferindo entr'e as 
costureiras as viuvas, mulheres e filhas dos funccionario:> da 
corporacão. · · · 

Paragrnpho m1ico. Os descontos por fornecimentos de 
unüormes serão feitos na razão de 15$ mensaes. Cada func
ciona.rio (lar. á um :fiador idoneo ou deposita r á. como fiança. dos 
fornecimentos feitos nos cofres da th·csouraria: da. Policia. a 
quai;ltia de 250$, .séndo o "Saldo respectivo -restituido a.o fune
cionario nos casos· .de exoneração e aposentadoria ~ aos seus 
hP.rdeiros no de fallecimcnto, depois de J'eita u dedue<,;.ão do qm~ 
fôr devido á Fa.zenda Nacional, · 

Art. 3." A 11ensão e~tabeleeida 11a IP.i. n. 3. Gfi:í, (!e 1t de 
dezembro dn i 918. · ~erá aitdbuida indísiinctnmr:mle a todos os 
i"unce.ionarios da Guarda. Quando ronta.rem mais d~ 20 annos 
de serviços, u;; })ensõe~ ·a: que terão direito esse·s i'unccionarios, 
sun.s vim·ns, seu" filhos menores e suas 'fllhl\s ?.Olteiras serão 
fie tres quart:-is partes <los wmcim'ent.os respectivos. Na hy
poLhe~e de fallecimento, estivesse ou não o funccionario no 
,-;oso dn. pensão, á sua ·viuva, aos filhos menores c ás filhas 
solteiras ·caberá tambcm .o direito á pensão. " 

Art. 4." Revogan1-se as disposições em contrario. 
Senado Federal, 18 de set!m1bro de 1920. - Antonio 

Francisco de .4.zeredo, Vice-Pr-esidente. - 3{anoel de Alencm• 
G1timarães, 1" Se-cretario. - Pedro da Cunha Pedrosa, 2"· Se-
-cretario. · · 

N. 76.\ _;_ -1!)20 

Redacr:ão l)aí'a tli..~cu:;sao especial do. eme11da approvtida. ·c ~es
t.acoda. do p)•o:ie~to n. 251, d.c 1920, 1'C(fnla.numtanclo o. .Joao. 
nos. cltt.bs, ca.sinos, estações batnearias, etc •. 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. i." Aos clÜbs ·e castnos das estações balnearias, tnet""" 

rua'es e climatericas poderá ser concedida autorlzaç!io te~ 
poraria par:~. a realização de jogos do nza.r, em locaes espe
eiacs, distinetos e ·separados, nas seguintes· condições: 

a) petição dirigida ao Ministro da Fazenda por pessoa 
idonea, eepeGírieando cs Josos ~ as condições em que os quer 
explorar; · 
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. b) J)lanl.a do edificio jã construido ou a construir para a 
installação do easino ou cluh; 

c) indicação das épocas do annG para o !uncclonamP..nto 
do casino ou club, bem eorno dos mczes em que, duranLe e3tas 
~pocas, e:::(ará e1le :.tbet'lo ao publico. 

·s i:· Ni:fo sr:r:i pcrmiltido em um ciub ou casino o joBO 
durante mais de seis mezes no annet. 

-§ 2. ~ r.; as salas de jogo só poderão ter enLrada pessoa!' 
maiores.· , 

§ .::3. • Cada ctub ou ensino que obtiver autodzaÇão, S~eja 
ou não organizado ~ob a flh'ma de sociedade. terá como res
ponsaveis um director c tlm gerente. 

§ 4. u Na aulorizn~ão deverão ser discriminados o J>rato 
da. eonc~ssão. que não poderâ ser menor de cinoo annos nem 
exceder de i5 annos, a natureza dos jogos permittidos 11s me
didas de fiscatizaç.iio por parte dos agentes da autoridndo, as 
multas prescriplas no regulamento, as oondir;ões de admissão 
nas salas de jogo, as horas de abertura e encerramento, o 1m
posto de 2 % e a maneira· õe cobral-o, as quotas de !IBcali
:moão e o modo de pagal-ns_, 

§ 5 ... O Ministro da Fa:?.enda determinará as quot11~ dP. 
:fi ~calizacão que, segundo· a imporLancia dos estabelecimentos 
licenciado~, de,•or5.o ''arlar entre 1 :000' e 3:000$ por mez: :!r:J 
:funtlcionamcnto. 

A fí~~aliz.a.oão competit•ú aos fiscaes de clubs d•3 mm·~~!l
riorias, ~~u .. jo numero para a r.apiLal Federal, fica fixado em '!.1. 

§ 6. Q As infr:r~eões destes dispositivo;; e do respecti\'o 
l'•'gutamento serão punidas com.rnultas dA 100$ n 5:000$000. 

§ 7. • A autorização poderá. ser aassada em caso de inob
Eervancia. das clau,.ulas prcestabeiec.idas, quando o Governo 
a.ssim entender, sem que aos concessionarios assista direito 3 
qualquer indemnização. 

§ 8."' Uma vez licenciados e suj~itos ao imposto de 2 % 
os clubs e ·casinos 1)0derão funccionar sem que incidam na~ 
flisposi~ões das leis penaes relativas ao .iogo. 

Art. 2. D Revogam-se as disposil)ões rm contrari0. 
Sala da~ Commis:':õe!'<, 26 de dezembro de 1.920. ,- AU.!m'to 

Maranhiín. PrcsidenL~ interino. - A. Carlos. - Pacheco 
liJendes . .:..:.._ Oscar Soares.' - Carlos Ma.r.imüio.no, Bttmitn 
Braqa. - Sampaio CO?"rêa. - Cincit1ato B1•a(Ja. 

~. í65 - 1~20 

d,bre o. crr!dít,i ~sjJecint de &7:810$.197, p(lm pa[fa.mcntn a 
Lalll'Úiào Fctisbepto rfq Assil: 

Em mênsagem -de 22 .do corrente, o Sr. Presidente da 
Republica solicita o creditú esl)ecial d~ 47 :819$49'7 p~ya. at
tender ao paganientCI <lo qu-e é <ieyiu~ ~ ~aurmdo Fe~1~be1:~ 
ile As·sis, em vírtude da sentença. audicuma. . 
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Da. exp-oosicão dirigida [Jelo Sr.· Ministr" da Fazenda. ao 
Sr.- Presid<ente da Repuhlica e dos diemais. d'ooumentos que 
acompanham a r~feridlll. melj:Sagem consta o .seguinte: 

Alvaro da Gama Cerqueira IJromoveu contra a F-azenda 
N-acional a competente a.cção, para o fim de annullar o aeto 
administrativo do colleetor fed·eral de Sete .LagOas no Es
tado de M:inas Geraes e se lhe assegurar todas as vantAgens 
deeo~ntes. · 

. N'o pleito judicial pro-movido contra a Faz-enda :foram es-
gotados ús recursos I-egaes . · 

T.endo- caucionado os seus direit{ls creditorios contra. a 
Fm:enda, n<~ Bonco Hypot.heca.rio do Estad'o de Minas Gle:ra.M, 
venoeu-se a <liviàa sem que o devedor effectuasse o respe
ctivo :pBgamento. 

Como Laurindo Felisbe.rto de Ass-is se constituíra i'ia.dor 
<lo exequente perante o referido ba-nco e houve;ose resga.tadü 
a obr1ga(}ãlo contrahi-da, ficou eHe subrogado nos direitos 
r..redirorios respectivos. 

Com taes dir-eitos p.r{)moveu a ~cão oompétente oontra 
o devedm-, obtendo afinal carta de adjudicação apresentada 
tllo Thesouro e ora. affeota ao estudo da Commissão de Fi-
~~- - . . 

Do cita-do f!eito resulta que Laurinclo Felisberto ·<Ie Assis 
está subroga.oo no direi-to de perceber do Th-esouro Nacional, 
por !orca de decisão judicíaria, a impórtancia que devia ~- · 
ber a AlYaro da Ga.ma Cerqueira. 

E' pois, por força de uma decisão judic~ia. deri-nitiva. 
da qual não cabe mai-s recurso algum, que se tem de effe
ctuar o pagamento S9li~it.ado em mensagem do Sr. Presi-
dente da Republica. -

Nestia-s condicõ-e.~ A. Commissão d{) Financas é de pa.recel' 
que seja suhmettid•o á. deliberação e voto da Camara. o se
guinte J)rojeeto de lei: 

O Congresso Naeionat l'esolve: 
Art. 1.0 Fliea o Presidente da Republica autorizado ~ 

hl>rir, pelo Ministerio da: Fazenda, o 6redito especial de 
47 :oS-10$497 para attender l!lO pagamento do que é devido a 
l.-auriondo Felisberto de Assis, em virtude de senlen~a judi
cia.ria.. · ' 

!Art. 2.0 -Revoga.m-!le as disposicões em contrario. 
Sala das Commissões, 25 Õ('t dezembro de i9210. ---

Car,'los de Campos. Presidente. - Celso Ba11ma, Relator. -
'Octàvio Rocha. - Pw:heco Mendes. - Carlos Ma:l:imiliano. 

· - A. Carlos. ~ Ramiro Braaa. - Alberto MaTanhiio. -
_ Sa-mpaio Corrêa. - losinn ·de Araujo. -Souza Castro. -

Oscar Soares. 

MENSAGEM A QUE BE REFERE Q PÀRl!:Clm, 

Srs. membros do Congresso Nacional - Remettendo-vo.s 
a inclusa exposição do· l\linisterio ~ Fazenda. sobre a neces
sidade de um credito especial de -47 :8i0$4gJ, para pagamento 
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ôo que é devido a Lau·rindo _Felisberto de Assis. em virtude 
<le sentenoa Judieiaria, tenho a honra de vos solícitar a com
petente autorizaeão para a abertura oo alludido credito. 

Rio de Janeiro, 22 de dezembro d'e i920', 99• da Indepen
d~cia . c 32~ da nepullliea . - Epito.cio Pessúa. 

Ja.POSlÇÃO DE MOTIVOS 

Extno. Sl'. Presidente da Rep.ublica - Alvaro da Gama 
Cerqueira intentou a~o contra a Fazenda, para o fim de 
ser annullado o acto que o demitti,u.. sem declaração de .mo
tivo do logar de collector federal de Sete Lagoas, Estado de 
Minas Geraes, bem assim lhe serem asseguradas todas 3-S 
·:vantagens decorrentes do exereicio <iaquellas ftmccões. 

A União foi condemnada, a de~eito dos recursos de ~e:.. 
:fesa· usados por seu !·epresentante. 

O exequente, porém, tinha uma. divida no Banco Jlypo
thecario do Estado de Minas Geraes, em garantia da q·ual 
.-auciouou os seus direitos naquella acç.ão. 

Como não a pagasse, o findor LaUl'indo l<'eiísberto de 
í\ssis .teve de resgs.tal-a. · 

Em cün.sequenciá,, .ficou subrogado nos direitos credito
rios do referido baneo, penhorando ao deveW:>r o seu direito 
de acoão contra a União. 
· O juiz federat na seccão de Minas Geraes expediu. por 
is to, a Carta Préefttnri n .. de .25 rle novembro .findo, requisi
tando o pagamento da im11orta.ncia. de 47-:81.0$4.97 em favor 
de Laurindo Felisberto de Assis. 

Não consignando o orçamento verba por onde possa cor
r-er a desDeza, torna- se preoiso a abertUI!.'a de um credito es-
peeial . . 

Essa providencia, todnvia, depende de autorização legis
lativa, razão por· qu e D•~co a Y. Ex . se digne de solicitai-a do 
Congresso Nacional. · 

Rin df' .Tnnnir'•· 21 ()f' rJpzrmhrn ;Jn Hl20 . - H nm.P.rr> Ba
pti.sto .. 

O Sr. Presidente ..._ Está finda a leitura do QPediente. 

o at-. Alvaro Baptista C) .__ Sr . . Presiaente, eu nio ~ 
peravç ter a palavra nesta hora.; te-.nciona.va fallar, ~a vez 
terminada a leitura da acta . Serei breve, porque multo bre
.ves são os momentos de que dispomos para eumprir o~ nossos 
ultimos devores constituci9naes. Eu, coherente com o meu 
·passado, e sohdario plenamente com a bancada a que per
tenço, não pret endo, de mOdo a!guro, toma!' á caxnara o tempo 
escasso que 'lhe resta. · 

(' ) Não foi revisto p~lo orado!'. 
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Hon.tern, Sr. Prcsiclenle, m,1 devia tl!r e~fado prcs(lntc · i.t 
sessão, n•wa, com os meus ('Ollegas, sustentar a r!oulrina quo 
rlesperlou em nós a n~cesisclade de uma rriunil'cslaçrtn c.ollc~ 
c~üva., traduzida rm um voto conh·::ú·io :í ~mel)da n .. 25, do 
Or(:amento ela Receila. · ' 

fnfelizment.P. não e;;tivc presente; .fui obrign.cto, por forrn: 
ninior, ·a l'l'iirur-mc desla_ cidade, de mono lu!, que não pu c:,') 
1·cgressnr A tempo de cumprir o dever que uw .lrouxc: ú tri-
buna~ - · 

Sr _ Pt~rsidcml<', e;;! a quesWo qun a mui!.os se pticlc afi
gurar ~impiPs, ·dcspidn dr · gravidarlr,· ineapar. de pPrlurhnr 8l 
orr.c·m, c as relar,ões inírrcstaduaes c outras. rclaoões - de 
ordPm pQlil iea, dn ordem l'conomiea (> atr; mesmo ,~orial, csl;o 
qnr!'lfiío, !'('piLo, de' f:u:lo lão 1mporlante que devia lor cha,..; 
mado n aUe.n{(ão do Governo. e, sobretudo·, das corrímii!:>Õcs iri.
rumbiàas do i>.eu estudo, de modo que não se viessem a rea.
li.zm·, nos ullimos rlias de sessão, os estudos. necessarios !Í. 
sua exa:cta comp.-rehensão, e,· especialmente, a det.~rminat_:.ão 
da responsabilidade de semelhante medida Que deveria ter 
sino apresfmtada, não em orçamento, mas em lei cspooiafl, 
rorno é 11xprcsso e como é de habito em todos os parlamentos 
·rlo mundo c no noss(l, dcs·oe remoLas epocllas. Com'o incluit• 
nma lei nova que vem perturbar relações antigas. rm canda; 
do orçaml'nto, quando 'levamos annos ~ armos a condmnnar pro..., 
po!"-iCtll':< rlesde que l.cPm o caracter à~ poposi0ão principal, B 
C!ll~' JlOl' isso nfLo dr:vllm ser lançadas -em enuda do orçamento ? 

Poi,:; heú1: (~ ú pro.pria Commissão de Finanças, que não 
, pos,:;o deixar dr> ernsurar nnsse .momento. (• ~lia quem e~h~ 

nnno, lc>gislml t'ep('íidus "':rr.es em .cauda de Ol'r,;am~nto ..• 

o BR ~ c.~RL()S GARCIA ~ Apoiado~ 

O SR. ALVARO B.-\P'l'!STA - -•.•• e legislou sobre a.quillo',; 
que nós éensuramos; isto é, atigmentando e creando impo,;
fos em 1ei::; annuas. Por conseguinte, os impostos que. resul
tam dessas leis, são viciados, e são via.iados porque não tema,; 
o~ trcs turnos. para discuti-las. para refl-ectir sobre. cllas o 
pm·a acon!:!elhl:lt' ou não a ~na approvaç.~o; teC'm ~:lJn.-, como 
vi0ios <lc origf'm, em primeiro logar. esse!': impostos a ·que mi'l 
r('f<:>ri, r, ainda, todos os imposto!'! noYos como todas :~s mo
difirações de impostos antigos. 

Assim: a Commissão de :Financas não se explicar:í! 
J)erant~ o ·pair.. e· não se explicará perante nós, .dc5sas falta;;;, 
faltas que, Sr. Presídenl~, estão apontadas no 'R:eghnento e 
nos habito~ parlamentare:>. 

J\goro, . por~m, Sr. Presidente, é tarde para fazct', a. cri-
1 ira serl'na que merree o parer.r>r da rrcoita, e ql.)c !l}erecem 
tod::t<l as lris dr. meios, C]uando cheias de defcifos de tec.'ll~D.ic:t, 
rlefeitos os mai~ gro;;seii'o>~, ·11ara aLtende:r, não Ms ul~os in
t.r.>resses do paíz. mas :l combinações ê conchavos, que nunca 
teem -fim e, provaYemente, acab:;1rão por demolir as propfÍ!I'S 
~nstituioõ<'s. 
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. . Nessa siLua4,;ão, St·. l'l'l!5 ~dcnf.u, vou passat· uru pow:o pot• 
cima dessas faltas, vo11 apcna::; dcnuncíul-as ao paiz. (J;; 
ltomclhi mais .:cultos lH'oeural'ão na lei, e fadlm~nte cnc.un
trarão t> que se uão devia lc:t• fl.•ii.u. f! :.. :o grande~:; falta~ dtL 
Commbsãu <lc Finaw;il.::;. I>ara c::;las não ú riccc:-;.-;ario qu e f.'ll 
fuçá agora um estudo, qu,~ .iá se:: p<ide ~~haruar rdrosptclinJ. 

Vou PalS::;ac ao exame: lH'OJ>I'iamc~ntc da emenda. 
Não st.>i porque · enG·i: a,; medidas aventadas pelas Com

missõe~; d~ Flnanc;as do S(mado c ua Ca~hara, na rcuriHio con
junta havida. no Catt.etc, rr.soln~rnm que c~labclcucssemo::: M 

· pait uma lei de tt·ansilo, lJuanclo é ucrlo, .St•. Pr!!sidcnte. tJU<' , 
por essa occa:::ião, foram :-;uggc~l'itlas rnuilas outras idéa:;· · ~ 
tribut,a~.õe:>. l\'ão !Se i por f!U<~ 1110l.ivo, tcndu a lJanc.ada. do meu 
Es.tado e t cnclo a !>l'Opria i~owmissão •k 1-'jtJan,;as aprc::;cH
ta,jo como primcii'O prote~so pat·a a!Jolít• o dc(ici.t a úimi-· 
uuiçilo r:cr•ee de todas a~ dc~pczas publiras. o GoYcrllo uãu co
meçou por ahi_. n po~·que a Commistiüo de Financ.a.:; não eco-· 
nondsou l.alvez nem i rJO e<ntlos, untes assentiu ~~ volou ou-· 
t;mento~ em lodo:> os orçamento:;. 

Infeliznwntc, houve falla de cora;;em civica, pam nãt! 
'!!jze~· que houve U~Sttlldo POL' parte \lOS collcgaS, pot'{)UC ('1'11 
~c tr::t.land., ~le matr.~:í.a de tal importancia, não quero admil
tir que SS. E:xs. ol1.'>idas~em seu .rJcv<!r. 

Suppnr1!10, Sr. Pr csident.:, qui} lm uma causa supcdc)l', 
·quo des!~onher;o r. <lllC fez com que :l Commis~ão d<' Fiuaw;a~. 
Jcn.tre as muitas id<~as lembradas no Ca ll cle. pt•cfel'issr. o im-
1)0~to sobr~ lransjto. Esse iu1poslo. que se enr:onlra, é c~~~dc•. 
;_; ,:sd~ ôs tempo:; d1~ Hnbylon ia. t', sc~cuiúan:r.n l~, Jahi para <::i. 
alra.vessando a historía auliga c :t mcdí<.wal. ate~ os llO S'><•:õ 
d ias, scg·nndo me consta, hoje só ~~xis lc na Afri-ca. Agoru, S1· •. 
iPr.esidentc, a Afl'iea terá por companheiro o Bt·usil e não f:
cará tão maL 

Quanto ao nos:so paiz direi que o pa.drc Antonio Feijú, e:m 
'1S31- ... 

O Sr:. C.\RLGs GMtCH - Qua~i un1 scculo ücpoi~. l'stalll'!S 
rcLt·ogruílando nesse assumpto_ 

o SH. _-\.r~•·.mo R\P'W;T,\ - - · .. , I'])\ I <>i, l :':"!)l'CS~a, uiliH: «LI'Í 
i!c l 5. •..:c d{"'zcmbt•o d(: 1831. :.tf'l. 5". ~ ·J • - Abolida:o: t.otla :> ns 
·di:spo:-.i ~.;ões lh~ tJualqUc\· dim inuic;ão so1w~~ i mporl.a~:fLO (lU cx~
pol'la~ão do:; gcnct·os, de mr~rcadorias lran::-porladas tk umas 
TJ:ll'U outl'm: pt·ovincias. tn:1lo nu~ porto~ de mat·. como nos 
!}Od.o:; secco:; ~~ rc!gbt.t·c-~c;). 

J.lut·r.ce. f::l.'. Presid~.:nl(~, que ning:uern {luvidani tJUO~ ahi 
'"::;tPja a Cf.llld!'IJJrWr; :lo e(ill1!)1da. !;Uhul. il'l'l!fOt'tjuivel dn iru
J.'O:i lt• que l\~IJII,ern foi ·wdwlu nesta Ga.mat·u. (i! Núitld.m· _) 

Kiío ~c i. ~~·. l'rcsiut'' JI.e. ,.: i V. Ex. · pe.J.•mif.k qUI'. t'H r:{IU
Linu·~ a. il".lla.t· f.h: mtttcria j;'t \'Oluda, e si i ,.,~o ti llOS::; ÍY!!l l!il 
hora th: e.:qwui<>uf.r . · 

O S1:. CusT~'\ lHivu ,..... Tanto 1!. po~;.;ivcl, q:.w \r. Ex. cs{á. 
i'~l!~ndo. 
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7.82 _ ANNAES iH CA~IARA 

O Sa. Ju.v.Ano B.\PTIS'l'-~ - l\fa:;, daqui. a pouco -serei tal
iVCZ chamad.et á ordem. 

O Sn. CosTA REGO - Si a Mesa tivesse de i'azer Q.Ualquer 
obsel'vacão a V. Ex. já tel-o-hia feito. . . 
. O SR. Ai:.vARo· BAPTIS'!'A ~ Ainda antes dessa époea, a lei 
de 13 de muio de 1821 já. determiDétl'a que a8" mel'càâoria.s sa
h.idas, no commer.c:io de cabotagem, cu de porto a porto, não 
estat·ia.m su.ieitas a imposto algum. . 

Pois bem, agora, que l.ivemos a felicid-ade de possuir, 
co~o Relator da Commissão de Finanças, um illustre Andrada, 
um distincto contBrraneo de Bernardo de Vascou.eellos, que 
promulgou -decrelo semelhante a. esses, <leLenninando que mer
cadoria nenl:luma, transitando pelo interior ou pelo littoral 
do paíz, pagari-a qualquer imposto;· agora, que temos esse 
A-ndrada, cheio de luzes, de intelligencia fulgica, de espírito 
brilhante, um .\.ndt'a-da que pCJdia traçar uma política eco
nomica capa% de .salvae a .Nação, de Ih~ dar um rumo diffe
rente, ,·emos que e-Sse Andrada volta atraz,. torna aos tempos 
idos, muito além da época em que- viveram-os seus antepas
sados, para ar.optar uma lei que nenhum paiz mais mantém. 

O SR. CosT,\ -Rr::!;o ~ O Andrada e.stá em muito boa com
pauhia : e.:;t.i.l em companhia de um Baptista... (Riso.) 

O SR. At.V,\RO B.\PTIS'l:"A - .Ah! V. Ex. não .sabe· o que 
p~deria dizer o Baptista a r espeito ! . . . Eu não o posso 
<hzer... . _ 

A verdade é que a ·Commiesão de Finant.:a.s c!o Senado, 
Commissão de Finanças da Cam-ara aceeitaram esse imposto, 
coll6ciente \1U inconscientemente, por agl'adar ou por 2ndif
f erentismo, mas acceitararn, e estou convencido de que com 
prejuizo, não só econorrüco, mas t.ambem politico, par.a a na
cionali<!-ade. 

Não sei ·si o Sr; PI·esi<Jcnte da Republica .medirá bem o 
alcanc.e p olitico do impo~lo, não ~ei si S. Ex. ficará. satis
feito por haver vencido bontem aqui por noven(a votos, de 
representantes que, em sua -generalidade, pensam contra. a 
emenda e teem affit·mado que clla vem lesar os iu~eresses 
de ~eus Esta.Oo:<, pelo simplc~ molivo de qne. lesa os de todps 
os ·Estados . · 

Não. sei, Lambem, si esse:; meus preclaru:s eollegas .são de 
facto amigos dp Goyerpo, -ou, por nulra . . s) o Sr. Presidtmtc 

.. da Republica os colisidcra como seus amigos. 
Nãe sei, ainda, ;qur, r'esul!.ará rl(.'~;;~ p0litic:a, ~n' qm~ su 

colloca o norte contra o sul, ·quando a v,::rdade A que, parn. 
mim, o n.01·te pensa l.a.nto contra a emenda com() . i~ populaçã.t:• 
de l\finas. 'Jlt:~r exemplo, ~ igualmente o condemna. 

Em t.aes eond it;-õc~. de -duas uma: '.JU o Sr. Presiden f•; 
da Republica fica isolado c não terá. por si Estado algum, ou 
permanece cercado de . um apoio qUI) não representa. a :verdadf: 
das , coosciencias, apoio · failivel, .que não :dá autor1dade u. 
pl'imeira autoridade elo Brasil. 
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___. SESS~~O EM 26 .DE DEZEJ."\1::000 DE :i 920 .783 

{) SS.., COS'i'.o\. ,fu,:c;o- Dá, em todo vaso,-rr~eios -de liovcl'no. 
. O Sa ... ALV.4.RO B.-w.l'ISTA - lJo!itico h.a rnuíLus amw~ 

~s~ou hab~t.U:ado a ver os homens ca:hirem por sua falia tlé 
.rd:eas, ou pelos abusos que comeLem wntra as idêa~. c ca
lurem ass1m, apezar da autOl·idadc que ~e ~uppõc. dar o 
numero. 

O numero póde valer na yJ.·a~a publica, · :pela espada, pela 
bayorreta, pelas armas de fugn; mas é só ahí: a victoria final 
compete s_empl'e aos princípios, á idéa. O facto é banal, diario, 
a -cada ~nstante o obser·yamos; entretanto, parece que o 
Sr- Pres1den~e -da Republwa esqueceu esta verdade, que aLé 
assume o caracter de vetdade matllematica . 

. ·. Quando, porém, tudo corresse muito bem para o pode!' 
pubtico, quando todas :J.S dirtícutdadl:ls fossem vencida:; dc~;tc 
ou _daquclle modo, o que não ficava venci<lo, o que nii.o óeb
apparecia, era uma cerla desconfíanoa, cer-to mcJ.o-esLú eul,ru 
o norte e o sul, desconfiança que, tle.sgracadamenie, ·ha quem 
esteja incitando, estimulando, procurando converlel-a · enr 
_tri~e reali-dade. 

Sim, Sr. Presidente, o~ Jactos mais simples ou mais sin
g-ulares da vida, nas 1'elações <!e nossa sociedad·e, provocam 
sempre, como primeira consideração daquelle que· tem de re
solver a respeito, a investig;~.ção d.a ori;;-em regional, do 'POnto 
de partida, variando essa solução, conforme o phenomenó pro
yen'ha do sul ou provenha do norte. 

Estas coüsa:; indicam que, infelizmente, não temos ainda 
um Govel·no nacional, um rGovemo brasileiro. 

Nutri a esperança de que o P!·esidente acLua.l venuesse 
8. Paulo, vencesse l\1ina~. vencesse o Rio Gr-ande do Sul, em 
seus inf.er-esses particularizados, :pal'a ittrpla11ta1· aq11i ,_, Go
veriJo nacronal, fazeudo uoulinar a;; idéa,; gt~nte>', não a:; idéas 
estreitas desle ou d3.'quelle Estado ou g!'upo. · 

·Contava .que fosse o primeiro Gover•no que tal conseguisse 
:podendo assim men.)cer o qualii'icatho de « nacio.o.ab. 

Por mal nosso. vejo {[Ue assim não tem suecedido, que o 
Governo. no que l'ar., nra com um, ora com outro Estado, logo 
procura,' conforn1c a corrente de de~ernlina•:lo g·rupo, dar 
logal' a que o norte tenha representarao maxuna, com pre
ju izo da representação do suL 

0 sn. 'GosTA REGo- .Não alJuiauo; lW. propdo ca~o a t!UC 
V. EX. está alludindo .. foi Minas que m;J.is pesou para a 
solução. 

O Sn . .ALvARO 'BAJYl'lS'l':\:- N:ão devemos consenli1· JÜSS'J 
que acabo de expor; devemof'. sim. Se$'uir 'll:ma n.orrmt I:Jc 
accão nacional, de accão que 1·esr,;-uar·cte a mt~gnd~tde 'In. 
Patria · no seu .pensar e sentir. de tal sorte que, am-da q_uando 
ella venha a se fraccionat', em épo('.a reJWll.a. en t a!-.tençao n_OS 
inteJ:esses Iocaes, sempre esses diversos L:echos . conscncm 
um espirito commum, gerado pelas !'cla.çues ex1s~cntes no 
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78i . - .-\>'\~Ats DA c.nt.-\RA: 

· . passado). unindo-;e corno ouL'ora se ~.:vu(;(rcgava a Grecia, nus 
InomcnLo!3 de grau de pcrí0u. . . 

~eria para.. mim · a solu~ão dc.:-:r•.iavcl. c:;.'\a das pequenas 
patnas, J.od.as lJVl''Cs, inda~: 5C aumini;;lrallU(I ]ll'l' as$im diz.er 
VCI1'cif.amcn~e, _p~la sua rr~:sLL·ic la cxl•~nsão c l'eúuzida lJ'JlJLl
lat:ao: consLJJ.uu·mm cunw ·que Hum ci·o.;a,; · Suis;:;a:; em no~~o 
~:ouliuct~lc .. I' v•· 'cmq_uanlo: Joor êm, acho iJUC quem quer que 
ievantL-, SeJa <tual .for a for\:a. que lhe . dô o Govct·no, qucn1 
·tlltcr qut' levante a idéa Llc nzotl:ificar a in!.c"l' ido.dc da PaiTia 
:<iluar.ilrJ que Ut•:-;; Ioi le;,;atla J)elus esforço:;"' dos -Ilortugut:ze~: 
mantida vc_lo:; e:::'Co1·c;o~ .. do;; proprio::; l>ra::;il!!if(IS, eonnneLLe UtLl 
L'r imc Jo •-Iual n ão _rwt.lcrá .:5Cr ab.-::olvi(]o nu pn.:~l'ulc.: ·n êm ll'J 
rutul 'l) . . . 

E a l'calid;uk é que e:;.:;e Hm\IJi lo itupt_>:-;(o \'llC c ré ar pal'a 
a poliLica I.JratiilCit·a uma. !;iluac;ão tal que a ningucm é cladu 
IH'c.ver o ·que será 'o d-ia de amanhã. Ain<la mais: xac eollo
cal' aquelle~ que llefcudcm a Lei ~tagua, capaz de a~se;,.,'UI'ar 
a integridade da Republica. na cm.crgcncia <lc declararem, 
com l.otla a franqueza. que não é e:-;sa a ma1··cha dcscjavc\ para 
a::: cousas publicas, qúe não é esta a marcha que ha de levar 
O paiz Ú ,grandeza fu tura, ·l]UC llão é esta a marcha que ÍtHlica 
o cspiriLo de cquirlade. o· alto r spi ritn dn Pt·csidcnfe da Rt~
vublica.. S. Ex. ~be que a crC'a1;ão de impo::;los cahc .i\. Ca
lllara. e nüo üo Poder ·Executivo, c ~r. t eria engrandecido c 
nugmen! a elo ext J·aordinal'iamcn LP o ~eu \'alor' c o :<cu fJI'csti
;;io. :::i livl!ssc 1 ido aquclla coragem c ívica propr ia dos ~··audr.~;:; 
ltouacns. do:; quacs cllc tem a lgumas qual idades. aqudla cu
r a!Zcm dvica. .Jizia c·u. de <la•· liberdaue ao Congresso, <W 
lllCUOS uma vez: pa1·a Yolar t!Otllra. C$a medida. 

SI'. Pt'esidcJllC. ta l não succcdeu. tal não sur:ceucr:í. A 
leí Yolada é lei do· Sr. Preside-nte da Rw·ubl ica, não ~· lei do 
ConS'l'c;;.so, porquC'. o Congresso não pcnsêl. <lc acc<~rdo _cu!u 
essa lei. O opP.nsamc.nto dos que elaboraram nossa -const Jttn-
,jão é claro. Basta sabct· ler, y)ara, lendo a . Consli tuição, vcri- 1 
ficar que cs:'c i mpos!.n ~~ inc(lnsti lucional. 

N(, :;. tio ·Rio Grande elo l:'ul. :'lprc;;cnt.<ímo;; tH~1 ítnpos!.o _\IUC 
~clll t'ecabir ::-obre nwl eria:-; ncc,.!ssar·ia.s .a YHia, cxt:lumdo 
todo:• us i i\~opuslo::: c:'\pcdat ~:< . Pxr.lu indo o i nwosl n l ! IIL ouro cu
brado :-:o!Jrc as nlcrcallorias, dava. ::13.0tl0 •! lanl.o::; tunf.u~, c 
aiuda a :un•a taxa · que podcl'ia ;;~1· menor- do. que aqucllu ttuc 
:>c1·viu paJ'<L ,_,:; meu;; calculos, Q impuslu tlana renda. suvcnur 
á p\!!lilla pelo Exccul_h·o. ~ 

P o!'· que niit.' 'fl'i acceir~) e:; lt~ u.h·iVc '! . 
E' llll) Íll1 fJL':il •.o 'tradit:ional . em ll(l:i;;O vai:r,, ljUll aqu,l 

I~Xh~iu aié 1880 c tani•J~; l)UC ro i lunt;nLl tJ _.l!l ~ l ll)das a~ apuJ·
t.nras naci(.ona•:~: :'l~1 np1·t~ que l.iVt!lll\J;; lll'nc:>~tdadc u r:;cnk .Jc 
diHheiro era a L;L'Gt udd k ional ~!Ut' u ft•rnc~m. 

A~:;Íw acon tcc,.m em wu i I as ocea:siücs . 
. ·· l\ão lcilho ~~m 111ãos u!:5 lei :;, purtJue u~•.l )'i lll pn:paratlo 

para fal_Lar, pcn;;au<.lu que não 1\li.Ü:; PL'úerla faz;cl- lJ, llcpoi::; 
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de ter :o.ido vc,tada a. receita; ttJa~. não é difíicil a :verificac.ão 
da. rea.hdade <io que affi1·roo . 

.POl' qu~::, pois, não. acceitarum a.quella irldicação ? 
. . Pei_? mes~!JO lu_o ti_vo pol·.':lu~ não a.cct:ítara.m a pt'imeir:J.. 
1~d1caçao da t.:ommJ:,;sao de 1,.1: m.:uH;a~, que todús nós vctfilha.
namo:;, 110 sl!n tldu tl~ uma cxaeta arL·ecadaçilo tlos iwposto.;,_ 
t:: do córL_e etH todas a:;_ de~1,11.::;as a.diaveis, ~uja sup:Pressâo não 
út::sorgan1za,;se os s~rvu;os publicas. 

/'. Nãl! fà.z ! . .ssv ú_l}tel_<ÜOl', llãu re:.: isto o •Gúvernu e, pu1' ul-
Luuo, n~o .o 'flz~ruo~ .nos, pm·que nõs nada valemo~ pOl''que as 
uossas ldt'tt,; . Haó sao estudadas uem tornu.<ia;; en1 con!ildera
uão, a não sei· cruando cU:is estejam de acoórdo oom o Go
v7rno .suvt·en~o _gu .quando estão de aocu.rdo con1 a sut~n:ma
~o:Ia. da Comun ssao .. 

O Sn.. C051'A H.J::<.;o- 11:' o 1:~oimen qu~ V. Ex. p~·ega uo 
Hio Grande do Sul. _ .• , 

lt ~ ~ .J . . .. ' ~ 

O Slt . ..:\.LV"\00 li.APTIS'l'A- V. Ex. esL!i enganado . No meu 
J.::~tado as~m não se procede. ' 

;O SR. _-\Lv.~o B..:\PTlS'l'A-:V. Ex. quer dar um passeio 
até lá, e conhecer como l'uucciona a mac.hirw. de meu Estado 'l 

O Sa. COS'l'.A Rli.GO- Deus me livl·e ! (R.isu.) 
' ~ · .. 

ú Slt .. A~'\·Ano BAJ?TIS'I.'A- V. Ex. não daria, então, c~sa 
.bolll'<i ao :H.io Gl·ande do ~ul '? (Pa.usa.) . 

Sr. Presidcnle, e.5t.ou dizendo esta~ · cou.sas por urn tlesa
hufu ,~?ara que túd.o:s fiqul!n1 <:On\·encidos de que apeza1· da 
\'elblce-, dos ·aunos, ainda teah(J a mesmo ardor ná defesa da:; 
minhas idéas. · 

.COmo rio-grandense, eu apoio e dou rninlJa. de:fc:sa, e o 
m~u · bea.r;o, se t'osse preciso, a todas as autoridades ooru;ti-
1tJiJas dcnt..ro da iei; a Louas as autor·idades que tenham a 
euHJ).)l'l:bcnsão do qUI! ú a socicdttdc, que :>abcm qlit.: :;ão Ol'-
0áOS óessa :,oci~da.üe, 11ão or·gão:; par'~ida:riOti, orgãos sociaes, ou 
se quizerem, or:;ão:; politicos, tio~iuc:::, dou-lhe~ nwu apoiu 
;;:ncero, c,·raude, de:;liu1ido, ·llla:; llle::; ucgo esse avo io, desdt: 
tlU~ 5altem por llÍlllU. da lei, Ú:J. lei que é <t c:J.l'Untia de lodos no:;, 
lJOl'que uma vez \'illJada ;~, lei, .st:l'á violada quautu:; vezes 
'·luizercm, un1a vez desl·espeitada, s~r{• dc.srespc:itaáa míllwres 
ue vezes. 

E' esta a alla signint:a•)ào que dou U•) urgilo !llai.s ele
vado d<.t ~ocictladc, quando subol'Clinn.do :i lei. 

A lai neste rnomenLo, ·81'. Pr>e.;;ideule, é conlr:raia á .lei 
1asica; nern é· ~spc~:;hd; é, apenas, uma disposição orc-a
ruentaria. 

Pelo J:acto de set inconstitucional espero que seja. l'epel
lida por todo o '-·pai.z. 

·o que aconselho neste momento, S.t.:.- Presidente, .é a re~ 
jeição da lei, não pelo Congresso, que nao a p6de ma1s fa1.cr, 
mas. rejeioão peLos no~-~o~ ~onc!,d&dão~, no ten:eno legal ~ t0da 

c....- :V oi. ;:~;v. ~a 
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~-ez~·q uc fôr . preciso I'ca-g-ir, que cllcs l'eajam por mci·o Ja 
Jusbça, que t~ o uHiilJO podct· q:ue no.s re~ta. 

~- u lJútlcr s~qwcmo para nós, .8r. Pt·e:-;i{.]cule, pa..z·a ddc~a 
~la l~·t e paru. delcsa. da ConsLituioão; c a jusli•;a orgaaizuda: 
JUStl(;a tlUe Lant a:> ve~cs tem ft:ito prcva)ccer o direito, e Laa..: 
ta~ YCZt~s LcJn IH'OtCgJdo os vcquenos e esmaga<lo u~ 0randes. 
. . J:~' ]Ja t·a. a Justiça quu neste momento ap..l)ello, nãQ po

'l'elld•) mal::v appellar para o Co~-resso, c espero, Sr. Presi
. dcut~~ .. (!lll' Os hrasileil'O$, UU$ após ouLr·os,- vão ao Lr ibunal 
conwclel)'l.e c que ·.a lei .caia poDque a: l ei não devia ter su-
I.Jido . (M·u.Uo bem; -rn·uito bem.} · 

~ - Sr. ;Presidente- Não ha mais oradores inscriptos. 
~~ mm:s uenln;Im t.los Srs. Deputados quer usat• da. pa

lavra ua hoL·~ de~lmaua ao exp-ediente, vac-sc passar á ordem 
do tlla. (Pausa.) · ·· 

Compar,)ccm maü; Oti Srs. · Felix Pacheco, Andrade Bc
z•~lTu, ..:\nlouio !'iogueíta, Souza Castro, Prado Lopes, Lyra 
Cn:;tro. João CabraL ArmandQ .. Burlarnaqui, -Hermino Bart·oso, 
Vic~.:nle Saboya, lh·ederico . B6i'"'cs Alberto Maranhão, João 
Bl:rsíu, J\hn·io Hermes, Uhaldill; de Assis,'"' Pacheco Mende:;, 
João .Mangabeit·a, Al'lindo Leone, .Manuel Monjar.diro, $am
paio (J(tt'l'êa, Nit'amw Nascimento, Vicente Piragibe, Joã•J 
Ouimarãc::;, TlHimislm.:Je::: de Almeida, Buarque de Nazereth, 
Ita rnir u lkag-a, .Jo:;é ·de 1\ioi·aes, Vcrissimo de 1\lello, ]'ranc.:iscu 
Mal·comles, Mal'io de T'aula, · Mauricio de Lacerda, 'l'ei:xeira 
Brandão, ~\.t1SUSLO ue Lima, RibeirO- Junqueira, Antonio Car
-Jo:;, ~~m1a :Fígucircuo, .Tosé Bonifacio, Gomes Lima, Antero 

, ., JJotelilrJ. Ju:;ino ue Arau.io, Raul Sá; \Valdomiro de :Magalhães, 
"\laor Prata, Yaz (lc l\lello, Camillo Prales, Mello Franco, José 

.-Roberto. BatTo.~ PenL~ado, Cesar Vergueiro, Veísa Mirauda, 
,lo:;ü LU!JO, Hutll-i;:;u<:s Alves -Filho, Manoel Villu.boim, Carlos 
d<~ Campos. Calsu H•tyma, João Simplicio, Maroal uc Escobar, 
.roaqnim Os('l'iv c Cal'los .Maximiliano (50). 

Dr•ixam "" '-'oJupan~ee~· · ü~ ~n;. Anuiual 'l'ulco.!t' , :!!;plü
;:r•nin ~.li;.; 8-;.dl r.•::'. JJon';tl Porl!l•, l\Jot_tldL'o d·t~ ~ouza, A.lH:l Clu?r-
111•llll. ChP.rrnottl. ti.: ·~t ir·andf.l, Hel'I!U lauo l'arga, 1:.u1;r; Domw
'.:\14'~ • .!tJ,;r~ Ha.nl.'ln. Pir·rs Relwllo, ·;\l.ari nlw ue A.tndrade, ~ro
i·r.h·a tl:~ 1\(•l·lla, Thomaz Aeciuly, Tlwlllaz Cavalcanti, U~c
l\1 n,<n .\ lhnnn . . \ ffonso llaJ•;Ltu, tiimcão Leal, BalL~r .l:'erciról. 
Ci.om~al-m ~lantnh[lu, .\.uloLlio \~üccnl~. · Eduurdo '1'-avarc:;, -~1'
ualtlo lJa:;J o::, t;oJ'l't~a\i~ I h·ill,~. E~t.at:io Coimbra, Au:;Lt_:eõc~Jl~, 
J•,~rko r:r)JTG'J .• 'J'urian(J Cumr.u~llo . . lul io Jr. ~i!llo •. ~utahc1n 
l_:anrlwirn, .\l_rl'Pdo r.k ~I1\Ya, Lui:r. ::\ilveiya • .'.Jii;u-cl_ l'almt.•iL·a, 
.\lcJldun,·a .\la!'Lin:-::, Joãu ':\h•nP.:r.e::;, 1\odrtgUt)ti JJor1a. M-a-no\'1 

r• !\r•hl'l', Pe•.ll't1 Lago, Od-aviu ·Muug-t.~lJ.cira. lSo~.u ro Villas Boa~. 
Ca:;tt·" Hl!IH\11", Ll'trrwio Gah·:io, ,\l']i.ndo Frasoso ,Al.fr·l!do Hur, 
'J.'nrQil:l lCI ~hH'eira, lib:tldo H~m(llhclc, Anto.~lio, A:;ulrl_'t:, ·Octa
vio ú:t HUt:h~• . .\l.irutH.Ja, A:tu t•cm Hul'Lado. At·J·:o;lMlrJ::; Oa-tre, Raul 
llun·o:;~r. :\ot•ival dl' Fr,~il.:a:-;. L<.~n~'l·ubt•r }'iliH/, .José To!.t;ul-i~ttJ, 
Azevedo Sodl't.!, Macr.:-do ::ioal'cs, Raul Fer-nandes, 8üveu·a 
Brum, l·'~·ànci:;co Yalladar-cs, J9ão Penido, Landul'P.llo de ~Ia-
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93lhães, ~ausLo Fe.n•az, .:llamoel Fulg~ncio, 'Raul Cardoso, 
Sa.UC"s Junwr, Alberto Sarm~nto, Eloy Chaves, Palmeira B.ip
!Per, João de Faria, Bampaio Vidal, Pc,dro Costa, Ramo:
Caia~Q, A~·Tcs &l. Síl'va, TuUo .Jayme, Costa. Marques, Oltoni 
:\Tac!el,Lmz Xavier, Abdo·n Ba.ptista, p.ereíra de Oliveira Eva
ríStQ Amaral, Carlos Penaí'iel, Augusto Peslana, Alcides' Mi!i.ya, 
e Nahuco d!! Gouvê:a, ( 8~ j . 

OR.DEl\1 DO DIA 

O 5r. Presidente - A lista de presenca. aecusa. o compa
recimcntn -do 126 .sr~. Deputados. 

Vac-se proce.de!' ás vota~;ÕC!S dus tnatcrias constno.Ll}S dll 
.ord·e.rn tlo dia. 

Pe(io ao~ Sn;. Deputados que occupem as suas cadeira~. 
(Pa:usa.) 

.'xcllfl, .. ::i Obre á mesa o Sl}õLLinLc 

1\EQUIDU:ME~'fO DE UBOENCJA 

Requeiro urgenui:a pam :.t '.:oLação dos projecto& m. 6tiS 
e 52.5 C, <!e 1920 . 

. Sala da:s ~essões, ~6 d!' d·ezcmbro de 1920. - Costa Reuo . 
..:\.pprovado. 
Yotação tla emenda ::;ubstiLutíva do Senado ao projeclo 

n. 068, de 1020, da Camara, providenciando sobre a divisão 
das sec~;G.e.::;. cleiLol'aCô 'ho Districto Fc·d-cra.l: com pat•et;er fa
voravel da CGrnmissão de Cunslituição e .rustiQa (vide 1lro
jecto u. üGS D, de Hl2'01 (discussão unica). 

Approvada em discn~são unica a ser;uiuLr.~ 

f~:HE:SDA SUHSTl'WTlV.\ UO ::;lé~.'\l.IU 

O Congresso i'\avional decreln: 
Al't. Lo No dia ~ de .fevereiro de 1921 devet·ão os prc:~i

denL('s das diversas mesas cloitoraes do Dis~rictn Fedo'Jt'al pu
blicar cditaes no Dün·.io Officinl, designando dia, hora c la
gar .tlcní.ro du prazo maxiruo de b·es clias, a conLnt· d~~ss;t 
(la.tá;., pm·a o rec-ebimento elos officios de atn·e~cul.a~ão dr tlw
.sario:;, bem emoo para a mare.a1~ão do 11ra:r.o legal para as rr:~ 
élamaç·u'cs Llo!>- in Lcrc~~ados. . 

§ 1.~ Alú o dia 10 de jalwiru OC\ Hl~i, nn lllilXlHllJ, de\'e~ 
r·ãu os escrivão~ do :tlisLamenlo remotl.et• au Jui:1.0 l•'r~dct•al 
da ~· Vara a!? l'el.al;vrs dos ·cleíiorl's ulisl.aúo~ alé :!i ~~~. dr•
zcmbro de Hl"20, em ~uas respectivas varas, r~ ara ~m· J l'tÜL a 
sua divisão em secções. de acL:õrdo com a lcL . 
. § 2.u Até o dia. ·1 de fc:verciro de ~9~~, n? .ma.·ümo, _dt:~ 
verá estar prompta e pubhcada essa dtvtsao lett~. pelo JUlZ 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/00/2015 10:39 + Pág ina 17 de 86 

788 ;ú.."NAE8 DA CAHA11A · \ 

'federal da Segunda Vara, designados os locaes e indicados 
os presidentes, das diversas . mesas eleitoraes <le fórma a po
der ter cumprimento o dispo::to no presente artigo. 

- _§ 3.~ Até _o dia 18 de fevereiro de 1921, no maxi.mo, da
verao_ os presidentes das mesas publicar, no Diario Otficial 
os ed1taes á que se referem os arts. 12 e 13 da lei ri. 3.208, 
de 27 de dezembro de 1916,. e bem assim devem estar feitas 
as communicacões a que· esses artigos se referem. 

Art. 2." Revogam-se as disposições em contrario. 

, ão Sr: Presidente ,....,. O projecto yae á pommissão de Re-
o.acc o. 

. . O Sr. Salles Filho '(pela ordem) requer e obtem dispensa 
de Impressão da redaccão. final do projecto n. . 668 C, de 19-20, 
afim de ser immediatamente votada. 

E' lida e, sem observações approvada a seguinte 

REDM:ÇÃO 

N. 66S C--- 1920 
RedaFção final do projecto n. 668 de 4920, dez Camara, emen

dado pelo Senado, que providencia sobre a divisoo das 
secções eleitoraes no Districto ~~deraz.· - - · · · 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. ·1,0 No·dia 2 de fevereiro de i921 deverão os presi

dec.tes das diversas mesas eleitoraes dt Districto Federal, pu
blicar editaes, no Diario OfficiaL, designando dia, hora e lo-

. gar, dentro do prazo maximo de t.res dias. a contar dessa data, 
para o , recebimento dos officios de apresentação de mesarios, 
bem como para a marcação do prazo legal para as reclama
cões dos interessados. 

§ 1.• Até o dia 10 de janeiro de 1921, no maximo, deverão 
os escrivães do alistamento remetter ao juiz federal da 2a Vara 
as relacões dos eleitores alistados até 21 de dezembro de · 
1920, em suas respectivas varp.s, para. ·ser feita a· sua divisão 
em seccões, de accOrdo com a lei. . 

§ 2.0 Até o dia 1 de :fevereiro de 1921, no maximo, deverá 
estar prompta e publicada essa divisão, feita pelo juiz fe
deral da 2• Vara, designados os locaes e indicados os presi
dentes, das diverJ:as mesas eleitoraes, de fórma a poder ter 
cumprimento o disposto no presente artigo. · 

§ 3.0 Até o dia 18 de fevereiro de 1921, no maximo, de
verão os presidentes das mesas publicar, no Diario 01/icial., 
os editaes a que se referem os arts. 12 e 13 da lei n. 3. 208, 
de 27 de dezembro de 1916, e bem assim devem est.ar feitas 
as communicacõcs a que esses artigos se rererem. 

Art. 2.0 Revogam-se as dsiposil;ões em contrario. 
Sala das . Commissões, 24 de dezembro de 1920. ~ PNdD. 

l,._op_e~.; ,...,. -!fJ.$.~ 4-~P-~-t.., ......-!" R~~-~ $_á., 
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. O Sr.,., Presidente - O pro.iecto vae á sancção. officiau-
âo-~e ao ::;enado sobre o or;c.orrido. 

O Sr. 'Presidente - O projedo vae á sancção offícian-
do-se ao Senado sobre o occorrido. ' 

vlfação das emendas rejeitas pelo Senado, ao :Projecto 
n. ~25 c, de 1.920,_ estabelece:ndo a8 condições em que o ci
dadao alistado elmtor pollera ser excluido do alistamento· 
com parecer da Commissão de Constituicão e Justica sobre as 
eroe~das qa Camara (vide projecto n. 525 D, de 1920) (dis
cu~sao umca). 

O Sr ~- Presidente - Para ás emendas serem mantidas pela 
Camara são precisos dous terços de votos. 

Vou submetter a votes as emendas.; 
Rejeitadas successivam.ente as seguintes emendas rejeita

das pelo Senado: 

N. '1. 

Entre os arts. 2" e 3°, accrescente-se os seguintes : 
Art. Cada grupo de iO eleitores, pelo :menos, do mu-

nicípio, tem direito a um fiscal do alistamento eleitoral, no
meado por officio endereca.do ao juiz do alistamento, com as 
firmas reconhecidas e prova de que são eleitores. 

§ V Á recusa de fiscal por parte do juiz, deve sei" fun
damentada e do despacho haverá recurso e:c-o[ficio, para a 
JuD:ta de Rer:ursos, que o resolverá dentro em 30 dias impro-
rogaveis. . 

§ 2.0 O despacho de acceitacão ou de recusa de fiscaes. 
dev:e ser :Proferido dentro de t18 horas, contadas da bo_ra.. do 
dia da entrego. du nomeacão ao· juiz que passará rembo ao 
:1presentante com esses e.sclarecirnentos. quando 'a entrega. 
não fOr feita na audiencia de inscripcão de eleitores para 
constar do respectivo termo_ . _ 

§ 3." Ao f isca! se d<~,rá assento na audiencia c. vtsta,. ahl 
e em cal"'Wl"ío dos livros c documentos referente:; ao alista
mento, sendo-lhe- f:v:nllado acompanhar os n.list:mdos no.s 
actos de imcripcão. n:~ entrega de titulo:; e assign~~~ra dos 
respecti.vo·s recibos P. rect~rr.mr, por es~Lipto, que !:ie JUntará 
aof; aulo!;1 contl'a ns iTregul~u·idades que observar. . 

§ r,,• Ao c~criv:io do ·rllistamento que embaraçat· ou Im
pedir n fiscali~nção, in,-pot"ti o juiz a pr.na disciplinar de 1.nulta 
de 50~ a 200~. metl.iantc rcclnmacão documentnda. d~ fl~cal. 

§ 5." Ao juiz, ~m i.dcnticus condic.õcs c me~tqn.~ t:;ual. 
reclamação imporá a .lu rrta de Recursos a pena dtsctphnnr de 
u.ulta de 1 OOS a 50080.00. 

Art. Quando o fiscal. em reclamação í'undament?da 
reP'fesentar contra a r.,rova de saber 1er e escreve.r. o eleitor· 
que se inscreveu per~~nte o escrivão do alis:!.a:nento _em data 
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anterior á desLa lei, o juiz, despachando dentro de 48 hora!'.. 
mandará fazer povo requerimento e nova inseripção Cni sua 
pre~sença, em d1a e hora que designaorá. dentro dos vinte pri
meiros dias, fazendo in~imar o eleitor, pelo officia1 de jus
tiça respect.ivo, sob pena de confesso. Si, intimado, não com
l)arec-er, ou con.parecendo, não demonstrar saber ler· e es
crever, lawar-se-ba de tudo um termo .que, assignado e 
auth€:'nticado ~elo juiz, escri \'ã.o do alistamento e parte·s. serú. 
entregue ao f1scal ou recorrente para documentação flo re-
curso. ! 

§ 1.0 Quando a lettra do alistado presente não for a mesma 
do primeiro requerirr.ento on inscripção ou quando houver 
motivo para ·-:wreditar que não é e!le a mesma pessoa que an
tes requereu e se inscreveu. o jui>; fornecerá ao fiscal ou l'e.
corren,~e; para.· · in·struir o recwrso. o documento authentico 
desse· facto. · 

§ ·2.~ Aos serventuarios de justiça que houverem concor
rido para a inscripção de ·algum analphabeio ou de uni indi
viduo por outro nos hv:ros de alistamento, imporá o jtriz a 
pena disciplinar de mui~ de 100$ ou dez dias de prisão, pro
movendo ex-o[ficio o px-ocesso de responsabilidade criminal. 
-~ § 3.0 Igual pena díseiplinar imporá ao offieial de ju\'-tiça 
que, serr.i justa causa não fizer a intimação, ou cP.rtificar in
timac-ão que não foi feita. 
. § 4.~ Quando houver impossibilidade absotuta de int.ima

-Gão ·pessoal, .iu~tificada e certificada pelo official de ju:;;tiç~. 
o juiz ocdenará immediatamente ao escrivão do alistaruP.nlto. 
sob as rrcesmas penas, que dentro de '•8 horas affL"'\:e edital dr. 
intimação com. o prazo de 10 dias e remehta. sob registro do 
Correio, uma cópia· dó mesmo edital ao alistado a intimor e 
ao fiscal ou recorrente. 

§i 5.~ Ao fiscal que fizer representação evide-ntemente do
lo'sa: s~á pelo juiz. imposta a pena disciplinar de mult3. 
até 100$. com J'ecm·so voluntQrio suspensivo, inLet·posto de.u
t.ro de dez dias para a .Jtmta de Roou:rsos. que o ,iulgará den
tro de 30 dias. 

Art.. Sa.lvo nó Districto Fodemt. o prazo d~ res~dcncia. 
pa~::t ser eleitor será de quatro mezes ininLerru~t~os. 

ATt. Os reauisitos PXi!:ddos pelo art. 5°. s~us para-
graphos e lettra:s dit. lei n; ::1. f::S9. de 1916. sel"ão jurados. com 
o~ docurrie!lto~ Mlle mencionados. revogador; o art. 34 c seu~ 
parag:raphos da lei n. 3-.4.18. cte·· 2 de jane.iro de 1918. 

N. 10 

:\Iterando a numeração do~ arLi·gos, aecl'e~c~>nf.f>-Sf' rkpoi~ 
•Jo ar1 . .r.· do .projec'to os seguintes: ... 

Art. A ti·ansferencia, por m,'lda~~n ~le domw1ho, r;ó 
será. concrdida á. vista de nrova de ;,~rsJdencta n~ ~ovo m-q
nieipio e d~ e~cluf:ão do allstnmcnto ~n; que re·stdJa o elel
t{Jr que a ll'equerer, 
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· ~L. · Sempt·~ que houver rl'elamacão do fis~~ \ ou 
quo..ndo cnlew.lcr nccessario para oiJt.er esc.ln.recim.-.nto~ sobrr 
as f!Ua!idnde~ _legae;s do alistnnclo, convr.rlnrá. o juiz n_ jHI::;a
t~ento em cl!llg_eneia, marcandrJ pn t•a i;:;;:;o. l'ni d~spachn ti r~
v1danwnte publwa.do. n piT'::t7.fl improrngavel de oito cli:rs. du
l'::ntc . o 4ual sedt licito ao,.; inte1•essados reque.ret· exame ~~ 
YI:<t.orw;:; r. apr·e"rntnt· rwYOf' doc~l\rn{"nfu;:: para ser~n• jnn•tos 
;w~ autos. 

N. 11 

Suhsti tua-·;;o o •wl. !:",o tio iH'O,jce,o {)(':lo SCf5U irtl r.: 
Art. Das deci:oões da Jnn\a flr! Recm·sos cahr, 1'~'•~111":'-in 

para o Supremo Tríbunal Fedt:ra1. inlí'r-pu~tn, r\enf.1·o f\!' 10 
dias. por tf'rmn nos prnpl'ifl:-: aulo!-<. 

Para~'f·n:phn nnieo. A T"t:rnes"a. :í inst::rncin ·supe;t·iol' sf~t·i 
Jritn, at(· n •!Hinto din PO"-IN'iOJ· :í. intrrpo;üGfio. íntirpr.nnc•n
tr.ment~ de tra~ln.dn. eom ou sr.m a~ razõrs dn rrcorrr:ntr•. 

N. -18 

Ao mcsmü al"l. 9•. :~· n.JinGJ. qU(' comec.;a- D.:b:3r o juiz 
de. excluir:: 

Sqppi·ima-se. 

Ao ffi('!':mo art. fi" 
Ali~Lrtr-se: 

N. -Hl 

\d!.imn rllinet\ ([llC' .~ot'ner:-a po1· -

O Sr .. Presidente - O pt'n.iN·Io YiV' :"1 r.ontmi.~~iio rJ,. P.••
rlnt:>.[!fin. 

O Sr. Salles Filho (Pela ON1em) - l'l'ljllM •· nhl<'rn dis
_pensa de iffi!WI'~sií.o dn rcda.ç:í.n final do j)l'n.irl"ln n. f>~;j 1!':. 
rl~ 1920 .. afim de ~cr immr:dinlnmrmlc- \'nlmht. 

E' lida f', sem •lebnk appPn\':Hin a ~r.!::'u in I,_. 

1).1\0~Cf.~Ãn 

N. r12rí R - 1 o :.o o 

Tlerlar.çiín final tln 'fl?'n:if~..t(J n. :í:!:i R. de 1 !120. (/0. s:nflffo. I'))Wll

dn{/() Jl{'(JI Crl ml'!·r•tt, {J1U' ('.~/niJf'/.NI' 111~ •'mld1~·o1~s •!111 '1"'". o 
rir/ruli19, nlislflllfl rlrihrl', J)(li/N'IÍ s<'l' •';l•duidn do I'I'.~)JN'/11'(1 
nlúlrrml'11-ln. 

O C:ongrP.~~~~ ;>;nrin.nnl -r!C'CI'I'fn: 
~\1'1. I." o alj,;lnmrnln r·lri[nrnl •1 ]WJ·mrmrnl.f'. () cidn.rl:"i~ 

mnn. \"!'7. nl i,; indo \'lri In r ·dl' r.nn l'rmn idadr• r 11m a prr;;rnrr. 1r1. 
p::~·r· decisão do eompr)lcnlr~ ,jui..: de direito, só pod~rá ser· ex-
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Cl~llid~ do alistàmento respectiYo sob o fundamento oá insuifi_. 
<nencJa de -prova. dos requisitos exigidos 'Pélo art 5a_ e seu.;; 
paragr'aphos, da lei n. 3:139, de 2 de agosto de 1915~ mediante 
recurso int.erp.o~to. na _!órma da lei, para a .Tnnta de· Recursf)s, 
n<~. pra?:o de tr1nt:a. rha~:;:-.co.ntados da lHlblie-a~ão da decisão. 
felüt. nos terrnns do § 4•· do art.. .8• e observancia. -das fnrma
lidades presr.ripta.c: nos paragrapho·s 2• a. 5b do art. 13 da 
mesm.a lei. Fóra desse caso. 1.'1 cidadão alistado só po-dern ser 
excltndo nos Pr.l'.cisos termos e h:rpotheses dos ns. 1~ e 2• dd 
art. 17 oa citada Jei. . · · 

. Paragra-oho ,mico. Contra f)S eleit.rn·~s actualmente alis
tados só serão admittid::~'s recursos quando entrepostos dentro 
ele 11m annn cont.ado <la data· desta lei. 

Art. 2.• A inM:ripcã"' do ali!;tamento no livro d~ que trat.n: 
o § 2" if/) art 6• fia lei n·. 3:1.39. de 2 de agosf..o ne 1.9-1.6. 
nos F..stados. só poderá ter logar em presença elo ,jni7. encar
rr.gach do aHstamento. 

§ 1.~ 'Para esse effeito são os Juizes do aHst.amento· .obri
tl'ado~ ate n rlia 10 rle .innP.iro "de cada anno. por etiifaes pn
blicados P'eln. imprensa. onde hou,·er, QU aUhados na port.a 0:1 
edifício do Forvm. n. deF.i_znar dous dias. uelri menn5:, em rn.da 
.~emana p:~ra. a.~ andieticias especiaes de inscripção de eleih!"CS, 
as qnaes deverão estar abertas das 12 ás i6 horas on por mais 
f.empo. si necessari:Y for. :;:eropre sem jnterrupção e Mm n: 
pre~enen do .iuiz. - · · - · 

§ 2.0 A~rta a audiencia na fqrma .. ordinaria. ·da:; nudi
~ncias .judiciaes. o juiz :f'ará annunciar pelo porteiro d05 au
riitorios. ou p.JT quem suas veze~. que receberá os reque
rimento~ dos cidadãn!': qnl'-l se quizerem alisf.a:r eleit~re.s no 
mnniripi.~. i11struirlos · com os documentos exigi doe: prír, rtr-
ti~o 5" na citada lei. · 

. ~ 3.0 R.~cebiflo~ e nume-ra<los nor ordem de apre~ent.açãn. 
n.s requP.rím'"ntn.s, v erificando o .fuiz que se acham Pm divida 
fórma. mandará que cada ali!;:tado se in!'<creva no· livro para. 
i5so dest1nado. e ljUe· SP. acb.nrá sobre a mesa. rrmetindo ne;;s3.. 
inseripcão :i 5lla qualifica~ãl.'l conforme o ttue constar do re
qu~rimcnfo. 

~i. no a r.l o d::t inscripção. reccmh~>ce.r o juiz qtl•~ n nlis
!nndo niin snbe ese.revcr. ou que não ha identidarl~> r!(' li~t.frn 
n qua.Jificar.fí•). C:'l'!'lfronf.:.tdM com as do rcqueriment-ol. jndrfP
rirft ·imnwdiatameni.c o mesmo requerim!'!nto, fu.:>:O!)~O o 1\S
rrh•ão r.nnrdinr · ~ in~cript::ãn. Não !:e conform:tnd;) com !lo:.~ e 
despacho e querendo delle recorrer. poderá o a!istando fazel-11 
na m~ma a1Jdiencin. immnr1iatn A -verh!l.1mente. Nel:lf.e cas('l 
o jniz mandnrá antmrr o rP.qoerimento "' fl)mar '()Or f.crm() 
.o r~>curso far:i. o alistando repet.ir a. su3. qualificacw em uma 
folbn r'lE> pa.pl'l ~m l"P.Pnrndo. n qual àenoi~ riP. -rnbr1cada. -pelf> 
mP.smó júi7. ser-á jnnta :tn!': ~nt.os na-rR. in~lrnir o recnr5:1), qnc 

_ im:mPdintam~ntP s~rá enviado :í. Junta de .. Recursos. . 
Não hav~ndo fiuvidn...c: sobre a. i.dent.irlade da let.t.r a. ac.~l

~a.tura e qualifica.cã:=> dp r~qt1erente. o .iuir. mn.n~a~á. auft}l~r 
o z:equerünento e sullir a sua (lono!us!'ro pnra. a dems~o de tm-

. - - r 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/00/2015 10:39 + Pág ina 22 de 86 

SESSÃO EM 26 DE nru:E:MBl\0 DE .:f 92tl. ;93 

U-m, fazendo mensionar no t.ermri de audiencia fodas as . OC
currnncias e reclamações. 

§ 4.~ Devolvidos os autos a ca.rtorio com o despachn do 
,iniz mandand:Y incluir o alisf.ando. seguir-se-hão o~ demais 
termos do processo de alistam~nto · rrrommendado~ M<; nrti
gos 7" e seguintes da ~itada lei. 
· Art. 3." Fica elevad·:Y a Ql(! :dias o prazo de 30 dia~ a qu& 
~p, r~fere o ~ .1• no art. 3" da rP.ferida ki n .. 3.139. 

ATL 4.~ Salvo no District.o FederaL .;r prazo de residencia 
para ser eleitor será de qua.tro roeze~ · 4nint.errunt.()s. 

Art. 5.• Os requiSitos exigidos pelo art 5", seu~ para
gra.ph~s c lettras da lei n 3.1:;9. de 1916, serão privadl)~ 
Mm qs documentos nelJr. .~ mencwnad:Y.~. revogados o art. 34 
e o;; seus paragraphos. da lei n. 3 .·4'48. de 2 de janeiro de 1918. 

Art. 6." A qualificação de cidadão brasileiro. pflra os ali~
ta·ndo:;: nascidos em -paiz ~st.rangr.iro e de que trata n lei nu
mnro 3.139 . .-te 2 dr. agoskv de ii9iô, art. 5°, lettra r'!. ns.i e 2, 
~erá provada perante o .iuiz dó alist:amento. com n titulo de
claratorio ex-pedido de conformidade com os arts. i2. 13 e U 
e decreto n. 6. 948. de i4 de maio de 1. 908, e ont.ra~ disn:J~i~ões 
da legislaoão em vigor. · 

Art. 7.0 A ph0fng:raphia e as impre::sões digitafls do aii~
f,anf.o (]ue devem -co_nst.ar tia ca-rt.ei-ra de identidarlP.. Pxi~i.da 
para o alistamento nos muni<lit>ios em que honvPr l1ahinete 
de Identificação Federal .on Estadoal reconh~cirl~ -pel:t Uniãn 
e c.u:jo seÍ'vil}o !"eja gratuito. só poderão ser tirado!" no nrop!'io 
Gabinete, inconenrlo em reSp().nsabHhiarle criminaL além ita 
multa de quinhentos mil réis a dous cont.o>: rie r~i~o;. impMf.a. 
:pel::Y nresid~nte da Junta. de R"eCursos. o cbefe .ou encnr
regadrr clP-Ste serviGo, que consent-ir on f.olerar ryue ~e,i!lm ellas 
tiradas róra cJa propria repartição. . . . 

.Art. 8.0 Onde houver mai~ dr nm ese:rivfín. o Juiz ne rli
reito da comarea 011 0 Ministerio da Justiça e Ne~ocio~o; In
t.P.riores. conf.:rrme o ca~n. organizar:\. nma rel~ci'io neJJes. nn-r 
ordf!m de antiguidade. e, nessa ordem. servir~. cada um du-' 
:rflnt.e tlm anno civil. 

Art. 9.0 Toda vez que o jui:r. do alistamento tiver ile sahir 
na séde. em diligencia. acompanhado pelo respectivo fl!'crivãn 
e fôr fnrcario a passa.r f~ra. della Cl dia destinado á a11diencia 
(!e alistnmcnf.o eleit::vral. 8$:ta realizar-se-á rmrle e-lle est.fver. 
leva.nrlo. o e1'-crivão o 1ivrn de inscrip·r:ão e publicando, nn séde, 
Mm a rl.~'->ina ant.ecedencia. um edital dt>.sse facto. 

Art. 1.:01. Em cal"o de wKmrso de não inelusão. deant~ n~> 
noVO!'\ tiocumP.nto~. offerecidos pe1{1 re~orrente. poderá. o _iniz 
r·Pformar· a rlecisiio recorrida. deixando neste cnP. fi e!:ori~ 
Yão. d~ fazer á .Tunt.a. -de Recur~o[': 1·emessa dos a.utos, para 
r.umprir o d~spa.cho e -prnceder á. respectiva inclmãn nl) ali.~-
tament.n. · 

Art. H. No edif.a1 i! E\ qt.Je trat.a ·:Y § 4" do a-rt.. s· da· lei 
n. 3. :1.:-!9, de 't91ô, nevnrã o e;:oriv~o do alistamenl?. deo1arar 
especifíca-damente. quaes os dOCllmento!'; que ~t~rv1ram para 
provar os requisitos legaes !}o a.listamen!o incluido no allta-
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ment.o el~itoral, sob rpena discipli-nar de 1.00$ :1. 300$ ,de muita 
imposta e:r:-of{'icio, pelo Juiz·. \ 

IParagrapho unico. Igval pena soffrerá n escrivão sé re
tardar a publicação desse edital por mais de 48: horas. 

c~rt 12. O escrivão que; depois de multado, deixar de :fa
zm:· essa publicnçâo na forma da lei, será destituído das fun-
cções e processado como proviricadO'r. ' 

Art. 13. Quando adecisão da Junta de Recurso;:; sobre in
clusão ou exclusão d-e eleitores não for unanime, poderit o 
membro vencido recorrer para o Supremo Tribunal Federal. 

Art. H. Fica subsl.itnida a leítrn. b, do art. 4° dn.lei nu
mero 3. 23.9, de 2 de agosto de 1.916, pe'lo .seguinte: 

b) no Dist.»i~lo Federal, a um. dos juizes de direito do 
Dist.ricto Federa.] (lei n. 3. 2/0.tl. de" 27 de dezr.mbro de 1917: 
arL. 4'i, n IX,§§ 1B c 2~), l"m.qí.ie tivPr effr,c•,tiva rs·eickncia. 
o alístand?i-, ficando, ú escolha deste, O' rlistricto mnnicipal em 
<lU e . queira !'\l"lr qna.lifícn.do. rlrwend() dC>clarar c provar. em 
;;eu pedido de alistamento, a !'\Ua rGnidenci·a verdadeira I" en
dereçar o sctJ requerimento ao jui~ da circumscripeão n. qUI~ 
'l:er~ença o diRtricto munieipal escolhido. 

z Para l'SSe fim o Primeiro Districto 'Eleitoral constarú as 
seguintes cirenmscripções de alistamento, a. cargo dos juizes 
de direito .abaix<~ designados: 

1" ciretr:nsr.ripç.ã.o ....:.. Dist.rict.os municipaes- de 'Copaca
bana P: Ga.vea - Juiz da 1• Vara criminal. 

2• circumseripcã.o - Districto~ municipaes ele Glorla. e 
Lagõa - Juiz da 1• Vara Cível. 

3•-circumscripção - Di!'\trictos munieipaes de. S . .Tosé e 
Candelaria __: .Tuiz da 2" Vara Cl'iminal. · 

4• circumscripção.- Di!'\tríctof; munieipaes rio R:wramento 
A Sanl'Anrut - Juiz, da 2• Vara Cível. ·· · . .·~ 

· 5" circumscripc_:ão - Districtos munir.ipacs do Santo An
~onio.· Santa T-hereza c Gamboa - .Tuiz da 3" Vara CriminaL 

6" circuroscripçã{J- Districtos municipaes do Santa Rita 
e Tihas- .Juiz da 3 .. Vara Cível. · 

O Segitmdo Districto El~itoral terá: . _...., 
7a cirêumscripção - Districtfls municipa~s de !F.ngenho 

Velho, Andarahy· e Tijnca - .Tuiz da 4a Vâra Criminal. · 
&• circtJmsc.rip()ão - Dif'.f,rictos municipacF: de E:;pil'iL~ 

Snnf.o. S. Crí::;t.ovão fi Engenho Novo - .Tui?i da '1" Vara. Civel. 
9• circumserlpção - Districtos munieipacs rle trajá o 

.Taca.répa-guá - .Juiz da 5" Vara CriminaJ.. 
iO• circumscripcão - Disf.rictos municipacs de 1\fcycr r 

Inhaúma - Juiz da 5" Vn.ra Civel. 
H• oircumscripção - Di-striotp Imunicí~a.l de Campo 

Grande - Jniz da ô" Vara Criminal (fo officio) . 
.1!. · ~ 2" circumscripção - Districtos municipacs de Sanla 

Cruz c C'..-un.ratibn. - Jui?J da sa Vara CiveL 
Ar1. · 15. Vllrificad:Y .o dc~m~mbramnnto de um di~t.ricf.o 

pu parto de districto de um .municiq>io par~ outro,. o juiz de 
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direito; e:e-officio ou a ~equerimenlo de qualquer eleitor, fará. 
a t.ransferenc!3. dos elcttores pertencentes ao tcrritorio des--·~ 
ffil}mbz:ado parn, ~ outro aque foi anne:ta-do, communieando 
e -remeUc-ndo ao JUiz respectivo. 

Art.. 1G. Os juizes <Ias actuaes circumscripcões remetterão 
· ao.; dlls circumscripçóes, Ma reorganizadas, os processos dos 

alistaàos até ii data da p-resent,e lei, nos disLricLos municipaes 
que lhes correspondiam pela anterior distribuiçá:JI. 

Art. 17. Quanrto o juiz do alistamento ou a Junta <iG Re
cursos encqntrar, no decmrso do processo -de um alistado, on 

. no recurs::r, qualquer prova de falsidade de declarações, ou 
da falsificação de documentos, impor:í e::c-o/ficio, ao seu au
tor ou ,:;ignatar io a pena disci"I>linar de prisão até 3{} dia.c:. 
sem prc;iuizo do ·procP.sso criminal, que deverá ser intentado 
no prazo competente. . · · 

IParagraph;y nnico. Dessa prma disciplinar caberá recurso 
suspensivo() para a inst.ancia superior, inlcr:posto dentro de tO 
dias, perante a autoridade que a decretar, sendo julgado dentro 
de 45 dias improrogaveis, sob pena de resp:msabilidadc, · fi-
cando extincto o effeíto penal do desp~ho. · 

Art. 18 Quando o tabellião, em asstimpto de alistamento 
recusar o reconhecimento de tettra n 1'irma de um alistado, 
ou- leitor. que e;;erevP.r em sua presenca· e deixar a firm:t 
regisLrada em Cill'lorio, se.r:í pas;;ivel da pena disciplinai' de 
multa até 500$ . .!'alvo si f'icar evidentemente pl·ovado não ser 
o alista·do ou eleitor a ·Propria peflwa, cu.io nome pretendeu 
usar, porque, ne3te caso ao ali~tando ou eleitol' SQ.l'ft imposta 
pena igual, sem prejuizo -do processo criminal. 

Art. 19. Quando o tabellião fizer' o reconhecimento de 
leHra ou fim1n. -de out.ra pessoa com:J sen~o do alistado ou 
d-o signatario de qualquer documento· p;tra. alist.amento elei
t.J'l'al. ser-lhe-ha imposta a l)nna disciplinar de multa até 
500$. c ex-of{ido ·instaura{]n proce:;so de J'csponsabilida.de por 
prevaricação, incorrr.ndo em igual crime ·o jiuLc que deixar 
de pr-omover · esse processo. 

Art. 30. A infraccão de qualquer das disposieóes do ar
tigo 13, e seu~ parag,raph?~ da lei n. ?'-~39:, d~ 1.9f6, acar·
retar:í ·para. o JUiz on e~cr1Ç:tO a pena dJSCt.phna:r de ?mlLa dn 
100$ a ~00$. impo::;ta. pclG; .Ttmta d~ Recursos, mcd.ante re
clamaJ;ão devidameple insl rui da. apresenf.ada por quo.lqtlP.r 
.fiscal ou interessado. ·-
l Art. 2L O e>.crivilo do alistamento deverá. ser dPst.it.uidn 

'pela aut.orida.cle, que o designou, depois de p.uni~o. duas vc~ 
zes por infra~~ões da lei commr-ttidas no C:XerélCKY do !!P-11 
cargo. · 1 

Art .• 2!2. As pr.nas disciplinares são impost.as d~ p eno o 
administ.T>ati'vamcnl.e. cabl'ndo :recurso para a aut.or1dade :m-
perior. . . - 1 d -

ArL 23. As rnult.a~Jmp(}st,a,:; P. passadas P-m JU ;,a o scrao 
cobradas pela reparti~-ão arrecanadora competente, a. qua-l se
rão enviadas. peln a.ut.oridade que as. decretou. o.s term;ys re-
spectiv-os, !)Or certidão. q.~. 



Cànara dos Oepli:ados + Impresso em 29/00/2015 10:39 + Pág ina 25 de 86 

" 

. T i"NN.!Q DA ~HÀRA 

. _ M-t. 24. A !ra~(fe ~~ qualquer natu_reui no processo ·l'le 
, · al_ts.t~mento .d~ ele1tor, Ja pela declaraça~> de residencia em 

d1str1cto ele1toral diyerso do· da verdadeira residencia do alis
t~~do, .iá pela exhibição de quaesquer documentos falsos, fal
Sificados OU adulterados, nO t{)dO OU em parte. já com O l"e'

conh~imentn de firmas ou lettras, falsas ou falsificadas. 
além rh'!. a t:J'do tempo. determinar a annulla~ão do alista
mento. mediante :recnrso regular . .o;ujeitará ·:'li a.Iif;ta.ndo á pena 
dl;l dous meze!'< a .1.1m anno. de 'Pl'isã() celln1ar, acan~tará ao 
tabellHi.o a multa de 5100$ a 2 :000-S. àe cada firma fraudulen
tamente reeonheci<:ia, e ao <lobro destas penas na reincideneia. 

-~ :r.o 'Üts' que concorrerem com sen auxilio. já fornecendo 
ao alist.a~o- iaes documentos, já. ~ollaborando directamente.· de 
qualquer fó:rma. em fraude. serão punidos. como co-autóres. 
com a~ mesmas pena..,: d(} alistando. · 

~ 2." As penas de muita serão convertida~ em prisão 
simples na propo:roão de 1.0$ po1' ilia. qnando nã::~ forem 
pagas. · 

·· Art. 25. Dei-xar o juiz de .mandar incluir no alistamento 
o .a.Ustando due propu evidentemente estar M caso de ~tw 
eleitor: protelár o a.hstamento. ou a entrega do titulo de elei
tor: não àesi~ar no f.emno proT.lrio.os dias da semana desti
nados ás audiencias ou dei:xàr de presidi1-as sem .lusta causa. 
P~na - TJerda de empreg-o é·om inhabl.litação para. qualquer. 
ont.r.:v durante ci11co annos. 

Deixar r. .1niz de ~xclqir- do alistamento o eleitor que se 
ali~f.nu ém out.ro mnnici]'lfo. lient'~'o dos f5 dias ern que ~e ·se
zu;rpm\ á communicação offiçial dMte facto.: Pena -· :;u~
pen'llío de empregn de seis mezes a. um ann:J. 

Recn!'.ar-se o f.abeiião ~- reconhecer. a Iettra e ag!;if!'Dafnra 
(lrr ttl:i~far'lo. aue e~cre,rer em sua. nresenca: ou as assignatu
:ras do~ documentos q11e 1mfrnirem as pet.ioões, quando esti
'i'erl"w remrln.rmenfP. authentlcad.n~~ ·re!'l"onhec4".r Mrn.-• de 
determinaria. nessoa Jet.trn e firma rte nutrem~ extraviar. C.."'TYlO 
e<\Cri.vãn dn alistamento. OS T\:li11eis/ l>t1 documento;:-. do a.lir:<
fando ou do t'Morrido on dn recorrente. .iunro em auf.os on 
pa-ra es~P- e1'reiÚl entri:'J:ne~ em carl.orio: Penna- dous a seis 
mezes de prisão f\ <::1lsp~nflãn de fnncl}õe"> à'e seis mezes a nm 
::.nno. . 

Alif:tar-se n eleitor em m~i!': de UT)'l municipio: ·Pena -
·:::e·io: m~"T~'" a um anno rle -pris§.o. · · · 

· Art. 26. Os r.rimes defini-dos nestas e nas nutras lflis eiei-~ 
h·rae;:: -e ns rle ignal natnrP.za d0 ni:ldigo ·Pena.l ~f.'l'Jin jnafian
eaveis R de acr.áo nub1ica. cabendo ao p"t"ocn:rador secwma1 on 
à aua.tqner cidadão ·a denuncia pera.nf.e r. .iuiz dA seccão. qu~ 
p.:lderâ 9rdenar an seu snb~ti.t.nt.o. na Canital Fed~r.1\J. P. na 
~é-tie ·dn~ Estado<: e aO<>.· sunplP.ont.ec:. nof; ontro~ m1m1Ct~1ns: ~~ 
dHigenda'S do summario. ficando reset"Vados como attrlhmQao 
pMpria a ·pron1.mr.ia e õemais ar.t.ns tln julllamF>nt~. . 

P'at'a!O'a:pho unico. Semrrre. que d.ei:o:a.1' de f;e; 1nctmdo on 
fôr exeluido o candida.fo na. m.1 da. l1stn. dos eletf.!'rres. _P?r ;:e 
ter Yerlficado qualquer das imra~~ões mencionadas, o JUlZ de 
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direít:l QU ·presidente da Junla. de Recursos remeltcrá. os pa
peis e documentos ao procurador sec~ional para que este pro
mova o. ,respectivo processo, incorrendo nas mesmas penas, por: 
denuncta de qualquer cida~ão, o juiz, o presidente da junt<l. 
.ou procurador seccional, que, no prazo de 30 d1as, deixar de 
cumpi:ir e:?se dever. 

-'\..:tt. 27. A acção contra qualquer desses crimes presct·e-
vcrá em o1to annos. · 

.Art. 28~ li'icam suspensos, durante 30 dias anteríores 
á qualquer eleição, us ef.!eitos do 1·ecurso .para exclusão d:J 
alist,a~ento, cujos autos te~ham sido, nesse prazo, devolvidos 
ao jUiz para a devidr) ex:e~;uçãu, .;alvo :;i 05 eleitores ex.clui<lo.s 
tiverem em sua inclusão deferida na qmn~na anterior aos GO 
dia;; quo vl'E:;;edel'em á eleição. , _ . 

Art. 29. Os recUl'os de nãu inc.(usão prefe1·eru aos xe
éursos · para exclusão e assim devem. ser julgados de pre-
l'encia áquelles; . 

Art. 30. O julgamento dJs recursos para. exclu;;ão serão 
:feiLos pela ordem chrcnologic.a de sua apresentaeão á junta, 

!..-<\rt. 31. O 3• dis:tricto eleitoral de ·:.\Hnas Geraes pa:;sará 
a ser o 2°, na ordem da numeração, dando seis Deputados, ~ 
:5e~ndo passará a ser o terceiro. . 

'Art. 32. O Govero;:y dentro de trinta uia::-., expedirá. novo 
regulamento em sHbst.ituiçã.o do que baixou com o decreto. 
u. 12.193, de 6 de setembro de 1916, consolidanê.o todas as 
disposi'}ão desta lei n. 3. 139, de 2 de agosto tio: mesmo 
anno, que nã:y foram revogadas. · 

Art. 3S. Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Cqmmissõe;:, 24 de dez!lmbro de 1920. - ~rado. 

Lopes. -José Al'L·es. -:- Rau.l.Sá. , 

O Sr. Presidente ...:.._ O projecto :vae á sancção, olfician
dq-se ao Senado sobre o oocorrido. 

O Sr, Costa Rego (pela ordem) - Requer e obtem dis
pensa de i.oipressão da: reâacção final do :projecto n. ô20 B, 
de i920, afim de ser iromediatamente votada. 

E' lida e, sem observavões, a.pprovada a seguinte 

.REDAGCÃO 

N. 629 B- 1920 

Redacção f í·nal do projecto n. zg B, de -1920, qu.e abre o cre .... 
.. d i to de 2:936$, para pagamento a Waldemar de A.veUQ.r. 
-A-ndrade ·e a Candido Vetutncio Pereira Pei:coto 

O Congresso Nacional resolye: 
Art. Lo Fjca o Presidente da Re{lublica _autorizado a 

ahru· pelo Minísterio da. Fazenda, o cr'edito. espeo1al de 2~, 
para' pagamento aos i... escrip_turar~~ do Tribunal ~ ~n~ 
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ba~harel \Valdemar de Avellar Andrade c Candido Venancío 
Pereira Peixoto,· de divida de oxer.cicios findos, jã relacionada: 
no !\linistcrio da F~zenda, por servicos- prestados; d .d toma<la 
de contas, fóra das borás de ~ipedientc. 

Art. 2.n Revogam-se as--disposiçõ'es em conLra1io. 
- Sala elas_ Conúnissõcs, 24- de dezembro de 192.0.- J,r!Jdo 

Lupc~;. - Cq,rtos G~.rcia. - José Alves. 

·O Sr.. Presidente - ''() projc{;to \'ae ao Senado. 
Acha- ::;u sobre a i'íiesa o ~eguiutc 

..z·· , 
: Requeiro urgencia -para a irúmed,iaLa appro.vaçáo da rc,

daccão final do vrojecto ilo Orçamento da -Receita Geral da 
Rcpubliea. · · 

Sala da::; sessõesr 26 de d~zcmbro ifc 1U20. - Autunio 
Ca1•los. 

· APPL'Ovado . 

- t·cquet• a vc~ O Sr. Mauricio de Lacerda ,(pela o.rdem) 
l'ifie~ão da vota~Jão. :,: 

Procedendo-se á. verifil;ação de. vol.aç.ão, rcconhec·c-sc le
rem votado a favor 110 S.rs: DcpuLados e côntra nenhwn; 
total, 110. · 

·· O Sr. Presidente .:.___ ú i·equcrimento de ur:;cu~ia foi' ap
prova~o. 

Vou submett.er á votos a redacção final do projct~lo nu
mero -'251 D, de 19'20 ( Orr;amento · da. Receita) . 

o Sr . Mauricio de Lacerda - Não a votação, lllatS á dis-
PUSSàO. 

O Sn.. Nrc.\.i.tOR NASC!Mt:NTO - H~\ di::cus~ão. porque apre
~entei um~ l!menda á redacoão. 

O Sn. PKESIDE...~·rc - Não ha C:(l~cnrla ã redacção formu
hda. por V. Ex. · 
· o SR. MÁuR,cro DE I .. ,ü;ERD,\ -Então; peço ·a v. Ex. o fa
"or de remetter o impre::;so cum a i·cdaccão para saber o qm~ 
vou votar. · 

·· Foi impres8o esta noite? ..__ 
o· SR; PRESIDENTE - A Mesa recebeu· ~.:ora, da Commis

são- de ]'inanç'as . 
' o -SR: .1\L<\.UfUCIO oc L,\CimD.\- Sr . Presidente,. havia .um 

_certo c9mpromisso tomado p~lo Sr. Re1ator da Rece&ta, qu~nl\) . 
~ emenda sobre inflammave1s; . •. 
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o s~. NIGA..~on :\;\:':JL:BlE:STO- E sobre aquella ceicberl"iD!a 
~menda mwrpm·ca. · · · 

. O Stt. l\IMJ~tcro DE T...'..t:J:nu,,- S'. Ex . . iii desappareceu u•J 
recmto, (;Omo Jaz de vc:r. t'BI LJuando. Ma:>. não 1"nz mal· hoje 
:'li.w.la. ti :;(i, am~nhã. 27; ·o or~:amcnto ainda va•.: no seriado· <J 
1t'nl d(.: voltar a Camara; os or•:arnentos da desp~za leem de 
''o!!.aL· lambem; _portanto, sej:un quaes I01·em as medidas ·de 
od10sa. prcvotetYCla, temos, dnntt·o do cxercic:o uo nosso mau
dulo. meios de ..:brigar a Camara a votar, sabendo o que vota. 

Quau~o ú. minha atitudn, sobre ~ maneira· pela qual esl.ou 
wHaboramlo no;; orçamentos, preciso explkal-a. 

. E' pot·quc desejo .tlUC a «mor:bida vaiíJadc», qué a palana 
rw-grundcnse. descobriu no honrado PresJdo:.ll tc da Rcpublir.:a. 
tendo ~ido· satisft!Ha r: dc::;a;;.gravada. na YOla.<;ão de llonLem, •J 

::ir. P1•esidento · c~a R e publica desamarrou as grano:lc;; bancada,;, 
ás tJUaos repugnava a votaçU.o uo impo;fto, deixando que Q S•!
n:v.ln eollahore uus medida~ dt~ receila, rejeitando t •!'.se im
posto de tr-ansi~O. X o d.ia t'tn ((U(l cu li ver a C()t'Lt::r.a ue que Ct 
_t..:uugl't'8:;n, livre e republicanatnclltl~, que modifica o impo::il·> 
d~'! Lrausii;Q, e nilo u Pr·esith:nte da lt~;publica, que vem, autu
t•raLíca e tyranieameutc modificar o Ilti:SSo reg-ulameP-t(', ne~ih\ 
<lia. út!ÍX:\l'emos passar linemenle, em uma vertigem, ele mu
meuf n. t odas as medida::; outras que o Governo de$ejar. 

Eul1·i.JLanLu, •:mf]uanto essa amea•:a c:d::;lc e coull·a {I 

m;r~rr:.ieiu c a vii.la elo rr;;imen permanecer, c o Cn;.;:;re:.l·;u 
abdicar mx~• mães do Pre:=;idenle matcria Ui.o tldieada et'mo esfa 
ja taxa ~~ ctcaçàf) de imposto, para S. Ex. as alterar, n~; ·1'1:
~ttlnm_qnl.o perm:.tneut<', ntís csLarcmos resistindo, n:1o no Sr . 

. Pr~sidtlJitc. tia Hl~publica: mas a· um aiaqu~ de ioumrra qutJ 
('d;'l Lomauuo a óreeçúo política elo paiz. 

Não ,; po::;sivcl que votrmos n~ Camat'!L e~l.a medHa, ttUc 
•~ ::ienado a. armnrve, oara depoi:; não ~nl.' eXt!cuf:ada [Jt ; ~ei' 
ext~I.\Utatl<t t.lc a.ouQ diverso úa.quellP. pelo quur f(>i .,·of.àda, 
er)!\10 lHlre~:.ru :ransparcecr hontcm das ·paiavl'a" 1io agot'a 
z,:arJ/.:,• dQ Governo (porque fallou IlOliticameulc no us~umpto 
,. de-u a cpa!av~·o:~; sobre fínan~.:.a.::;) , não o· Sr. AnLonio Ca.rlos. 
ma~: t.' 81'. i\ll'Uo Franco; ~ nc:;sas t:ondiçõcs o St·. Pregident.c 
da nepublka. tevl' a sua vaidade sat.isfeiLa, a Ca~al'a :-rpprovo~ 
pur ~>O vulos eontra. :JJ, por mab uc :!j3, o 1mp_o:,:tn sobre 
t!'<IUSÍ t.o. õ.l r. 
. Mas a Camara approvou. tonforme dccltt•at;.ão de todos o:; 
kade-1:S, inclusive o leader do GoYeruo, no ;tssmupto, o Sr. 
1úcllo .. Franco, ói~enclo que clla ucvia ser a!)provaca pa:·a u~o 
!.'er cunipriJa. 8: é assim, Sr . Presidente. porqufl a questão 
clcllatida na Camnra não s~ lHl do transfortnal· no Senado pela 
Jivrl) cóllaborat}iio daquella Casü, modificando ? artigo de i~
p_o$.lo de. transito, para uma 1~ormula. intcrmcd1a, ~1cnoo: ~a~rr

. :rrcat.lora dos productorc::; nacwnaes (~ d~ pr•!d.uc•J!lo brasJ~c.Ira, 
C'ffi logar dr._sc ~pprovat• essa formuta mqmsltOL'ltll de diZu~o 
-df.' Cesar pat'a Ct\sar, em que se· outorga o ra\'Ol' pa.r'l qne nao 
a.(ija. applicada? 
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· . A questão foi- collocada no. terreno politroo pelli&S p.rop-ria.s 
Vartas, pela propria. attitude · do Sr. Presidente da Repu
blica; que exigiu. se foohasse à questão como · de confiança 
;p~ra o seu govemp, obrigando bancàd~, como a mineira; flu
:r:wnense e ~ernamb\lcana, em· l)()ntos de -ViSta C:)ntrarioS a 
essa· medida, a votar a mesma, como confiança política ao 
governo . As ba.n.cadas contrarias a semelhante medida. es
tavam. como· hontem. declarou o representante · do Rio Grande 
do Sul, em um ponto de vis_ta, exclusi~te, orçamentario 
de collaboraçãQ, divergindo, em materia de. detalhes. 

Foi, o Sr'. Presidente da' Republica, quem collocciu a 
questão no· terreno político, obrigando a outras bancadas, que 
divergiam tambem dessas- medióa.S~ a ·apoiar, pO!' disci?lina 
tPolitiea, se~elhante providencia. De sorte que, satisfeito 

. esse seu impulso dictatol'ial, lisongeado pela maior:ia. ·de hon
tem, S .. Ex. que vê, não só _da-parte <.los que compat~ram, 
mas d<lS prol):rios qu~. approvaram esta medida, uma. repulsa 
visível, in~onfundivel, á mesma. e que deve . ter Jjdo o ~
curso do Sr. Mello Franco, declarando que só se ~.ubmetteu, -
mesmq no .terreno da confiança !POlítica, a apoiar semelhante 
medida mediante a pro~essa do Sr. Presidente da Republica 
de rião · a fazer executar: . · , · 

De maneira qtie, a não ser · quê S. Ex. tenha luxo de 
prepotencia ;pessoal em um dos ·assaltos da qalàade· mor
bida;), a que se -ref~riu o Sr. Soares dos · Santoe, não ~om-. 

· preliendo por que· a outra.· Casa do Congresso nio possa, em 
outros turnos da discussão, modificar essé _impo:;t.o, modi
ficar ou supprimil-o, sóbre.tudo, tendo em 'Y:ista que o Sr-.; 
Mello Fran-co hontem declarou · que, ar-recadado, t'oelá . fórma · 
que a graça e o fa-..:.()r -imperial .de S. :M: o Pr~1dente, :vão 
l.nst.aurar na nossa Tegislacão republieana, elle · não dá. ~para 
cobrir a estimativ~ prevista pelo honrado .R.8lato~ éa Receita. 
Quer dizer; pór ta.nto, que esse imposto, depois da approvacão 
da · emenda .Fro~tin, ainda · que essa emenda. Frolrtin appro
vada~não ·dispensass_e semelhwte imposto, chegariamos á con-

. clusão logica, de que o iinpostp, ;por sua estimativ:l, não bas-
taria" para tefor~ar ·a receita, como quer o illustre Relator •. 

Ora, .si não é maiS, o imposto do Sr. .A.ntúllio Carlos, 
p1•oduzindo a. mesma es4ffia_tíva, si Vae ser outro impOsto, 

· não deenetª-do pelo Congresso, mas deliber_ado peil) Sr.. Pre
sidente da Rep-ublica, por que não deiXar ao Collo"Tesso a li
berdade do movimento d:e, collaborando cem o . Sr • . Presidente 
da RePuhlica, modificar esse ar.tigo do . or~amento, já. que 
s. Ex. se submette a modificar a estimativa feita pelo hon
radp Sr. Rela,tor da. Receita ? Só por luxo, manifestação do 
poder pessoal ? . · · · . 

Ahi . está, port~to, Sr • . Presidente, claramente colloeaàa 
a questão : a IIli:nba resíst.el\cia creando e6Sa apparencia ~o 
crise oreamentaria. . · . 

y .. Ex. sabe, que nem mesmo c9m o Regimento ~tá 
~GQO•,_ 4~ q~e .se acha V •. E%.; m$.i®, p_Q<l.~ .exi~ ·!IÜfol 
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dis~utamos, um· por um, os sete orcamento-> da nespe:za que 
n~o :_viel'\im, e os enc.amí_nhemos, mesmo pa~saD\:1·• a celebre 
rned1da · que está no Regrmento, de se ·· votar ~lob;J!m ente as 
emendás:côm parecer lavoravel e globalme11te-as de parecer 
cootrarip. V. Ex. sabe, que tudo isso não evita , ,rotelação .. 
·Hoje é-~~26, ba, portanto, quatro ' dias para. o en.:errament.o 

' do ,Congresso, com oito sess<ks que úm só Depul a do poderá. 
fazer, salvo si medidas de viole.n.cia pleiteadas perar.te a Mesa, 

.. o. que fi'ca á consoic~cia. di~ V_ Ex ., vibt'arrm um golpe de 
·· força : para impedir que . a resistencia dos Deputados favo

relia á collaboração do Senado, em uma med:da qub a propria. 
C.amara inteira condemnou, declarando ctue a ap.~· rovava só
mente por disciplina politica; mtdida essa que v:rá imp~dir 
que o Senado collabore nessa q~e;,tão e fi.que ·•ecret.a<io o 
imposto que o Sr. Presidente promette, com um «Deus o 
favo~eC~, melhorar na regulamentação, imilOSLO esse que, 
incid-indo sobre a producção nacional, no mom~>nto em quo 
esta . Hre pe<ie apoio, protecoão, amparo, soccori'o, ajuda e 
alimento, .e que contribuirá, como nenhum ou~ro, dos até 
agora. arrecadados, para arruinar e dizimar as forç:'-3 da pro
ducção nacional. 

·Ainda mais: imposto condemnado _corno incon.;titucional, 
contra a inconstitucionalidade do qual s6 ~f! levantou a p~ 
lavra financeira do Sr. Antonio Carlos, que a~~ agora, ao 
que me consta, não foi considerado public\sta. 

Em. segundo Jogar, o imposto, que já é arrecadado em 
uma .de. su~ cedulas pelos Estados, e que si for c-onsiderado 
constitucional pela União, privará esses proprios l!:stadoc;. de 
uma receita certa. Privando os Estados dessa r"ceita p:.tra 
refol'Çar a .receita da União, contrariará de frt'.nie o pro
gramma doa Constituinte, que foi dar aos E.;tadv~ uma re
ceita intangível para q'ue. nunca pudessem ficar Jebaixo dos 
tentac.ulos da União, supp!!imindo autonomias loc:~.t'~. e esta
belecendo-o unitarismo, de facto, o centralismo e o nníonismo . 
Trata_:ge,. emfim, . de imposto, Sr. Presidente, que o proprio 
Relator declara que está errado desde · a sua redaet;ão, porque 
é taxa e não imposto, imposto que o proprio f!P-fensor- do 
Governo, ooficioso OiU official; já declarava · que t'fi póde ser 
executado si o Governo considerar . como t~,,_a, e não romo 
imposto, isto é, coroid.erar que a lei nada vale, que o que 
vale é o q·ue elle deseja. Si o Congresso decretoP uin im
posto d.e víacão, não se póde arrecadar uma taxa de via:.;ão. 
E' claro. · 

. Nestas condições. a situação que se · quer crc-ar já não 
é mais de inconstitucionalidade tlu~orica, mas de ;llegalir:Jade 
de facto, na arrecadação de3se imposto; .portanto. os amigos· 
do Governo cream ao Governo um estado de ~(>USas muito 
mais grave do que os que lhe resistem neste mom~·nto. doante 
dos orçamentos: ·determinam que o Governo, munido dessa 
taxa, ou desse i·mposto, quando for arrecadar en'~')ntra re;,-is
tenoia, primeiro, na inconstitucionalidade, mas j(lr!mida esta 
na sua ·ilJegalidade, porque o Congresso teria. decrGtado de um 

0.-V•t: -z:v. $t 
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i:ei~i~ e. o Go.verno praticado doe; outro. Nestas cc,n.di{;Õe~. o 
:p:resente que. a maioFia kontem suffragista -da medidà pedida 
pel:G Exe0uttvo dá. ao Gover-no é o verdadeiro eavallo. de 'l'ro.ya. . . . . 

· 'Aov.OO.ito. que a. nossa resislen:oia ainda favoreca um en
t~wep.to. inteUig.en~e e patr~otico- entre os grnró~ _que se 
separaFam nes-ta -easa, eB.tre esta e o Senado, ent:ce ambas, e-
o.~. Pir8Sidente da Republica, para que colloquc a~ questões 
~omo. d-evem ser collocadas, no . seu . legitimo wrreno, fóra 
oos- meli-ndres- · pessoaes, déiltro dos interesses. da l>atria, .dos 
mt.eresses. d~ Thesou-ro, que todos nós' estamo~ aqui pàra z.elar, 
.Para sel'vir -e defendei, tanto quanto aquelles qu~ <!izem qile 
6s estamos. cootra~:ianoo e arruinando; (Muito. bem; muito 
bem.} _ . . 

-v~m á Mesa as seg:uíntes emendas á red~ccão final do 
- JW0ject0- n. 25:!: D, (}e; 192Qi: 

- SUbs.titu~-se o art. 3."' ·rpa~. 25) pelü. dispositivo. expressa 
do. avt. 1°; n. 54, da. lú R. 3.6U~ ~e 31 d~ dezembro de 19.18. 

%J,lª' c!?.~ ses!!!iJ.~s, ~6 de - d.ezem,b~Q de 1920. - Nic'l.'(l.0r 
.rasetm&rrro; · · · · -

M ~h. ~:1 :. accr.e~31!tte-~~ o ~onieu~::P. 
Sa:a das. sessões,- 2()- de. dezem.bFO- de 1920.. - l\''ic<mot' 

Nasc~iMt-o. · -

Q- ª'~ N~ Na.s,ci:r;n~ f\) Gpm ordem):"'"=""' sr.:_ Pre
~n~ª·· "C-. ~-- dee~~I:~U. ao en:i,ineate Deputado. pelo Estaria 
$ !H9 Ql:W· ~. r~~ ~i\lal ~ão ti:Qha discussão .. Peco· lic-ença 
MTll. tecm·~· ~ V: •. Ex., a despe~to de não conhec.er O? Regi
:m_e~~-:~t; ád~ags .. SQ, ~ art ~~-diz. ·o s_eguinte: «A 11ed.acoão 
~~ s:6, s~r~ ~eita. á àiscu,ssã;o qu;mdo emendada».. 

~ª'- eu x:em~tti: a. V. Ex., SF. P-resT4ente, em tempo util, 
~~· sol;wé ª· ~ed:a~ii.o d.a Reeeita. I..ogo, ~- redacção da 
~ij-9. t>_S_~á.- ~enºad_a, e. est~:n.dQ: emendada. não. pód~ deixar 
(bj ~· õ;i~eus~. -.. . . 

~. ~L 28&- é ~P.~~l!'l,.:. peco a. V . Ex:. que o. v~rif!que. 

o- SR. PRESIDENTE - v·. Ex. está. usando da pala~a. uti
n:&ando-::.~ê do'i ciâéo minutos érú~ ·o· Re8únento cQ"ncede, para 

· n:Ue Q-e~~quer D~Jiutliãó.- encam~e. à vo_t!lcii.o, . ou !ev,ànte 
<Iues~o ·ae 'õi-dem-:- - ---- - ·- · · · · · · 

· Q ~. NmAl)IOP. NA~c~~-· --:- N~Q se oori:rpreb~nderia 
~ ~gi.lll~ri:to- es_ta~~e .. sse. que. a. redaÇ.Cão final s_ó, seria 

. -·~ ,. tAda ~- d~nu~ qllando. emendada. si não permitis-
5\e. emon.G.as. á mesma. redacção fina.~. Ora, á redaCQão·._ que 
-v;. ~x:: ~nmln~1ou eu apre8e!llt.ei, em- tempo opportuno, 
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em~nda, e para conh~cimento pleno da Camara, envio agora 
esta, ·que f>CÇO a. V.. Ex. ·mandar buscar por um continuo. 
. Reallza-se, .. ·assim, a hypothes~ do Rr.gimento: a redacção 
está emendada e· s1 (!Stá emendada é passHel de discu~;são. 
O mais será um golpe de força violeJ;ltissimo, evidente e in
dubitawl, golpeando ·te frente o Regimento que V. Ex. mesmo 
p~olatou. 

O SR. MM:rucro DE LACEP.DA :.- E não póde se justificar, 
dizendo que as emeagas não foram remettidas em tempo op
portuuo, porquanto, quand.o se ann11nciou a liscussão, eu 
avisei que tinhá. emend:ls. 

O Sn. NICANOR NAf:'CIMENTO - Appel1o para o testemunho 
da Camara: estou onerecendo emenda e V. Ex., Sr. Pre~i
dente, não me póde recusar a palavra sem praticar uma vio
Iencia inominavel, cont.ra a qual eu protesto em nom.e da di
gnidade d2. Camara. (Muito bem; muito bem.} 

.. O Sr. Presidente - O Sr . .Antonio Carlos, na sessão de 
hoje, requereu Ul";:!encia para a votação éa redac~ão final da 
Receita. A redacção estava sobre a. :mesa. A Camara votou a 
urgeneia para a redaocão final. . . · -- · · 

0 .SR. NrC.-\::-íOR NASCIMENTO -Não podia. fazel-0, é con-
tra o Regiménto. · . . 

O SR. PREEIDEN'IE - Perdão. Estou expondo á Camara 
com toda a verdade e lealdade o que se passou; appello para 
todos os Srs. Deputados presentes. A Camara votou a ur
genria para v<t! ação ímmediata da redacção final do or«;a
mento da Receíla e o Sr. Deputado Mauricio ce Laceroa, re
quereu verificàção da votação, a qual foi feita. 

A Camara, symbo!icameríte, por unanimidade de votos, 
determinou que se votando immediatamente a. redaccão. da 
Receita ... 

. 0 SR. NIC,i..NOR NASCIMENTO - Mas não podia sup-primir 
a diseussão. · . 

O SR. PnESlDENTE- A redaécão final não emencada, não 
.tem ciscussão. 

De acc~rdo eom o voto da Camara, a Mesa annunciou a 
votação da redacção final -da. Receita, e o Sr. Mauricio de 
Lacerda, pediu a palavra para encnminhar a votacão. 

O SR. MAurucro Dl!: L.r,.cERDA - Perdão. Para . of!erecer 
emendas. .1"' 

O S'R. P'RESIDENTT:- A 1\fesa não rec.chou nenhuma emen
da em nome de V. Ex. V. E~c estava r L~ p~ encaminhanjo 
a votação; e eu dissB bl'm alto, danco n palavra a V. Ex. 
~Para encaminhar a volacãO%>. 

Não penso. portant~ receber a emenda apresentada pelo 
Sr. Deputado Nicanor Nascimento... · 

O :~n. l\I.nmrc10 DE LACERDA - Ficam muito bem eues 
Be.U.iim~ .em v. Ex.. •• 
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O SR. PRl'SIDENTE - De accôrdo com- o Regimento. essa 
emenda não p&d€ ser aeeeita, por não. ter sido apr"'Eentada 
em tempo opportuno. Jii. a Camara estava se pronunciando 
sobre a votacão da rérlaccão final, quando ~~_,Ex. mand.@ a 
emenda. (Pausa.; . · . - . 

Vou -submetter- a vo~os a redacção final. 
Approvada a seguinte 

N. 251 D _::· i 920 . 
Redacção final do p1'0jecto n. 25-1, de -1920, ljUe o~a a Receita 

Geral da Repu.blica po.,.a o exercicio de· -1921 

O Cdngresso Na~ional decreta: 
Art. 1.0 A -receito ge"tal da Republica_ dos Estados Unidos 

do Brasil é orçada· em 90.707:785B, ouro e G14.200:180$, pa
pel, e a -destinada á applicação nsl-!ecial em 17.731 :7i5$, ouro, 
e 55. ~,53 :820$. papel, que serão realizadas com o prod:ucto do 
que for arrecadado dentro do exercício de 1921. sob os se
zuintes títulos: 

~.:!li •. 
. iu:<;EIT A ORD~NAIÚA 

[ . ~ 

I 
,.Rendas dos impostos 

I 

IMPORTAÇÃO, EN'I1lADA, SAlUDA E ESTADIA DE NAVIOS E 
ADDICIONAES 

. ~ L Direitos de· importà
cão para •COnsumo
DecretO n. 3.617; de 
!9:'de marco de 1900, 
e leis' ns. U44, de 

-30 de dezembro de 
i903; i.3i3, de 30 
de dezembro de 
1'904; i . 452, de ·ao 
<le dezembro de 
1 soo; 1. 61 G. de ao 
de dezembro de 
HJ06; i .837, de 31 
de dezembro de 
1907; 2.321, de 30 
<le dezembro de 
·1910; 2. 524. de 31 
de dezembro de 
-:1911; 2.1719, de 3i 

Papel 
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de dezembro de 
1912; 2.841, de 31 
de dezembro de 
1913; 2.919, de 31 
de dezembro d e 
i914; 3.070 A, de 31 
d'e. dezembro de 
1915; lei n. 3. 213, 
de 30 de dezembro 

· de i916; lei nu
mero 3.H6 de 31 
de dezembro de 
19f7; lei n. 3.644, 
de 31 de dezcmbr!) 
de 1918, e lei nu
mero 3.979, de 31 . 

Ouo J.>apel 

de . dezembro d e 
1919 .••.•... . . 95.000:00;$000 . 90.000:000$00B 

2. 2o/o, ou r o; .somente 
sobre os· ns. 93 e 
'95 (c e v a d a em 
grão), 96, 97, 98, 
100 e 101 da classe 
7• da tarifa (ce-
reaes} importados 
nas alfandegas dos 
.Estados, nos termos 
do art.' 1° da lei 
n. 1.452, de 30 
de dezembro de 1905 
-Lei n. 1.144, de 
30 de dezembro de 
1903, art. 1•, n. 9; 
lei n. L452, de 30 
de dez embro de 
1905, · art. t•, nu-
mero 2; art. 1°, nu- / 
mero 1, da lei nu-
mero f.313, de 3.T 
de dezembro de 
1904; n. 2 da. lei 
n. 1.616, de 30 de 
dezembro de · i 9'016, 
e lei n. 3.!iU, de 
31 de· dezembro de 
1918 • • .. . . • . • . i.ó'G0:00.0$000 

3. Expediente dos ge-
" neros livres de -di

reitos de consumo 
-Decreto n. 2.647, 
rle 19 de setembro 
de tüO, arts. 62i e 

·/ 
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62ô; lei n. 1 ,_507, 
<l.e 26 de setembro 

-.de 1867, . art. 34, 
n. 6; decreto nu- . 
mero 1. 750, de 20 
de outubro de 1869; 
lei n. 2.91~ de 31 
de outubro de 1879, 
art. 9", nJ 2; lei 
n. 3.01.8, de 5 de 
novembro de 1880; 
art. ·16; lei numero 
126 A, d.e 21 ·de no
vembro de 1892, ar
tigo i o; lei numero 
191 A, -de 30 de se
tembro de 1893, ar
tjgp f•; lei numero 

. 265, d~ 24 de de
zembro de 1894, ar:. 
tigo 1", n. 2; lei 
n. 428, de iO de 

dezembro de 1898, 
.e lei n. 640, de 14· 
d e novembro d e 
1899, art. i", n. 2 

4- Dito das capatazias -
Decretos ns; 2. 647, 
de i 9 de setembro 
de 1860; arts. 696 
~ 697.; 1-:750, 4e 20 
de outubro de 18:69, 
art. 1°, § 4•, .e 
5;321, de 30 de Ju-

- nho de 1873, artigo 
9•; lei n. 126 A,- de 
21 de novembro de : 
t892, ( art. 1"; lei 
n. 265 de 24 de 
dezembro de 1894, 
art. 1°; n. 3, e lei 
n. 3.070 A, de 31 
de dezembro de :1:9i5 

_ 5. Armazenagem - De
cretos ns. 5.474, 
de 25 de novembro 
de f872; 6 . 053; de 
13 de dezembro de 
1875, art. ~o; lei 
n . 2. 94.0, de 31 ·de 
outubro de 1879, 
art. 18, n. f .; de
creto n . 7 . 5531 de· 

\ 

Ouro 

65 :000$000 662 :.Q00$000 

.... • ......... • . soo:ooo$ooo 
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' ' SESSÃO EM 26 DE DEZEMBRO DE 1920 801 

Ouro P~:pel 

26 de novembro de 
1879; lei ri. 3.271, 
de 28 de setembro 
de 1885; art. 'f•, 
§ 4~, n. 3; decreto 
n. 9.559, de 20 de 
fevereiro de 18&6; 
decreto n. 191, de 
3'0 . de . janeiro de 
1890; lei, n. 126 A, 
de 21 de novembro 
de 1892, art. 1"; lei 
n. 265, de 2i de 
dezembro· de 18'94, 
art. :1",- n. 4; l.eí 
.n. 2.035, de .29 de 
dezembro de 1:9'08; 
art. 1", n. 5, da lei 
n ·. 2~210, de 28 de 
dezembro de 1909; 
art. i", n. 5, .da lei 
n. 2.321, de 30 de 
dezembro de 1910; 
art. 1", n. 5, \la lei 
n. 2. 719, de ~1 .de 
dezembro de 1912, 
e art. 1•, n. 5, da 
lei n. 2.841, de 31 de 

7oo:ooo$oD~ dezembro de 1913. .. ....... ; .... ... 
6. Ta-x:a de estatística -

Lei n. 489, de 15 
de dezembro de 
W917, art. 1•, n. 5; 
decretei n. :3.547, 
de s de janeiro de 
1900, e lei n. 3. 979, 
de 31 de dezembro 

55Ó:OOO~OOO de 1919 .. . . .. . . .. ... ...... . ... . 
í ·. tmposto de pharócs-

Décreto n. 6. 053, 
de 13 de dezembro 
<le 1875, art . 2•; lei 
n. 2.940, de 31 de 

· outubro de 1879, 
art . 1.8, n., _2, p,a-
ragrapho 2•: de-
ereto n. 7 .S54, de _,., 

26 de novembro de 
.... 

1.879; lei n. 489. de 
15 de dezembrO de 
1897, art. 1"; lei . n. 2.035, de 29 <le . . 
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'8.08 
' j 

I 
dezembro de iOOIS·: 
art. 1°. n. 7. da lel 
n. 2.210; de 28 de 
dezembro de 1909; 
art. 1". n. 7. da lêi 
n. 2.321, de 30 de 
dezembro de i907, 

· e art. 1°,· n. 7. da. 
lei. 2.719, de 31 de 
dezembro de 1912 .. 

~· Dito de docas :- Leis 
. :.. ns. 2. 792, de 20 de. 

"" outubro ·de .. 1877, 
. art . . 11, § 5°, .. e 

2. 9-40, de 31 de ou- · 
tubro de 1879, ar-

. tign f S. n: 2: de- . 
' ereto n. 7. 554, de· 

26 de novembro de 
1879; lei n .·. 3.0f8, 
·de · 5 de novembro 
de 1880. art. 5°, e 
lei n. 4'89, de i5 de · 
dezem.bro de 1897, 
art . 1 °, n . 7 ... 

9. 10 % sobre .o expe
diente dos generos 
livres de direitos 
de ·consumo - . Lei 
n. 25, de 30 de ·de_,.. 
zembro de '18!ti, 
art. 1°, n. 8; lei 
n. 265, de 24 de_ 
dezembro_ 'iie if:!94, · 
art. i"; lei n. 489, 
de 15 de dezembro . 
de 189'7, ar"t: 1~, 
n. 8; lei n . . 7U, de 

. 26 de dezembro de. 
·1900. art. 1°, n. 8; 
lei n. 953. de 29 de 
dezembro de 1. 9<12~ . 
art. 1°, n. 7, e lei 
n. 3.979, de 31 de 

' dezembro . de 1919: 

II 
IMPOSTO DE CONSUMO 

Hl.· Taxa sobre fumo -
Decreto n . 5. 890, 
de iO de fevereiro 

200:000500Ó 

-15:<JQ0$000 

-· 65:000$00() 68:000$000 

'· ' 
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12. 

S~~ÃO E~{ 2G D~ DEZE~1BRO DE 19t0 8~ 

Olll'O l?apel 

de 1906; lei nu
mero 2.919,de 31 de 
dezembro de 19'14; 
lei n. 3.0i0 A, de 
31 de dezembro de 
1915; lei n. 3.213, 
de 30 de dezembro 
de 1916, e lei nu
mero 3. 979, de 31 
de dezembro de 1919, 
com a seguinte al
teração: Charutos: 
de producção na
cional, per unidade, 
15 réis, não · exce
dendo de i<l•O$ o 
milheiro, e 30 réis 
por unidade nos de 
maior preço . Cha 
rutos de producção 
estrang.eira. p o r 
unidade, 20.() réis.. . ...••. ~ ..•.• 

Dita sobre bebidas -
Decreto n. 5.890, 
de 10 de fevereiro 
de - 1906; art. 1~ 
·n. 11, da lei nu
mero 2.321, de 30 
de dezembro de -
1910; art. 41 ' da· 

' lei n . 2 . 719, de 3i 
de dezem bro d e r · 
1912; art. 45 da 
lei n. 2)M1, de 31 
de dezembro d e 
:1913; lei n. 2.919, 

- de 3i .de dezembro 
.de 1914; lei nume
ro 3.070 A. de 31 
de dezembro de 
1915: lei n . 3 .213. 
de 30 dé dezembro 
de 1916; e lei nu
mero 3.979, de St de 
dezembro de i9t9 . .. ........... . 

Dita sobre pho!>pbo
ros - DecretD' nu
mero 5.890. de 10 de 

. fevereiro de i 916; 
lei n. 3.0í 0 A, de 
at de dezembro de 
J.gt5, e lei. n. 3.213, 

.32. 000:000$000 

i~. 500 :000$000" 
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8i() 

13. 
' 

14. 

de 30 de d~zembro 
d(;l 1916 ........ . 

Dita . sobre sal -De-
creto n. 5.890, de 
10 de fevereiro de 
190:6; art. i •, n. 13, 
da lei n. 2.3.21, de 
30 de dezembro de 
1910; art. 41 da lei 
n. 2. 719', de 31 de 
dezembro de 1912; 
art. 46 da lei nu
mero 2. 84.,1, de 31 
de dezembro de 
1913; lei n. 2. 919, 
de 31 de dezembro 
de 1914; lei nu
mero 3. 070 A, de 
31 de deze::nbro de 
1915; lei n. 3.213, 
de 30 de dezemhro 
de 19ft>, e lei nu
mero 3. 979, de 31 
de dezembro d€ 
1919,. art. 49 . . :. 

Dita sobre calçado -
Decreto n. 5. 890, · 
de 10 de fevereiro 
de ·teo6·; lei nu
mero 2. 919. de 31 
cie dezembro <ie 
de 1914; lei nuq~ero 
3.070 A. de 31 de 
de dezembro de 
1915, e lei n. 3.213, 
de 3'0' de dezembro 
de 1916 ........ . 

15. Dita sobre pérfuma
rias - Decreto nu
mero 5.890, de 10 de 
fevereiro de 1-9'016; 
lei n. 2.8-id, de 31 
de dezembro de 
t91S; lei n. 2.919, 
tle Si de dezembro 
de _i!H4; lei .numero 
3.070 .A. de 31 de 
-dezembro de 1915; 
lei n. 3.213, de 30 
de dezembro de 
1916, e.lei :0.· 3.979. 

Qmo Papel 

• ~ p ........ ~ .. - ;. ;. • 1.7 :ooo :ooo$ooo 

(L 500 :000$0f}O 

~;' 

..... . .. ~ " ....... "' ... .. _4. 400:000$000 
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de 31 de .dezembro 
Ouro Papel 

de 1919 ....... ·.. .. .. . . . . . . . .. . 3.400:000$000' 
16. Dita sobre especiali

dades pharmaceu
ticas. Sello sanita
rio, para os fins da 

. Saude P u b l i c a, 
mantidas as actuaes 
ta:'\as de consumo 
e revogadas, quan
to ás taxas que so
bre taes especiali
dades creou, as dis
posições dessa lei. 
Decreto n ti m e r o 
5 :9-90, de 1 O de 
fevereiro de 1906; 
lei n4 2.841, de 31 
de dezembro ae 
1913; lei n . 2.919, 
de 31 de dezembro 
de 1914, e , l"ei nu-
m e r o 3.070 A, 
de · 31 de dezembro 
<le 191.5 . . . . . . . . . . . ..... . .. o • • 

02 .400 :ooos:ooo 
:17. Dita sobre · conservas 

- Decreto n. 5. 890, 
àe to de fevereiro 
de 1.906; lei nu .. 

o m ero 2. 919. de 31 
o 'd ê · dezembro dt! 

1914; lei n. 3.070 A, 
de 31 de dezembro 
de 1915, e lei nu
mero 3.213. de 10 

, · de dezembro de 
1.916 . . • . .. . . . . .. ........ ~... 4.000:Ó00$0ú0 

18. Dita sobre vinagre -
Decreto n. 5.890, 
de !o de fevereiro 
de 1906; e leis nu
meros 2. 719, de 31 
de dezembr o de 
1912; ~.841, de 31 
de dezembro d e 

· 1913; 2.~19, de 31 
de dezembro de 
:1 914. e 3.070 A, de 

•31 de 'dezembro de 
1915 . . .. ....... ...... ; .. ,;.. . 500:000$000 

. Di ta sobre velas -
Decreto n. 5 .:890? 



C~ ara dos Oepltados • lm(l'"esso em 29.11l512015 10:39 . Página 41 de 86 

·.· . , 

8:12 

0Ul'O 

dé 10 de :fevereiro 
-de 1906; lei nu
mero, 2. 9f_9, de 31 o 

de .dezembro de 
1 !J<H, e lei numero 
30070 A, de 31 de 
dezembro de 1.915. . . . •• •••••.•..• 

20. Dita sobre bengalas 
- Decreto no 5.890, . 
de 10 de fevereiro 
de 190ii, e lei nu- · 
mero 3. 070 A, de 
31 ·de dezembro de 
1915 • • • ·: • • • • • • . • • o o o • •• ~ . o o. o 

2i.. D~t.a sobre tecidos -
Decreto n . 5 J~90, 
de 10 de fevereiro 
de i906; leis nu- . · · 
meros 2.841, de 3i 

o... de dez·embro de 
i913; 2.919, de 3i 
dé dez·embr.o .de 
:1914, lei n. 3o0i0 A.· 
de . ·31, de dezembrD 
de 11!'15, ·lei n. 3o2i3, 
de 30

0 
de dezembro 

de 1916, e lei nu
mero- 3. 979, ·de 31 · 
de dezembro de 
f.9t9' - •.•. o .. • • • . .. o • . • . . .... . .. . 

22 . Dita sobre ar tefactos 
' o de tecidos - Lei · 

n. 2.919; de 3tode 
dezembro de i914, 

·' lei n o 3 o0i0 A; de 
31 de dezembro de 
19i5, e lei n. 3.979~ o 

de 3i de dezemhTo 
de f919 .... ~ - . •. •.•. . • • ••. .• • 

23 . Dita .sobre vinhos es
trangeiros - De
creto n. 5. 890, de 

· to àe fevereiro de 
1906; lei n. 2.91.1'!, 
de 31 de de?.embro 
de 1914, . 1éi nu
mero 3. <no A. de. 
St de dezembro 
<le 1915. e lei nu- . 
mero 3.979. de 3t 
de dezem bro d e 
:i!ii9 . . . .... J ~ . . . .. ...... ... ... ; 

Papel 

5100:000$000 

'40 :000$00{) 

33.500:000$000 

. 4~ 000 :000$000 
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24. Diia sobre papel de 
forrar casas - Lei 
n. 2.919, de 31 de 
dézembro de 1914, 
lei o. 3.070 A, de 
31 de dezembro de 
1915 e lei n. 3.213, 
de 30 de dezembro 
-de 19H> •• •• ••.. 

~5 . Dita sobre cartas de 
j o g a r __...;. Decreto 
n. 5:890, de 10 de 
1'evereiro de 1906, e 
lei n. 3.070 .• .&,.., de 
31 de dezembro de 
1915 . ......... .. . 

26. Dita sobre chepéos 
Decreto o. 5. 890, 
de 10 de fevereiro 
d e 190:6; leis nu
meros 2.719, de 31 
de dezembro de 
1912; 2.841, de 31 
de ·dezembro · de 
1913; 2.919, de 31 
de -dezembro · de 
·1914; n. 3.070 A, 
de 31 de dezembro 
-de f915 e l'lu
mero 3. 21·3, de 30 
d e dezembro de 
1916 ...... ••· •. 

27. Dita sobre discos para 
.gramophones -Lei 
n~ 2:9<19, de 31 de 
dezembro de i 914, 
e lei n. 3.070 A, 
de 31 de dezembro 

, de 1915 ...... .. 
28. Dita sobre toucas e 

vidros - L e i nu
mero 2.919, de 31 
d e dezembro d e 
1914, e lei nume
ro 3.070 A, de 3i 
de dezembro dé 
1915 ........ .. 

29. Dita sobr e ferragens 
- Lei n. 3.070 A, 
de 31 de dezembf.o 
àe 191.5 

Ou.ro 

.... ~ ..... ..... . 

-· 

•.•:-. •-· ••.• .. •.• ......... . 

l?apcl 

50:000$000 

600:000$000 

3. 700:000$000 

50:Q00$000 

600:000$000 

600:000$000 
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ANNA.ES DA CAMARA 

30. Dita .sobre café tor
rado ou moido 

·Lei n. · 3.213, de 
30 de dezembro de 
1916 .. .... ... . 

31. Dita sobre manteiga 
-Lei n. 3.213, de 
30 de dezembro ··d.e 
1:916 .. .. .. .. . ~ 

32. Dita · spbre o assucar 
refinado -Lei nu-:
mero 3. 9'i9. de 31 
de dezembro de 

. 1919 .... · ...... 
33. Dita sobre obras . de 

· ourives'-- Lei nu
mero 3. 979, de 31 
de dezembro de 
1919 : • .• . ; .. . .. 

34. Ditas s o b r e obras 
. para adorno - Lei 
n. 3 .979, de 3i de 
dezembro de 1919. 

35. Dita sobre moveis ·
Lei n. 3;979, de. 
31 de dezembro de 
1919 ......... . 

3·6-. Dita sobre armas de · 
fogo- Lei n. 3.979, 
de 3.i de dezerribro 
de 1919 .. .. · .... 

. 37. Dita · sobre lampada,s 
electricas _.:: L e i 
n. 3.979, de 31 de 
dezelnbro de 1919. 

m 
IMPOSTO SOBRE CIR-
. ' COLAÇÃO . 

· 38. SeBo-Elevado a 
1 o/c sobre o valor 
do sello das trans
fei·encias das apo
lices e das acções, · · 
obrigações, deben-
t· u r e s · e quotas 
das sociedades. ano
nymas, em com
mandita por acç~es 
~Por quo.tu de l:e&-

Ouro 

. ~ ... ............. ' .. 

. ..... ... .. . · .... 

. . .. . ...... .. . . . . . 

..... 

Papel 

i . 800 :000$000 

600:000$000 

~.000:000$000 

1. 200 :000$()10() 

·4.00 :01(}0$000 

'800 : 000$000 

300:000$000 

400 : 000$()100 
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39. 

40. 

SES~ÃO E~ Zô DE DEZE~1BRO DE !920 Stli 

ponsabilidade l i -
mitada, sendo o 
valor das primei
ras a cotaçãn nf
ficial e m Bolsas 
e das d u a s ulli
m a s o valor no
m i n a 1 - Decre
to n. 3.564. de 22 
-de janeiro de I 900; 
leis ns. 813, de 23 
de dezembro dr. 
1901; 953, de 9 de 
dezembro de 1 9'0\2: 
1.144 de so de 
dezembro de 1903: 
2 ;s.u, de 31 de de
zembro de 1913: 
2 . 91 9. de 31 dé 
dezembro de 1914, 
n. 3.213, de 30 
de dezembro de · 
19'10, ns. 3.966, 
(]e 25 de dezembro 
de 1919. e 3. 979. 
de 31 de dezembro 
de 1919, art. 27 ... 

Transporte - Decre
to n. 7 .897. de 10 
de março -de 1910. 
lei n. 2.-919. de 31 
de dezembro de 
1914. lei n. 3.213, 
de 30 de dezembro 
de 191-6. e lei nu-
mero 3 ~ 979, de 3f 
àe dezembro de 

OurD Pa-pel 

50:000$000 69.000:000$0UO 

191 g • • . . • . • . - • - .. - .•.....•... -11.000:000$000 
Ta.·m de viacão, re

c a b i n d o sobre 
mercadorias trans
portadas em e s
t r a d a s de ferro, 
vias fluviaes e ca
botagem e desti
nada á constru
o ç ã o e ao custeio 
de e s t r a d a s de 
ferro e aos servi
ços de cabotagem 
e v i a c ã o fluvial: 
$020J até iO k.ilo-
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8i6 ANNAES DA . CAMARA 

grammas, . e sobre 
·O que exceder a 
ésse peso. $01 O : por 
10 kilogrammas ou 
fraccão . .......;.. As mer
cadorias d e q u e 
cogit:a.m o art. 90, 

· § 2•, do decreto 
n. 1.0.204; .de 30 de 
abril. dê. 1913, ei:n 
vigor pelo decreto 
n. i0.286, de 23 de 
junho de 1913, te-

. r ã o, nas referidas 
t~as, em todas as 
estradas. de ferro e 
viação marit ima e 

. "!Iuvi'al. o a b a t i
manto de 80 ~ • •.• .. 

IMPOSTO ·SOBRE A 
RENDA 

4i. Dividendos e ·quaes-
. quer outros produ:-- . 

ct:os de acções (in-
. clusive .as impor-
tancias rétiradas 

• ·do . fundo lle reser
va ou de o'u t r o 
qualquex, para se
rem, á conta de 
qu'alquer verba do 
bal'anço, . o u' ·s o 1)· . 
qualquer titulo, en!. 

· .tregués aos· accio
nistas; ou para pa

.. gamento de entra-' 
· :da de acções novas 

ou ·velhas), de· com-
. panhias ou socie

dades anonymas e . 
commanditas · p o r 
acO{)es; e sobre ju-
ros de obrigacões ·e 
d e dcbentures d e 
companhias ou so
ciedades anf)nymas 
e commandit.as pqr · · 

' OUrO 

/ 
' . 

.. ... ..... . .. ;. .. 
. i' 

/, 

..... 

·~- ·. 

l'a;pól 

2p.000:000$000 
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ftC(;Ó€5 ~ ~obre o) 

lucro liquido das 
;; o c i e d a d e s por· 
quotas de respon-

Eabilidacte limita
d a, tenham t a e ;; 
companhias, s o -
ciedades e ~om
ma.nditas sua .sed~ 
no pai-z. cu no ~:-
f rangcira; sobre '-' 
1ucr n liquido dl::; 
casas banc:;.rias c 

: das ca3as ([e Pl'.!
nhnre:;: sobre bo
nifica::;õe;; ou gra~ 
Lificacõc-s 3o~ di'
.1·ecto:res. nresió.cn

. í.es de éorimanhia:;. 
•;mprc;:as ou s0cic-: 
rladc,; anonyma;; -
:.J t (i 12. [i % : d (' 
m a i s de 1:?, · 6 % 
~obre o que ac
r:resr.er ~ Lei nu
mero :t:26 A. de :2 t 
ri c novembro d r. 
i89'Z; lei n. 265. 
de ~~ de r.lezemb,-;.:> 
•íe 189;!; dec.retn 
n ., 55') de '>-> d·· 
JuU;o- <l~· ·!sni( t"ci 
;1 . 4SG. de Li •k 
l[·~zr..mbro de 1SG7; 
) !li !L ~ -8-H. d•! Sl. 
{] e d c z ;:: m i :i r o d e 
1::1:3. lei n. 1.919, 
de 3 i de de7.~.rnbrl • 
rlt;) I!Jl-1. le i nu
t :'JCrtJ 3. Gtj5. de 3i 
de >:I Q7. e mb r o rJ r: 
1!J-!3. (; l ei n. a.!J79. 
rJe a t r\ r: dczemhr'' 
d e HllQ ....... . 

112 , Õ 'j:, ~Obl'P I;S Jlll'fl .~ 
d fJ; -('.]:editos' ·o \.1 
r;mpr.~i-'1 i mos ~ :-t. -
1·:mtídr.1S Tlli!' lFpO
tilecu;:, PXcrplo ni> 
rjlll~ l'CCUI!Í!'eltl ;;n
h ,. 11 pr·ccJ ios ag-ri
eola::s ·~ o;; qu•! re-

c.--Yol. x v. 
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c a ·h i r e m sobre 
quaesquer contra
c to s celebrados 
com bancos de cre.,· 
dito real, embora 
realizem o p e r a -
{!ões bancarias de 
outra natureza - . 
Lei n. 3.213, de· 
30 de dezembro de 
191-6, c lei nu
mero 3.644, de 31 
1918 . . . • . . •: 

:.{-3. 2 % sore premies 
de seguros maríti
mos e terrestres e 
fi % sobre premias 
de seguros de vida, 
pensões pcculios, 
etc. - Leis nume
ras 2.91.9, de Si de 
dezembro de 19~4, 
e 3.070 A, de 31 de 
d ezembro de 19-15. 

~-i. 1 O o/o sobre lucros 
fortuitos, valores 
sorteados, valores 
distribuidcs, em 
sorteios, por. 
clubs de mercado- 
rias, premias con
cedidos em sorteio, 
mediante p a g a -
mento em presta
oões, por associa
ções constructoras. 

Leis ns. 2.919, 
de Si de dezembrQ 
de HHlt. 3 . o:70 A, 
de 31 de dezembro 
de 1915, n. 3.2!3, 
de 30 de dezembro 
de 1916; n . 3.6-í-i, 
ele 31 de dezembro 
de 1918. e n. 3. \!79, 
uc 31 de dezembro 
de 1910 ..•••. . : 

~J. r ... ucro liquide da in.
dusl.ria fabril, não 
comprehendida em 
o n. ·H - até 
.1,90 _;000}, 3 % ; d~ 

Ouro 

i..•-•. ' :• • • f '<I , I e_"• ' ... • •• 1. 500·:000$000 

' ._ t I · . ' • I • C. • • ~ I . :!.. 100:000$000 

~50 : 000~000 
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ma í s de iOO ate 
300: 00:08, /l o/o so
bre o quo accrcs
cer; de mais de 
300 até 50:0 : 000&;, 
5 % sobre o que 

uccrescer: de n w b 
500:000$, -a t u x a 
sobre o excedenLu 
será. de 7 o/o - Lei 
n _ 3 _ 97-9, de 31 do 
dezembro de 1l) 19. 

46. L ucros liquidas do 
commercio verifi
cados em balan~,o, 
não comprehendi
dos no n. 41 -
até 100:'Ü'OO$, 3 %; 
de mui s de 100 
até 300:000$, 4 %. 
sobre o que ac
crescer; de mais de 
300 :'0•00$, até réis 
500 :OüO$, 5 % so
bre o que accres
ccr; de mais de 
50(}: 000$, a taxa 
sobre o exc~dentc 
será de 7 % .... . 

ll'f. •Imposto s o b r e as 
operações a Lermo, 
s e n d o a melado 
pa:o.t pelo compra
dor c a ouLm mctn
dc pelo vendedor, a 
saber: 100 réis fiO I' 

~·acca de café; 1 O 
rl5 is por kilo ele al
;;od::io; li O r·r}i;; pot• 
sacca do nssucur, .• 

. 4.8 . 2 % 5obrc :u quun
lias em C)TO no jo
go pcrm iltido em 
cslancins balnca
r i a s para os fins 
da lei da Saude 
~u,bi_icª •• : .• : • • _. _. 

t • • ' • o I • t • I I I • .,. 

. .. .. ... ... . '" "~ • . 

·'··-• .. •.• • .•:• .... •.• .. •: 

7. 200: ODQ$000 

38 . 000:000$1}01) 

a.uoo:ooo::;o:oo 

1_.200_:00.0_$00Q 
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·I:>!PQSTO SOBRE IJOTERIAS 

49. Dito de 3 lh % so
bre · o capital· da.s 
loterias federaes e 
5'/o sobre as es
taduaes; permitti
das apenas para 
auxilio a estabe-

.. lecimentos de ins
tru-coão e benefi
cenoia e sem pre
.iuizo dos impos-~ 
tos e r e n d a s f e;,. 
deraes - Lei nu
mero i•26 A., de 21 
d e novembro d e 
1893, art. 3•; lei 
n. 255, de 24. de 
-dezembro de t894; 
lei n. 428, de iO 
de dezembro de 
:1896; lei n. 559, 
de 3:l de derombro 
de i898, art. i(', · ·· 
n . 30; lei n. MO. 
de 1·~ de novembro 
do :1.899, art. 1•, 
n. 29; decreto nu
mero 3.638. de 9 de 
abril de 1900, e lei 
n . 741, de 26 de 
dezembro de :1900, 
art.. i •, n. 28; ar
tigo 2°, § 14, da IP-i 
n. 953, de 29 de 
dezembro de 1912.·. 

DIVERSAS RENDAS 

;)0. :Premios de deposi
tas publicos - Lei 
n. 99, de 31 de ou
tubro de i835, ar"" 
tigo U , n. 5i; in
.strueções n. 131, 
·de 1. de deze:q1bro 

i.000:000$06f.f 
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'de 1845; decretos _, 
ns •. ·M18, de 22 de 
,janeiro de 18-í-7, e :: 
2.551, do 17 de . ~; 
marco de 1850, ar-
tigo 76; decreto .,. 
n. 2.846, d~ 19 de ···· 
março de i 898, ~ 
lei n . 3.979. de 31' 
<le dezembrQ d0 

Ouro 

'1919 - •.. - ··-~ :.- • •.·. ,· .• ·; '-'-~· -· ..•. 
51'., Taxa judiciaria - · 

Decretos ns. 225. 
de 30 de novem
bro de 1894. c ""' 
2-. 163, de 9 de ·no- , 
vembro de 18'95; ·:::
decreto n. 539. de . · 
19 do dezembro de · 
f89S ; decref.o nu- ·~ 
mero 3.312, de 17 
de junho de 1899'.. .. ......... . .. 

· !>~. Taxa de aferição d<.:· 
·hYdrometro.s . . .. . ... :· .. ... . .. ..... . 

'53., Rendas federacs 110· 
Territor io do Acre •.....•.......• 

'5/i. Exportação - 1 O % 
sobre a exportacão 
d e borracha n. o 
'ferrítorlo do Acre.. · . ....... . ..... . ·.· · 

· {)5. Renda de exames. 
100$ de cada ex:a
m e prestado e m 
escola de -ensino 
superior, official 
<Ju equiparada, em 
é p o c a anterior :.'i. 
legal, quando por 
a c to expresso da. 
Congregacão f o r 
i s s o permittido, 
por motivo justi
'f i c a d o, a criterio 
da. mesma e ouvi
do, na s equipara
das. o fi~cal dn 
Qov0.rno - Lei nu
mero 3.G~4. de 3t 
de tlczcmbro dl! 
1918 • • • . . . - . . . . .. - .. ....... '· 

. S6. Taxa de sorteados não 
inc!)rporndo~ ··.~ -. . · .... . ......... . 

.· .. :·. 

!!00 : QOO,Süüi'\ 

~ : i)00$000 

'í:OOO~OOO 

3.r000 :OOO!i;OOl~ 

~:000$001} 

3~0:000$000 
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li 

Rendas patrimoniaes 

DOS PnOPIHOS ~ACíO?'~.".~S . 

. 
57, Renda ·da Vil1a Mili

tar de Deodoro -
TJei n. 2.32L de 
30 de <:lczembr·o de 
1910 . . • . • • . . . . 

GS. R e n da dos proprios 
nacíonnes - Lei clC! 
15 de novembro de 
1SB1. art. 51, § 15;. 
lei de 12 de oulu
h r o de 1833, ar
tigo 3" e leis nu-

1 meros 3. 070 A. de 
31 de dezembro de 
1M5. e 3 .213. de 
·so <:le dezembro de 
1916 ......... . 

59. Renda das villns pro
Jetarias . . . . . . . . 

GO. Renda dos n u c I e o s 
coloniaes da. União 
-- Lei n. 3.979. de· 
31 <:le dezembro de 
1919 . . • . . • 

Gi. Renda <:la Fa1...enda de 
Santa Cruz e ou
t r a s - L c i nu
mero i91 A, de 30 
d e setembr.o d e 
1893, art. 1 •. • . . . 

G.:?. Produ c to do arren
damento das areias 
m o n a z i t i cas -
Contraclo de 18 de 
dezembro de 1916; 
lei n. 3.iH!r, de 23 
de à..:?:embro de 
Hl1:S. e lei n. 3.!l'7[:}, 
de 31 de dezembro 
de Hli!> ...... 

G3. F(tros de terrenos de 
mn.rinha - Lei~ de 
15 de novembro de 
i83L art. 5i, §§ H 
e 15; de 12 de ou
tubr.o_ de 1833, az:-

Ouro 

• -. - _ ' t t o t • o ~ I t ~ •. 

.• .... ~ ........ •. 

100:000~000 

30 :'0·00~0013 

500:()'00$000 

110:000$000 

500:000~000 

10 :00-D~OOO 
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ligo 3-1; instruccü l~s 
de H de mvc:-nbro 
do 1832; !t:is de :~ 
de outub1'o de iS::: :._ 
nrt .. 37: § 2(): :lJ 1.: . 
de 27 de sctembn 
dr. iS60; L507, ct.; 
20 de setembro d-.1 
i SM, art. 34, m: 
me:ro 33; dccrf':.n 
n. -U05, de 20 de 
.fevereiro de -ISGS. 
o la i n. 3. 3 .'t8~ d0. 
20 rlc outt1hro clr: 
1.8S7, :.wt. s·, § :C:' •• 

'ti4. Lau,"!::m ios - Dcer,:- · 
tn .~ n~. 'iG7 ~ de 2:3 
{!.-~ agosto d•:\ i'H'.\ ; 
GGG. de 5 rle d·~
zc:nh;o do -J S,H!. e 
L :3 f 8, rl.-~ 30 de .i <~ 
nei.ro de f .):J .. !, nr'-
tigo 77 . ........... · 

Rendas indu~tríc:.es 

G:> . !tende. do Gorre!o Ge·
ral - :m.wad:Js n.:; 
bxns c pr)l't,us no 
Brosil, da seguin te 
!"6rm~. : C a r t a~ e 
cad;::J.s -bilhctcs, !50 
!'éi;:; bilhetr~ po>;tn1. 
·10() réis: bi!hcr n 
pr~:<ta1 dli plo, 1. 50 
ro'ii ,:;; oneommr:ndas, 
1 ;;o r?í5; ptrn~ios 
d 11 l'Cg"lSf.!'O n rt.V1:30:~ 
de :r~ccpcõc~. :300 
r é i s : l'"ú i bo d n 
dr,s t inuf m·i o. ~ '0· O 
r6is - ller.i·cLn nu
m crn 3. -1X>, f! r. 12 
<lc :c-:1 r!l du 1SG5, 
n. r t s . U a 20 : 
3. 532 l\ , 6r~ 1s de 
novembro de 1865; 
~. 90~;. dr. 2G ,Je .iu
nhn de 1SG7; 7. ~29. 
dr) 29 de m:-.rvQ <ie 
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:!S7~l, e. i .Sii, uo Li 
de ouhJbro de J.SSO; 
lei n. 480, de 15 ele• 
.dezembro de 189·7, 
~rt. 1°, n. 12; lei 
n. 640, de 14 de no
v e m b r o {!e 1899, 
art . i o n 11 · 1" i 
n. ·1.616, de 30 cÍ~ 
dezembro de 1906, 
11. :15; lei n. 2.r0.35, 
J.e :?9 de dezemb1'ú 
de HJ08: art. i". 
n. '16. da lei nu.: 
mero '2.210. de o;~s 
de dezcmb:;oo dê 
1909: art .. 1 ", n .. ~3. 
da lei n. 2.71v, do 
31 de c.!~>zemb;'o dr; 
HJ!2, c 1 •. n. 43, da 
lei n. :l.'S.H. de 31 
de df'Z8r:n!:iro dn 
1912: 1ei n. 2.919, 
de 31 de dczembrc. 
de :!911!; lei nll
mero 3. 070 A. ri fi 
:H 'i.le de~:emhro rJe 
:t 015: leis rn~n1·~~
"0S 3.'?13. rle :i() di· 
tlezcmbrn ele 1.9Hi e 
:.l. !J'i!l, de :c; J de r!r
zrmbro (1 c 19:!. f!. 
m't. 39 .•..•.... 

6õ. Renda c! o s Telcg-ra
P h o .s - Decrelo5 
ns. 2. 614, de 21 dr. 
5 u I h o d e 1 860; 
1. 653. de 28 df' de
zembro de 1870 a 
372 A, de 2 de maio 
de 1S9rO; lei n. 4.89, 
de 15 de dezembro 
dr. 1-&97, art. 1°, 
n. 1.3; lei n. 559. 
de 3'1 rlr, dezembrrr 
.-1 c 1898. a r t. 1 ', 
21. 1~; lei n. G.i!J, d~ 
·! !l r!e no\'emht·n dn. 
1899, nrt. 1°. n. 12; 
lei n. 7-1.1, de :!{i dP. 
dezembro de 1900, 
art. 1. 0

, o, i2; lei 

ÚlltO 

t5. 500: 0\H)~'i}i} 

/ 
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. 67. 

n. !153, de 20 de 
dez.emhro de 1 9-ü2. 
art. 1•, n. fO; leí , 
n. L616, de 30 de 
dezembro de 1906, 
art. W; lei n. 2.035, 
de 29 {).e dezembro 
d~ i OOS, art. :1•. n. 
17, da. lei n. 2.210, 
d~ 23 de dezembro 
de 1909; art. 1° n. 
44, da lei n. 2.;121. 
de 30 D.e dP-z:cmbru 
de 1910; art. !", da 
lei n. 2 . 524, de 31 
d c dezembro J e 
1 91 1, n. 44, e 
art. 1", n .. l,,í rla 1ei 
n. ·2.719. de 3'1 Qc 
·dezembro de 1912; 
lei n. 2.8-H . c.l;:) ~:t 
·de dezemhro <i r} 
1913, art. 1.•, n. H; 
lei n. 2. \)19, de <H 
de dezembro diJ 
1Ui4; lei n. 3.070 -"-· 
de 31 de dezembro 
r:lc HH5: 1 c i nu
mero 3."213. de :~~ 
d c d cze mbr·) •l ·· 
HHG, c loi n. 3.4 -~ (i. 
de 31 de dczcmhl'O 
de 1917. Elevada <1-

·1 ~ a taxa fixa e 
uniformizada. ·para 

· 200 réis a ta:..:a in
terior por palana. 
à o s teleg-rammas 
para t odos os Es
t ados ..... • ... 

Dit.a da Imprensa ~a-
c i o n a 1 c Diario 
Of/iciaL - Lei nu
mero 3 . 229, de 3 
<l e seLcmbro de 
·188·1, arL. 8", n. 2; 
r.lcCI'C to 11. 9. 361. 
de 21 de fevereirr, 
de 1885, e lei nu
mero 3. -!413, de :{1 
<le dezembr o de 
.1917 .• ·- • • .••• •. ·• •. 

1. voo: 000$000 1l:l . 0'00 : 01)0$000 

lt00;000$0i~ 
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68. Dita da Estrada de 
· Ferro Central do 

Brasil - Decretos 
ns. 3. 503, de i'O de 
julho; 3. 512, de G 
d e setembro d e 
1865, e 701, de 30 
de agosto de 1890: 
1 e i n. 3.446, de 3:i. 
de dezembro de 
i 917, e decreto nu
mero 13.877, do 13 
d e novembro d c 
1919 ......... . 

M. Dita da Estrada de 
Ferro Oeste de Mi-
nas. . • . • • • . •.•. 

70. Dita da Estrada de 
Ferro Noroeste do 
Brasil (ex-Itapura 
a Corumbá) - Lei 
n •. 3.644, de 31 de 
dezembro de 1918. 

71. Dita da Estrada de 
Ferro d o R i o d o 
Ouro .....•.... : 

72. Dita do ramal ferreo 
cl. e Lorena a Pi
Quete ....•.... 

: .73 ,, Dita da rêde de Via
ç ã o Cearense -
Lei n. 3.070 A, de 
3 1 d e dezembro 
i::ie 191.5 ....... . 

7 4. Dita da Estrada de 
Ferro Santa Ca
tharina - Lei nu
mero 3.fH4, de 31 
de dezembro de 
i91S .......... · 

75. Dita da Estrada de 
Ferro Therezopolis 
- Lei n. 3.\179, de 
31 de dezembro de 
1919 .......... 

75. Dita da Est.rada de 
Ferro de Goyaz. . . 

77. Dita da Estrada do 
Ferro Central do 
R i o G r a n d e do 
Np_:r:te •.• . ·-: .·.• .. _ ••• ; .-: 

Ouro Pa:pcl 

87.000:000$()0() 

:· ..... · ... •. ~ ·-· _ ...... . 5. 500 :000$0·00 

5.500:00{);$000 

.• .. _ .... - ............. .. 250:000$0{)0 

-..... ·-· .... "· .... ,. 25:000$000 

..... _._. ·.• ... ·- ••• + •• _ .. _: 3.700:00{)$000 

:· .. - ....... -..... ··· 130:000'$ü00 

~- ... " ........... ~ ·; ·100':0008 

... . . . . . .. . .. _ .......... 1 • G30: OIJ0$00·8 

550_;000$000 
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78.: Dità aa Estra·da. de 
. Ferro S. Luiz a 

Caxias ...••. . .. · 
79. Dita da Casa da Mo e~ 

· da - Decreto nu
mero 5. 536, de 31 
1de janeiro de 1874, 
arts. 43 e 53, e lei 
n. 2.035, de 29 de 
dezembro de 1900. 

80. Dita dos Arsenacs -
Decretos ns. 5.118, 
de 19 de outubro 
de 18"7.2; 5.622, do 
2 de maio de 187~, 
e H-5, de 12 ele se
tembro de 1890 . ..• 

8i. Dita dos I nsmulos 
<los Surd-os...(\ludos c 
Benjamin Constant 
- Decretos nume
r as 4.046, de 19 do 
dezembro de 1867, 
art. 11, e: 5. -l35, d<: 
15 de outubro de 
1873, art. 18 . .•. . • 

82 . Dit a dos Collegios 
Milita1·cs . .. . . . . • 

83. R e n d a da Casa de 
Correcção - D e -
cret.o n. 67t8, de G 
de julho de 185G, e 
lei n. 628, de 17 de 
setembro de 185'1, 
art. 9°, n. 2·~; lei 
n. 652, de 23 de 
novembro de 1'899, 
e decrelo n. 3.647, 
de 23 de abril de 
1000 . ....... ,•. 

84. Dita arrecadada nos 
Consulados - L e i 
n. 12G A, de 21 de 
novembro de 1892, 
a r t. i"; decretos 
ns . 2.832 e 2.847, 
de 14 e 21 de mar
ço de 1898; lei nu
mero 559, de 31 de 
dezembro de iS98, 
art . 1", n. 2~, c let 
n . 3 . 213, de 30 ae 
dezernbrQ de 1916 .. 

Oul'~ I'ãpel 

.• ........ · .... '· ·: 

:• ........... • ~ .. •. 

. ..... ,, ..... . .. 

• '·" ......•. o. •. 

• e e ••••• I •f .. •• ' 

:· ...... .... .. . 

1. 300_:.00 0.$000 

'·-... 400.:000$000 

. .... AO :060$000 

12 :O'ü0.$000 

2 :000.~ 000 

200:000$0'00 . 

10:000$000 
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85 •. 

86. 

87. 

Dita da Assistencia a 
~;\lienooos - U e i 
n. 3.39ô, da 24. '(]e 
novembro de 1888, 
al"t •. 10, e lei nu- :~ 
mero 126 A, de 21 
d e novembro de -~ 
1892, art. t•; de- _ 
ereto n .. i.559, de 

Ouro 

7 de outubro de 
:H393; decreto nu
mero 2.467, de 19 ,. 
d e fevereiro d e 
1897; decreto nu- ..w 
mero 2. 779, do 9 · · 
de dezembro de 
1897, e decreto nu
mero 3~238, de 29 
de março de 1899 .· , . .•. . .. . ... . .... 

Dita do Laboratorio 
Nacional de Analy
ses e outros - Lei 
n. 489, de 15 de 
•clez.embro de 1897, 
art. 2•; n. ô, àr=
creto- n. 3 . ·';'·70, do 
28 de dezembro de 
1897, e lei n. 813, 
de 23 de dezembro 
tle 1901, art. 5" ..• .. :· . .. .. ·.-..•• • -. · .•. 

Contribuição das com
p anhias ou em-pr e
zas de estradas de 
.ferro e das com:Pa
nhias de seguros 
nacionaes e estran
geiras e outras -
Lei n. ! .26 A, de 21 
d e novembro d e 
1892, art. t•; lei nu
mero 741, de 2·6 de 
dezembro de 1900, 
art. i •, n. 32; ar
tigo 1 •, n. 34 da lei 
n. 2.210, de 28 
de dezembro de 
1909; art. 1. ", n. 63, 
da lei n. 2. 321, de 
30 de dezembro de 
i910 ; art. 51 da 
:lei n. 2.749, de 3i 
de deze~bro de 

Pa~l 

00:000~000 

100 :Q00$001). 
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88-

SD. 

90. 

M. 

92. 

!J3. 

1912, e art.. 59 da 
lei n. 2.8a, ds 31 
i:le dezembro de 
1913, ~ lei n. 3 .6~4. 
de 31 de dezembro 
de 1.·911.8 •••••• 

R~nda dos P o s t o s 
Zoote.clhncicos- J..ei 
n . .3.644, de 31 de 
:dezembro de 1 OiS. 

Dita da Escola Supe-
rior de Agricul tu
ra. atprendizado~ -
Lei n. :LG-'L4, dr~ 
3i de .clezembrn de 
1918 .... 

Dífa das E;;coln.s de 
Aprendizes Arl.ifice;; 
- Lei n. 3.644., 
de 31 de dezembro 
de i9f8 ...••. 

Dlt.a. do Institulo de 
Chimica-Lei nu
mero 3. 6H, de 31 
de uezembro de. 
1918 • . • . . . . . ·--

Dita do Deposito Pu
blico - L e i nu
mero 3. 079, do 3i 
d.e dezembro de 
f-919 -. -- -

Dit.a do Servico Me
dico Legal -L e i 
n. 3.979, de 31 {!e 
·dezembro de 1919 ... 

94 .. D i ta da Policia ~Ia
ritima. - Lei nu
mero 3. 979, de 3:f. 
de dezembro de 

%. 

96. 

97. 

19H •......... 
Dita da Colonia Cor

reccional -Lei nu
mero 3. 979. de 31 
da dezembro de 
19i9 ......... . 

Dita da Escola Quinze 
de Novembro- Lei 
n., :3.97ll', de 31 
de dezembro de 
1919 .•• , •.••. - .•.•• 

Dita ào Archivo Pu
b}icp == ~.e .i nu .. 

Ou r~ 

1.300:0'00$000 

.t 00 :0.0-0$01 1() 

1\J:GOO~Uü!l 

W:OOOSOOU 

Fi :000$'liOO 

3:000$000 

3 :OOO~OQ.(l 

24 :000·$000 

• ' I .t ' t t • 't" 1'" t' . ~,., 80:000$000 
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830 

08. 

09. 

100. 

.101. 

i02. 

f05. 

106. 

mero s.g79, de 31 
de dezembro de 
1919- ,,, --.· ~- •• 

Dita da Fiahrica de 
Polvora da Estrella 
-Lei n. 3.979, de 
31 de dezembro de 
1919 .•••••• ~-

D i t a de Aprendiza
d o s Agricolas -
Lei n. 3. 979, de 31 
de dezembro de 
1919 -·~ .,. .,.~· : .· .. 

Dita de Faz.endas Mo
delo de Criação -
Le~ n. 3. 979, de 31 
de dezembro de 
:!.919 ...... _ •.• ~ : • • ·: 

Díta dos Campos de 
I>en1onstra~ão-Le~ 
:n. 3.979, de 31 de 
dezembro de 1919 •. 

Dita de Estações de 
· Experimentação -

Le1 n. 3.979, de 31 
de dezembr.o.. de 
1919 .• · .• ; :• .: ,. ·; . ·; . •: 

Dita da Escola de 
:V eterinarios - Lei 
n . 3 . 97'9'; de 31 de 
dezembro de 1919. 

Di ta da Estacão Se
ricicola de Barba
cena - L e i n u -
mero 3. 979, de 31 
de dezembro de 
1919 ,, .• , ,,-. ,.-., ,. •: ·• ·: 

D í t a d o s Centros 
Agricolas---Lei nu
mero 3 . 979, de 31 
de dezembro· de 
1919 ... -....... 

Dita da Fabrica de 
Polvora sem Fu...., 
m a ç a - Lei nu
mero 3. 979, de 31 
d e dezembro :d -~ 

................. 

~ ........ •' .. · .. 

.. .. ...... •.• .. • . 

.......... ' .... ·: 

. ................ ·~ 

,19!~ ..!....!.: ~!'~ ~·J -~ ·.-.---.-,.-•.• -,-•. ,-,-•.:..•..:.•..:•_.:_•.:.•.:.a;. 

Papel 

17:000$000 

30:000$000 

30:000$000 

4:000$000 

·-·-- 12:000$00.0 

1.2:000$000 

. - 3:000$000 

. -~- 7 :00()$000 
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SESSÃO PM 26 PE DEzEMBRO DE "192.0 Sl! 

REC.EIT.A. EXTRAORDI
N.A.RIA 

.i07i. Montepio de Marinha 
- Plano de 23 •lu 
setembro de i79G .• , 

i OS. Dito Militar - De
creto n. 095, de 28 
de agosto de 1890 .. 

109. Dito dos empregados 
puhlicos - Decre
tos ns. 942 A, de 
31 de outubro; 956, 
de 6 de novembro; 
981, de 8 do no
vembro; 1.C77, de 
1 4 de novembro; 
1. 045, de 21 ·de no
vembro; i. 077, de 
2 7 d e novembro; 
i . 092, de 28 de no
v em b r o de 1890; 
1.31S F, de 20 de 
Janeiro; i.420, de 
21 de fevereiro, e 
139, de 16 de abril 
de 1S91 ; lei n. 49()1, 
de 16 de dezembro 
de 1897, art. 37; 
-decreto n. 8. 904·, 
de 1.6 de agosto de 

. 1911, e lei nu
mero 3. 070 A, de 
31 de dezembro de 
HH5 . . • . ..• • . . .· 

HO. Indcmnizações - Lei 
n. 317, de ·21. de 
outubro -de 18.13, 
art. 25, n . 44 . ... 

.i fi. Juros de ca:Pitaes na
cionaes - Lei nu
mer o 779, àe 6 de 
setembro de 1854, 
art. 0°, n. 70 •..• 

:i12. Imposto de industrias 
· e profissões no 

Districto Federal -
Lei n. 265, do 2~ 
óe d ez~mbro de 
1894, art. s•, e lei 
n. 359, de 3 de de
zembro d ~ i895, 

.O!Jro Papei 

3:000$000 400:000$000 

3 : OOOli\0:00 900: 00(1~000 

30 :C.00$000 2. 000 :OOD$00{) 

i50:000$000 2.000:000$000 

50QI: 000$000 2. 000 ;000$000 
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art. t•, n. 1, § 52; 
d~creto n. 2 .. 792, 
d e i i de .iaiíeiro 
de i898; lei nu
mero 1 . 452, de 30 
de -dezembro de 
1905, art. 1•, nume:. 
r o -65-; art . 1°, n. 65, 
.d a lei n. 2. 719, d(\ 
31 de dezembro de 
1912; lei n. 2.&4f. 
de 3'1 <!e ·dezembro 
-de i"W3, e lei nu
mero 2 . 919. de 3i 
de dezembro d e 
19!4 . - -- .... 

i 13. 'l'a~a sobre consumo 
de agua. - Decreto 
n. .J. 6-í-5, de 4 de 
maio de 1866; lei 
n. 2.639, de 22 de 
setembro de i875; 
decreto n. 8.7i5, 

de 25 de novembro 
de 1882; lei n. 480, 
de 15 de dezembrl• 
tl e 1897 ; -decretn 
n. 2. 7!}4, de 13 de 
.ianeiro d e i898.; 
:leis n s. 2.919, do 31 
de dez embro de 
1-9'14, e 3.97~, de 3-1 
d e dezembro de 
1919 . ....... .. 

H -L T axa de Saneamcnt() 
da Capital Fed.eral 
-Leis ns. 3.213, dn 
:30 de -dezembro de 
·1916, e 3.446, d e 
:H d e dez~mbro de 
1917 .... . . 

!15. ContrilJuição do Es
ta d o de S. Paulo 
p a r a. pagamento 
dos juros, amorti
zação e respectivas 
com-missões do em
prestimo de libras 
3 . 000 .OOú •.•..•. 

11 6. Venda de .geuer os e 
pro.prios nacionaes 
- L ei n. 3.070 A, 

6. 500 :-OQQSMV 

~ • • • 4o • • "' • • • I • • • L 5o o: o~{--Seoo 

2.170 :OOOSIWO 

1 . 333 :500$000 
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<i e 3 t de de.zernbro 
de 1915 e lei nu
mero 3. 644, de 31 
de dezembro de 
1918 ......... . 

117. Juros de ernpre.:;trmos 
ao Bancv do BrasiL 

118. Renda do Gabinete 
Policial de Identi
ficação - Lei nu
mero 3. 979,. de 31 
de dezem.oro de 
1919 . • .......• 

119. Renda <i o s·erYiCO d e 
-patenLes de inven
ção- Lei n. 3.~79, 
-de 31 de dez.embro 
de 1919 ....•... 

i20. Arnortização dos em
prestimos :realiza
dos pelo Governo, 
pol' deducç.ões men
saes -de -10 o/o, on 
mais. 5nbre o tol.at 
dos 'adermlamentoí' 
feitos ao.:; fuuccio
narios dos Correio" 
c de Fazenda. no 
l!:sta<do d e .~linas 
({cme~, 'Para eon
!o'i.J·neçã" d c ·~;Jsa;; 
r~nl Bclln Hnl'izonf.e. 
-cV~i Jl. 1.617, (l(: 
:~o de dezcmhr~l do~ 
:1.~106, ·art.. 35, JHJ
rnero XII; lei niJ
mcro 2. 356, de :) f 
(] e d '! ~ c rn 'h r n oi c 
HHO: lei n. :! . '71i~. 
<k 1~ o]o• j;IJWil'i'l ~~~~ 
Hll:1: olPo•r·eto !!!I
n tl.•l'n I l).fHH. dt~ fl")
ver(~ü·,~ de 1913 -
Lei n. ::>.97!}, de :)1 
rle dc~.embro de 
HH9 •.••... 

RECURSOS 

12i. Emissão de l,íLulos 
· da divida interna 

.p a r a estl'adas de 
C.-V.ol. XV. 

5.000:000$000 

wo :000$000 

30 :OU·()'ij;UOO 
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:!'erro - J.-•Ji llU
wcr·(_. 3.071(1 A. de 
;; l. de uezem1n·u rk 
\!JifJ. u lei 11. ::Í.Gíl, 
(lc :31 dt: dcl.cmbro 
<le l 918 . • . • • • _ . 

1 <J : , ~unhagem {)e moeda 
de nickel -Lei nu
·mero 3 .•9-79. dt: :3l 
de dc:Gt!m bro th~ 
1 ~fi n . . . • •.. . . . . 

Ú\l!ll 

• - • .. ' • • • # • • • ~ • • • 

PapEl 

lO.UW: 000$000 

i . Q(j;j; 00(1$Ü(H) 

·10:! .004 :500$000 624.761:000$000 

."- oJeuuzi r; 
5 'L ouro. da totalidade 

t.!os direitos de impor-
1 u ~:ão p u. r a con-sumo 
pat·a. a renda com <tp
plicação especial . . .. g . .f~6: 750$000 

02.517:750$000 u:!,L 761 :000$00u 
Quota d ~: 2 %, sob1·e u:; 

r e u d a s provenientes 
de impostos a-duanei- ,.. 
r o;;. de circulação, de 
renda, de consumo e 
1· e n d a s industriaes 
(excluídas as rubricas 
t1 c applic.ação deter-
minada) :Prti':t as ob!'a: 
contra. n. s ~eccas d t) 

Ceará • •. ... • • •.• • • • • L 809: 9t}5$000 10. 5GO :&2U>i:O OU 

Toíal da receita get·a.t. .·.. . 90.707: '185$000 614.200:180$000 

Renda com a.pplicação 
e~pec1al 

FI;~Dú DE ItESIÚ'l'.E UO 
f>APEL-::'--WEDA 

.i. ncuda. 01!1 papel, m·o
,·enienlJe. do an·en
Jamento das ~::;tradas 
c.le ferro da União - ·~ 
Lei n. -'t.:::!i. ·de 9 -de 
dezembro i:l e -!800, 
art. 4", ns. 1 a- li; '· 
D. n. 2.413, ae 28 
úc Jczembro <le iS96; 

· D. de 25 de ?e1cmb~·o _ 
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,, 

tk l8Vi; D. u. ~.<NO, 
0<:! 1:! UC IIIUTI'O i}(: 
l8Ut!: C. <.lc f;; de 
lt tarc; l.\ de ttms-; Dc
t: n:ll) n. 2. S3ü. rlc J7 
d c w a r ç o de J ~98 : 
-t: . tle 12 úc abril d •: 
l~\1:3 : D. n. ::!.850. d" 
:!I de marçl) du i!M~: 
lei n. 58L de 20 tl•J 
,iulho de 1S99, art.. 1". 

PJ·oducto LI a eobran«::a 
da. divi-<.la u.diva da 
Uniã'o em papel -
Decreto de :;o de fc
v e r e i r o e insl.zou
rçúc:s de 12 de .junho 
de Itl'!tO; L. n . 581, 
de ~I> de julho d•.; 
1899, atL. 1• ......••• 

3. Todas e quaesquer l 'Cn
d a s eventuaes, pet·
ccbidas ern papel :pcto 
Thcsouro - Lei nu
mero 5H, de 2$ de 
outubro de i 8-iS, ar
Li-go 9•. n. 6-~. e ar
tigo 43; L. n. 623, 
de i7 de setembt·o de 
1851, art. 32; D. nu
meto 1~.'G-l7, de 19 do 
:Setembro de 186(}, ar
Wgos ns. G89 e G90; 
LL. u:S. !.1·1 t, de 27 de 
;;etembro de 1860, nr
l.igo i:!. § 3•; 1. 507. 
de 2G de setembro t](; 
18Gí. arl~. 27 e 3Q; 
D. n . ft . 181. de ü de 
maio ue i008; r,. uu
mcro ~. 3-iS. ti c 2'1 
de õlS'0:5tú ue 1873, 
a.rL. 12; L. n. 3. 3·'í8, 
<.le 20 de outubro de 
•188-7. ar-t.. ti''. § t•; e 
L. n. 381. de 20 d1.1 

julho de 1899, ud. ·1·. 
·í. Di\'idcndos das acçi:íc;; 

du Banco do Hra:;il, 
J.Jcrtc.mccntcs ao 'Ihc
::=om·o - Decreto nu
tn'l.!ro 1.-i55, de 30 de 

Uttrl) 

~00: 0Uú$0UO 

..... •.• ....... . :t. 000': oo.o:ww 

::i.OOU:OUO$~QO 
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836 

dezembro de 1:905, ar
tjgo 2", paragra,pho 
uni co. • . . . . . . • 

FUNDO DE GARANTIA DO 
PAPEL-M:OEDA 

1. Quota de 5 %·, ouro, so
bre todos os direitos 
de importação para 
consumo - Lei nu
mero 581, de 210 de 
jul'ho de 1899, art. 2", 
e lei n. 813, de ~3 de 
dezembro de 1901, ar-

Ouro 

tigo .s· . . . . . . . . . . 9. 4.<8'6 :750$000 
2. Cobrança da divida acti-

va, em ouro . . . . . . . 2 O O : 000$000 
3. Todas e quaesquer rcn

d a s eventuaes. c m 
o u r o - Lei n·. 58:1., 
de 20 de Julho de 
1899, art. zo. . . . . . . :WO ~(}1){)$000 

3. FUNDO PARA :\. CAIXA DE 
RESGATE DAS APOLICES DAS 
ESTRADAS DE FERRO EN
CA1\1P.WAS 

Arrendamento -das mesmas 
estradas -Lei n. 7 4-6, 
de 29 de de7lembro de 
1900, art. 29, n. 25. 

;4_ PUNDO DE Al\10RTIZA'ÇÃ.O 
D O S E:MPRESTDIIOS I N -
TER'NOS 

Depositas: 
Saldo ou excesso entre os 

recebimentos e as 
Testituições . . . . . . • 

5, FUNDO D.A S OBRAS D E 
:MET~HORAMENTOS DOS POR
TOS, EXECUTADAS .\ CUSTA-.. 
DA UNIÃO 

Porto do Rio de Janeiro -
Lei n. 3.314, de 16 
dr> oul.11bro •.lc 188\o, 
art. 7", § I}•; lei n. 953, 
de 29 de dezembro d~ 

Papo I 

2.30-D:000$000 

3.000:000$000 

25. 000 :G00'$000 
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SJ:.~.i.O EM 26 OE: OE;,m:--rnno DE 1920 837 

f 902, art. 22, r..;. XXV; 
}ei n. 3.1213, de 30 de 
d ezembro <le 1!H5. e 
lei n. 3 .644, de- 31 de 
dezembro de f~1S. . . L 61J0:000$000 7.300:00080110 

Bahia - Lei n . 7 41, de 2{) 
d e dezembro de 1900, 
a-rt. 1°; decreto nu
mero 6.412, de 14 de 
marco de 191.7, e lei 
n. 3.644, de 31 de 
dezembro dP. Hl! S. . . 4:10 :OIJ•l$0011 r. o :(}OO!!tOOil 

Recife - L ei n . 741. de 26 
de dezembro dé 1 000~ 
art. t•; decreto nu
mero 6. 41.2. de H de 
março de :1907. e lei 
n. 3.6H, de '31 de 
-dezembro de f918... 600:000$000 1.MO:(I(Hl~00'11 

Pnr:í - Lei n. 7 41, <:ie 26 
de dezembro de i900, 
art. 1•: decreto nu
mero 6_.4f2, de 14 de 
mart-o de 1.907, e lei 
n. 3 .õU, de 31 de 
dezembro rj() i!H.S. • • 200 :O!Hl~(){){l r;n : non~il•nn 

Parahyba - Decreto nu
mero 7 . 270. de 31 de 
dezembro de 1908. e 
lei n. 3:644, de 3{ de 
dezembro de 1·\1118. . . 2.0 :Mf1ii\OflO 1 : ooo~noo 

C r. ará - Decret.o n. 7 . 270, 
de 31 de de7.embro da 
HlOf!. eo 1<>i n . 3.6t.t'l. 
ciP- 31. ele é!cz.ernhrt\ de 
1918 . . . . . . . . . . . . .'Jn :noosnon 

Rio Grande do Norf r~ -De
cr-eto n . 7. 27(1, dl' 31 
õe dcmmhro õe ·t90S. 
~ le i n . 3.ô44. de 3i 
df'. dezf'mlrro de -t91.R :> : OOnBnOrl r, :nno~:nnn 

Sani.a Cat.harina - Decret.n 
n . 7.270. de ::! 1. rJc 
dezembro · de 191lS. r> 
l ei n. 3.6H, r!e 3f dc 
dezembro de 1!lf8. . . 15:(!00!;\000 

Espirito f'anfc"l - D.r.creto 
n. 7. 270, de 31 rl() 
dezembro de HJj)S. c 
lei n. 3. Gl4-. dn 31 rl f' 
dcz.P.m!bro de 1!ltS. . . !:i :000$00() f R':000$00() 

Matto Grosso - Decref.o 
· n. 7.2710, de 31 de 
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dezembro ae 1908, e 
lei n. 3.iiH, de 31 dr. 

. • d~zembro d-e 1 9-iS ••• 
A.aguas - Dcercto n u -

mero 7.810. de 12 de 
.innciro de 10\10: àP
creio n. 10.150. de 
2 de abril de 1913; 
rlecrrlo n. 10.2::í2, d~ 
.'J rlr. jnnho de 101~, 
~'lei n. 3.6H. de 31 
de dezembro M 1918. 

Pnrnahyba. - Decreto nu
mero 7.810, de 1.2 :le 
Janeiro de 19·10: de
creto n. 10.150. de 
~ de abril de 1913; 
decreto n. 10.252. dP. 
.'J de junho dr. 1913. e 
lri n. 3.6-1-\.. de 3'1 de 
<lr>zcmhro de HH8 ... 

Arnrn.iú- Dr.crrlo n. i.8!'0~ 
rlP 12 de .iane.iro ele 
1010: ÜN~ref o nnm.e
ro ·10. 150. dr 2 de 
:tbril rir Hll~~: rli'CT'r:t.o 
lL I 0. 252, d·' 11 .-!.
junho dl' Hl·l3. r ll'i 
n. 3 .6-H. de 31 •Jc r! i'-

' zr.mbro de 1\HS ..•. 
:\T:ln:íns - Decreto num&

ro 7 :8'1 O. <lP 1.'~- de ja• 
n<:iro de- JfllO: dP-creto 
n. 1 O. 150. de> 2 dl' 
ahril de 1913: dect·etn 
n. 10.252. de .r. de ,jtl
llho M Hl13. I' lei nu
mero 3. ôH. àl' 31 cll' 
dei.embro dP HliR ... 

SnntM - Decreto n. i.Sl'O . 
. ile 12 de janeiro de 

HHO:dt>crefo n. 10.150 
dl:' 2·de nhril de 10!3: 
rlecretn n. 14} . .?52. r'il' 
í- dr. junho dr. Hl13. 
" lei n. 3.6H. de 31. 
rle rj('ZI'mbrn dl' 1 !fl,(.}. 

r,. F'[ r:-< DO P.\R.-\ M; OIUL\S 
r.ó:-:TnA ,\!'\ ~P.t.f:A~ no ;.>rm
nF:RTF. nn.\lHU:mn 

Ouro 

·25: 000$000 

!)5;()0(\!j\001) 

<o;OOO!!:OOQ 

25:0(1(1$01\() 

~á:OOO~Oilfl 

.1.RDO:!lD5$00() 10.560.:820$000 

17.731:715$000 55.453:820$000 
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At't:. 2." "Fl' o Prf'sir1~1ll.~ rl:t Rilpnhl irn nnfnJ'i7.arJ,-.: 

. ii. :\ il.ffiiU.ir, comn anl.~cipnc:iio de r · rr.o~it.a, nn l'~iWCicin 
ne.st:t l€'2· ·brlhct.e;:, dn T1le:::nnr·o, ai~ :t :>0mtn3. dr. ;)(1.00fli : OI)fli!. 
que ~erao re;:;g-:üado;; nt;~ n fim do m ~?:o:rno r.xPrcirin, 

li. A receber e rr.stitnir. di' confOI'midarh~ cnm o·o di~
post.ç no_ ar-t. -H, da ll'i n. G·~8. dt•. c· rlo> "''"l<>mh,•o de 1R"i1. 
n;:; dmllf'll'O,:;_ prOvf'n ienf11~ dn;; tOfl'o•;; dr nephão;:. df'. hr-n;; dr 
de defuntos c ausent~;; ~~ d(l P.V:!IÜo. rk prt~min.;; d,.., lole•·ia;;:. d,.., 
rlílpositos da;: ~aixas f'Conomica;; P. mnnti•;::. de ;;;(I<'.COl't'" .r do:: 
deposilo::: de outra.~ Ol'i;:cn:::. O.;: :::ald0::: qur re;;uJiarcm rln r-n 
conlro {[I' ent.rar\a;: rnm n;: ~a1licla ;.: podr-n·ão ~l't' 3•1}plicaclo;; 
:ís n.mM·t.izacõe::> dM r.mp1·cst i mo.~ in! l'l.·no;;; o: o:-; r::\cr·,:~(o;-: rins 
rr;::t.it-u io:õe;:: .~C'rlío l cYnrlo.~ an ba-lnnr:o rJn r•xo:•rr-ir.in. 

IH. A cobrar t]l'l im{lo,;:l.o de impor·tar;ão j)ill'a r.ün;;nmn 
. >J;) o/c. ouro, c !o5 'fi:, pàpel. ;::nhT'e •!ntH?S(Iur.t· l\1C: r·c:1dori:\~. aho
licla.:: a .:: di5linccõ~;, do art .. 2-", n . 3. l P.IIr<~." rt r: h. rla ll'i nn
n1ero i. 1t.52 . de 30 1\1' olr1.{.'fl1hro rlt• ·190:-i . 

A qunta cJ,.., :; %. nnt•o da lo t~J idMll' doo,;: diT·r.it.o;:: •lf•. im
ij)Ort.nçãn para cnnsumn ;;o•r;í. rl-o•dnziila ,J,, l'<'l'o'i la ~-ernl e rie;:
tínnda ao fundo dr.. g;n-ant.ia. 

O impos to r.m nnl'(o ;::r.r'<i •. ll';:linarln :i ~ ;Jr;:pl'w,: tln me;;mn. 
nnhwr·;m. rrm.-:lnnlr:-;: dro o1r·r;::1mrnln r!:J rlr.::pr.za ~rrn l da 1\npu
hlica. I' n I'XCNI,-.n! ,, i'f'T·:í: I'OTWI't:l.idn em 1i•'lpel. p:\fa :111 rnriP.r ú~ 
<ll:'~prz:~;; rlr;;:o;n ''~PI'I~ir•. n•,·o.~·ndn •i ~ J~ rln n r·l. 1" . .-)o rlP.
r.r·f'IO l1. L I~~- fl,--. 1:~ olo' l1il\V•mbl.·n •lo• Ht:!fl. 

:rr. A r<•·hrar. •lr> aee<1-rr.l•• ('.(\m a !l•g:is.la<::ã•) \·íg:r.nl~ r. o 
di5õpo;;;lo nos J' P~p.-·f'fi ,-n~ .-·nn r !~nrl n:<; para o fnndíl (!,~;;f irmdn 
:·,;: nhr·n;: rio• nwllinr·amrnlo'o ~ rloi~ J1"rl n ." :'r>XN~llf:til:l~ r'L cu:::f.n 
rJa .. Cni:'ín <on \H'lO r·,.~·inwn ol•• rntll.:o•i'~ã.-,:,: 

-I.'' a ( :1:\';\ (l.(o\ '! rj,. Oll['(o, i'Oht"l' o) Ya\•it' nffiCiU] C]:\ Íl\1 -
j) (fJ'(.:\('iÍC> dn pnr·to ,,,., )lj,, "'' .l:tn r•iro ,. dn:-' a lfanrlo~gn~ dn nf'
r.i r~. Bahia. Hiro C:h·ant.1o· ílo'l ::=.n;. ?11a r·nnhflr•. r.rnl'á. Ttin Gr:mde 
,Jo1 ~owfP. Par·ahylln. E~r•il'il <'• ;:;an!o. Pa1·an:í. San t.n. r.at.harinn. 
·:\f ai In G r·.:r;:o':••. :\lo;.ro'•:l-". Pa l'll:lhyba, .·\ I':H'ajü ,, PaT'!L e:"'CP
r•l na(\::~;; a?- rl lf>r·r-:Hinrin;: ;lí· qn :• IT'al :'l " n. :!, ilo a r i . 1 ". iJ~
, ·enri•• :1 impowl :t11cia a 1-rr·railadn no:-: p o1J'to:: cu.i~.s nbru,;; na o 
!.in•rl'm ,;:ido iniciada;o ,.,.,. ,.,.r;·ipt urnd:l no Thf:';;mwoi. ~c-p-arn
d:\tYJ<'nl r~ . pa,·a IPt' np]ili,•n,:;in ;·,,., l\W:'-T\1\\i' olwa;o. 0ftpOrhJna
Jn0!1f.~: 

:?•, a laxa de 11111 a cinco_) n}i;; r•(•J' Jdlo;;-r·ammn. d(' 111o'l'l~:l-
riO:'i!l<:'' qlJ•' f1wrn' r:wi·e~~·<':' ~ c.u d!"SCl\\'l.'rgnda;; ;;~r:;tmrlo n ~•·n. 
\':11 111'. def:l.in•l Oll pr'fl<'~'denr.i:l dn.~ nnt.rn~ pnT'Io;;. 

Jl:H'::Ig'I'Ufohn 1111 ico. P::ml :1CCI:'ll:'r':lt' n. rxeenr,.ãc1 fln;; nnrac; 
Jf.fPI' ir.la:< p(ldf'd n Pl·P.;.oidl'nlr. da Rctlllhliea_a.c•'eita~ donativo~ 
on mesmr, nnxi!ir: ;; a litu lo onl)l'O.~o. offCT'PCHlo.~ JW.Jn;;; F."f.:J.Joi'. 
m1m ieirtin:-; on a., :::oe inçf,l';; intcr•e;:;~adn'> no melhrwnmrnl •l. 
1:nmt :ml n qn·~ n;; r:ncRr,:!'o:e P•1rVelllnrn rNulf_anl ~" rlr· I :lt"' an 
xif in;: niín r:;:cPclnm rJ.; proch.J('.fn da taxa inrllcarln: 

Y . .-\ f't'l:rr.rli•· o·o r·r-g-nlamo>n lo pnra a arr('r.nrl:lr,ãr' da faxa 
rk Yho~iin " dn impn:>l() ;:<1\W~ or~~~:-,<jie~ a trt'~'''· ~t'•':t•i>• poi· 
,·;.:)n !l'i . podr-ndn adopt:n· a:C mr:'rlld:t :: nrr.c.ssarta.> ;o f'~lhr:m•;a 
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<' fisca1izatlio das t.:rxa;: qu e figuram no~ tih1ln;:; rla l'ecci ln. 
ínch1;:iy~ a imposicfio rl<:1 multft!'i afr1 11 rnaxímn ele 2 :000~000: 

Vr. A reformar n:< 'Crd:us Economieas Fcdnrae>::. definindo 
mol~lor a ~ua. ~ul.onnmia c autorizando-a>- a ampliar·, rnm a;; 
(lovlClas gm·antms, n s;11a espllera de opel'aoões: 

vn. A enf.rar em accôrdo com o Estndo do •Parii no .~t>nti1l0 
df) auxHial-o na reali?:ac,:ã.o de medida$ que vi:;,em :'i. rne.ll1Min 
on consolidacão d~ ::na::: finnncas, tendo como bn>:t> a <>nl\nm-
pnt::ãn r!:t Er::trnda dr! Ferro rle Bragancn. . 

Par a a effectivaclí0 dt' f.nl ob.iect.ivo é t.amhl.'m :mloriz:Hlo 
o G~verno Federal a realíz.ar as necer::;:arias opcrn'.)õcs dt> 
ct·edll.n. cereada5 daf; cnnvement.e;: garant.ia;:: 

vm. A entrar l'm acMrdn com a !\-Tnnicipalirlark f)n 
TI~cife. Est.ado rie Pnrnambnco. !'obre a demolil'ãn I' ntili:r.;wün 
~ia pnrte dM fnnrlM d•··" prP.diol': nccnparlM ··-pr.Ja. Dl'!l':;rnr·ia 
F i;:r.al e Qnar!.l'l Gcni'T'lll. pnrn (1 prolongumrnl o) rln 1'113 d:~ 
J'rain. na r0fcrírla cirladP.: 

IX. ·A mndifiNTr n fnxn rln;: impo!'tos de irnp nrU1ciio. i'l)fln 
mesmo nf 1\ 1)f'rmiitir a ~'nlrarla livre rle rlircitos du r:ml o r ''rl n 
11ram parn m: at' l i.zos rlÇ\ prnr.rrlen~ia e!:l.rangcira qnl' pMsam 
compnl.ir com n;; ~irnilm·p~ 11ar.irmars.. rlc~de que est.P.~ sejam 
prorln7.if1n:-> rn1 nl'gor.iarlos; por tru.~ts: 

X. :\. dr:! acct•rdo Cfl!n n lo i n. 2. 857, riP. 17 dt"l junho rlr 
'1!"l'l 5. l'nzN' nrwt'!H;iiP;: rll' rl'o~d i f n nn inl.rrior ou no ex i Prinr 
fio p:o~iz. 'flOrl rncln crniltir 1 illrlos ordinario::; on rlf' nafm·rza 
fl."prr!nL C'nm .inrM PJ)l p:t(ll'l on rm nnro. re:<~afnvf'i;: l'(ot no l 
fllr maii' rnHvenif'llll' l'm prnzo cnr·t.o m1 lün~n. ns:<im C•1n1n 
·~mpl'l')l':1 1-n,:: n~. lirp1 irl:H,:ií.ro rlro;; ('.omprr,mis;sns rln Thf'i'OITr"<i. 
:1,uinrt1. .-Je nrrtn-rln r,om n;:; neccssidudr.;; do pai~ e dP\"r.nol" 
:'l~~c~m·ar rlt" mOrlit l'fricif'nle o) Hlfcrior l"C!'<g"Uio: 1lo~ f.Hu)n~ 
flll~ -r nrf'm Pmilf.idn;:;. 

XT. :\ nrrflr.:vlnr. <'01qnant.o nãn f cir rlciih~>r:uJn n rfp;;l.ino 
dn anl i~n Lloyrl :P.rnsilriro. n.;: l'P.ndas provenir.n fP;; do!'< :::Nví.-:.,-,;:; 
execi1tndn:;: por c::::::n Pn!Pre%:-t rlc na·vegn~ão: 

Xlf. .\ fl:\pcêlir noYn rcl!1.1lrtmcnf.aGfio dn.;: comr:ml!in::: rir. 
~l'fnlro;:; nal\innnl'~ ,.. Pf'l.rnng,...irn:::. ~c:-r,rl•) r·êmodP!arl(l o "-P.!'Vi<'•l 
ri" fi;::l'ali7.nt;ão. rll' mnnl'irn a :"-1"!1' mni"- cfficil'nl.l' c rlnl:tllo tlt'. 
pP;:; .~nnl lf'rlmil\o n~C'I'~.~n r i n. nhrindo pnrn. p;;sc f im o CJ'Nl il f• 
nt:>ce;:;:-:nrio: 

XTTl. A adqnirir. p01' romprá. nhrindo o;:: nPcP-:::::::n·in;; 
~rer'líto>:. i nrlf' n onrn r tnrln n prata. ilr. prMlnce:ín narinnnJ. 
J'nrn nhf r> r n prrfPrenr.ia dn n ffPrta. o Gonrno fnní. conlr:teln;:; 
com m: prnrwi!'laTin;::. on nrrrnclataríos (inõivirluns on corn
Jlanhín;:.) ela~ minn;::. I'Xtlnirl:t qnalqner clausula qnc impnr·h'l 
em i."f'Jlr?iín ,.,u r<>dnc~iio rle r!i rCIH.ns~ 

XTY. A r. clr·hrar ac.cArclM. a.insfec::. convl"níM 011 iratadn::: 
rom a;:; na~íir>;:: nrni~ai'. nn ;::pnl'frlo t'IP me1Jwr l'Pf!'nlar e ilf'fcnrli'T' 
ns dirP.il n;:: " · inl.eresse rln nrilem índnstrial. commerr.iaL eoo
nomira ~' fín::mr,f\ira . C\11 JW()n10\'P.l'. ;:;em onns. para n Thesonl"c'\. 
rnnior appr·()ximarã•• r.nm n.:: paízes ,-isinho.~ -pelo ar:.e,·fe1-
roaml"nln rlr"'l<:: mrinc:: rll' tJ•an:::nMies terresf.re,; e fhlvlae;:; P. 
ligaç:ão das lü~h;u: tc1P.g-raphiea!:, fudo ~ep~ndeutc ~~ awwo-· 
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vaç:i.o _do Congre~Ro Nac.inn3l naqnillo que fôl' d(~ ;:ua e•tlll-
petenCJa; 
· XV. A regulamentar· o .;;.~niço de que·ll'al.a o dncrr~ln 

n. 13.110, de 19 de .íulhn de 1918, podendo instiluil· ri,_;t·n.lí
.za~ão bancaria pr,~manent.e. remodelar a Camara Synrlicul rle . 
Corretor.::s. apro_vc1tadn o p.;,:'lnal que ora serve na. fi;;enl i:w.c;io 
do camb1o, abrmdo 0;; lH'r.~;;~arios creditas par'a a exr~c·11Pi1n 
de taes providenc)af'; ·· 

XVI: A estabelecer eonverdos commerciaes com pai~(·s 
e~t~angatros, P?dendo ahrir o::~ credito.s necessariQs rmr·a arqlli
Sl~ao no Brasil de prodncto.s nacionaes. sendo as rc;;p~rl iV:l>' 
despezas eompensada::; p.:Jo Cl'Crlíto corrcsponl!rm 1 r r·m lllir0 

:::bert.o ao Thesourn Nacionnl no Exterior. 

_Ad .. ~.o. Cr1nl.ínlla111 •'tn \"if:!,'(H' ;t!" di:::pn~ii)Õr\,; dn ru·l. 1". 
n. ;J4, da l~<r 11. :;. ti 'd, .<l~ :: 1 de do~zr>lnhro d~: 1 \l IR. (• H 1·1.. ·f". 
n. üi. ela lei n. :1.!17!1. rlr: 3.1. rh• drzernhro de HHn. qrr·~ Mn
ccdcm ftanqnia df1 I axa l clrgrapb ir.a nos Pr~siden! 'l"' ,. Gn
vcz·mulore!:, SPcr-cl.atios () Cl1efes de •Policia dos E:-latln;;: r~ 
\Prefcil o rln DisiTir.to Frdrr'al. em rnn Lúf·in dn scrvir~n l>ll hl ir-" 
frdernl. eAtnrhwl rru munieípal. 

A1·l.. lt." Fic::un abnlicln;: lnrln:< ,,:;: ahal.inwnln:-:. i,;r•nr:iir·.~. 
redncçftc;; ou rH:=mrnstts de rtíreiLos. 

~ 1.• ExeepLl1nm-.sc: 
.f•. as i.~enções c N~drwç\'íc:=< t>._.;;f:thciecidn.s em r·nnfr·a•·l ... • 

firmado::: nelo G(>\'Cr·no da Uniãn r• as flCc•JITrnLr:s do" ~~ l" a 
~1, 22. 23 a. 2S, 29. ~10. :1·1. :~2. :1!;. 35 c :16 no :1rt. :!" das 
~1\rclimíJia r·e~ rJrt Ta r· i f a d:r:< Alfandr.g-as. deYeTHlO o G,w,·r·n·' 
"hSél'Vru·. rpuml.n aos nr·nJWÍ•\~ fnl'rtf\cimcrr Los. o <lí~pn~!n , .. m 
o rlcc:-rc:!•.> 11. S.r->92. de S 1le mareo t.le HlH, CJlHmln (ts ltl~"l'
car!OJ·ins 11110 Liven~rrr simil:n·e~ na p!·Odncelin nacional: 

.zo. os maeJJinJ~mos 0 i nsr l'lfl110nfos dest.inadnf: á. lrt\·ntn·a. 
ú f>CCIHt:·i3. :í rni11~rat::ío 0 ;i inrhr~l da ugTicnla. comfH·eiH~n
didos n!'t ar·L 2". ~ 3G. da.;; Prelinrinarf's jla. Tarifa, impnrtadn~ 
)i(JJ' agrü~LlH.-•J·I'~. ••11 nãr•. pagar·i'í.n 2 %. llfl •t:alore·m. med]nlliP 
dr~sr•aellü da;,: ins[rt•.d\fl·ia~ cl1~ alf:llld,.~a, indnpender1(<'. (lo•. de
J"lO!';íl.o pl'•!vil• rln . .; dÍl'•·if,,;,: irdr,;.:r·ae:> o do andionci.:1. elo Tti!mnnl 
tlc Contas. 

Art. 5.' Pnr·:t n~ obr-a;:: r~xecntarla,:; pclo!'l governos d(ls E;::
i:lrlos C fios D11lllÍCÍpÍO~ f' pelas úffif)f'C7:a5 que, l)Or dr]f'gar,-i:ín 
rll'lle.~. r.xfllorarcm servi1'0~ rlc agua, luz c viação, os direitos 
a ]l:lgm· ]lO!' impr:ri.:\Ç;[() elO maf.Crial neCC!'õSariO ao dit.O RP.T'Vit:n 
r;.erlio de ~;; % sobm os impostM, a titulo de expccllente, rlc
\'endn ns r·rrJlri;:iPôe.:: ser ff"iln.~ em qnnlquor ca!"o pPln w:rverno 
dr)s Esl.ado::: c dos ml:niripíM . .-\ rr.dnr.ciín acima I'P.ferir!a 
C'<"m1Prehcncl~ íambf'lll n mnlf'r'inl drsr innrl() :í r.0n;:trncç:io clr~ 
portos que a Unifi0 haja t.rn.nsfnrido aos Es!.anns. 

Ar f.. fi.b 0~ matr.riaf'..; rrr.io,_ r!espachos Ci\m rcdncção de 
i-Hreitos. em virlnrll" rlc lo'Í!'õ :wteriorrs rln receita. fiv~rcm sino 
:-~ut.orb:actM. no nm)n rlf' ·1 !120. nl'ln Minis!.f'1'ÍO (ht Fazencla P. 

.inlgndos lr~·nr.~ JWln 'rrilHrnnl do' Cnnf.:lR. ainda não. intrortu
,;lqos nr• paiz, pagm·fio a::: l:rxa,;: (!erlaradas uas r:ofcr1dns lms, 
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Ar! . 7 .n Ficà concNlidn :í. ~\ssocineão (le Impr!'ri~a: o f:\vor 
comtante do nrL 39, § 3n, da l~i n. 3. 079, de 3 i dC>; de?.embro 
de 1910. · 

Art .. 8.& O imposto li~ caridade. dn que t.rnta n. Consoli
rinção daB Leis das Alfandng·as. fica elevado a SO r(:Ois por kHo 
rio vinho e mais bebidas alcoolicM e fermenlada,;:. r scr:í (l"! S
Iribuido 1'111 H quotas pela~ in:::titui~õe.~ abaixo rnumr.r:td:l~. 
H:l f(jrma seguinte: -

:1 ~ .11;: quotas :i Santa Casa de MisHicorclia . 
~ qllol.as ao Hospifal Maritimo l\Iüller dos fif'}is. 
2 e 1% quot.a;; ao Hospital dos JAlznro!'. sendo nmn. p:tl'a 

c. fim ccmsignado na .;;.e~unda. parf~ d o') art.. H rla }fo i n. ~ . . 1-11~ 
fll' :::1 :.le dezembro de HH'i. 

"\ s restantes. di;;f ribu iclas. em parf.es ignnes, :í;: !'P.f;uint.~'>;: 
jn~tituioõcs :· 

?.faternidade. mant.ida pela. E:::cl)\a rlc ::\fí'dicinn; 
Cruzada contra a. Tuberculose; 
Im;t.iluto de Prot.eceão e Assistencia á Infannin: 
A:>ylo {)c S.' Luiz. para a Velhice DesnmpnrnrJa; 
Dispemario rJe S. Vic~nt.e. rle Panln.; 
'Asylo Gonl}alves rl~ Araujo: 
Sociedade Amant.e da Insh'llcç:ão; 
Bilcola. 1Pr0fissional e :\~:r;l o par:l Cé,a:ns Adultos; 
Casa de ·Santa. Ignez; 
s;oci!O!dafle RPneficenl I' TJnit.iYa; 
P:llronal o de Mrmori'S (Ja J..a.gôa: 
SnciPrlade Cruz Verm~>lha Brnsi!'riJ'n; 
As~nciar.ão Pro-1\fat.re: 
:\.s;;isl.~'ncia Santa Thereza ; 
T~yceu de _-\rt.e;.:: e O f f ir in;; c 
Asylo do Bom Pasf.or. · 

Inda;; da Capital Fetleral. f' snbmet.l.irln;; á fiscalizar:ão do Mi
ni;:.f.P.rio rla ,Tu;.::tiça. para o fim de ;;Pr apm·:ulo n hnm emprpgn 
rindo :í;; in1})ortanc-ia.~ J•ecehida;::. 

A1·l. fi." O impMfo ele caridad<'. rl<" ~o rc~ is. rohradfl ao;: 
portQ;:: da JlPpuhlirn,. .~1'\ r<Í . no E st.ado de ~. Pnulo. de!;\linad(l 
(·xclu~inm')nlc Ü:' ca.~a;: di! C'arid()Jli! rl~ ~:mto.~. r.on:>.fantrs rl n 
r~lacão abaixo na propor(;ão rruc .~e f](lclara: 

Sanla Ca:;a d1' :\[iser icot·dia de San to,;:;. 50 r<:3: As.soclnçfío 
:Prote-rtora rla. lnfancía De.::valída (A;::rlo dl' On•hãos) , scig 
réi~: C:euz Vermelha Bra.::ileira (filial em Santo:>.). Ire;.; r éis: 
AssislPncia á Tnfancia do". Santn;; (Got.ta d~ Lrjte ) . H) réig: 
As:::ociação Frminina San ti ~ la · (Lyerm Fr.minino). clou;; r~i;;: 
Soc.irdndr, Ami~a dos Pobrl'i:' (:\lberg:ur:: ?\octnrno>:L rlo)lS rr\is: 
E~rola de Cr:mmereio .To~ f> Bonifae.í0, um real: Soeírdnrlr 
Amiga rlt', Im.lruc~ã.f"l Pnpnlar. um J'('::tl: Snciedadl' Auxil io :\~.~ 
Xl'ers;;i l a do.::. nm real: .'\!':ylo ele JnYnl ir! o;.:. n m rral: I' Confranfl 
S. Viernlc rll' Pnnlo. nm rl'aJ. . 

X<1 E~tado •lf' Pt>l·nnmhu r.o. rio rliln impn;:to ;:prfin de;;ri
nado;; aos lwspítac.~ dn S:1nln Casa rle !\fiseric.ordia do Recife 
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r.o réis e ao hospital dn Socicdadü Bencfiermfr. da cif!a;11' rir 
Nnzarct.h, municipin do me;;mo nom,e. 20 réis. 

:Art •. i O. Para os efl'cito;; ela Cl)brunça do imJ)oFII ,, dP 
consumo sobre bebidas, o vinho de ca.iú. dn pPoduc!:rto narionnl. 
r: bem a~;;im o sueco do ca.iú, não fr.rmcnt.ado, sem r~,lcrJol d·· 
c:nalqttl'r natureza, prorluct.o tambrm nacional, ficam CIJnip:l
' adn;o. ao vinho nacional natnrnl de nva Gll de qualcprr1· nu l.r·a 
úucta ou planta (art .. ~~~. ~ 2~. n. XI. do rlc~rf'fn n. 11. \)<, t, cr,, 
Hi de fevereiro do 1916). · 

·• Art. "11. Fica isl'nto do pnganwnlo da f nxn dI' J'rgi..,:h·• '· 
na ímpo:rlancía de 300$, o producLor rlc fumo. 

!Art. 12. Ficam concedido;; ao;; f'sl.abcleeinwn tl'lf< fri;;nri
fiem;, na linha da Esttadn. de Ff'l'l'(l {~\~ntrat do Jlra,ii. o~ 
mesmos f:lvm·os o vantngL~ns u,~·if<H'Üt~ feitos :i. "Rrasilian !l!eat 
Company », de .Mend~s, para. lransporLe de carnP::; ,·erclf'i', fri
gorificadas ou congelada;;, c ~ub-producto:>. 

Pnragrapho unico. As em preza;: qw~ pr·etonrlrt·rrn ,.,, 
.:favores acima alludidos deverão r'cqu;;rP.l.-•):" aro dírrr.lnr· da 
:F.~tTadu de Ferro Central do B\·asil. 

Ar!. ·J 3. Fica. prorogado até ::a (J,~ rlr.zemllr•1 r! r> 1 fl~J n 
prazo rle que tral.a o n. XI do art. 2" da lei n. :1.07.0 A. c! r· 
:Jl de clezemhrCl de 1915, para o I'P.Cebimcnlo r}(, i<l'llll ([(' f'>fl
lrntc;: tln Gur..rcla Nar.ional pela acl.ual tahella. 

Art. 'i ·Í. Ficam is~>nl.as de nrmazrnag•' m ·a.~ nwr·(·;rrli'l'in;:: 
qnr:, ainda nrr. .\.lfandf'gn. fm•Pm rtt~Yn:\'ir!as an:-< porl.n;: d(\ ondt• 
viPr•n.m exp0rl a da;:. 

Art. l!i. I>m·a Yig·orar rlurantr> " exorricin. r. ~rmlfll' Ex
r,crlf.ivo p(JrJer;í. r·rgnlamrmla1· a PXporl.ar:i:io rlo onr·o. p!·ala. 
nicl{el, cobre. hr()ni':P t'' •1nlrM mrfnr;:. nmoNlaíln~ 011 Pm hal'r';l.'> 
~~ artefaeto~. 

ArL. ·!6. Para o,.: cffeifn~ da í'OIH·nnca dr:o rJirrito.~ alfn.n
·rlcgarios. relativamente ans de~paehn;;; od-'1:olm·~m.. vigorar:'t 
para os paize>: exporladnr~><. quanf.n ;w Yal.ot· rla;; mercadoria!'. 
a taxa média cambial do nllimo mez ant.eriOI'. w~rificacla c;:;F;a 
m•;dia pela Camara Syndical rJ();; r.orrctm·f';; c cnmmllnicada 
por c;: ta. official c 1 ~lf'graphir:lmf'nli':. a tor1a;:. n;: nl fandr-~n;; 
no rlia t fie cada mcz. 

Ar L 1 i. A~ quant.ia;:; rr.mcft ida~ pm• íntcrmcrl in rlr banco>:. 
~~n;-a;; banr.aria;:: e r:;:;!ahel<>cimcnto!' congcncr·r;:. J'HW meio (]c 
cartas P. tclegrnmnm:o. pura praç.as r;;l.rangcira;:. ficam !3n.icita:< 
no sello d\1 ~ 1'". tah·~lla A. rl:'l lr·i n. 3.ÇH\6. rlfl :?f• rle dr>zr"m)n'•' 
f!e '1910. . 

Ar· I.. iS. Cnnl int'•a (·m vi.~rll' n ar· i. tS da lei n. :1. !)7!1, rlr 
!li rir dezembro de Wl !'l, cnm ú seg:nint r aerre:-:címo: 

g 8." ?-<o p.wto do RccifQ. quantn :í;; embarca<:.õe~ qur. nfí0 
riii.n ncces:::o n.n 3neorn.d.-.l.ll'O intern(). no Lamnrãn, fica e::: In
PI'lr.cirla. rm favM ~1M f:mecionarlos r.la Sande (]fi Porto. Al
Jandrg:r. r P"Hein Jlari!.Ima. p::1r·n .::t;; visitas frita~ nn refl)rir!o 
local. a qua!quel' horn •ln dia, umn grat.ificaçiin. pa~·a P<'ln. 
f~omrianhia a fJU0. pl'rlrncrr n embarcação \'isifarla, ~q111valentn 
:i mrlndc da gTal ifieac.:iin mnrrada para a;: m~'smns vi:>ita~ á 
noite. 
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Ar L. Hl. :\~ lotf!ritt::. federncs serãn contractadas. medio.ntR 
concurrencía publica, snbrc as :;czuinles bases principaes 
além de quaesquer outras que o Go':\'er·no entenda estabelece; 
11os re~pectivos editaes, para garantia da fiscalização e bôa 
e~ecuçao do contracto e de 10uas van!a~;cns para o publico. 

Art. 20. A ordem de Drcfcrr.ncia entre as propostas de 
concurrm,1cia será estabelecida: . 

i', pela maior importancia em dinheiro offerecida para 
ser applicada ás subvenções a esta.belecimentos de henefi-·. 
eencia e instru~ão, que serão annualmentc examinadas e 
votadas pelo Congresso; 

2", pela renda produzida para o Thesouro: 
3", pela maior porcentagem de l)remios a distribuir. 

· Paragrapho Hnieo. O praw da concurrencin, que se effe
ct.uará no primeiro semestre de 1921, nunca será inferior a 
t:re.s mezcs e o do novo contracto nunca superior a cinco annos. 

Ar f... 2L Fli rn. prorog.:l(]o J)ot' mais um anno o prazo dn 
n.ctual contl'acto com a Companhia de Loterias Nacionaes. qne 
f.e:rá prcfcrencía sobre os demais conc~mTcntes. em igualdade 
tlA comlicües. para o novú coiJtract.o. 

:'\."rt.. 22. Fica concedida á SocierJade rl.a Cruz ·vermelha 
Brasileira autorizaçijo para ext.rahir uma loteria durante as 
festas do Ccntenario da Independencia. em 1922, com isenc.:1í.n 
de quaesquer impostos. 

Art.. 23. Conf.innará a. ser arrer,arlaiio pela Alfandega rl~ 
Santos. o imposto sobrP Tinnidos. behiilas alcooliC~as e sal.. 
a.té hoje por ~>.lla procedido· em benefício da mtmicipalin:v:!r, 
àaquclla cidade. 

ArL 24. O Gov~mn poderá ceder. a t.it11Io de aforamento. 
~o Cluh de Regat.n!' dn FlamP.n~o. uma. área de t.erreno na praia 
Vermelha. cnmprehendirla entrP. a Urca. a enseada. á. rna da 
~andade e o terrcnn cl'fliclo a mesmo tit.ulo ao Cluh Hypl)i~o 
Brasileiro. P P.m identicas · coniliçí'í(\s l'le!'ta nlt5ma! r~feridn 
~on.~e!'.'são. O Club dr~ Regatas do Flamengo demarcará nesse 
local a ár~a neces~aria á c.om;trucção de nm grande Stiuiium 
para jogos athletico:::. que cleverá est.ar concluido em 1g22. 

Art .. 2!5. Fica. -proro.gadn -por mais cinco annos o pra?:n 
p:ua amortizru~ão do empre~t.imo de ci!1coen.ta mil .contos rle 
r~ís. feito :w Banco i! A 'FlrasiL em consequenc1a da le1 n. 2. 986, 
fle 28 tlc agosto de 1915. 

Ar L 26. O,_ afnramenlm; dos t.ern~nos da Fazenda Na
cional de ~anta. Cruz contínnariío a ,:P.r feitns de acc(Jrdo r.om 
o art. 3". leltra d, da lei n. 7H. de 2Ci d~ dezembro de f900, 
P. disnosiLivo;; a.ntcl'iorcs, relativos ú(]nell c prop1'iO nacional, 
ficando vedado n rcsgal.c <los mesmo<; aforamentos. 

'Art. 27. A ta~n d~ rede~contn. de qoA t.ra!.a o art. 9D; 
~ 1". do decreto n. 4.1 R~. <Te 13 de novembro do 1920. scr:t 
fixnda no mínimo da 5 %. ficnnrlo o 1 irnitP. maximo da n:c;;ma 
laxa a crP.dit.o dl) con:;eJho de ndminislração da cartcJJ'.<l, q 
que se ;refere a mes111a lei. 
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SiSSÁO EM 26 DE I)EZh'?vlBRO DE 1920 81-5 

Art. QS. Os sellos ue cun=<u ino destinados aos jndu:;Lriae:; 
do município d~ Nictlle~y passarão a ser vendidos pelo 
collector respectivo, med1:1n!.c porcentagem que não ex~ei.la 
á quola o1·a paga, llOI' e;;,;e ser'\' it-o, ú Recebedoria do Disll'ü;t•J 
Federal. 

Art. · 29. O art.. Sl J,, r egu!mncnlo amwxo ao decreto 
n. 11.951, de ·16 de fev emirn de i~H>. ficará redigido assim: 
Os lavra<bres que i'Ol'Cffi rabri;:aules, por quaesqucr proces;:o,;, 
de alcool de canna, (lae.lmta •Jtt vinuo natural, empregando [lru
<luctos da propría ou nllteia lavow.-a, couj11ndamente, pudut·ã0 
remetter o pi·oducto aeOlll]1anlt Ud/J de :;ttia. ctJnforme o modelo 
XV, sem as respectivas et::lmntJHlJa:;. qu;mi.!•) a venda i'õr fciLa. 
a neg-ociantes por gt·o,;,;o . · 

Art. :>O. A !n:xa j1:<.li~;iaria .~el'{~ lJUga [Jo'•t· meio •Je e:; l.am
pilhas, cabcudu ,;ttll. iu ut.il iza~Üt) <to .inir., que uão J)I'Oia!at·á 
fl cspadl(ls c St!ltt•!n~:''" :1 qtu: :J !<txa <.;on·t!:-;pvndn »•!m w:t·ífi•·a•· 
;;;c a:; <lSI.ampítlt;ts J IJl':Jill tl!'i)";-; la~ ú.~ IJa:.:·ina;; f!.,~ au!oi', afim 
~.k :tl; inut.íli;mr, sob as pc11as rc.gltlarnent::u:es. 

Ar I . 31. A:; t·cqu i~ir;õc~ par a os de::>{•achos uos ar ti gol! 
:~ qnc ~e l·c1'e•·crn 1>S §§ 5" e {i• tln art. 2• das Preliminat·cs da 
'.l'arii'a, deverão mencionar as m:wcas c numeros dos volume..:; 
a s~1: f~it.ts ao inspt~d.ot· <.h.t All'an.dega, por inl.cr!lledio do 
Mini::>Lerio das Helanõcs Extcdot·cs. 

Art. 32. O Go,;crnn MIH·nt·ü do~ b:mco~ qne li\·•:J·cm r:on~ 
cessõe:s para ompre:;t.im•.•,; :1 fnnc-<·-iona1·ios pnhl ir:(•~- eiví~ c 
mililarci:'. ~0111 dllscontn ülf t:l'Hsigoaoão em folha rlc r,ag(l. · 
mcnf.() . uma quPI'a dn n.,;e:tl iza~.:ão nn. imi>Ort,a.ucia de G :000-'ii 
<.mnua·~s. JícatJ(i.t.l c.x.Lt'n:-;iva :w Danco de Credito Jlnral e Tn 
f:ernaciooai a fl"rmissão i•~gal <:l1 1lC•~dida ti•' Hn.uco d •1s J.'utu:til}
narios Publicos. no Montepio Gcr·al dos Servidores do E :;lado 
e ao Banco Predial rfo Est.a.dt-, dt) Ri·) de .Janeiro, :J. respci!.n 
dos funccional'i os publico,, civi;; e rui!itares . 

• t.\rL 33. l''ica clerrnrauv (I tnt. zo, n. IV, da l1~i n. 95-3, 
<le 29 de dezembro de i90::, que creou o ~ello official desti
nado á franquia da correspondencia. official da União, a. qual 
passará a transitar pelo Correio sem sello, uma vez rev.estida. 
àos característicos re;ulament.ares e mencionada em :;ulas ou 
protocollos. 

§ 1." Considerar-se-hão correspondencia of!icial pat·a 
todos os effeitos: 
· a) as cópias manuscripla~. remel.tidas peio.;;; ~;•muu~n-

ciantes de navios á Directoria Geral de EstatisUca Comrner·cral ; 
b} as re;;postas ao5 quesitos da Direcioria Geral flc Esla

t.istica, enviadas em sobrecart.as especiaes; 
· c} as notificações expedidas a particulares p•_·la" n:l.•at.'·· 
tições de hygiene ; 

d) as sementes enviada~ pelas ::oeiedadcs .na·~ i ~~na•~s •le 
agricultura; . . 

(!) o;; tui.Jos do \·u ~.:nua ·~ "'-'~'L'~ dk; l r ibuit!t'" pck•:-: in.-:l.i-
tuto~ vaccinicos; . 

f) a corrcspondencia do scrvi•;n cl~Jíton\l c cri lllÍntl! ex-
f.J{{icio; 
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.... 

!I) os livros de reg·islro eiYil; 
h.) os livros enviados pelos respedi\·o~ editores ás biblio

lbeea,; publicas. 
~ ~.o A corrE:spont!ench.t of:ficial tlo:o Eiitado,; c .mutlicipío::; 

~~uutínúa sujeita ás taxas ·em vigor. 
~ 3.a A tl0nc,;pondencia das imlilui•:v".!~ lu.unauilal'ia:; c 

:,cicnlifica:", que :l.ürem reconhecidas de utilidade publka fica. 
equiparada. á ·cort·cspon-dencía o1Ticial Jo,; E-sladus e l~ltlu .. i
cípios. para o eHeito da reduet.~ão t!as taxas postaes. 

§ -L" ~os casos ue :ousp~ila ele fraude:-: os destinata1·ios 
Ja currespondem.:ia official f'ican1 obl'igaclos a aJJril-a na prc
Hmca do chefe da repartição postal. 

§ iJ.• Ficam revogadas todas as dü;posi<;õ~s de leis c rc
;,:ulamcntos anteriores concernentes :"t conces:::ão de franquia 
l,úslal não co'nsignada ne:>tc a1-tigo • 

. \l'l. 3-L O:; despac-hos sobre agua }iUra inrtamtnavu-is c 
t~or-ro.siYos ficarão probibidos 110 portu desta Capital c pa~
:-al'ão a ter eont'erenc!a. nos trapiches alfand~s-ados, onde serão 
d0po:c;itadas, desd~ que sejam m·eados e installados, nG. refe
rido port~. mais trapiches alfandegados, para o fim do depo
::ilo de tacs generos, além do que ora existe J1a ilha do Ca.:jú. 

Art. 35. Emquanto não entrar em execução a nova Tarifa 
~-\uuancira, o expediente de 2 %, a que e,:;t.<i sujeito. o oleo de 
pctroleo importado para combustível. continúa a ser cobrado 
de accôrdo com o art. 5tH da. Consolidação das Leis das AIJan
ucgas. 

Art. 36. O Goverú.o expedirá regulamento para a cobrança 
in~tituida por esta lei com rela\;áO aos lucros liquidas dos 
commercianles, verificados em balanço, organizado nos tcrm.o~ 
úa lcgislar;ão commerc.ial, obset-..·ado o seguinte: 

a) para a cobrança no exercicio de 192i, servirão Je base 
us IJalancos que forem encerrados dá data desta lei em deante, 
embora relatívos a operações commercia~s realizadas 110 de-
curso de 1920; . 

b) ficam isentos do imposto sobre. lucros do commercio 
c sob1'e a renda da industria fabrj L os estabelecimentos eom
merciaes e as indusl.rias cujo lucro annual não e-xceder de 
10;000$000: 

c) em ·o regulamento fixará o Governo a fôrma de. arrc.., 
cadacão do imposto, podendo impor multas até 5:000$00(). 

Àrt. 37. .-\ guarda-mória da Alfandega. ~oncederá licent;à 
pcrmanentre para . entrada' a bordo dos navws a um reprc-. 
~entante de .cada jornal diario, que o requerer, por interme
dio da Associa~ão <lc Imprensa. onde houver. 

Art. 38. Não se comprehendem na disposição do arL. 1", 
n. .í5. as fabricas acce.ssorias dos estabelecimentos a~ri~olas 
e portarias destinadas unicameu~e ;:tC> prepar9 ou aperf~lçoa
mento tia p1·oducção do respectivo cstabelcctmcnto agt•tcola. .. 

At•t .. 39. Emquanto não for decretada a r:cforma tlc ta
rifas, não existindo na actual lei dispositiyo al~um_ sobre ae
roplanos, lltmgars, m_ç>tores e SQUS accessorios, fwarao os mes.., 
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mos su.if~itos ;J. fa:-~.a t.lc _100 eêi~ lJUl'. l•ilugraltiJJJa. sa!Yu ~c irn
pl)rtudo::> pant. fH'uvao: Jnlemadonal.!s ú1~ a,·jaeão, ou eseola,.:, 
quando Uu.:s apparellw,.: ~~ ae~.:·~::::::orio;; enlrarão 'mediantu V:r111" 
Jc rCSpOusalJi!idade. ~CJIUU cobrada ue' ;;eu~ Íllll)Ol'L<H.i(il"l':-i 
aquella taxa. d1:sde que s•.: d•!,-,tiuem ulteríum1tmtc a fim diHc
r•:u te. 

Al't •. -iO • .As pensüe~ JtJ nwnt·~!Jio que couberem á. vilwa 
1: aos ,;uccc~,;;ore,; do,; 1\mccional'ios Jo Corpo DlplomaLíco c Ju 
t..:onsular ~criio c-alculadas e concedidas em mil réis, papel, 
t:o.mo sen_lpt'C !.! foran~ •; resulta da exacta jutel'rm:~taçiio da:; 
lms l'ClalJva:; a. maten:t. 

· ..,\.:t:t. .U. Continuarão em Yigor touas a,; disposições das 
l•Jis de ot'l/amento antecedentes que nllo \·ers~nem particular
mente tiObrc a rixaçãc.' da receita ';! dcspe:;a, ~ubt'e autoriia1;ão 
paea marcar ou augmentar veneimenta.~, reformai' reparLi
·~õcs uu legislação !'isca! e quí! uão tenham sido cxpressamcullj 
rt:Yog-ada~ e "e refíram a inU~t·e:;~~ publico da União .. 

Art. 4~. Revogam-~.:; as dispo:>íçõ•:.:; em t:onLral'iu. 

Sala da::> Gouuni::>.>ões, ~G t.le Jczcmbru de 19.20 •. ~ ~tz~ 
IJr:t·fo 3b.tJ·anhcío, Presidente inlel'ino .. - "1ntonio Carlos, Hc-
1 ator. - O sem· Soares. - Cw·los Jla:J.:imiUww ., - Sampa'i!J 
Col'rl:a. - Cincinato Bm(Ja., -Ramir·o Bmya. - }!ad~cco 
Mende~·. - Octm:io· Rocha. · 

o Sr. Mauricio de Lacerda (pela. ol·de'llt); regucr a veri
r;ca~,;ão da vota~ão. 

P!'ocedeudo-se ·ã vct·Hka•;;"íu Jt~ Yotaçãv, l't!<:JnlH.:ce-~~ f.·~
t•:m veludo a :!"ayor I 1-1 Srs. Deputado:> c coutm u•::nhuw; t;J
tnl, 114. 

o Sr. Presidente - ~\. redacçã.o final foi appl'ovada e va~ 
~~~· ·~m·iado ao Senado o projecto da Receita. 

Pa~~a--sr; ús yot.açóe:> wn:>-l:lntes da. ordem do dia. 
Contiunar;ão da votação óas emendas Jo Senado ao pt·l~

.i:.:cfu n. 105 C, de 1920, da Carnat·a. fixando a dc&pez~ úo ~h
nh;lct'io du~ Relações Exb~riot'es para. 192·1;. c-om pat·c~;et· da 
1.:onnnb>!ãu de Finunc;.a~ sobt'e as emendas lCTIHmda~ _n. 6 ~'~ 
1<CgUiulel-; (vide proje<:!U H. lU~• l>, Ul~ HI~U ) (dlSCU~~iLU 
unka). 

ORÇA?IlEXTO DO E:\TElUOit 

o Sr. Présidente '- Vuu .tiUbmelLf.!t' a votus a seguinL~ 
•~mcnda, cuja. 'c•1ar;ã.o ficou illLcrrumvid<.~. tw. ~-.::s::;ã•J U(S hou
Lem: 

N. 6 

. ~\.' me.~mti verba :o-: -Diminüid:i í:Jc !.iU: OOUS, ()ut·o •. " 
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Q Sr. Nicanor Nascimento (para encaminhav i:t votação)' 
€:=tranha que o Governo haja peúhlo uma verba, quil a;;,•)ra 
quer. fazer supprimir; entretanto, acha o m·ador que o pare
cer da Commissão, jlOr demais lacouico, niio fornece os ele
mentos para a e!ucida~iío da materia. 

Approvada a referida, emenda u. 6. 

O Sr. Mauricio de Lacerda (pela ordem)] reque~ a veri
j'icar;ão .da voLa~ão. 

Procedendo-se á verificação da vota~ão. 1'ecouhece-~t! t\J
rem votado a favor 1H Srs. Deputados e contra nenhum; to-
tal, iH. · 

O Sr. Presidente - A emenda n. 6: foi approvaúa. 
Vuta~ãu da .~eguinte 

EMENDA. 

N. 7 

A' vcl'lJa. 9~ - Cor.po Diplomaüco - au.:meniatla Je 
5 :000$, para aluguel da embaixada m.1. F;:-aw;a, cuja uular;ãu é 
de 15:000$, passando asúm a ter a mesma dotaQüo consi
gnada para a~ embaixadas na Grã-Bretanha, Halia e Santa Sé. 

O Sr. Mauricio d,e Lacerda (para encaminhar a votação). 
a proposiw da emenda n. 7 fa~ ui versas observa<;ões sobre a 
crea,cão de embaixadas 0 desp•Jzas respectivas. 

Vem á mesa o seguinte 

N. fi 

· Rcqueir~ vof..aç;ão nominal para a ~::mcnua n. 7. do Or(;a-
mento do Exterior. - Mau1·idr; d~ Lacerda. 

O Sr. Nicanor Nascimento (para encaminhar a vof.IJ-t;ão) 
Ôl'fendc a emenda. eom1Jai.N1do n parc,~ct· da Commissão, IJOt" 
f.C lho afignrat· cruc, f!m meiq a outra::; jJcspo~:1s, que c.il.a., u 
mal maio L" não virá de:!::>cs 5 :OUO~ d~ accrcscimo. 

Hcjei l.ado o referido requerimento <I c votar-ão nominal. 

O Sr. Mauricio de Lacerda (pela ordem). reque1' a vet•i
ficaÇão da '\lot.açãú. 
: Proc.eden;do-se á verificação de volaçã.o, recoulaece-s~:J te
!'em votado a favor 1:3 Sr.s. Deputados e contra 10'4; total H 7. 

O Sr. Presidente - O requerimento de volacão nominal 
foi rejeitado. · 

,ftejeítada .a referida emenda n. 7. 
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. q Sr. !rlauri_cio de Lacerda (JJC/.a ordem) reque1· a v et·i
flcaçao da votaQao. 

P_rO(',é,dendo-. ..,e ;i v' ~!·ifir:~l(;üo de ;-ota~ão. rccon1H~c,..-se t · ~
rem votaoo eontl'a H~ l:'l',., Deput.ados e a favor t; total H3. 

O Sr. Presidente - A emenda foi rejeitada.. 
Votação da se:;uínte 

N. 8 

~v vcr·h:J 101 - r.nq1v Consuiar supJ·imam il=' pa-
Javrn:;; (H'. C:<'H't·ig"itla P~ J·a ::!" t la;;se <l o;ategOl'ia de l'•.ou;;u l t;'lo!
l'al em YnJ,nama c vnr·a ~onsul de 2• clas>õP. tt do c.•)n>'ll[ em 
Sharrgoi.J> 

O Sr. Mauricio de Lacerda (para encantinha1• a ·vott~'.''1o; 
!az diveJ'"i<IS e•.ln;:idei·n~to i'!S a rc~peíto da ('menda . 

O Sr. Nicanor Nascimento (para encaminhar a vott1~~(i.o) 
faz divers;,ts f'lm;;iclr~rac;(~~>s nccwrt cl~\ e.mcmla. 

Appn•Yad:~ u. l'd'(•rídfl (•mcnrJa n. S'. 

O Sr. Nicanor Nascimento \1iela. O?'dem) L'GqUct· a \'eri-
fir:ação da votar,: ih•. · 

Pror:,edendU-:"L' :i \·~·:·ifir:a(:ii.o de vot~r:ií•). rr~c·onhPce-:;e te
l'clll YOtadu a ra'>t•l' J l ::) ~L':-;. J)eputado.> r~ contra nenh.nm; 
Lot~i1! Hil. 

O Sr. Presidente - A emenda n . . S foi approvada. 
'Vol-ao;ão da "L'ê"llÍDI.f) 

N . S) 

A' nw,:ma "''r·ba -- augmenfadn d~ .:!00$. ow·o, para des
JH~za.;; riP o.'XJn:t.iio·n ! e nn C•m:;nlao:ln Pnt t;,·,jmJwa. 

o Sr. Nicaaor Nascimento (par« encaminhar a votauilo)' 
D':Od1.lz <l:,··-~1'"~'" nlt:-lt'1'\·ar,í.io~,;: :w~rr.a •1:~ ~m~nd:1. 

. O Sr. Nicanor Nascimento (pa.m ~ncan~inhw a wla~·,j•J ) 
ftJ7. nntar quauf.o i) j n[~erf)SSanl.f.! n. mct,JcuJ<?Sldad~ d:1 r-•mcnda. 
r}U E: h~\':1, (1 o>,;o·rupnln ao J)Oltl o) d<} J'I!Oo:lt.I'It:Jl' f) IJT'('illll• ~nto , 
U1H'I1:1~ J':IL'a de\·ar· dt• ;:tH)~ 1Jll1<1. \'Cl'l'Ja.. 

o Sr. Mauricio de Lacerda (pd<t ordem) requer a veri-
1'icaç~ • t d <1 v<~t::.oo:ii •.t . 

c. - v~. >:.T 
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850 

f'l' t)t:edeitdO-:lC <Í. Vo' l"!fi\:;H,;àu úe YOtfl.-:fio. l'CGOTilJCue-Se f.e-
1'!''l'll \'ul.;u.Jo a l"a\'tJr 117 :::r:;. Dt~putadu~ e cun t.ra 1wuh um; 
tola! 117. 

O Sr. Presidente - 'A t:Ulenda lL 9, foi approvatia. 
Votaçàv d<~ ~cguiut.e 

~. 10 

A verba f2• - E..;:traurdiuaria.s no Exterior. Onde ~6 
diz·: Ex~raordinario~. dign-se: ~~xLraordi·narla:;. 

O Sr. Presidente - Acha-~e sobre a metia u seguinte 

N. 2 

Requeiro Yotuoii.o uoulinal para a. emenda n. 10. 
~ala de.:; :;essõe::, 213 de ~eZ'emb1·o utl H!Zú, Jlau.rwio 

~ie Locel'dl}. 
Vou ~Ubllleltt:r t.\ Yotoió o J·~querimeulu. 

O Sr. Mauricio de Lacerda (para. enca·nânlwr u ·oota~aor 
<ie~lara pre~isar de expolicação · :;obre o motivo por que foi 
1ormuiada es.peciahnel!lte uma -emend:a, :;ó t:Om o intuilo {lo.> 
111 u<iar o ge·nero de um adj ec: l.iYo. 

O Sr. Nicanor Nascime11to ' (para e1wami-nlw.1' u ·vot<~.çü.oJ: 
atluuz Yat·ias consider>l.t.:õe:. t:om attíncneia ú C'mcuda em vo· 
t;::r.ão . · 

• Rc.icilado o l'eferidu l'l!llUN'Íl!lentv •.k vuta1:ao uomlllal.: 

O Sr. Mauricio de Lacerda (pela wdem) r~quer a Yeri
ika~ão Lia. vot.ar;ãu. 

P.r·ocf~Jendo-~e :i vcdfica~,;ão dt> vot~l.\;à~~. l'Ccou.hel!c-:::t: te .. 
l'r.m votado a favo1· quat.ro :::;r~. De-putado~ ·~ eont.ra 11~; 
total Hü. ~ 

O Sr. · Presidente - O requet·imcnto foi rejeitado. 
Approvada a J'o~fr~rid~ ·•!!O'!rtCh~ n. 1'0 ·. 

O Sr. Nicanor Nascimento {pd(l. u•·d•Jm) t•cqum· a vcl'i~ 
(i,:u,:ão tia vot.ac;ãu. 

P-1·occdendo-~l! :'t 'r•t•tfir:a~ã._, tlc vo!Jtc;ã.u. t•e,;oultccc- ::í•~ k
rent ·.-otat.lu a favor J li ~!·s. Dl' llU~ado:: c t:onlt·:~ ucuhulll; 
rt~tal :111. 

O Sr. Presidente .,-... A cru~ud~ u •. iQ fo! .UPP.NY~d!,i. ·, 
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SESS.:\.0 EM 26 DE DI:ZEr-1.131\Q DE H!20 

YolaçãrJ da segulul.c 

N. li 

A' me:>ma wrl.la - lJinünuiua J•'. ::w :úOQ$tJOtJ. 

O Sr. Mauricio de Lacerda ( LJl!ra r:nr:arnhthw· J). DOtw;âo ;: 
~oliciLa que os parccet•c:; :-;obre a::; diYcl·sa!i emenda~ ::;ão offc
L'ecidos :;cgundo for· mula:; divei·su;;; «a Nncndu JH5de. .~e1· ae
t:•Jil~; «:1. Commissão aeccila a emellila:$; .. ~ enu:nda JJóde r::cr 
approva&J.». o qu1.~ como que cslubelcce uma gt·adn.~:i'io. eu.io 
mol.i,·o o orado1· dccla;.·a não al1Pl'e\~enchJr bem. 

O Sr. Nicanor Nascimento (para encaminlw.l' a votação)1 
m:lla. que· a. emenda 6 pouco clara c que o parecer não cont.l'i
liuc absolutamente para eliminar a duvida. 

O Sr. Presidente- Veio êÍ. ?\Ies~;~. o seguinte requerunentv:: 
Heq:uciro a votação da emenda u. 11'; pelo processo uo-

wiual. - Jlmwido de Lacerda. , 
Não pód~. .entretanto, ser recebido este requerimenlu, 

em YiS.ta do que dispõe o § z· do art. 3i2 do RegimentG In
temo, i:>to é, 

«Quanúu um mesmo Depul.üdo 1·equere.r, .sollt•c um<t 
proposiç-ão, votação nominal, por dJUas vezes, e a. Ca
mara não a conceder, não lhe assistirá o direito de rc
querel-a noYamente. :> 

Approvada a. L'derida emenda 11. 11. 

O Sr. Nicanor Nascimento (pela ordem) t·cquue a vcl'i
fícatão tlu. Yotai.;ão. 

Pt·o~.:eden•Jo-se á vef'ifiea~,:ãu de votar:iio, n.:c.;uuhct~c-s~ 
l<~rem vôtado a f.avor H7 Srs. Deputado:; c conka nculwm; 
total 1 J 7. . 

O Sr. Presidente - A cmcndu u. H foi approvad~. 

Votação ua Se(;Uinle 

J:;~IEN.Ll,\ 

A' verba 1S - E:!pan~ão c~ouomica. ,_ diuliuulda de 
l:íO ;000$, OU~<J. 



c amara dos Dept.tados - lmp-esso em 2911);12015 10:39- Página 81 re 86 

O Sr. Mauricio de Lacerda (para encaminhar a votação) 
depois de ponderar que o parecer é contrario á diminuidio 
de 50 contos na verba destinada á expansão economica o.s.si
gnala que, reduzida ou não, a verba não comporta a t·ealiza
ção efficiente daquelle servico . 

O Sr. Nioanor Nascimento · (para encaminhar a votaçáJ)) 
produz varias observações sobre a a.pplicação da verba de que 
se trata.. · 

Votação da .segu,inte 

EMENDA 

N. 13 

A' verba Hn - Commissâo de Limites - diminuída de 
200:000$000. . 

O Sr. llauricio de Lacerda (para encarninhar a votação) 
accentúa que, dada:; as des-poezas que e:<.:íg~?m · ();: t,ra.bo lhos ela 
'Commissão de Limites, não parece aconselha.vt:·l a reduci}Ü•J 
proposta na emenda do Senaco . 

Q Sr. ~ic~or Nascill;l~nto (paTa encaminhar a voíação) 
f;u div~rs~s con,sidel,'açõe~, que n~o póde ~;uucluü- pot e::;gu
tar·-se o tempo concedido pelo Reg-nnento. 

Rej eitada a referida emenda n. 13. 

O Sr. :Mauricio. de Lacerda (pela ordem)' requer a verí
fica~âo da ''Otat:ão. 
.. Procedenl:1o-se á vcríficacão C.a votação, J'rvvuhe•:c- sc 
terem velado a favor· 119 Srs. Deputados, e contt'a,, dc•u.,; l l•
tal, 12~ 

o Sr. Presidente - A emenda n. 13 foi approva.da. 
VoLação da seguinte 

h"MBND.\ 

N. 14 

Ao art. i", n. 15: 
Onde convier: 
\.r L Para. ltllcndl' l' ::w au~;mcnlu de vctH.:irn•~Utu:-; decor-· 

rente do· decrelo n. :}.990, de 2 <!e janeiro de Hl20, :J:!::!i~$Oiltt . 
papel. 

o Sr. Mauricio de Lacerda_ (para encaminhar a votru;tí'!) 
Ia~. re~allal' •!IH! :t l'tllllllda c!:it:'t em dc~a-cCOI'dO com " lki!"l 
mcnlo da Camara, ~nua. vez qui), fazendo rci'erencü~ a Ull r 
texto legal, não o lrau:rercvc . 
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O Sr: Nicanor Nascim~nto (para encaminhar a w>la,;i'i•l) 
pr()duz rl~\'t:l":>a~< l:Oll~Jti,•J·;~~:-oe.-; <WI:t·,:a da Ctiletlfla :<lll,llll!\1 i<l:l 
~l, votação. 

Y;;rn á Mesa ~ é lidé, u ;;e_!.!uinlt• 

f',llQUEI\lí\li>~To 

N. i 

ncqneiro n vola1~fro nominal ft:ll':l n l'nwnrl:l n, t 1 -
B~t~rior-. · 

Sala dns s~s~iies. ~!J rlc rlrzemb:·" rlr t~'.?n. -- .\'í,:<~ll•il" Stts-
dmt?rlln. · 

R'".Í ,~it.:vto. 

O Sr. Mauricio da Lacerda (pela ordem.) reqnr.r a v,ri
:ficat,:ão tia Yot.ação. 

P!'ocedendo-se á verifi<laÇãn c!n V{)[.fH~ãn. r~i·onher·r-~,·· 
terP.m votado conf.ra tH Srs. Deputnr!os ~" n. f~vM tWtJlntm: 
tQtfll, H4. . . 

O Sr. Presidente - O requerimento foi rej~itado. 
~\pprov<J.da n t•ef~I·ida emenda n. J .L 

O Sr. Presídente- As emcncla!" rcjeifarln~ vnllnm an Se
. nado. officiando-se sobre o oceorPido. 

Vem :i Mesa e é lida a segpinLe 

DECLAilAQÃO DE YO'l'O 

Deelam que votei nontra n emenda n. 1, pr.lo 11ll imn fun-
d:lnwnlo; ?. llfio puc ~er· nnl.I-regimenlal. . 

O S1:narht fHí•Jc. dPrJ!.ro dn '<HIJ Reg-imento, em~n!lar r~omo 
quiz.es· r ~nt..~nrll'r·. ,.)s projcctt",s de lei, ~rm qne :í Cnrnara. r·aiha 
:fi~cnlizal-o. 

A' Camal'a J'<·~ln o rlireifn d·~ rejeitar ag emr-nda~. ma.~ 
8Cmr inna;.,"lll' df' pr·oc~r-;:.~n da r.lallút'W}fio d11 h:i naquclla Casa 
do Congrr.s;;n. 

Rio :_11; d,~ d<'ZPTn]lr'n f],~ 1020. - Ol:!"o.vio Roc/tfr. 

o Sr. Presidente -- .'l.rlw-~~ SOhT'l' a n1(1S:J () orfií~Í() do 
Sena•Jo. r·1•mr! lrwln a;; ('Jnt•nrla;; daf!u~lla Ca!';a do C:nngr~'"'~'o 
Nacill~1al no nr('amt'nl o ela DrRper.a (lO Ministerio da .Til R! íca 
e Negoeios Tnl "i·iort';:, n" qnars viín r-;rr.- enviadas á r.ommi>:~ilo 
d,! Finnli~ns. 

(0 St•. R-11.1!11" f:I'OII.dtí.o. P'l'csidffltC. deimn a t~rrdám .d'aJ. 
prr.:.~irlcu.,_ ice que ,: o;·r·gpiufn pr(n Sr. Arthttr Colla~·es .Vot·etra, 
1• V-ice-Pr-esidente.) · 
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\ 

. ANN.'\ES DA CAMARi\ 

O Sr. Presidente - Ar.ba-:-e ~olwe a mesa Q segnintr 

l:lEQUERIMF.NTO DE PREFF.llF.NCfA 

ncqueit'O J1t'CÍCJ'I)UC.Í:t Jl:ll':l :l immerliaia votar:'íü do prn-
jt'Cf.o n. 7!i1, d(' 19.20. . ,. 

Sala elas. ;:IC?.!'\Õe~. :!\i rl.:< dcz~'>mbro rin 19:?.0. ~ Aruh•(l(/1' 
fJe:;errn.. · 

!\ppl'ovado 0 l'Cfrrirlo rr.qnrpimrnlo de prrfrrc-ncia. 

. O Sr. Nicaílor Nascimento (pr.la m·rb•ml rl'qnrl' a wri-
frcas:ão rla votação. 

Pr·oer.dendo-~~ á Yerificação · r!a vola•:fín. rc>eonlircr-,.;•· 
~~3e_m Yotadn a fayo1· 0-'1 ~~·~- D<'pntado~. r roniJ'a. now: lolal. 

O Sr. Presidente - ~ão h a nume-ro. Deixo dc- mandat' 
PJ'oceder fl chamada por cstnr adeantndn a hora. 

Pa~sa-se ás mntcria>: em {liscns;;ão. 

1' discussão do pro,iccto n. 1 92 A, rll' J !J20, pro\·idenci
anrlo_ solwe 3. Iigaç.ão das linha>; fl'-rrf'as n t.e!ngraphicas do 
l~J·as1l com o Paragnay e a Bolívia. i'Om snh'>-1-tiit.ntiv~, da Com

. mi;;:!;'iio do Obl'as Pnhlica:: P pn.rN'rl' da df' .Fimm•la;:;, favorn-
Yt>l ao substitutivo. · 

Encerrada e adiafla a ,-otat;\ãO. 

Encerrada ·a 2• di>:r.ni'iSão f!n at'ligo unicn r.lo projeclo nu
mero -1.8-~ A. ele 1G21J. do S~rarto. mandando reverter á aeU
Yiilade os offiria(>'S :unnistiaclos pela l!'i n. 310. rlro Hl95, quo> 
Sll U.emitLiram cluranl-~ o pN·iodo r]() rloi,- annos estabelecido~ 
enmo restricção pelo · § I" da mesma ki ,. dando out1'as pro
videncias. com parP.ce1· úworavet das Commi~sões de- ?\farinha 
r. Gurrra I' d!~ .F'inan~:as. l'ic:.lllíln adiada a. ynta-eiio. 

Encen·ada. a 2" discussiío d0 art.iga nnico do pro,iecto nu
mel'O 75[). de 1920. abrindo o credito especial (!,-.. 1 :000$, pam 
paA"nmen! o an !-'.m'g!'nto-a.illdnnte J•cformado do EXI'l'r.ifo, .Toãn 
na:pt.ista .Junior. firando arliadn. a \'nlaç~o. 

O Sr. Presidente -· Esgot ada~ a~ materia.s r.m di~cnssi\o 
YOn levnninr a ~e~;:ãn àr::-ig·nando pn r·n. amrmh1i:. a :'l'g.'liHlt-e 

ORDE:O.( 00 OrA 

Votação do pro,iecto n. 640 A, de 1 920·. do Senad~. abrin~n 
n r.redito de 40:6tõ$. p3l':J. pagamenln :í Confedr.rnç.ao .Brasl
l•>ira n!' Desportos. da quantia pot• r.lln ade:mtada parn n~ 
Olymniadas dC\ Anhl r.rpia_: cor12. part>N'I' f:n·or:tYf'! r! f!. Cnm
mí~~fio de Finan~a;; (2" .-llscu:-.::ao) ; 

Yntariio d(l pro.ir.cto n .. 'J5ô A. di'! 1920. mandando revigo-
1-ar n rrcilitn ahi'J'tfl prlo drcl'~io n. l3.ô-H. dr. ·t~Hl: c~m pn
r~cet• fa\·omYcl da Commissão de Finant;as (1" dtscussao): 
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(\''" CO••·• 

'. . Võtncão ·~Jo projeclo_ n •. 1_G7 .A, de 1020, ~·lcY~mdo o nu
mero r:lo mcrltCOS da A=>~lStenriU a Alienadn;;; r·om parecer ra
.voravcl das Commí;:;;:iie;; r S:mrle Poblirn r• •I ~ Fímnwa;; ( t• 
discussão: · 

· VO'Iaci'in dn fH'••.ícc:ln 11. 1"1.1. riu Jfl:!O. n1andanrln ··nnlftl' 
tempo de servieo, parn o f>Ifo•i lfl da mrlhnria de l'rl'orma an 
.:ID tenente machinist.a l'l':forn:arln da, Armacl:J.. JfPnri"quP. Pa11!.> 

. F_ernan~e~; rnm :-uh;:tit.ntiw~ •la r:.m1mi~~ãn · -ri•· FínarH:a~ (2" 
fllSCUS'.'laO: · 

VotiH;:ão do prú.i•'cln JJ. 108. de J !12•J. alwindn '' rl'P<li!:•) 
f\ e 1. 003: u?5~062, p:na pag·amento üe cncal'g-os a.":<llmidos JmJ·:t 
installação clr· fnhri~as d·: '<•ít.h rau~lic~~: cr,,n1 ,.0tn" l'ln "'·'lHIJ':u lo 
f!n~ Se·,.~. Ocl:tvin H.ochn ,, .lo;:ino ([r' Al'aiJ.io (~' oli~•~usi<ãfl); 

Votação do pro.ir.cto n .. '!fl9 A. de Hl:W. aulrn:ízanrl•• a 
promoção ao po;;lo de· i'-Cgundo;;; t.enr.•t1l'!" do,o; L!'t·,.; suh-a,jndan
tcs machlnísta~ qut'. não comp!ct.at•am n tr.mpn I'X.ígidn pela 
lei n. 3.5:H, ele 1~HS: com parccr.r da;; Commissõí'~ t[() ?llari
nha e Guerr-a ,,. r.! r. Financ·a~. opinandí> p:u·n (lttl' ;;~ja de~ I a
enda a. emenda apt·c~Pll'ari á 1\'irlc projerln n. íH~ lt rb~ ·1()2CIJ 
(3• (Jiscu~são • : 

V oi ar.ã(l tl<) pl'Ojcch• n. til J, de 192-1). abrinfJo •) rt·crJ il () 
espeeial de ::;o ::!7::?8[)::?7. l)anJ. paganwnl<.1 a Romnaldo rir. S01.11.:t 
Mello; com pat'l'f'r't' da ':(ltHilJ i;;s;í.i~ d·~ l•'in::mc;as. opinando pín· 
qne Reja de:>lar.ada a l'lll•~nda <lprcsr:nl acJa •>·ídP rn·n.jcrtro 1111-
lnl'l'O G71 A. rlr El:!fli ;_:!" rlí~eus~ão:1: 

Yotar:ã(l (li, Jli'O.ieclo 1\, ror;, tll' 1!1:!11 ( t··~rlaeção da f>:nWnda 
nppro~·arla f\ dr:;lat~ada do JH"O.ietto n. :;%, _,J,• 19~0 ' . abr·ind<; 
o Cl'Crlíto d•~ ,wo:onn~. p~H·a pagan,r·nt•.• ~~~ .. prNiw da :\~~n
riação Cnmmr:1·riai d:t Bal1 ia ;: di:>rl)i'~fin ,._.,:pt•r·ial' : 

· Yotacün do pro,j•:ctn 11. ~;;: ,\. d·· I H:!ll. ct·ennrl.-. •• I ilnln 
de pL•(lfcs'sol' ad,junto no"' rn.~l il.ntr,;-; •.k .1-:n~ino Sl!P''l'iOl·: .~om. 
substitHtiYo lia Cornmi~~fi•• d•• rn;;IJ·ttt•r:~o Pnhlwn ' I' <lif'
•'nssfío ) .: 

Votaç.ã.o d•• pl·o.i••etr• n. tíH!I: d•• l•.r:!n. alw\n•t.·· " cr~;fli!/• 
f'Special do ~~ :()0!1::;, l_J1ll'a pag:llrt••nln :1 \'irronl•· rlr•c: ~anto..; 
C.anf>rn & Cornp. (::!' -fl!f.;cn;;;s;lr• \ : 

Vot::wão rln prn,ir!t:l ,-, n. li\. d•• I \IZil, :tbr>indn ,, l'!'rotiit··· 
~llpplr:ment.:rr dro !:1o ;OOCJ::;. flllt'"· a n'rh::~ l P ti•) r.•J•r:trll•'nt•) 
do \lini"trr·ín da:' HPia(:i'••'" Ex I "I'Ífll'•'~ ':?• dí.'WIIili'i'it"> : 

\'otarão 1lo prn.iedo n. t'IT~ ,\, ri•: 1!1::!0. ,·,~~w••dt•nd~.· .~·~·~·n· 
quia.s poit::ll. l•~lr·::; l'at)llira ,. l:í'l"t~lln,JH~:l.' n~1~ 1_111!1:~~:"~~1 ftr~~~"· 
a.o;. membro~ da~ ~rrsa~ da,.; duas . La.:~"' d1• C•Hl ... H .. _.. '·_r-r: .. .'. 
n~ntc;; de ;ma:o: l',..i'rwr.lt\':l:'\ r.ommt~·o·~" .., dil'"'''l?rt~~ rk -~~~·· 
t'll.~pecli\·n;; ;.;r,rr•'tm·i~F<: .eúm p:H'~'C'('I' 1ay11rn'·.rl 11:'. ·~l'l~t:m_'~ ·'" 
d·<· Fin;Jn•·n.~ 1• "llb~t.Jitltlw• da :11' p,~ll<'t:1 ·I tli·lil~"·'" . 

Vota~i'h> rlo prnjr.,•l o n. r,Mt A. dC< Hl~O. rn~odnndn r.-,.n
_:;truil· 'uni •'riifirio pnm o~ Telcgrapho~ na r:npthll da Balua; 
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com parecer e emenda~ da c~~mmiíõ>=iin de Finan~.a~ (i • dis
cussão); 

Vota~ão do p~·ojr.cto n. 713, de i920, abrindo os credilo.s 
supplementares de 13:2898890 e de 6:235$820 a eonsi"n":i· 
ç:õcs tlo Hospital S. Sebastião (2" discus;;ão); "' 

Votação do PI'Ojecto n. 707, de 1920 abr·indo o credito 
de 90:000$, supplezn.entar á verba 23a .do' or·camento vigenLc 
do lllinisterio .da Fazenda (;!~ ài~eu~sãu); · 

Votação do :projecto n. 683, de 1920, a!Jrindo o er·Nhl (l 

de H4 :655$228, supplementar á verba 16& do orçamento Yi.
gente do Ministerio da Guerra (3& discussáo); 

Votação do projecto n. 575 C, de 192D, abri~do o cr-edito 
de 41 :8008, para construcçuo de uma linha talegraphiea e.Il
tre Piedade e Sornc::tba e de outra entro \·il!a dé c\ffon,;u 
Claudio e a Yilln de Santa Thereza (3" disclussií.o): 

VotaÇ.\ão do pro,iecto n. 649 A, de 1920. dN:!m·atiUü J,, 
utilidade publica ~ Associação Comrnercial ilü Rio fie .Tnneil'<>; 
com parecer fayorrwcl ela Comrnissão de Constitni~iif• (~ Ju5-
tiç.a (J• (ii:>cnssã.o); · 

Yotação do IJrOjl!(~to n. 748, de 1920; eolligo de Conln.
bi!idadr> Publica.: com ll:U'Ceer das Couunis5ues Especial ele 
Contahilidade Pnhlica r: da de Finanças snhrc as emenda~ 
(3A di::;c.ussão); 

Yot.t:u::-ão das emendas do Senado, ao pt>o.iedo da Ca.
mara, n. Uú C, do 19-10. reorganizando o quacl!'o de func•:io
narios cíYis do Arsenal Je 2\Iarinba; com val:l~í~Cl' J'avm·av~l da 
Commissão de. :Fínanea;; ás r;.•feridas emendas (vide prnjeclu 
n. 755, de l !)~0) ( discus;:ão unica); 

Yota~·ilo do Pl'O.jeeto n. 2-í:~ A, de '1!1:?0. aulorir.ando a 
construcçilo de mn (lcli!'iâü para os TelegraphM. Correio!:. r· 
CollecLoria l~edc1·al de Barhaeena; com pnreee-r da Commissii.o 
de Finaneas sobre as r:mendas apl'esentada5 (Yide projecto nu
mcr·o ;;1:.i B, de Hl:!tfi (:?·' dii'c.:uss~oj; 

Yota~ão d11 projcl·to n. 754, de 1920, :lhtintl~~ n creditr. 
especi ai de 3 :~:113$t157, para pagamen t(l de \"t'llCJmento:; ao 
Dr·. Cario;; cHf•)USO Cbng-a~ (:Z• discussão); 

Vol.as·ãn Jo prOjí:'ct.o n. 757, de :19~fJ. al>rinc~o o c~·Nl!to 
especial d~ 27 :G53$1 :38. para pagamento a ltanHJ'l) Te1xemt 
da ltocba (.i\" di~clli'~iío); 

Ynlaeãn dn rn·njeeLo n _ 7·Hl. do 19i'O. abrindo o c:redito 
dt> 1.01 :ôl.\5-'3200. r·~u:·a pa~amento de gratifica~ão aos auxiliare" 
de Pscl'ipta da Itnpren:>a. Xar.ionul (2~ di:::cn:.~ií(l~,: 

Vota1;iín dn pro.iec!o n. 750, fle Hl.:.>O .. ahrindll ~n r:redito 
dt:" 6~: o 1684:t';, para ptU!·amento aos l1f"1'clen·os de 8en'rO de 
~oma Co~lho (2' di~eu~~ãol; 

Vot a~~o rln pr·o.i r~r:lo n. GH3 A, d(!>. :1.920.; providencial'l:do 
!lobre o mod•' de p:.~gumcnto das cl}mugnaç.oes dos funcc1o-
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nario~ · fHlbJ il~o;;; r;r,m erw'nda dn. Cornmi~~iio c],, F inanr._.as 
( J~ d1::r:ussao) : 

.. \'oLa~ãn do lJl'fJjeclo t1. 'i;)J. de H120, eonr;1:do•nd" ;i ,·iu va 
~ J ':lhos nH~m•rt•s de Ra~TJtunc.ko dC\ Fnrü:H P.ril.o fi p•:t1~ã" de 
::JOO~ _ mt>ns~0;;: c~r~rn S11h,;! i lul.h c• oln Cnmmi~;>. f'ul .-li': Fi i1anr:as 
( 1" d ~~r.u~gan) : 

Yotnç_ão 90 p l'O.ÍI'~:I o 11. 1 ~~~ A . de 19~(1. JWO\' jrJ,·nciand··· 
SOhl'(! tl lll;"rl ~ ar• rins l m lt:t ~ !'~n·r·a~ I' trlegt·nphir.n;; do Brasil 
r.om r, rnragnay <'- a Bnl í~·in. com ~ubsl. iluLi\"1) ~·tn Cnmmisc,ãl) 
de Obra~ Publicas c pnrrí'c>r d:t rlc Finnnrn!'-, f:wor:1\·i·l ao ~Hl o -
st.if.ut.iYo (1.'' rli~cns~rro·:: · 

Yof".nr;ân d() pr(ljrcin n. -íS:í A. rln 1!'120. do Simaf!o . m:~n
rlando l'I'Y~rf cr ;Í a r. r iYidadt" •1S nffir.iaes ann isLiarlos p o' ln !I' i 
n. :!10. de: 1 8~5: Qll•' s,, drm-i fl.ic:un rlurnnt~ o p.:ril)(ln olr. dQix 
annos r.stahclec:H1o::; .tl)m.-.. rcst r-if:(:ão pelo § i~ rtn mr·!'ma tc·i 
e dando outras prnvtden r.Hls, com parecer favm·awl •l a~ C•• nt
mi s::;õ,~ cJ,: l\htl'inlw ,·, I !olt't't·n " 1!13 Fina.neja!,\ (2' di~r1H•ftr1 i : 

Vvta(;ào ;J<"J ;.ot:Ojl't:lu 11. 'i!'j{t, oh; l92f). ahrinrln ;, r·I'N!il •• 
"::l.lJ<!Cial d(l l :0008. (lara. pag::unen tu :w "argmtl/\-ajllol:lltl• · ,.,._ 
:f<:OJ·mado do Ex~::rTito . .l<••i" B:-q1li ,;ta .Junior (~· disrw::;:~o ,: 

Y o)i3Çfíú d.-, pt'•\i l'd l n rr. f.li!l 1:. d r~ i.!l20. o ~5 1 .nl•o'!~t· f' tul•l a,; 
COJHfir.Õ1' :; ;t «(li i\ :-:o: t!t •\'t' lll :;11 11111•:1 t o:t· Cli' C>'it':\1\ZI'i\'O:' t• l':; irfl'll 
l CS n(l J3rasi! ·pam ' ' ri nt do • ••llLt•t'••m ULulo d o~· ttrt!.n t·atizaPãn: 
conr pm:ecer da Commis~üo de Constituição c Jusl,i çn ~ríh_:~~ 
as cmcnd<J.::> aprcsmlladns r. snb- emendas da mr.::mn Co mmti-'i' :to 
(3• discmssão}; 

Vota~ão do r eqnel'imcnln dó Sr. Mauricio d~ T .. nc l'rda ;:.n
brc o projecto n. 710, de iD20. reformando a lei de. fH'<•tM
•1Ões no Ext?rcito ( ::!.• discussão): 
• Vota(:ão do j)a r:ee<'r· n . 57. de 1920. r e.ieit<\ndo a in d ica
ção n. 7; de 1 ~:W, com v o to <:1T~ separado do Sr. PnHI cn _te ri o 
:\fora('.!!. condumf!o·, pn1· nm ]1!'(1.!1'<'11!. p!'0(~Ninno"lol a Yfd:u:·all d o.o 
rcqnerimcnt.o do ~L' . C(:l~o Baymn (rliscnssão "lmica): 

Vot.ar:âo da t'n1l'nua m.unlid•t pelo Senado ao projeclo nn
mcro G·l ·(, dr. ·1 ~H O. dn. C:ama1·a , f hanrlo a al~.a.da dos juizr" 
federa e::.: enm p :J.ro:e1:1· r la C•-·t 1;rn ;.,_,:ió de <;onsf ittli'"ãn t' 111 ,._ 
tiea cnnh·ari() á rm~nda oiol Sr.nar.lo, u. ~5. qtH! esta Ca"a do 
CÔngrt~.;so man lt.•,·• ~ pot· _<l_oi~ lrr~os :.re YOI.o~ ; .Yot.ns •·m !'.~"fHl
rado dos Srs .. JI)S~; Bon;tru;t:í o) :\r!m(lCJ r .. eon1: ,. ]':lo'o:t'l' o' •la 
Coromissão de I:'ínant~a:>, fnY(Ir-n ,.,_!I :í rnc;:;ma .-•meneia 11. :!: •. 
preccdell(ln a. YOI.:l~:iio 'do l'f'!(]ll'·rimr•nl.o r~n 8r ._Eipi~ío d 1· ~li.'~~ 
quita (,·ide pr-o.lccto n. 69:í. d1! Ht!IJ (•it;:~IIS::a" umr<~l : 

Di~cn;:~ão on íc.:t elas emenda,; fio ~r~nado aeo pro.wcr". H_ll 
mcro 84, D, de ·1920, da Camaea , fixando a de;:pl'za r!.-, . :um1:'~ 
tC'rio ·d<l :ru;;tio;:t r: Neg(lfdíl.~ I ntr·t·ic•rr·;:; l)ara tJ exr.tTll' l" rl n 

1~21; . 1 •n· · l 1 2• disen;:><fi•) d•) ]WO.iC't.:t•• 11. 7'i~_. . c r• 1 ,:!n. r(' <'\ an r ~~ :\ 
.Teron ... ·mo Joii<"· ela Sil\·a da r•:;;pnn>"a l.lllHla.-Je J)i'lr,~ :::e ltu:< 1'

11 11-
hados· da Collcctoria de Cm ·,·C' I!o. 

Lcyantu- se n se">'ÜO ás 1 G horas ,, 55 minulfl!; . 
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Pn-RRlDENf!IA DO SR. l1RTIIUR COLL..J\RF;S MOREI?~ 'I. 1• \'!CE-T'P.li:~t
J)ENTr:; A;>;OR.'\1)1': RF.ZE:llRA, J'' SECRF.T,\1'1\0 

A':;; 13 hor:u: flompai'i?Cf'll1 o~ Srs Art.Imr C.Qllare;;: :\fow~irn. 
l-\.flàrndc <Bezerra . .Tuvenal Lamartine, Annibal Toledo, Oct.'lcil io 
rle t'\ahuCJIH'rCJur>. Costa Rego. Antonio l:\1ogu~ira. Dionysio B~n
l.ei'>, Al'!.hur Collnre~ Moreira, \''ie(>ntc Saboya. Osorio de Paiva. 
FJ'úd<'J'ifo Bm·~e;; . .Tuvc:nal La marti nc. Alb<'rl.Q Maranrhão, AI'
Jnn!;O Bnrat.a, 0-'lcar Soare~. Ocfacilio de Albuquerque, .João Elr-
9-iO, Gervasi<) Fioravnnte, Au;;t.J·e.g-eRilo, v\.ndracle Bezerra. Ari~
farcho Lopf\>:, Co;;t.::t Rego. Pires de CarYalho. Ubal<lino <1·· 
~1\..c;;ds .. João ~langabe ii·n. Seabt•n Filho . . Tos1~ :\Iaria, Raul Ãlves. 
Elpidio de Mesquita, En·~enío Tourinho, Leão Vello;;o, Manu~l 
:Monjardim. Heitor de Souza. ?llano~l RP-is. Verissímo de J\felll), 
Francisco .Marcondes, Te b :Ph·a Brandão, .Tosf'i Gonçalves, An 
gusto de Lima. AlhP.rt.ino Drummond. :::-ilveira Brum. Amo>rico 
Lopeg. genna Figueiredo, Zoroastro Alvarenh-a. Francisco Bre~
~ane. Lamounier Godofredo. ~IorP.ira -Brandão. Raul Sá, .Taym" 
G'omcs, Edgard da \.unl1a. r.aJ'Iog c'JaJ'r:ia. Cínc inato tBraga. Jo~c> 
Roberto. Barros 'Penteado. Jos(; Lobo. João dP. Faria. Carlos rlP. 
C:1mpos. iAi'nolpho Az~õYedo, Olegai·io Pinto, PPreira Leite. Ani
hal Tolédo . .João Perní'tf.a , AlYal'O Bapti;;ta. >Sm·gio r!P nJinirn. 
Domin.gos :\I:l.~P.nrl'nha:". Rnt'bOi\a Gon<::~lvP,_ í61 :: . 

' · 
O Sr. Presidente - l\. li;;ta dt' pr<·"(>n~.:n acrm:"n o rompa

rM i nwn to li~> (i f! ~r". DI" pu tadM. 
Ahrr-;:c• a ;;~?;;são . 

O Sr. Juvenal Lamart.ine .: z·' Seci'rtm•in\ nl'ocede :i leit.tll':t 
da acta ria .•l';;;::fio anlf!cNll'nlr· . n. qunl ,;_ ""lll nh;::Pl'\'f!C:Õ~!' ar~ 
pro,·ada. 

O Sr. Presidente - Pn;;,:;n-H: ;i 1<>it.llt' fl do Pxprdi~J:!Le. 

o Sr. Andrade Bezerra. I" SP.f!J'P.Io.rio, prM·Nle a leitura 
dn ;:<>g·uinte 

EXPEDTF.::\Tf. 

Officios: 
TI' f';: do Sr, t n ;::..~rr~>tario elo S~nndo. rl.~ 27 dn r.orrcnte. 

f!nvi:mdo a;; en1~nda~ daquella Ca~a dn n":nn~t' l';: !'n Sarional 
:i::. .:::4'guintl!s propo>"i~õr.s drsta Camara: 

Fixando a de,;:peza do :\!ini .~fl't·io cio;: ~r>_r,·or. in;: da Mnrinha. 
para o I'Xf'l'C icin d r. ;19~1; 

Fixando n dr:;peza do :\lini:::trrin dn Viru:::Iil r· Ohr::ts Pn
hlica~. p:~rn o r:>XI'\rC ido ci~ Hl!?i . 

R"r;tahelP.ef'nrln a. rcprp.;:,~nl:~çii&.l do Presidenli' da Camara. 
- A' Com missão dr~ -FinanÇa$. 
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Do mesmo Sr. I' dP. i~tnal data, envi:mdo n proil'rtn d,, 
Senado, eoncedenrJo ao J• r>;;eripturt~rio da nl'!~r:lwrÍo1·ia iln 
Dist.ricto Fedilrul, Hermnno Eugrnio TaYar~~ n npMPntnd<Wia 
com t.odos os Yl'ncim~n!. o::; no cnl'"'O fi~:> ::;nh-tiit'í'r!•.,r· ··h· 1'•·-

1. - \' c . - "' pnJ· ·lr.ao. -2 omnns;;a.n rlf' Financ;n.~. 

Dn Jlinistf'rio da Gurrt·n. dí' 21 rln rorrrnl(• •'nYí:m.1o 
(!Ou~ elo~ respr.cti\'o.:; unI Ggrnpho;:; rlcddamrn t,. :;una"·•· i••
nnrlo.;, ~:i re:::olução ~o Congt·r,:;so Nuriom1l. rlriN·min:mdo flll •' 
os oTfJCJUil." rJo ExN'I'lln qnl\ não Nmt.:w:rm ::Jt) an nos rll' •·ff•'•·l h··.o 
r>xercir.io c foram r:ompul;mf)o" r>m Yirl.ndr rln dN•rf' l.u uu
ml'\ro 12. 800, de S do .inneirn dr HlHl. t.rt:in a pn t r.nt .• • ~" " 
soldo dos po:;f,o;; immr.diatam r>nt~> ~Ufli'l'Í ('l'l'~ . - ~\n :\n.hi\·,, 
11m do;; autog·raphns r.nvinn!ln- ."r• n nnh·r, no i:1•n~dn. 

T·~legramma: 

Cruzeiro do f'::ul , - 26 de dezembro. - Prei'irlenl<' C:1m:wa 
Deputados , Rio: - Em nom(\ .in~tiça r<;rnarr.n. l i'Yn r-nnlH·ri
mcnl.o V. Ex. .pedindo V. lo~~. M'- di~n" t.rn.n;:m il.t.i J· r!r·rn:t i ~ 
cnnspicuos membros Srmado 'oltll! •PL'í'Sidc>.nfl• flr>J)Uhli r·a :1r:1ha 
Jmblic.ar deeret.o H.283. CJU<' rf'formn. ndm'ini;:tt·a..:ãn Ar·r" !'11-
lc>.r a-ndn di :-pn.~ir;.õcs ur! igo .'t• r• í ''. e snpprimind" :ll'l.i~n 1:. P 

71i, decreto 12.405. de 19·J 7. <1ue rl'organiz<nJ jn;:f i1:a T.~'rt•it •w iol 
flll:\OdCl CongrP.;:3o nacional aut.o1'izou n.pl'oa~ l'l'l'nr-m:~ :1ri.mi
nisl.rn.liva portanto f>5Se <H·.!r. rxPcutí\·n <ln tn \'l'nia :tlrm :tl' 
hitr·nrio f~"' ri' d il"~itn adqn i I · ido. J~ !'nnt" 11n\'n ilo' r.J•rl n d<'Yf> 
;:e I' Rubm11tt..ído appl'OYflCÜO Cong:rr;;:::o .ltl.~t ita cnm:n'l':t pNh! 
V . F.x. ml'mht•o;; c~ i'-:\ C:ama1':1. Br·~pl'i f o::<n~ :::nnrlrl•!i""'"· Dj:llrua 
:\-filndonca. juiz d lrl'ít o ria (:omat·f·a rir• c. ~u i. - · :\" i:ornrn i:-;:;:i•l 
d;• r.nn;;t.i!ni\;iio r .Tu ~l.icn. 

F.' lidn e \':H' a imprimir n ~c~ninte 

PRO.TECTO 

N. 767 - ·10~0 

.4utrwi~n n r.rm.trnt.tm• n N Cr:rt1n dr. wno. r.stnlttfl. tt T>. Pt>r/J•n li, 
rh~sp,-ndcndo rr~, : I'P qurnlfifl rk 6!i0 :IJ(J{)~f)()l} 

O Cong-r~>s;;o NMional dr;r.J•rfa: 
Art. 1.• Fica o On,·crn o autorizado a. r.ontrnclat· a er··~C{'~O 

d tl uma cs ta tna ao Sr. D. Pedl'O U . t\X-imp(lradol· rio Brasd, 
l'm Hma da<; pl':lcas pnblic:tl': da Capilul Ferl~ral . . 

§ L" Para i~ ;:;s11 J'im abrirú o Govf'rno cnnrlll'l'enrm . 'J)U
llliCa. n quü ~6 ~erüo admittidos nr:Lisln,; hyn;;ilciro~ ~. art.JstM; 
r.~tmngr. iro~. 11mn \'P.?. qnl' r;;tc;; nlt1mo" ;:;e.rnm rlomJI'lhndo~ no 
.Brn;;il. . . f. d 

~ ~-' o JlJ':lzo dn. roncmro'nrm pod rra ~~'!' nt. ~" ~na~r•.• 
JlWZCS. :u:;:;egl!i'!ldo~ :\0~ C011Clll'l'P.fil CS l.t'P.S prr.mtM: :lO pr_llnf~ l l'•• 
cl ns~ ifiMr!o. 20 rnnH:1s: no ,:.('J!nnrlo 15 ('Qn tn:-; aro lct·rru·n. ·(fi 

c.ontos . 
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§ ~." Não !';(') npre.::•:ntundo llf)nlmm concurrenLe. ou scnrln 
annullada a coucm·reneia, on s<:ndo recusados os trabalhos 
apre~ent~·dos. poderá o Goyrt·no eont.rad<ll' n servíç,o com quem 
CH)UVll', mrJ,•pendentemt•Jüc (le nova concurrencia. 

§ 4." Pm·a julgamento do_s trabalhos apre.sentados. () Go
ver~o nomeará uma commissão de cinco peritos, que funccio
nara sob a presidencia do Exmo. St'. Mínish'o da Justiea e 
N l?gocios Interiores. · 

§ 5.
0 

A data da inang·n1'acão da esr.atua será em 7 de 
~etembro de 1922. , · 

§ 6.• Ppderá Q Governo despenàr,r para os fins exposto; 
úté a quantia de 650 eontr)s de r1\i~, ficando autorizado a abrir· 
os creditas necessarios. 

Art. 2.0 Revogam-s~;o as disposições em contrario .. 
Sala da Commissão de Finanças, · de dezembro de 1920. 

-Co.rlo_s de Campos, Presidente. - Cincinato· Braqa, Rela.tor _ 
-,- Jostno A1·attio .- A. CaYlos. - Celso Baymo.. - Souza 
Castro. - L. CCirréa de Brito.- Sarnpaio Corrâa. - Pacheco 
lllenries,- Rami?·o Braaa.- Alberto Maranhão. 

O Sr. Presidente- Está finda a leitura. do expediente. 

O Sr. ~ ugnsto de Lima ( ·) - Sr. :Presidente, ás pri
meiras horas da manMí. dr~ htJje. 'l'ali>,ceu nesta Capital o illust"re 
vice-a'lmiraBfe Franr,i&cü Augu,;to diJ l-'aiva Brandão. 

Acl'edit.o inLr·r·preta.r us senfimenf.os gnraes do;:; meus eol
legas, lembr·nudo t·m lH•lll~as palavJ';I;;: ~>s rastos pdncipat:s da 
vida fiessc .servidM· ·da. .P<tlria. 

B~m cerio ínid::mdo t>Ue ~o;u, 1::;f udn:" na Escola Na·va.l •.~ 
obtendo as mellwr·o;ii g-rarlaçi'ies no~ ar·1:e . .,sos :H.:adP.micos. roi 
logo ap6s o seu ('.urso. dj~Un1;1Jido c1M1> a:;; commis~ões m; i.~ 
delicadas. para as quaes a P.u:t r,dnctt(;ão) peofissionnl o tín 1a 
firmemente orientado. Quando1 irrornneu a r:urrra oln .Par~ -
guay, o joven ofieial .i:i g-radu:tcln r; tn ff'll•·nf.,•. l.ltlf!OIT part.P- ew 
algumas das rl'fregas mais trr:>mencla~ dn.qn0lla cnmnnnba. E 
em alguns ep.isodios, a sua presen~a influiu de modo dirccto 
para a •victnria dà::: nossas armas. 

A sua hiog-raph ia minuciosa cle;:;tac:1rá. como ponto rele
vn.nfe em sua vida os diversos postos nm que elle fe1. brilhar·. 
naquclla memoravel c;-~mpanha. o seu valor n1ililar. a sn;-~ 
intelligencia, t.actiea e o auxilio podRro;;o que rlie trouxe par:t 
o exito completo das forças navacs do Brasil. 

Tendo servido rlurant:e todl'l :l ra.mpanha rio Paraguay, o 
valoroso marinheiro foi rlesrJ ~ lo;;o aproveitado nn instif.ntD, 
então florescente dn Escola Xavnl, r·nt que deu constnntes pro
vas da sua cap~t'cidad~. dos seus conhecimentos technicos, e. 
sobretudo da sua pratica adquirida cruentamen~c nos campos 

· de batalha. . ,.. _ 
Depois de longos annos de rnagisL~rio. sob cuj_as li~ço~,; 

passaram algnmas grora~õrs rla nossa g-loriosa moczdadc ml
Utar, fo~ o yice-almirante Bueno Brandrio, reformar!{\ M~~ 
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n·essc longo r.;[;ot~,;o , ? ,;:e!' ·~ "l>il'ito acomintoh:l\·a sl.lmpt•e dt: 
perto, com o ma1,.; nn• wt.ert::;sc. a marcha ascerwional da 
educat~-ão uaYal do Brasil. · 

TU<!,; as Jigeit'<l:S nrJ lh:ía~ s•.d!l'l:: a ~ua· vicl•t pt·ofissiiJilal. 
Quant(t á sua_ !>O>'i•:5•) ;;nei<li. ;i,: qual idad•~::; qlH: u t't•t.:Our

meutlunun no tn~ l(· erH 'lll t.! "h· ia. ú~ vittu<.lr:~ tlll í: enalt• :ci<tm 
o :;eu C<tr•ac ter - •.l.S cnutempn1·aneos. quo: lin:r·atti a y,·nl.ut:( 
de conv iv•~ t· tom ~ · j]]u,. [.r·~ Jt'H.o r·to, podem tl;u· :> llffieit:lllt:. tes
temunho. 

A tet·r·a dê '.:\linas C.ict·aeg \'ia <:0111 orgulho nr:sse nf!lo, Jle l'
tence.nte a. uma t.la::; l':pnília~ da maiut· ~~ a mu.is longa t:ra
di(:ão, o typo de fll'Obidad"·· d·~ \'alor.· c de col'a~ern proris:;;ional. 

A sua geuW;~za. a elega.ucia 11\0t':i.l suht'é euja infl ue w:ia 
cre:;ciaru dia a dia. u;.: :::~·lllfJatllicl.:' •·m ím·uo <le sua p esstJa. n
caran1 como a nula ultinw. Jo:; •.h• J'••:;l.(• d~: Yida tJH<~ S•.•I:J r r; a 
terra ainda teYe c• almirante l3Lit'no Braur/:1<.•. 

'Não ó. portanto, de luto ;;<illl~:ule v<~ra o Exel·dtl) ·~ ,~>am 
a Al'Hli:l<.l-a ·~adoual a cnnvocaçfi(l das g"l01·ias qur. :nos advieea.m 
da gJ.t-eLTa do Par:a;; ua~·- ,; tallllH·m rlc luto para a Lel'ra que lhe 
fui bm·ço, (• de luto tami:Jcm [J;.u·-a l.•.1da a na•.~üo bt·a~iieir·a e 
para todo::; çuao.tos wndo uos ·~:.: emplos dus gTand~·;, morl.us 
J]ccõe:; fecundas para o ful.m·o. veneral'ão em v al rui ra:ni•J 
Bueno Brandão um typo moriP-1:.\r. de Y~llo r. de \·ir·luol •• ~le in
telligenciu ·e de eat·acú:c'. 

H-equeiJ·o n \'. l~x.. ~~· . Pl'l'Sidente con~11 li ôl>"P 1 :ai\: I s1: 
cun;;en te que. n;t :w la da. '" '' -~"i'i" dt: ho.i~ .. "e in~it·a 1!111 n•I•J li • ~ 
prof unúl• l'czar pda J)f~ t·Ja a •lll•'· aeabo t.lc rnt~ re1\:rit. lw[][·au
do-sc as!;im a n1emol'iH ()(o :\l-m irante Bueno Brandã•.- . 

(M ·u i to ln:ut .: m~1 il u ile11~ . / 

O Sr. Presidente - O :St·. U\!pubd" ,,,,;:u ~ l~· li •~ Lima :u·akl 
de rnqucn~r· :;:,•,ia, . na ad.a {};.t pr··~.scnk -::.~·.:;sú(l. co-.u~J .~nadu 111n 
vol.o rJe proJ\mdv p-cr.ar;. !J'"' rrw!.h'n do raJJ·~t:intenlu do íllu s tr· ·~ 
Vk1:-<ÜmiranLe .l:' ra11ci~·;o .\u;,.:-tl:!lo dt' P,t.ivil Bu,.no l Bt·anolã" . 

(_), !'rm hr•n•s q \ 1•: upjll '•.•Y:tfll t '.:<SI' t·• ~f!Úl! I'Ün~nliJ !fltl'in llll se 
lt:.\':llll<tt•. 

Foi l! nan.i m~~ rn••n iC' ap}JI.'""'tdn. 
:\ií<~ ha oradores inscripto~ . 
Si nenhum (!(•,; :O::r.~. Pr>pntu.d''" fJ Ui;r· IJ ,.;:t._l.' d:t. pala\ ra _ua. 

hora dr>.;; ti.u~da :11• r:qw.J io•llf<'. \':11! ;;<• pa~~ a;· :1 ~y;·d .. m d~1 dm. 
Gompareo:l:'lll ~11 :1 j>; ~~~ ;'r:'. :O::t~trt.:t Cll;::trn. _.R• •rr/,, , ~l t· l·and.'l. 

Prado Lupe-.::. L\·ra. r :a:.U·"· \I.Prr~u law• Pan.m. 1!nnlr:1 .\ l:w_lt{LdfJ, 
Rodri !!ll;(':'; Mitcl'Únlr• .. \nnau•!t• Hu rh m:up.r t, 'l'h•!n •-.·t. l: • •d !'l l!'••·· ~. 
Corre.J\l rio: 1·:rir.t o. .\](' .~:ln•lri " " ti :o ll" •·-lla. l'tcl'• ' 11·a _ d· · . J.~· •:a. 
Deodal.o Mai-a. ~f ::l t' Í• .• H N'nw::· .\ lfro:d t, H n~·. -~:111 11':"" L •.'l 't_'l.'"· 
Nicanor do :-iasciDlN1h1, ;\1\'.no:Lr~ :-: T:.n· a1·e.~. ,\. i<.:~"lll ·· ·I·~··a~-:. tll•·. 
Itaul Hm·rosn, .To~,; (I ·~ :\I 'll'ar:,.:. !\J :11 n·ic i o· do.' L:.s•.:(•.J"da . . 1. ~_, .. \1 ,-~·" . 
:\latia :\!adHI<k . .Ft~ ll l o:. i,.:l.',.' \';ill:t•.h•re~, l•:mil••• .l:ml llll. ·''.':"' 
Pe nido Odilom d e ,\ntlralio' . ,\ n l ••í'fl nnl~~lllll . } o·:wo· ,,.,,., , l' ~ to. •lo • ' J .. 
Jo ·wüJu<)mit·, til" :\la!!a! ltã,.;;. t:ami llo P t·;lt (•,.. \l<-l!~· l· r:t11• ''.'• 

R;tttl ea1·~ln;.;•J. \';~!I, H·i~; lli.PJ"'l', Ho~.lt·i~L.''"·" ·\1.'"'" .. '·: ~Ih·' · ,,1 •. 1~ 1 ?. 
]l,l l'tl)l) (l)ll t('ll. (ltlli ii~ I 'I' J.tu ! t ) 1: ilou.-:. ·!O:,J;O. !:il!O{Il!~lú, t.U• ! <J:> •· U hi
:J.'jei,Octavjf) HociJ::l <: Ca.l'los \taxJm1l 1ano (•H>). 
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Deixam de comparecer os SF:;. Bueno Brandão, Ephig'eni.•l 
de SaBes, Dorvnl Porto, l\1onten·o de Souza Abet Chcru10nf 
Chet:mont de l\Iir;mda, José Barreto, Pire~ Rabello. João Cabral: 
!\Iarmho de Andrade, M.oreir<1 da Roeha Thomaz Acciolv 
'l'homoz Cavalcanti, .lldefonso Albano, CJ.nilla Lima, Simd•) 
LoaJ, Balth azar Pereira, Gonzaga Maranhão. Antonio ViccHl<·, 
Eduardo Tavares. Arnaldo Ba:stos Estacio Coimbra Pct!J'tJ 
Corrêa, Turianu Campcllo, Julio de' l\fcllo, Nata liclo C;tnlJoiJJJ. 
Alfredu de I\Iaya, Luiz Silveira, Miguel Palmdra. ;'.lenuon<:a 
il1arlin:;, Joã._o :Meneze::, RodrigUI!i:i DOt'ia, Manoel Nobre, Pellt·u 
Lago, OctavJO MaBgabeira, Lauro Vill<I'S Boas, Gastt·o ltCbi..!llH, 
Leoncio Galrao. Arlindo Fragoso, Torqua1o Moreir·a, ItouJ·igu•.•s 
Li!na, Ubaldo RumalheLe, Antonio Ag;uirn.•., Oeta"Vio t.h llo,\ha 
l't11randa, Azurém Furtado, Norival de J:,reitas, José Tvlenlin", 
Haul Fernandes, Gome::> Lima, Landulpho <ic 1\tagalhães, F<Justu 
FerraY., Manoel Fulgencio, Salles Junior. Alberto Sarnt(·nlo, 
Eloy Chaves. Sampaio Vida!, Pedro Cost~, i\lanocl Villaboilll, 
Ramos Caiado, Ayres da. Silva, Tullo Jayme, Costa 1\l:u·qw~~. 
Ottoni l\laciel, Luiz Xavier, Abdon Baptista, Pereira. 1.11! Oli
véi.l'a, Evaristo Amam!, Augusto Pestana, !\farçal de Escol.t<ll', 
Alcides Maya, Nabuco de Goivêa e Flores da Cunlw (73). 

ORDEJI 00 DIA 

O Sr. Presidente - A lista. de prc;;eu~a acc:usa o I.)OHJpa
reeimcnto de 196 Srs. Deputados. 

1\ão ba uumel'O pal'a se proeedm· ás votações das malel'ia,; 
L!Uc se ll.llham sobre a mesa e das constanlcs da ordem do dia. 

Passa-se ás ma terias em discussão. 
Discussão unica ·das emendas do Senado ao pl'ojcclo uu

Jll!.:ro 8-i D. d~ 19201 da Cama.ra, t'i:"tando a. despeza do <).linis
t(Jrio da. 4Justí,ça c Negodo::; Interior·es para o exercicio de 1921; 

Encerrada c adiada avotação. 
2" discus.:oão do -projedo n. ';~j.~, Lle 1920, relevando a Je

l'onymo José da Si!Ya, da n~:>ponsabilidade pelos .sellos roubado~ 
da Collectoria à e Curvello . 

. O Sr. Antonio Nogueira - ::;t•. Pt·esidentc. logo dt~Jwis 
q1w a Nul)ão foi sut·pt·ehendid::t com os tt'istes epü;o~ios da ~ht
l'inha. que tomat•am a denominat_iã.O. de .revolta de. Joao CandnJo, 
u. adnJioistraç.ão naval, qw) se seguiu aquelle penado. cnten_dcu 
que deveria fa.:er construir um . ediricio,. fôt·~ desl<l. ~~p1tal: 
onúe :;e aquart~llassem os aprend1zes mannheu·os ·que. 'md'?l'j 
Jos Estados da Republica, se destinassem ao Corpo de !\J.arJ-
Hhciros Na()ionaes. . . 

Queria o Governfl. as~im, evitar que esses apt·cn<.llW:S, alllua 
lltt. primeira mocidade se eimont.tassem a bordo ~D.rn (J[e~nc;ntr.Js 
que cllc procurava. afastar· .tla armada Ct)mo ocrill~·IOSo::> a nos~a 
IH"OPl'ia. {!cfesa. 
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... Foi l'JfJt ' i,.;;;(' qUt: IIW.tld"n ~~ ~ ,.,,ll,-lt·ui--•· ua 'J';q ,··ra IJ IH •·tli-
1Jt.)l0 ttudc !!•: aquurll.'lu:-;::;r:tll. d•.• ru oll•.•iJ':I a dul·-111•· .~ :1 irt:-'lrn··
diu !_lr~~:c ::s tn·ia .. put·a, vo~l.· ·r· iul'tll•:nl. •:. quaud•.' uH:IIl•H·a~:-·· :• ~i
l.nat;au Jus ll<L\'JQ:; t.ltt •:.~t!Uadl'a. fur.•: l-•-'" o'tii\J>!l'l'lll'. t ~. a•J 1 1 11;~11)1) 
h •IIJ.rJU •. t·~lit•aJ-u~ ti<~ \Oll\·i,·io da~ ~;t·anJ· ~,; •:idad•:,.;,' qu· ~ •i ;;umtH'•; 
IJl'<.:,IUUli.:W.l UI)>; llllll;· tduc;,; lJU•~ Jl lll'êL dia~ l'o!lll ll:lljl.l!'!la iflad•: • 

. . Acouteceu: J!Ol' l' l ll. :0::1·. Pre:; iúcu lP, t \llt' Ctoi :-u!J;;titu ido o 
IUIIIISI .l'•J l]lll' tl I'Cl'U 1.'~:'!! I.IJ'it:nl.at):íl•. ,. " IJU<: :'(' lhn ::;eguill , n5<J 
q u•:J·•~udu. naíUL·almcnh•. Qt ll: o seu antct:e~.::>ot· ú•: ixa~sc Ulll 
ll·ar;u, que bem t:x_pdrn i~ :t :; na i u te li i{;enda. •k a.Jm i nhL1·aúo1·, 
r •::;o!Yeu, sern mats tlcL td•> C!XllJJ JC, que. J1at·a aqudle edific.:iv, 
t'u!l~lruido ~ont o l'iin d1~ aquarhlllur :lO(I ;!.;'J.·umetes. fo::;~ c tran~ 
:;f~!'ic.Ja. u. Escola :\a ,·ai. 0ndr: estavam. uÚ,[urllc momento, iu-
1'\nitlo:; a pena ti :i(J a:;IJiran:le,; . Heeordo-me de que. então, da 
l.l'ilJuua da Camal'a. fiz Yt:l' que o a t:to do Governo não podia. 
h : r ,;ido rwslu eu1 ·~XCCLH.'ã'-'· ,;1m1 au lol·ízao;fi,o légii;laLiva, vor
ttuanto il Estola. ~avaL que ~~a,· ia ~ido fundada uo tempo tl•:. 
JJ. ,foào uu. ~e de:;tina\·:t •~ ~_m;;inar ao,; qnr~ :;:e Lh: ditassr~Jn ao 
~c1 ·vil;o da. marinha. c o sen fumdo uameal._, dcvi3 S•'L' no cdi
ficiu do Rio de .Janr~iro. De nada ~~~J·\·irarn e::: l.a>\ alle;;ac;üe:;. •> 
a. mudança foi Jeita. Alén; dft mudaru:a. n t·o:,;u!auwah• dl: l~J.'L 
v•!iu. por ,;eu tttrllú, nnarchi::;at· aill((a wai,; o en~iun da J::.~eula 
~aval, pois ·fez uma jnuovaçáo de todo ponto nociH• :w,.; jui.P
r esse,; do ensino. De:>sr~ l'f!gt.tlaweut.o re:;ullo11 ~ l'n~iin <lt'" tlúi~ 
nlt'.SO:>. uc mat'iHlJ:t e d;! !IHh:hin;ts. uc tal ::>IJ!'l<l • 1111~ "-~ ll::<!J ir•au-
1<::::, qt\e passavum pela E;;colu. ;,m·iam ou •.lfl'kiac•,.: tl1• •·•>U\"•!7. ult 
t.lc rnachinas, índistinctamr.nt.l'\. 

?\o T>:ll't~cet· qw: ri:xn n for(;a llanl! p:tra •.• ·~x··~ ~··:i •:i •J ~_!<;:;lo 
u.cwo, eu di.sse : 

0 (:HSillO l'•)Í :'d'Í3111 t•tlk J)l'l'.itJdio:;tU•• ~~nrtr <1 f.t · un~t'o•
l'l:UCÍü da E:;cola :Xaval t>Ul'a fór;J. oll} Riu. lJ:lr·a logul' unue 
•.•s wenlbr·o,; <.lo magistedo não di ~p·}•!ru •.h- rc~ir.lo.mda. 
"\" •·iag·ens :rastidio~ns, •! nmila,; v•~ze:; · ~IUJII''~henúida:; •:ry1 
eondiçiJes <lc m:'i o tempo. •lU(! uãn pou•·JII >'t'l' a;;l':t(.hl\'\! 1,; 
aos lentrs o prot'•~s,;oro::<. t.r•er11 ·t't· i ! <i •litui11uír tl• ~ mot.lo 
;;;ensivel t) numr;t·o do.\ aula:: . 

. A tli::;continuidadc ola:< I h.:0· ·~ ;; i;:n í L' k n. 11111 nu·~o 
i!leomplelo que :POl' sua ,·,•z impo,:~ihilila a l'<•rm:11;:i<.• t.l<1 
··lite diredora. d r. <Jue a ~:\lnl'inha ca1·ce•·. 
· As succes:;h·a;; r•'ff.t·mas dr: rr·g\tllllllPntu. • !L~" n:1ol 
e;;lÜO Ctn harmonia t:OJH a. pmtica OU (!Ut: r•Jll ÍI't:HI ub
posiçõe,; contradiotol'ia", ert;ando a:;:;illl <:llll.•Ut'i.WO:; ao 
:s•:u executor, uevem :;e_L" lmmdas . _ . 

1::' Ul'genLe ,.fcf:ermJnae a ~epara!;uiJ li""' .dn 1 ~ L'~~~·~ ·.>~ 
o.lt.: offi~iae;;. d•~ con '''·\,:. ') dt) mach ma:.:. 1:u~a 1u..,:a•• ~q 
b·ouxe l'esultados dP~vanLaju:::os ii cot'POt'\.lt.:au . 

Pelo re·•ulanwutJJ tlc J!H.f, l.inlw.-st• eut \'i~la a for
ma~ão tle ~m l!UUUl'O Ul\ÍCO de orneiuc~. I!U))<ll.l!:i olo\ 
<~XI!l'e<.H' :)ilHUft.aUCUIJlt:llf.L' U~ fUDCC:·q•.•,: I.JWJ C~J1.l!' lll :tn; 
offíciac:s da Arrnadu ·~ aos cn;;cnhcn·•J::i JHaehJ~w;~a,;. },, 
pam cheg<u· a e~lu. tluvidu.d•.:, com<..~•;OLH>e 11da .i:'!'llu dL•:; 
curs•J~ ~a E::e.t.:•l<~ ~a'(·a.J . ,., 
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_ Co!1lo prev iria quaJ.q u e r i nr cllígencia C•)nni1um 
iludo o cm·,;u, nenhum nHit:íat se dedicou ao traJJalhL; 
da~ !Ylac.hinas .. Tl'abal!l(t ·I'JU•~· cxif:)•! uma •wgunizat,,ão 
JJ.hr;;JOa cspcera l, nmn rt1C,on1o os que d~IJa dispõem 
qucre!11 a elle ,;c cnLte;;at·. OIJri;;udus. pu1· determinação 
supersor, <\ dc:;:c-mpenhaJ· as funccões de machinisl.a. e 
de espe~·a1· que o serviçu terá dt> :;ofú·er uma. miL ' 'Ul l
tade latente, a despeito dos desejos do official de bem 
cumprir o seu dever. · 

Em uma época de divisão de trabalho de esvecia
lizacões variadas nos diversos ramos da aétividade hu
mana ê erro evidente qu~rer formar officia.e3 ecleticos, 
.que passarão a ter conheeimento mais superficial das 
cousas, com prejuízo ~raYe para a rc:::ponsuhílidudn, que 
lhes pesa sonre os hom!Jro:;. 

Que a fusão do~ recm·:;o;; não tt·nJJXC vaulagl~lll, 
prova-o um folh eto di,;J.l'ibuí <.tu por todos os Srs. Depu..: 
tados e no· ·qual estãv ooll •!ccionadas as respostas (laóa~ 
por commandan{~s de •li \'i~;1(• e dl!' n:tYin .-; il •JS qne"il.r.•:; 
:for1nnlado,;; pelo l\linislet·io da )larinha.. 

:\i<li::; ainda: da sua !ei tu.r-a ,,. dL'I)T'C it ~!Wl •! a lll'l'e~-
::;i dadt~ de tomar de;.:dü i<í uma pr·<Jvicl<-'l1ci.a que ponha a 
Armada a cobcr·lo du po~sihilidade proxima de niin t•! L' 

pess•.1al de ma~hina }Jara u seu Bervir:n. 
A fu sãn, tal comn a qui:.: t'l l'e:,;Lllamento, é ün fll' a-

tica•;el . · 
Conlra factos nãll ba argu1 nentos. Fundar vs cur

sos para, depoi-:;. p•:·rn1itrir a ~~SIJcciulizacão seria M
brecal'l'e<;at• a inleHigeuda do official com Mnlwci
rhentqs <lc c.ou:-:as com que nft o teT<i de lidar, deixando 
de aprofundar o eslud•) de assumpt-os essen-ciaes ao 
ramo de Yida. lll't\t.ica qu~ vae adoptar. 

E' preciso Yoltar ao yelho regímen. Inno,·ar n!P' 
nosso meio. só porcru e en1 determinado paiz, de conrl i
cões diffeJ'Ónles das nossas. assim se. fez. é crear ca:>·
Íellos na. 3.l'(~a. e peior, é· a11archizm· a ·melhor co u sa 
.que a :.\farinha aülual possuía - a .Escola Na.\·al. de
onde sa.hia annualment.e uma ülite. canaz de honra1· a:: 
t radições da ::\ladnha de out.r'ora. · 

Que a fusão fr\sse cffccth·a em u rn cu rso geral, 
que se dividisse t!'rn DUlt't)cS dois especiae;;: üfficütc5 _ele 
conv1~~ e de maehina~. compt'P.henrle-se. Ha mater1as 
n ecesi'ari a:> aos doi;:: eur.-o.s. cu.io e,;f\ulo f:lrn t'.,)niunr: n 
t E> ria a Ytin tagmll dt• l'.rf'·;u·· nwlll nt' hat•mnn·l a r:ntr•· ni\ 
~·n·tw;; th~ offil:hw;; da Annn..Ja ,_. tle (~~~~e rJhdr•• . .; mad li
ui :: las. 

F. para Qtll' b•• ll \l'~ -·•· q;l•'lll >' •' oll'o1 Íl'l1~ -" ' ' ;I' • ~ · ·<,: tlnd" 
~~~~:':' 1'~ Clll':'''"· ba~taria :t fa (·ili tlad•• :>ralira da=- :ma:> 
aula:> n m0HOI' l1l lHH!n J ,r.: u.mw;; pat;t a obtew;:á.o dl1 

primeiro posto, c IIlaior· :·upiucz tw ac-cesso M3 demais<>. 



c â"nara dos OepLtados- tmrr-esso em 29/0612015 10:44 - Pág ina 8 de 212 

l'ublicaào c:;se pa!·P.ct~r·, fui horu·adu com 9 rcccbilllr.nlo 
da seguinte carta: 

. «:Ex.mo .. til'. l~apitã., de mar e ;;ur:t·t·n Aul0uiP :Í t)
g llllJra, l\L. l). fJepu lado J:~cderal. 

Os !ente$ f! P~'t>fe.sl:iorcs da Escola .\'a v-al, .iu~tametltc 
agJ•ademdos pela vahosa e espontanea dci'e5a que lo
m~~t.e'S, ela nobl'c c~usa. da nossa inslt'uecão navai
JrJJh~ar. n(l vosso bnlhanlc pareccJ• do orçamento da. 
.Mormha para _·1 tbW. teem a subida honra de apre:;~n
tar-vos os m;:u,; :;iuceru~ , ·otus de aeradccimento c· •Je 
louvo!· fJCia Yo~.;;a disna. e uue!'gü:a inidaLiva. A cau,;a 
uo _ensino, t;nt.l'egue, de ccl'lo tempo a ~!:>ta pat·IA:!, ·á 
uccao dl"S~l·uJdura de cont.inu3;:; c íntet'minavei~ - r···
Jormas - . e:;tavn reclamando a iatervcndío immcdiata 
dns podet·~~s puhl i c os, de modo u ~;c r cYi t.arlo o seu c(rm
l>leto desmo r·0n:1mcnlo . 

As vossas pala.vral';, a es~~~ l'úSpe'ilo, s~nehct·am-n.os 
1)i) ma i:; vivo ent husiasmn, niio ~;ri Porque -as -..· ,):;;;as 
r.piniõe.s ;:;c har·monizam, pnt· uumplekl, com a:; Hussa.~; , 
mas tambcm p Ol'<JUe conhecemos o Yalox· do vo:>:;o e:o
piri t? dl) inicialh·a. que nos garaul•!, anl0cí[larlanwn le, 
'' ex1to de nossa. eausa . 

As cau.,;as dct.crminall!cs tia cd~•! oue a!rHve~:;a o 
l!tlsino naval do lka:-;il f/.lrâm por vó~ nitidamente 
apontadas c oci050 seria ('.omnwntal- as, tão :;randl) c 
clara é a f'.Ua evidencia. 

Os lentes da Escola ::-iaval vt~ern avpr.ilar va1·a o 
Yosso .t't!conhecirJo inlcrcsse p~a can sa da Marin lt.a. 
J'HllO seu progresso e cngra::H.looiment.o, pela sua real 
r\ffü:iencia, pedindo qtJ(! tonH'ÍS :1 iniciativa d~ lll•~
dídu:; effcct.ivas, enít•enurodo o,; males cujos cffci to::; á 
t0do:; se patenlei.am. 

lE:lle.5 Yos :>olicitam a. aprcst'\ntac;.áo llc u lll pro.iec!.o 
d~ lei qu~.. l'•~alovt':ndo a. Es\!ob ~aYal para u lu:;ai· 
ond~ ec achava qu-ando foi jogada em Angt'a. {!os Reis, 
{lisponha lambem a r espeitn de um novo plano de en
sino qu '3 consulte melhot· os interesses da 2\-Ia1·inl1a. 

Xão l~mos dnvida em affirmar que: - 1: a. fusão 
dos CUl'.:;Os :& - d(! marinha e de machinas foi o golpe 
mortal vi1wado r..ont.~ o ensino naval, pelo regulamento 
de fevereiro de 1lH·~, porque e-lle Yeio imp~dh· o func
cionamento normal de ca·da especialidade, a;;grav-ado 
com as manobras de adaptação aos a lumnos que ent~o 
seguiam, ü·anquiHament.e, as suas vocacõcs e espera
al idades. 

Ess('. :novo r ;!gu lamcn t.o distribuiu pelos quatro an
nos l:!l:iCOiar·e:-; todas as disciplinas que, a.nt.cs, eram ~s
lud:tàas em cursos distlnctos; o accumulo de matcrtas 
accarreLou sérias díffíc)lldades á distribuição dos tem
pos das aulas, difficuldádes~ que foram o:pparentement~ 

C. - Vol. :XV. . ,, ·:. ~ 
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,-en~idas Cl)m u adopção de uma medida que tem a i!Ua 
condcmnaçúo em ·sua pr.(lpria essencia: - \\reduzir a 
quarenta e cinco minutos a duração de cada aula-1- _ 

Como s~ vê, o regulamento que nos rege esti im
pondo pOl.' Sl mesmo, a sua revogação immediata · se não 
fosse a cer-teza de fatigar á vossa .attenção com' a ana
lYH! .meticulosa dB muitas outras disposições regula
menl-ares, nô.s vos mostt·ariamo.> que. dentre todc:; os 
regulamentos existent·es, nenhum concorreu com mais 
for~a para anniquilar· o ensinn naval. 

Parece mesmo que o legislador teve em mira o 
?espL·~~~igio do ~msin9- na Escola •Naval; de facto, as 
msufnc1enic:> ex1gencras para a admissão ao 1 o anno 
escolar, ab~·indo as portas da. academia aos incompe
tentes, traz1am-nos elemento;; taes que, mesmo ás mais 
consuma.dn.s competenc]as pedagogicn.s seria impossíveL 
conformai-os :is P.xigencias de suas futuras profissões. 

Não foi só esse o ponto alvejado e clestrihuido pelo 
Regulamento de feverci:o de 191-'i.; investindo cont.ra :1 
nossa ·hierarchia profissionaL esse regulamento extin
giu a classe dos lentes-sub.stiiutos, cujo papel definido 
no magisterio superior dispensa .qualquer defc.sa. 

Elle constituiu sempre o elemento garantidor da 
continuidade do ensino escolar, o guarda .-igilante das 
tradicções, D ·auxiliar sQlicito e interessado, do lente
cathedratico c, por isto me~mo, tapaz d~ completae 
efficazmente o plano de ensino assentado entre ambo:;. 
e firmado no pror;ramma da cadeira. 

E1!."mcnto tão importante, cuja existencia 6 ved-
1'icB.da em todns as escolas superiores, foi, justamente, o 
suppdmido pelo regulamentO> de fever.eiro de 191-L Em 
troca, foi creada a classe do5 Inslructores, invl!stidos 
nas funcçõl"s cie - .;-lentes-substitutos» -, nomeado; 
pelo lh-re aebitr1o ministerial. independente de qual
quer prova de habilitaçúo e com o exercido fixo dil 
cinco annos. 

Sem querer rctaiiar, nern entrar em apreciações 
pessoaes que não. '.:iriam servir ao nosso e1eYado ob.ie
ctivo podemos dJZer, que a e~se noYO elemr:nio adYen
ticío' se póde attribuir uma bõa parte nos males .quo 
affligem o nosso ensino naval, pela aus~n_cía de tiro
cinio pedagogico, falta de method_o e, ma.1s que tudo, 
pela mais lamentavei deshurmoma de Ylsta~ semprP 
;.·erif.icada entre os instructores e os cathedl'atlcos. 

Pensamos as:>im ser· este mais um ponto a attenàer 
na confecção de um novo regulamento: reintegrar <· 
restabelecer'na plena posse de .seus d!reiíos a cla_sse dos 
lêntes-substitutos, os YerdadeJro.s successores elos cn
t:hedraticos. 

Não .quer isto dizer .que deva ser extincta a cla;;::;r, 
dos ínsti"Uctores o que nós queremos é que ella -volte 
~o seu antigo e' verdadeiro papel, d_e au~iliares do en-

. r· ;. 
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.~ino, no q~al não fol'~:n Jli-'llco;; os r{Ui.:, ou~·r"v:-o.. pr:·sl:<-
vam 5er,nço;; da 1r.nL:; n!la H lia . · 

_Urge, r•oi~, qun loi!:l'is a inicial i,·::. da.:: grnn:Jc;, 
mqd1d~;; -Q1H: l.l_cYe:n ~::J. l Yat· •.la cvmpl•.-ta n~iaa e."i:<• ~:o
•;Ulill' eslubc:•x-Jm,•u lu ,_~, 1•n:>íno ~-íLH: Hn~ f 'J i lra:.1.,;miLtiú•:. 
!Jf!lC•s llO~.SO~ _l11<J.l0i'(.' :'; l' r !':t:!.:;l3cia~io para o B1·a~il Di' 
pleno cx:erc;Jcto d·~ -~·-u ~·Jt·,· atl,, wí~kr. 

. A tr~nst'e~r:nt:üt d3. 1::.-;cnla Xan1l par;;~ r> Di5tde~<J 
l; edüral u, po1::, Ul!la m<:dida ilu m~i;; alta rei r: ;·anci;< 
QUC OS· S~US rr::·(~ l'!.:SSOi'C5 e:nlrr:;:nm. t:vnfi::.n lcs, á V<.':·~;;>. 
rccon!l<::cida :>.Jl!cilu ue, ec•rto~ d~~ que ;;ubet·.: í ,: :ra~c:· 
conyerter em lei o:: rcmr~d i t.•:; <Jue de\·;.rn ·~ Oiljt\r(.1r ~5:;(!. 
pcngo.sa tL'ÍS(•, cujo;; cfl'eit•)s p0dc·m ser da mab alla 
gravidade. 

Com a devida \ 'enin,. lemos a r:lr;Yada J~ únra cJ,~ r1o~ 
suh?er~vet·mos, AU. Ven. e Camal':< úas Ol:l' i~ad.;s, Thco
P!)J)o :'ioiasco àe Almr~ida, Dio<;0MS Bt·up · de Lima ,,, 
~llva, -~do_lpl:o Joe -D:d Ye<:cli9, ~icanor Pro~·nça . .Ar
~1ando . f f! rxetra, Au~ustc <.!c Plllto Belft~r Rosas, Cut'lo: 
~-u.sselund » . 

A transferencia da Escola :\a•:al para n, Tapera, l'csolvida
sem. consu~la ou uudiencia de seu corp•r tiocenl<', fui um n.dv 
de unmed1ata l'Csol'i~<,;ão (lo ~li:Ji:O:lro da . .:'llarin!Ja, executad•.J 
sem as necessar!a;;; medidas g;m:mt!dora;; da 5ua convm.li~tltol 
r•Jaiização .. 

Todo o malc1·ial escolar. s('m a conYenientc <~mbalagem foi 
tro.nsportaclo em hatciGcs do Arsen<li cl·~ )larinüa, na mais ia
menlavel confusão. 

Os gabinc!.es de pbysi·~a ·e de .:him i co. C!i.tC r0prcsc-ntnYnm 
o trabalho paciente de muito.s annos (],~ cuidadostt solicitude dos 
respectivos calhedraticos. o m;t~nifíco ~Gl:: i n('tc dc- eh:ct:·o
íec.lmica organizado ti ~~ltum de :;;eu i:npol'l::u:i·~ m í.-;lc:·, :11 r.l :~ 
mais representa r-am sinu.-) um H10n~ii0 de rui i:r:.-, ~C ! i d•1 raro o 
appar0l11o. aind:i tnpnz de l)t·csla r· r;u c.lf!UC'l' >~>rvío:;'l ao en.õin:: . 

O edificio '{Jrojec tauo )'lal·a n fu tura Esco!a d~ Or:_; rr:d :~,:. 
elemento essencial lK:ra a fon::'la';'::o dos rn::: :-h!Je i !•c;; qu Q c',e
.vlam gu::trnc c·~r lJ.5 navio~ sn1vos ôa c r:lt~st:·Dphr dr:-.s:;n(!ad .~ ::.d~. 
p or .João Candido. nn 1rnr ir.ha, fci bi·usc2mcnt::• d ;'S':'ia~o do 
!;eu elevado objed iYO P., avecssadatw:':ltc, mct:l!norp~wseado ·em 
Escola ~<1va1. 

Bem !'e comprehendc o qu:w to d0 impropr iü df!ví::t :_; pr-:t
recer ness~ nd:mtnriio - il h miw:tç - r.ruc sr rr·~d:z::Y:t ~'ill 
um ·edificio con~trLiido c·o1n o !"eu oh.ier. tiYo definido ·~ muib 
diYerso claquclle p:u·a que ia S'-'1: '::liiizadr.>.. .. _. _ 

As .s::llas (:c au to. Sl·m condlt:u~·t; a:~u st:eQ,.. :õ''m o; s :-,o::u;:~(• 
de iw: e sem prtJporr;::í~s n::!':\ re~ ~.'iJr~ · ·•·w C" ·Y:n·i n .~ Cur'S:J~ da. 
Esco!:! :\:.vai. nüo sr p:-<:stàrnm :10 t • ;;t~b~lt;címc::::n d~ n::1 am
p!Jit!Jerrtro. r rclo.mado no estudo das scicnr:ias rh_:·;;l.-::1~_. 

O ycrd adeiro corro docente da E>;cob J\' ~ ·.-_al. I_rnp~;J ;.,'!o .c·· 
morar t~m J.ng-rn GO$ il'e is pelas na!m·ac-~ dcf1Cf~Utl:15 J?rop_: líl.:; 
á uma yelha e decadente cidade <lo Estado do nw, c:e ·vm onrt--
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gado a. um regimen itinerante permanente, entre a. Taoera e o 
Rio, que collstítuiu. desde logo, o maior factor de deêadencia. 
do ensino. 

. No recint.o ~scular,_ em lor:al denominado - Taperinha. -, 
ex1stem ~2 contortay~ts pred1os qu·e foram construidos para 
as morad1as dos offtCl:l.'~S da· futura Escola de Grumetes. 

®sses predios, por ordem do Sr _ almirante Ministt'o dn 
Marinha, foram todu:; ui.dtdbuidos eutre os of:ficiaes-instru
(:fores óa J<3scola :XavaL com flag-rante prctericr~o dos calhe-
draticos! · 

A' es;;c>s restava: como unico recurso o uoic() Hotel de Angra 
tJos Heis, desprovido dos mais elementares requisitos de asseio, 
de conforlo e de hygiene domiciliar. 

X~:ssas \:ulldiçúes 11ão será para admil'ar que a a::;siduidade 
r.; o cn lhusiasmo pelo cnsjuo tivessem soffrido rude golpe, 
muito embora os cathedraticos tivessem dado as mais con
vincentes provas ele sua energia e disposição de trabalho, rea
lizando verdadeiro~ sacrlficius, no desempenho de seus de
veres. 

As condiç0es de est.abclccimenl.o dos alumnos não foram 
mais satisfac t.IJria.;;; s egn:gados do convivio social, afastado do 
conLacto com um ce:ntro populoso, 1.1:> aspirantes bem C'edo 
revelaram esla timidez e esse acanhamento que tanto se das
har monizam corn as futu r·as exigencías da ''ida do official de 
:Marinha. 

Si atlendermos para o :rendimento pedagogico verificado 
nos e...""'ames annuaes, havemos de affir-mar, com a maxima 
:verdade, que elle decresceu de uma maneira assustadora. 

An::ra. du.s Hei::, apezar de não ser um ponto remoto do 
Bro.sil, e~ t<.\ por tal modo desprovida de meios !aceis de com
muni cação ~;e-m o.s 0cntros :populosos e adiantados do Brasil, 
que a sua posição pôde ser equiparada á de ponto afastado do 
Brasil, interior. 

Sem ·estrada de ferro que a torne aecessivel por via. ter
rest:r~, sem uma linha regular de transportes marítimos, ser
vida upcna::; por um pequeno rebocador que trafega entre Man
t;<li'<:~tibo, Ang:•a e Pnraty, esta cidade recebe, apenas, em dias 
al ternados, os ·Yiajantes do Rio. 

A viagem por mar, numa extensão u'pproxímada de 25 mi
lhas consorne m.lis de trcs horas, desde Manga.ratíha á Angra . 
:f;m estrada de ferro se executa um trajecto de mais de tr~s 
·horas. vi a.:: ande-se ·cn'} carros da: 'E. l!' . Central do Bras11, 
.clesDroviàos de tudn. até mesmo do mais elementar asseio. De-; 
pois ']e mai,; d~. sei!: hot'as de viagel'!l chega, fí~alment~, a 
An"'ra dos Reis, o profes~or que, em dias coasecutJVos tera de 
d~s~mpenhar-$e do serviço de suas aulas, segregado de tudo .... 
até mesmo da sua propria. Libliotheca I . * 

. o conjuncto das circurnslancias que cercam a r ealtzacao 
de ensino '1a nossa Escola Naval é tal q~ a ninguem restará a 
menor duvida -sobre a im~o_ssibilida41) da. realiza.çãQ d~ um 
~t~§.9. no~ma!. 



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em 2910612015 10:44- Página 12 de 212 

~ Tanto basta para quo :>eja1n ur-gentes as medidas recla
madas para. sannre.m tão grandr m:1l c é sobre ellas qu~ os 
lentes da ESI)OJ~ ~aval assentam as sua-s e-speranças no sal
.vamentn rlPSSP l!11PC)J.'tanlr instif uto <ir educação naval. 

Sob o ponto de visf.a cc.0nom\('.•> seria in ~eressant.e o sa
.ber-se ao r.CTto n quo.ntum despendido pela E scola. Naval da 
Tapéra. 

Po1· nw r•mvenccr, Sr. Presidente, ().e Lodos esses factos 
foi que procurei, não apresentar projecto nesta Camara, por
qu~. naquellç mcm~ento, núo poderia ter a approt·ação neccs
sarta; mas, mtervmdn postcrirmnetlte junto ao5; titulares da 
pasta <la Marinha, parn que fizes~i!iH CúSi!í.il' Sllrnel!Jante r.s
tado de eou;oa,:, ileprimcnte para o l'nsino naval do Brasj] fa
~end_o voltat• o ma i~ eedo possível de Aul;l'a dos fieis para' CRI a 
Capltal, rle r.ndl! nulll·a devera !.er sahid<l a Escola !f:l\·al. 

0 SR . A UGUSTO DE LIMA - V. 'EX. J)eTmitt.:\ uma pCI·
gunta: Qual o r.:NtiYo tlllegado como ,just.if\cativa para essa 
mudança? 

O SR. ANTO!'rHl Noourmu - Nenhum. E eu dis~e, no co... 
mer-o de• meu di~eur·:-:to, que u ministro da Marinha. não quP.~ 
rendo, n rneu V(.:t. que n seu ;;uccessor deixasse nm traço da 
sua adminJ:o:tr·nç:í!•. poequanln clle linha construido êssc cui
ncia pa!'a ar;u<trLcllar o;; grumctes. resolveu sem mo is est.u
<los, som a•Hliencía de uin~ttem. trlmsferir. sem moUn) de es
-pecie al;;utn'a, a E5colu :\aval, (fUe estava na. ilha das Enxadas. 
para e.">'C' ~'o ifir ir1. I'JUI' fOra con.c:fruitln para os g-rumefes. 

O Rn. NWA!IIOR KAscr!\mNTo - V. Ex. csfranha isso ? 
Es>;a é n. conducta natmnl dns governos da Repnblira, 

O S!'l. A ... "<TO!\IO ;\"OOUEIRA - Mns, Sr, Presidente. urna vez 
cmpossn{!o na· pasta da ~rarinha o ~1'. Raul Soares, nu." d1vr.r
sas vezes que tive oceasião àc c;nnver~ar com S. Ex., fiz-lhe 
ver qur. um d0;: scrvlí:.ns qllc a l\farínlm delle CSTJI}['a·.'a. er:~. a. 
·volta ch F,;::c.-•b :\:IY::!l p=:r·a u Rio de .TanP.iT'•L S. Ex. leve 
oppor;unid!ldl' de fn7.(!l' uma vi:;íf.a ú. T apC>ra e verificou de 
facto. a>' cl í ffi:·nlo:larir'~ rll! conduc!:ão. para qu~ os lentes qu e 
moram nesfa C:apil:~l. uma vez ouc ·lhes n ir::!possiv~ l :norar 
alli. fn~!'~m dnr 11 ~ ;;u;t!: nulas, de modo a nao pl'eJU(hcar n 
ensino. 

S. Ex. t ratou d~sde logo de fazer voltar a escn~a; mas, 
a meu vP.r. não foi nem rwientado neste- assumr>to, v1st.o que 
S. E~. pre~cndm.l in.SLRllnl-a na Praia Vermelha. onde foi o 
quartel rk 11m rlni: hnl.alhõo~ rta en.çarlnres. 
· Poueo ~c tendo dr.mMndo nu pa.st;J da Marinhn e não tendo 
tido t.~mpCI parP. r~>nliznr cssn sua intenção. cnube <JO a.ctu_al 
ministro. Sr. F rrr·c!ra Ch:rvr..~, n decil'li.O <! e Jazer volf.ar, nao 
para rt rHlitiU~r· nutr-·1 l'difícío, mas pnJ·a aauclle nnde e-llu 
sempre f'Slevc. par::t a ilha das Enxadas. a Esc:_ola NavaL fa
zendo com qt~·c fos!'ern para o edíficio con~b.·uJdo nn. Tapéra. 
os grumetl's, que precisnvam s~r allí a<Iuartellados.: 
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. Eu _diss~ alnda. ao Sr. Ferreira Chaves. que M outro 
erm;.:a n.al) f:n!;::scmos trmpn df' fazer, S. Ex. pela Marinha 
(!uc n:ultn. espc:e~ do s~·u utlo esp\rit() aWudo de administra~ 
•in~ ~ expcnmcntaJo em diH'-rsas outras occasiõe:::, bastaria :1 

S . .t::x. esse f'lct0. prn·~ t1UC a ~Ii:Lrinlla não <::.squecess;c a sua 
:passagem !JOJ' c-sb pc.5ta - u volt:l da. E:;eola Naval pr.ra a 
!lha des Enxadas. 

Eu. desta tribuna, por consequencia, Sr. Presidente. es
tou certo crue fallo em nome da :\Jarinl1a de guerra do Brasil 
avr~s_ent~ndo a S. E:t. as congratu1aç-õcs pelq acerto da ~uá 
de:<nsao. 

O regulamento dé f9U. c.ujas falhas apo11teí e apontadas 
fcn,~m na~. cartas que r,;; l~nt~s me dirigieam j<.i foi re\·o~d() 
Nao c~iste mo.is a fu~Uo dos cursos. medida que de ·íórma a1~ 
guma podet'ia tontinuar ~<'m ~raves prcjuizos para a :\larinha 
de Gul'rra, c a rcvo;;n{;Qo ~~ dc-;ida ao eminente minett'O Sr. 
1R~~l S:1ar~,-, .que bai:\':OU um nrwo regulamento pal'a a Escota, 
fazendo \·nltar 0 :wstcma da CSJ}C'ClaHza~ão. Uas lHt no novo 
re·gulamcnto lacuna;; cn.:e dlfficnltarão o ensina na Esc0la ~a
val. Aponta!-as parei:r: convenient e, porque é tempo ainda 
de corri gil-as. _ 

O rc:~"llbmento npprovad0 pelo de<~reto n. H.1Zi, de 7 
de abril dt'S1~ ann!), não cltí. um cunha de uni:dade 6. organi
zaçãiJ scir::ntifica ~ teclm!ca do ensino nava1. 

A ímportancia rc1atiYa clns di:>cip1lnas, que deveria ser 
a base à a dis trii>u:íç5o das mat C'r1as. f oi JJosta de lado. 

E' afsim que foram considt;><'adas aulas. a cargo de um 
)nEtructor sem C:l':tncur~(l. balistica e artilharia, geodesin. e 
h:rrtrographia, que sempre foram !eccíonada!'; por catbcdra
licos. 

O cnnc.ur;;o foi qnn<;i qné unnuWulo pela J)ermi.~são dn.da. 
no E:.ecutivo de nomear qualquer rlo:> candidaf.os llahilitados. 
O concu:rsn pas5a a ser urn ~;xamc ctc hub~Htação. 

Um re;;nla:!:.ento pa.ra (l ensino na:va.l.. promulgado em 
1!1:'20, nüo cog1ta do ensino dos !:'Ubmarinos, nem da navega
cão nerea. 
· A competencía -dos in::tructo:rcs é .íu1gada pelo ministro 
<la Marinha e pelo dircr-tor da Escola. Entretanto, a elles en~ 
trega-se o ensino da al,_;ehra superior, ao mesmo tempo que 
o da geometria annlyl.ica, e dQ calculo são entregues a um ca
thedratico. A relação e:dst~nte entre taes ma terias exige 
.que sejam professados por quem apre3ente as me·;;mas prova~ 
de capacidade s~ient1fica. 

A 2" caclefra do 2• anno incJuP. como e::pecia1idade da cbi
mica mineral <> organica a metaHurgia, que, entretanto, de
'l)endc tnmb~m rle m.1trn;.; materias. como 11. physica. a minera~ 
Jogiü, a geo!~9-'1a. etc .. :<cnclo •TJe o seu estudo no z: ~nno nã~ 
p6df' .ser cf"ln1)1'f'll.:~d1do. uma vez que o d'! e!ectncJdade f~1 
{ííshibuicln co s~ anno. 

Depoi,;, como esfudnr meta1lurg·ia sem n conhecimento 
da mineralogia e da ge,}lo;la, que ni.l.o :fígunrn no curso d~ 
esccla? 
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. . , 9 es~udo dos gcradore,;; elo YUP•'!' applicavci;, ~\ Marinb:t 
c _1e1to SJmuUanc~mentc. eom a da. mecanica racional e ttp
~~~c;:da, :Qt\ando .so depo1:; do emino dn.H machinas ,; possi\·(•! 
mw1ar o conht':ctmento dos gcrado:·cs de vapor, que- lhe~ são 
annexos. 

No 3., anno, a f • ca<:lni.-.·a, t.em este f.it.ulo: ,. EJ~c!t•icidadr~ 
1(curso cornplcto I, espccialmcnl~ molares. geradores e trans-
formadores ». · 

Si é cm~plelo o curso, como comprehender que se faca o 
curso espec1al de motores, eLe .? 

J\ 3• .aula do 3° an.no.lrala de ".Xoçõcs Pt•alica5 do Direito 
Constltucwnal (l do D1rc11.o Penal lll ili tar> . 

.Como en:;inar nos futuros o rficiacs a pratica do Dü·eito 
Constitucional? 

.i\lelhor ftl r:1 , porque só proveito addria da 5uh.~t.itui~5o, 
(JUe se voltasse ao tempo da·; <lua;; cadeiras de dírciln: Di
reito Publico ConsULucionnl c ~Iilí l:lr e Direito das Gente;; . 
Vim des~e tempo. Profe~savnm as duas earJ eiras dois mnc
rítos professores, um .iá desapparccido. Tarquínio éle Souza. 
Filho, outro vivo ainda, c que devia, pór seus scrvir:os ú. Re
publica ter ascc·ndido aos mais al!os poslo.s, o illustrc Dr. Ma
galhães Castro. 

Incutindo no e;:pirílo <ios rapazes o amar ao direíto. fa l
lando-lhc.s da excrllencia da nossa Cons!.iluicão, norteando- o;, 
nas relar;ões intcrnacionaes, prestava-se á :'\Iarínha serviços 
de relevo. 

En.sina, a·~or•a, nor;ões prntir.:ls de Direito Constítucional; 
é cousa desneccssar!a e r id!cula, ao mesmo tempo que sr, 
me afigura !mpo:::sívcl en;:;inar pr~ticamr.n t r, o Dircil.o Mu
ritimo Comme-rcial r: Jnternacionn! e a diplomacia do mar . 

O r_cgulamento, cuja crit.ica (~ i:tou a faze•· a largos traço;,, 
manda ensinar desenho:> c pro,iecto d(! machinas, ma,: não 
cre~u n auia de desenho de aguad~s. cujos co:J!!Crlmcntos siio 
indíspcnsaveis á<Juelic estude . 

Manda converter em aula. a cadeira de balística e ar t i
lharia, com a denominação de - nrtilharia c noçõ-es de ha
listica. 

Pois então. em uma escola naval. :t balistica é li mifada n 
noções? Essas ·noções são ensinadas dcr>ois do estudo da ar
tilharia? E, entretanto. e1en-se ·:\. cadeira a aul:l. de ~;come
tria descripliva, que não tem tanta importancia n'J curs(J 
navaL 

H a. ma.is. pnróm. A i" aula do 4• anno assim se ent:-n
cia : HydrO:!rn.phia o O•?NtnOgrapll ia e no~ÕP.S rlc ~cndcsm . 

Em primt1iro . lognr. fl ~s t.udo da g<>.o_cl~s1a e rl:t l~ydro;;r~
phia t.(lm capital Imporlrm~~·ta ~ara o offlcHll do i\1arm1l:t . f!an 
!'e justificando que ellc :::e.rn fcd.n em ra;la. a cnrgn n.(l um .' r.
slructor. sem c"ncur:::o: r,m ::r.-gundo lofl,'ar. como cMinn:- s tm
ple;; noções d~ gcorlf>~ ia, dc;)OÍS da hydrog!'aphia, quando e:>ta 
é uma parte dactuclla? . 

Na parte do t egttlamento que se refCTe :i M:.mnha Mer
cante o arL 220 exige, entre outras ma terias : noçúes de 
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arithmetica e algebra; desenho llnear e )J.or:ócs de geometria 
e trig_onomelria rectilinea; trigonometria espherica, etc. 

~l o estudo de trigonometria esp.heriea é base-ado no co
nhectmenlo das mathematicas elementares, não Sfl com:pre
hende como para o est.udo d~'Stas se exigem simples noQõe.s, 
e para o daquella não . 

São falhas essas que resumidamente apontei. O honrado 
Sr. Raul Sones, que conquistou com jusLiça as sympathias 
oa Armada, não teria duvída em ouvi.r as sug:;estões feitas 
para melho.ra:r a .-;ua 0br·a. O proprio regulamento. no seu 
art. 286, permítte a alteração em qualq.ur:r dos seus pontos, 
o que prova a boa fé do illustrado ex-ministro. 

O Srt. AUotíSTO DE Lr?-.'t:A - Esses trabalhos de reguln
mentacão de mahàia technica quasi sempr(l r:Js ministros en-
tregam a uma commi!!i!'ãO. · 

O Sn.. A ...... TONlO NOGUEIR-\ - Não ha à menor duvida sn
bre isso. A responsabilidade não ê do ministro. 

O ministro não póde ser omnísciente, conhece1· tudo. En
tregou naturalmente esse trabalho u quem lhe pareceu te1• 
competencía para de.~empenhar a tare-fa. Foi infeliz o ~utor 
do regulament0, e n mrni;;:frn, 'Jll r. é um homem srmsato e 
criterioso ... 

{) SR. Aur.vs't'o nF. LIMA - B um espirHD altament.e me
thodico. 

O Sn. A~TO:XIO .:'loGCElRA - ••• no ar~. 216 permiUiu al
terações para conhecer quaês as c-riticas que pudessem ser 
feita$ ao regulamento. 

Uma vez que a Esco1a Naval vvlta ao .Rio, de onde nunca 
devera ter sahído, torna-se imprescindível dotal-a de um re
gulament.o que melhor sirva Ol't inieresse5 do ens3no. 

Tranquillizada a Marinha pelo lado do preparo dos seus 
offíciaes.- resta-lhe a esperança fie que o nobre ministro 
actual, orientado pelas corrente!' ge;oa~><>- da r-1n~s~>. volte do 
pa-sso mal dado da construcção dispendiosa. de ot'fícínas na 
ilha das Cobras e procm.·P. rnsolver a ínstaliação completa da 
nc•s:;a prím<>;nt ha~=;" naval. :fóra ào Rio de Jeneíro. 

Si S. Ex. assim re-sol\·er, a Marinha. dil Guerra do BJ•a
sil consagral-o-ha um benemeríto e a. Patria urn dos seus 
melhores servi<iorcs. (Muito bem.: muito bem. O orator ~ 
cttmprimentado.) . 

:Encerrada a ~· iliscussão do artigo unico do projecto nu
mer(l 752. <1~ f 920. rehwando a Je.ronymo José da Silva da 
responsabilidade uelo~ sellQs roubados da CoHectoría de Cur
vr.llo: ficando adiada a votacão. 

Oompa.rccPm ainda n!\ S1·s. Felix Pacheco, Luiz Domin
gues. Agripino AzrvPdo. HN·n~inín Barros_o . .José ;Au_gusto. ~r
lindo Leone. Paulo M Frontm. Salle!' Ftlho. An~t.1des Ca1re, 
Ar.evedo !=;nàrl•. l\Ia-cedo ~~)ares, Jt~ãn Guil!lar~f\S, Themis~od~>R 
de Almeida. RtJar-aue de Nazare01. Ram1ro Braga, Ma~LO ~e 
Paula. Herculano Cesar. Ribeiro Junqueira. José Bomfacw, 
Josin<l de Araujo, Alaor Prata, Vaz de Mello, Hc:mora.to Alves~ 
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BEeSÃO EM 27 DE DEZEMBRO DE 1.920 

F erreira Braga. Ce!'nr ':ct·gu~íro, 2\farcoli.no Barreto. Pru~ 
dente de Moraé::: Filhn. St:~v!'r1ano ){arques, Eugl!nin )lü\lrl', 
e Celsp Bayma (31 ) . 

. O Sr . Presidente - A lista. de presença accusa o compa-
recunento do 1.37 8rs. Deputados. · 

Va.e se proceder á!'; votações das materias constante~ da 
9rdem do dia . 

.Peço aos nobrN; Deput-ad()~ que occupem ~~~ suas radl:'í
ras. (Pausa .. ) 

Arlla-sr sobre :1 mesa n Rr.gniute 

nF.QUJ~,J !IU:."'\TO DE. UI\GENCIA 

Requeiro u r;;cncia 11<l l'a imm~diata votação dn pro,iceto 
n. 751., de i920. 

Sala das se~.sõe;:., ~~ ele clr.zcmbro de 192.0. :\ nrlrad!: 
lle Z<!T'Ta. · 

Approvado . 
.Yotação do p('ojcclo n . 751, de i9~0, concedendo i viu ' a 

·e rilhos mr.nor(::,; de Haymundo dl~ Farias Britlo a pensão rl<) 
300$ mcnsaes: com i>ubstíiuth·o da Commíssão de· FinarH;a :.; 
( 1" discussão) . 

_.\ppl'OY~\lln t'n\ 1 ;, di~eussão o seguinte 

PROJECI'O 

N. 751. - 1920 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.n E·' concedida á viuva c fil.hos menores de i\1\)·-

mundo de Farias Britlo a pensão de 300$ mensaes . 
Ar t. 2." ncvogam-:-:(' as disposicõcs em contrario. 

O S!' . Presidente - O pl'o.iect.o pa~sa [t 2• d i~cn ssã(). 

O Sr . Andrade Bezerra (pela ordem) r equer e ohle.m cHs
;pensa de interstidn pnra ,, pro,iect.n n. 75i , dP. 1920. figut3.L' 
na ordem do dia da sessão seguinte . 

O Sr . Presidente - Allba-5e sobre a mesa o ::egoin1P. 

llEQUE~Th-ff~N'l'O DE URGE..~CL'\ 

N. i 

Requeiro t.m~encia lJara immediata discussão c vot.a~:ão 
do projer.to n. 413 A, r! F> 1. 920, .que fíxa os venr.imr.ntn!l ria 
Guarda Civíl. 

Rio 27 de dcz,~mbro de i 920. - Vicente da O. P-irauiur.·. 
- Sampaio CorriJa. -- Pcrulo de F-rontin . - José Lobo. -
Octav·io Rocha . - Andrade Be-:erra - Heitor de Sou::a. 

Reje!tadg. 



C~ ara dos Oepltados · lm(l'"esso em 29.11l512015 10:44 . Página 17 de 212 

879..-

O Sr. Mau.ricio de Lacerda (2Jela ordem) requer n veri
ficação da vota~;ão. 

Procedendo-se á veriflcaç.ão da Yotação, reconhece-se tc·
·rem votado contra, 1.08 Srs. Deputados e a favor um· to-
tal. 109. ' ' 

O Sr. Presidente - O requerimento foi rejeitado. 
At'ha-se sobre a mesa o ~eguinte 

RI!:QUEntl\fENTO DE UI\OENCJ.'\ 

N. 3 

Requel'emos urgene:ia para a votação das emenda;, do 
Senado ao orçamento do Interior. 

Sala das sessões, 27 de dezembro de 1920. - A{m:nio dt: 
Jlello F1·anco. - Octacil-io de Albuque1·que. ,..._ An~h·ad~ Be
:..e·n·a. 

Approvado. 

O Sr. Mauricio de Lacerda (pela or<lem) requer a veri
ficaeão da VQtação. 

Procedendo-se á verificação de votação, reconhece-se 
terem votado a fav!)r, 119 Srs . Deputados e contra um; to~ 
tal, 120. 

O Sr. Presidente - O requerimento. de urg<;ncia foi ap;. 
Pl'OVado. 

'Votação das emendas do Senàdo ao projecto n. 84 D, de 
1920, da Camara, fixando a despeza do Ministerio da Justiça 
e Negocias Intériorcs para o exe-rcício de 1921 (discussão 
unica). 

(ORÇAMR:."\''1'0 DO lNTEIUOR) 

Votação da seguinte 

N. i 

Ao art. t~. Sommem-se as consignações inscriptas nas 
columnas;; Consolidade, e «'Variadas 1>, supprima-sc essa rlis
tíncção . 

. o Sr. Mauricio dl;., Lacerda (pela. ordem) - DeGejo 1~ ... 
·vantàr uma questão de ordem. . . _ 

A Commis~ão de Finan~as esf.á reumda; amda nao ter
minou a elaborac.ão do parecer sobre as emendas ?o Senado 
ao orçamento do Interior: como se votou a urgenc1a.t 
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O SR.. PRESIDEXn: - O relator <la Comnüssão, i'!·. D•'Pil
tado Alberto ::.\Iat·nnhfio, rnlre,;ou ;í. :1Ic~a o p;\r~'ec·r. 

O Sn. ~L\r:ur:ro DE LIGEr\D,\ - :\lo.~ a. Gommi:.:.:>iil) ainda 
c;;Lá reunida, t.rat.anrlo ilo assumpto. 

O SR. Pn.ESIDEKTE - A Commi~são deliberou ;:,obre Lu das 
a;; emend~s, menos duas, as de ns. 0 C' 7, quo ficaram com a 
sua vol~ç.ao c;mpata.da: r. fni paro. dec.idir sobro eslo.s duas qU•) 
:;~ reumu hoJe. 

O Sn. l\.IAUJUCI•.> DF. LACERD,, - E quanto a estas dua.~, 
tJUe empalaram, jô. llou'.·c parecer? 

O Sn. Pnr-:smE:-:TE - A :Mesa acaba de Tecebel-o. 
ü Sa. l\L\mucio nr. LACEP.D.\ -E' i;:;so: vi quanci•) roi cn

t.t·eguc, neste momento. 
E u. qucstilo de ordem & a scguíntc: como se deu a ur

.:;enc1a paPu. um parecer que não esia\·a cumplelo e ac:~Jm.rlu, 
e cujo complcmenln s6 agr.ra chcr;a da Comrn [~::;iío de Fi rr:m
t;:as, depois de ...-oto.da u urgcncin ?l 

Diz V. Ex. quu a Commissão, bontem, opinou sobre o.;; 
~:rnendas, com exccpçfto ctc d uas, a cujo rcspcilo houYe c~<l
'Pat€, e confirma .que I) l)apc-1 quo -,·i entrar nn l'CCintn, de
pois de votada a urgencia, •í o pat'Ccet' sobt·e t>.s5as dua:;; logü, 
a Camnra approvou urgem:ia para votar matcl'ia Qw: ainda 
sr. achava em f:lstudo na Commissão de Financas. 

o s~. NW:\XOn. X\SCJ~JEXTO - Ainda ha de far.c·r Cl)\lSU$ 

peiores ... 
O Sn. PnESrDENT'E. - Chamo a atte:nç5.o para o s 1. • d<J 

art. 250 do Regimenlo. q pr. dispõe: 

«Quando fall.nl'ern aprnas oito dias para o l'nCP.r
rnmcnto elos trabalhos legislativos, os r~ro.icctos de leis 
:annuas. cl!.\·voh·idcs do Senado. c.om emendas. serão in
cluídos na ordem do dia, índcpcndcn~cmcntc de im
pr-essão, de distribuição em avulsos, e ate mesmo de 
parecer.~ 

Assim. a Camara podia até votar independentemente de 
parecer. 

o SR. ~!CA!'<OR NASC!~r.-t!.N'l'O - A questão é que se affir-
mou haver parecer. • .. 

o SR. l\(AURrC!'l DE LM:F.rtOA - Quando a cama.ra inc.\1).(} 
em ordem de seus trabalhos o pro.iecto. independente d.e pa
rec.er. o relator tem de dar esse parecer, YerlJ~l. da tnhun,~, 
r· não é o co.so ~r,!nal: n or('amento do IntcrJOt' csbYa !'~h 
~:xamr. da Cornmio:são de Finançn.s, para dat• parecer ; este nun 
:ficou concluido. nClrque, como !n'formou a )lesa, duas emendas 
empataram; rnl r ctanto, o requerimento úe urgencia. para 
esse mesmo parecer, foi posto a votos. antes qur. o pa1•ecer 
todo tivesse vindo ao re'Cinto. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/00/2015 10:44 +Página 19 de 212 

. Si <1 projeclo tinha de entrar e;n discussão e votação sem 
'f.l!l.reeer, era sem parecer sohre a totalidade da matería· o 
que si nãQ comprallende é o cdterio de ·dar parecer sobre umtl 
part,e e nao sobre duas emendai::;_ 

o Sn. PRESIDENTE - Pe~o licença ainda para lêr o § z· 
do mesmo artigo: ' · · 

~Na hypothese co paragrapho anteriol', ficará â 
Commissão de Financas o direito de se pronunciar so
bre o assumpto, verbalmente, durante a discussãc ou 
no momento da votação.:~> 

E', portanto, um -direito da Commissâo de Finan~a8; s1 
ella quízer, oará parecer; si não, -de1xará de se -pronunci~r. E' 
o Regimento, votado pela Camara, de que V. Ex. fazia parte, 
e que todos devem conhecer. 

O SR. MAURICio DE LACERDA - Eu dizia que a CJÚP.stãd 
era xnteíramente outra da -decidida por V. Ex. 

O Sn. PRESIDENTE- Li apeM.S o Regimento. 
O SR. l\<CAURrcro DE LACERDA - Sei disso. Mas a questão 

é a seguinte. Os orcamentos veem do Senado para a Camara; 
esta, por suas Commissões, se reune pa:m, dar pa.rP.CP.r sobre 
o que o Senado deliberou. Ha no Regimento um art~go que 
determina que. sem parecer, nenhuma dis-po.sição poderá s~r 
submettida á deliberação da Camara. Si hl'l. outro artigo auc 
dzspõe que só as leis annuas, nos ultimos dias, podem àis-
:pensar parecer. . . · 

O SR. PR'ES1DEN'I'E - Previno ao nobre Deputado qun e~
t.ão findos os cinco minutos. 

O SR. MAuRICio DE: LACERDA - Obedeco a V. Ex., em
bom. e.stivesse respondendo Yictoriosamente aos seus argu
mentos. ' 

O Sr. Nicanor Nascimento (para encaminhar a votação)' 
pede á :\fesa 1hr:l remetter o parecer do relator, a cu.ia lei
tura, em seguida, procede, estranhando que a Commissão ex
terne sua opinião pró ou contra determinadas emen&-..s ape
nas com as íniciaes F ou C. 

F~z diversas consideraçoes sobre essa nova f6rma Je 
parecer, que póde da:r;- logm- a muita,s interpretações. 

o Sr. Presidente - Vou submetter a votos o seguinte 

REQUERIM:ENTO 

R-equeiro votação nominal para a emenda n. 1 do orça
mento do Interior. 

Sala das sessões, 27 de dezembro de 1920. - MauriciO 
de Lacerda. 

Rejeitado. 
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SESSÃO E~! 27 D~ DEZEbí9ao OE i920 

,.. ~ Sr. Maurípío de Lacerda (pela ordem) :requet' a verí-
' tcaçao <la. votac;a.o . . . 

t Procedendo-se ii: verfficaoáo de votaçãt>, reconhece-se 
e rem votado contra 11.5 St·s. Deputa<los e a favor nenhum· total, H5 . ' 

O Sr. Presidente - O requerimento !ai rejeitado 
Apoprovada a referícl>:~.. emenda n . 1 do Senado. • 

,. ~ Sr. Mauricio de Lacerda (pela ordem) requer a veri
i ;cacao da votação. 

Procedendo-se :i ·verificação de votação reconhece-se 
terem votado a 1'avor i 16 St's. Deputados e contra nenhum; total, ii6. 

O Sr. Presidente- A emenda n. 1 foi a:Pprovada. 
Votacão dB. seb'uint~ 

ZM'B'NDA DO S ENADO 

A' verba .2• - Subsidio do Vice-Presidente da Repub1ica: 
Ang:mente-se de L2 :01}0$ ~~: para representaoãrt do Vice~ 

Presidente dn RP.public:l :P. 

O Sr. Presid6nte - :Vou suhmetter a votos o seguinte 

ll.EQiJERtMEN'J'O 

Requeiro volacffo nominal para a emenda. n. 2 do orca.
.mento do Interior . 

Sala das sessões. ~~ de dezembro de 1920 . - Mauri~io 
de Lacerda. · 

Rejeitado. 

O Sr. Mauricio de Lacerda (pela ordem) reqUer a veri
Iícacão da vo~ão. 

Procedendo-se á verifieacão de votacão, reconhece-se 
terem votado contra HG Srs. Deputados e a favor i ; to
tal 117. 

O S.r. Presidente - O requerimento foi rejeitado. 
Vou submetter a. votos a emenda do Senado. 

O Sr. Mau:rieio li e Lacerda encaminhando a votacão da 
nmc:nda n . 2 do Orr;amcnlo do Interior acha e~tranhavel qu0 
a. Commiss5o de E"inanças Msse parecer favoravel ao au
grnento de i 2 :O(}(}S, -pal'a l'epresentação do Sr. Vice--Presi
dente da H.epttblica, (]Utmdo outros Vice-Presidentes não ne
cDssital'aro dessa Yez·ba, e quando, além do mais, no momento 
presente, o Governo co!,;ita. d~ ct~r novns zrrtpoPt~s. como~ o 
do transito, que vão _pesar excessnramente; sobre a produc:.cao. 
nacional. sob allegacao d6 serem necessar~os i{lara ittendet a 
seus compromiss~s. . 
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ANNAES DA CAMABA 

_ O Sr. Nicanor Nascimento (para enca.minhar a. votação.• 
dxz que o parecer do relator sobre a eme-nda n. 2, está co h e
rente c<lm a declaração de que sua missão é uniformizar o 
trabalho or~:,amentario . 

Approvada a referida emenda n. :?, do Senado . 

O Sr. Nicanor li ascimento (pela ordem' requer a veri-
ficação da votação. ' 

Procedendo-se á verificação de voLação, reconhece-se lc
l'em votado a favor iH Srs. Deputados, c contra nenhum; 
total, 1 H. 

O Sr . Presidente - A 'emenda n. 2 foi approvada . 
Votação da seguinte 

E~IENDA DO SENADO 

N .. 3 

A' ver-ba 6• - Secre-taria do Senad9: 
Augmente-se de 1~ :OOOS na rubrica « Pessoal~ - < pal'a. 

l'epresentação do Vice-Presidente do Senado». 

O Sr . Presidente - Vou submetter a Y!)tos o ,5eguinLe 

REQUERIME..'l"'l'O 

Requeiro votação. nominal para emenda. n .. 3, do Orca
menta do Inter ior. 

. Sala das sessões, 27 de dezembro de 1920. - Sicanór 
!l'ascimentQ. 

Rejeitado . 

. O Sr. Mauricio de Lacerda (pela ordem) requer a veri
•·ícarão da votação . 

.P1·ocedendo-se á v~rifica~ão de vota~ão, reconhece-se te
rem volado c.ontra Ho· Srs. Deputados e a favor um; to
tal, iH. 

O &. Presidente - O requerimenlo foi r<.>jeitado. 'Vou 
submetter a votos a emenda n . 3, do Senado. 

O Sr. .Mauricio de Lacerda (para en.cam,ínkar a ·votação) 
diz que as considcraç.ões que adduziu com r elação á emenda 
anter ior tcem inteiro cabimento, em se tralanda da presente . 

.Approvada a referida emenda n. 3, do Senado. 

O Sr. Mau,ricio de Lacerda (-pela m·dem) requer a veri-
ficação da Yotação. . 

Proccdendo-~e ú wriíicação de vota~~ão. r econhece-se te
r em votado a favor 116 Srs. Deputados e contra. nenhum; 
total, 116 .. · 

.. 
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O Sr. Presidente - A emenda n. 3 foi approyad:r. 

. . . O ~~ · ~ic3-nor Na~ci~ento \pa.rrt r::nc(rm.ilt hm· a ·eútrrt;ii6 • 
taz conddcracoes a rr:>:oPCJ!I.J da. emenda n. a, salie-ntandn rrual 
o augmcu Lo to tal consr a:Jtr; das propostas no orçamento . 

O SH. ~~C~:\OR .XASC!:\11': :--To (iiela m·rlcu~j - Sl'. P l'e>S i
dcn_te, qucrw. pcrgl.Jnlar·. ::.:i Y. E..'\. 111c o toll'l•a,;se: a dccl~
racao de. Yoto, .que pr'clcll•:!o J'(Jrllltllar. tt•m de -=='C I' n ·1·bnl .. ,. 
por escttpt.o? ' ' 

O SR. PRESIOt:~·rF. - Dc\'c ser por ~,;criplo. 
q Sn._ NrcAxp tt ~ASC[MENTO -V. Ex. me poderia citar 

o ari:Jgo. ao Rcg1mento? Seria uma ;::entilc:~a. pela qual crJ 
lhe flcana muito grato . · · 

O SR . PRESIOEXTE - Art. Z1S, § 6". 
Votaç~') dn seg-uínlc 

Ao art. 1 ", n·. li - « Sect·etat•ia do Senado, : 
Augmentada de 206 :97SSI:1-'1, ao ~ Pc.::;son.l», sendo: 
ij'Q :392$. para pagament.o dos seguintes acc.re;;c.ímos (JU 

:v-encimentos: ao -...·icc-dircctol'; ao chefe da rcdar-ção dos de
bates; ao sub-chefe do st'rviço tnchygraphico c aos dois po:·
teiros, á razão de 1 :800$ par:1. cada um; a0 archivisia, ao 
.hiblíothccario. QO offir.ütl ;:;ccre t.ario da Presidencia. ao offi
cial encarregndo das acLa;; c an c!'ln.serYador da hiblioLheca. r, 
:razão [Jf! 2 :.í.Oü$ par a cada um; ao r.hcfc do ;;crvir;o tachigra
phico, á r a.zã{) d~ 2 :OOD$: ao.:: quako tachygraphicos nc pl'i
meira classe, aos Q\latro ditos de ~· e aos quatro dilos de 3•, ao 
dacty!ogmphf1-che.fr. aos seis <lactslograph()s c a !r·c~ auxi
liares de claclylogl'aphos. á razão de i :200$ pa.ra cadn um; aos 
dois ajudar:te,:; de porteiro, ú. razão d~ t :140$ para cnrl :t um: 
aos do:~.:e contil)uo;,; c aos 1loi;; chrw((clll'$, ;i. ra7.5.o d~ <Wl::: 
·para c.arla um; aos quaf.ut·zr:· scn·cntes c :t'l:> dois :tjudantes de 
cha·u.f(~::u.rs. ~í. razão de ôOO~ para cnda um ; 

95 :HlOS. para pagaml?nt.o do"- vr.n<:imtmto;: de um r.cm
servador c! o · arc-hivo e um l 'Niactlll' dos rlr.1Jat.c;.:, a 1:: : 00~$ 
càda um: um auxiliar rir r·~dacln l' dos debates. ~ ·quat ro au:-:1-
liares do~ Ann,.es.. a i :2fHlS cada um: um auxrlrar dn art~hn:n 
a 5 :400~; qua ten amanucnscs. a -i :800!15 cada um C' ttcs nuxl
liarcs:~ de daclylogl·aphos a 3 :DOD$ cada um; 

29 :-WO$, })ara. pa<;r.men!.•) rtas t'cmunct·acõcs com que fo~ 
1':un dispcn>l:ldo5 do ~erviço um redactor dos .~nnacs e u rn rc:
dactor dos debates, sendo 15 :000$ para aqucllc c 1.3 :SOO~OOtJ 
para este; 
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. _i :1 :786$.134 para naga.menLo de gratifícacões addioionaes, 
fteando ass1m redi.g]tla esta. sub-consignação: 

Pp.ra araU{ica.ções addicionaes - 15 % ao bibliothecario• 
a um official até i 7 de dezembro; a um redactor dos debates; 
a um tachygrapho de ·i' oiasse; a clois de a~. a um dactylo
grapho: a tres contínuos; a urnchautfeur, a outro chau{feur, 
até 6 de agostb; a um auxiliar do archívo; a tres seTVentes; 
a um servente até G de abril; a outro servente até 15 de 
agosto; e a um ~judante de chauf!eur, desde 6 de dez-em'bro; 
20 % a um offic1al, desde 18 de dezembro; a dois officiacs; ao 
official secretario da Presidencia, até 20 de maio; a um re
dactor dos debates; a dois tacbygra.phos de i" classe-; ao da
ctylographo-chefe; a geis continuas; a um continuo até 211 de 
junho; a um ~J/I.au(feur, desde 7 de agosto; a um servente; 
a outro servente, desde 7 de abril; a o-utro 5ervente, desde 10 
de agosto; a outro servente, até 5 de novembro; e a um aju
dante de chav,f{cw'; 25 % ao vice-dírector; ao official secre
tario da Presi<:lencía. desde 21 de maío: ao official encarre
gado das actas; ao porteiro da Secretaria; a um continuo; a 
um continuo, desde 22 de junho; ·e a um servente, desde 6 
de novembro; 30 % an direc.tor; ao archivista; a um offjeial; 
ao chefe da redaccão dos de-bates; ao chefe e ao sub-chefe do 
serviço tnchygraphico; a um tach-ygrapho de i .. classe; ao 
porteiro do Salão; aos dois ajudantes de porteiro; a um 
continuo; e a um scrYente. Total, 103:014$7.34. 

O Sr. Nicanor Nascimento, encaminhando a. votacáo, de-. 
clara .que está com a maioria neste particulal'; é partidario de 
todo e qualquet· esbanjamento que .o Sr. Pl'esidente queira 
fazer. 
: Approvada a. referida emenda u. -!-, do Senado. 

O Sr. Mauricio de Lacerda (:Para. etJcaminhar a 11otação) 
faz divet·sas eonsiderac;õe·s sobre a emenda n. 4, analysando-a, 
no tocante a to<las as verbas constantes da. mf!sma. 

O Sr. Nicanor Nàscimento (peT,a ordem) requer a veri-
Jf'icacão da votação·. . . . ~ _ 

. Procedendo-se ;a venfLcacao de votaçao. reconhe-ce-se ;e~ 
;rem votado a favor H7 Srs. Deputados e c0ntra, 4; total, 1 ... 1.; 

o Sr. Presidente - A emenda n. i !oi a:pprovarln. 

Votação da seguinte 

EMENDA 00 SENADO 

N. 5 

A' w:rha 6' - Secretaria. {}~ ~en~do - ~'?-gmen.Lada de 
s · 800$ para pagnmentu de grat1flcaooes addtcton~es. a que 
tém direito durante o exercicio o conservador d bibhotheca, 
:Mario Gonçalves Fex:reira.; 
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'?. Sr. Mauricio de Lacerda (~1ara encan1-inhar a votw:ão) 
depots de fazer a leitura da. cmt..uda, pro'cede á ana.lysê da 
mesma, repprtando-se ap parecer clahorado sobre a emenda 
-anterior. 

N. 5 

.. · O Sr. NicanÕr Nascime~to (para encam;inluw a votação). 
d1z qu_e ha um erro de tc'Chmca no orçamento, que precisa sct· 
eorrlg"ldo. 
· Se se trata da mesma rubrica, pcrgúnta por que niio fica 
~sta sub-verba englobada na primeira. · 

Chama pnra o 1'acto a atLen(}ãO do r.•e1ator. 
Apprq_vada ·a refar·ida emenda n. 5, do Senado . . 
O Sr. Mauricio ·de Lacerda (pela ordem) rt}quer a veri

ficação da votação. 
Pr0cedendo-se ·"- verificação de vot~fio, reconhc-ce-::;e te

cem votado a f.avor 121 Srs. Deputados e contra 2; tolal, 123·. 

~ Sr. Presidente- A emenda n. 5 foi approvac!a. 
Votação .cta seguinte 

EMENDA DO SENADO 

N. 6 

A' verba 6' ...:.._ SecreLaria do Senado- onde se diz « Gra
. -· tificaçãü ao official Secre-tario da Commissão de Finanças, 

2:400$ :~>, diga-se: official seci'etarío da Con1míssão de Finan
. : ças, ~4 :400$, supprimida a 1·eTprida gratiJ'icação. 

O Sr. Mauricio de Láéerda (pela onlem,) pondera 'que 
a emenda que se vae ovotàr, como outras remeitídas pelo Se
nado, ·envolvem materia que, da paril!' do Poder Executivo, roi 
:<>bjecto de véto, a cujo respeito {J Legislativo ainda .não deci
diu, de modo ·.que não parece ra:w.avel que o Congresso, antes 
de tal decisão, esteja a deliberar no mesmo sentido. · 

-0 Sr. Presidente .....:. Recebendo as emendas:-do Senado, à 
Caroara cabe sómente approval-as ou rejeital-as, nos termos 

· . .do art. S9, da Constituição. 
· .· . Nestas condívões, a Mesa :vae submetter · á :votaçã:o a. 
emenda., 

O Sr. Nicanor Nascime-nto (Para encaminhai' a votação), 
analysa a emend:l, acoen&us.ndo que te~ toda a procedencia 
as ponderações que acaba:rp. de ser addwadas. pelo. Sr. Deputado 
Mauricio 'de Lace'l'da. · Nao se comprehende que o Congress~, , 

· por este processo de emendas aos ÇrcamentÇJs, combatf\. {)pl.
niões ;dO' Sr. .Presidente da. Republlca, eons1gnadas. em véta. 
pendendo de. deliberacão. do Congresso·. 

Approvada a referida. .emenda n.. 5 •.. do S~nado. 
c.,....VoL XV. •=- -~·r .~1J; ~ 

·~ ·:-:'· <::.:·--
·.:),_ ·- . 
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.. :·.- .· 
ANN.AES DÁ CAli4Al\À. . . : ... , <-. :.:~:. 

. .; / ... . . . . ,:· ./' ' .. ·: . 
882 .. 

- O Sr. Mauricio .de Lace~ia (pela ·m·dem) -R~quE{~;, ~ .veri.:; ··<_::· 
fi cação da ·.votação. ; .· · ~ · -. ;' · ·: · . · · 
- · Procedendo-se á· verificação de votação reconhece-se .te- .. · 

_-rem _votad~ a favor 108 Srs •. Deputados~ e contras·; tota~ .:l.i3 .• :.. . ; 

. - ~o Sr. Presidente- A e menda _n. 6, de Senado, ·i'oi ·appro .. 
Yada·. · · . · · · . ·· · . · ·. . ' · 
â Sr~. Arth.u1' Collares Mo~eira., ·<~• Vice~Presidente, deiicâ 'a ·· . -, 

cacteira. da presidetzsia qu_e é. o~c1tpada · P.eW Sr. Andracl~ -~ 
Bezerra, ·.fo Sccreta_rio_~ , ·· 

· Vot-a,çã.o da seguinte .· · 

~MENDA DO iiENADo 

··N • .7 
,·.:~ ~. 

:· ·-

:.•.o·" 
A' verba -s~_:se~o . Federal:·_ · · 

. . . . . . . . . . . . :· "\ ··. ;_ 

·. ··Onde si} diz: gratificacão ao· continuo da CommilssãO. de< . 
· Finanças 600$; <lig-a-se: eontiriuo ·da Cummis.são {}e Finanças,·· ; . 

3:000$000.· .. - -· . . _' ,,; 

o Sr; Maurici1l- de Lacerda -(pw·a c-ncan'l;l:-rfhaí:e;d votação'). ;.·:7 . 
-Le'\~g.ntadá uma- questão -de ~ord.em. Diz· que :essa emenda. :_ 
augll1enta os ·vencimentos de um continuo .do -.Senado . em:,~u~ .·. : 

, · da or-çamental'ia ·e · o re.lator lh~ {lá P!U'.ec~l' f!Jo~~r,ayel; .i3!Jtre-:-:; · :· 
tanto. hontem. no oroaroento do Exter1or. hav1a emeoaa il.den-·. · · 
tica, 'tambem {l\lg.mentando ós venéimentõs d.e· Uin :eonti'nuo da .c : . 
direct~ria úo MinisLerio d.o Extel'Í\JJ', -e a .·mesll)à,: comúlii;sã~:-~_ · 
sobre ·· essa emHtiu par'eccr ·'tlesfa.vora:vel, dizendo:-·'. ·.'i-Essa: · · 
c-rrrendn. Xlão póde ser -acceita eni face · dó art. ·252; léttria:.d dq . .,. 
.Regimento da Cama.1•a, em que se· diz - <,qüe n:_ãó~ .Sêrão ad~ .. "-: 
mittidas pehi l\1csa,.megmo em fórma..cte atitorizMã9: ·quàesq(ler ·.: ·. · 
emendas que; . de qualquer fúrma, aug.mentem . t-enéimentos, · 
nrdenados ou gratificacões.. de funr·cinonarios, óu . modifiqu_~.<il 
a natureza c o l.itulo .do.;; que -elles percebem,. ' : · · ·. :· . ·-.. , 

Lê ai'llda o art .. · 25:\ :§ 7. do R.cgimentõ, · ein qUe .só deelari: ·. '--. 
. que « semp1•e que o-· Pre-sidente verificar. em·q~ialqúer· ·p?uise:da _ 

diSCUSSãO OU . -da j'OT~\Ç.:(O, que uma emenda OU gualquel' disp6- : . . 
-sição do projecto i11c.ide na censura <lo .art: 252, deh.arã.de' .sub..:: 
mcttel-a á_ Camara, climinaudo;..a :), c . ~conclue dizendõ; qúe~ ·: é ' . 
cantra a lettra 'expressa desses artieos, contra'() YOtó da :Camara. . 
na sessão de -h ontem e contra- o p:lrecer -dá; me3ma. com·mi,$são, · 
hontem exarado, que :t Càmara v:ae agora deliberar, cqntradi- · 
zen·do-se -.port.anto,.....a ;,i mesma: por modo .fla.S'railte e indef(m .. : 
savcl. · · .. ·· .. ; 

. ·>" · · o ·sr. :rficánor: Nascimento·: '(jja;.a : ~caminhar · a ·votaÇão) r 
dedlara qüc -\·otarã.· a favor . da -emenda apesar ·da soliC.:oariedade . 
'que :dá ao nQbt'e ·collêga que o antecedeu na tribuna .quanto · 
ao ponto. dé 'Vista ~egimentaJ; · . ·. . · .· .· " · · · 
··- Ap,P.i'Oy!ida .ar~ferida .eD1_enda n •. -7, do Senado ~- .~: ~ ... .- -.. _, 

.. ! ·~o:? 
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. __ ;.·' ·.:·. . SESSÃO EM 2.7 DE D'EZEMSM. DE 1.920 S83 

· o ·sr.' Nicanór Nàscímento {peza o1'den~) requer a· ·yerHi-
.c::.ção- da. votação. · · · ·. _ 
·- : ·_ -l)rocédendo-se á veTificac;:ão .G.e il'otar.ãfl, reconhec_e-sc 

· tcitmí~ votado a. favor 107 Srs. Deputados· e contra :12; to-
- tal"-1•1 9. - · · · · ,. 

' ·o Sr. : Presidente - A ~menda n. 7 foi approvada. 

-' : V~ta(;ã.o da- seguinte 

EM:E-'{0:\ DO S'li:NADO ~ 

N. s' 
Ao a.rt; _ zo, n. G -.Secretaria ·o:o ~enade>: 

.Destaque-se 'da verba- Material-:- a quantia de 200$000 
:mensaes .para gratificac.ão ao Secreta1·1o da: Commissão E spe-

. cial. do, Codigo . .Penal,-pàgamento que sed feito sómente nos 
-':mezes -eni que · funccionar a Commissão - · 

,;·. . . . -

~~ : O .. _SJ:'::- M .. ~uriCio ·úe Lacerd~ · (para e11~ami11kar a votllção) 
-:;-.A. eme-q.dà n. -8, man.9a dar uma gratificaoão ao S('.cretario 
ca 'CQminissão do -Codigo· Peual,-durante-os m~zes· em que tra-

_balhª-1<" • E' urri.a· ·Ootninissão :Nli.xl.a em que trab:llham Depu
-: ta:dos,: Se'naàe.res ·n 'Jtiriscousu:Ltos convidados pelo Sr. Minis
·}ro_ ·aci Interior . .:\ emenda aetcrmina quo seja 's~" no's met.~:i 

~- em·· <n.ié fttúceicnar· a Cbmmissão. . . 
· < Emenda identiêá. mandando diw aos funccionarios da Se

õre(aria _da Camara; ·que . traball:)-nriUll nxt,raordinariamente ·em 
,.ma~riá. de '!'Cconheciinento ·~o pQdCl't'S 1'oi Yetada Pfllo Sr • 
. Presíaen_te: d:~j Republica , . . , 

· · _ . A_ .emenda ·do .Senado in(} ide·-nn mesma ccn~ura dE'' vê lo 
· pr-esidenciaL - - · · 

- . Assfm. ·o Senado vae réspmidenrto as razões do -véto · do 
sr; ·- -Presidente ca Repul:ilícn, augmentondo vencimentos {).os 

- funcejon:irio~ à a ~na Secretaria., crcnndo Ioga res e dando . 
. gratific~cões. . · ·· · . 

. . . r 

O ·Sr. Nicanor Nascimento (para enccun.in!tru· a. votac:ao)·· 
acha injustã ·a ·omt~nda por entender que identica grntificncãn 

_deve _ ser· concedida ao continu() que serve na. Commissão rlt, 
Codigo PenaL. · Em t.tJdn o caso, como ~n trata de m;d,; lln1 
gasto, -l!n· st~u ... .-olo á ~mendá. ·. 

Apprávada à r,~fÚída e.mend~ u. 8; do _ Senado. 

- · - O Sr. Nica:nor Nascímerito (pela _·ordem)· requer a :verifi- ·. 
cação- da ':o~o; . - -·_ . . .· < . -

. Pràce<l'endo-se .íá. . vérifica.Çã.o · . .Ge: votà-çã"o, re!!oD.bece':--~~··· 
terem :votado., ··~ · i'avp-t; __ i10· Sr.s. tD_eputados e · C9_Dtra quatr·o; 
total tu.· :-.. ' · · · - -- · · · .. :.. . . . · ~ . 
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O Sr. Presidente - A emenda p. ._ ~ foi ~pprovad&. ' 
Votação da seguinte .--. 

EME..."l'DA DO SENADO 

JL. 9 
. i 

Ao al't. 2°, n. 6 ·- Secretaria. do Senado: 
·_ Dcstà:que-se da verba~ l\iaterial a quantia de· 200$000 
mensaes para. !gratificação ao Secretario· .da Commissão Espe....; ·· 
cial do Codigo Penal Militar, pagamento que será. feito só..; 
mente_ nos mezes em que funcci~nar a .. CoiDllfissão. · 

. O. Sr. Mauricio de Lacerda (para encaminhar a votaçiio}1 
. ceclara que, na vota~ão das ~mendas sobre as quae·s a Co-<

mal•a está deliberando, já. foram notados factos como. estes:\ 
au.,"mento ~e v~cimentos é cre.ação de loga:res, em cauda dei 
Qrçamenlo, contra.as disposições e.'tpressas dos Regimentos, daí 
. Camara e do .Senado; negativa .de determinada. mee:ida, em vir
tude de certo argumento, no Orçamento do Exterior, e -t<m
cessão de ,medida identica, em .virtude do .mesmo argumento,. 

·"ou com desprezo delle, no do Interiqr; gratificação especial a 
· funecionarios, ·:Porqu·e-. estão . trabalhando, .accrescnndo a o ir-: 
. cumstancia de 'ser· o pagamento feito pela vérba .,.--: Materi~L1 

Aerooita: que se trate de urri estorno de~ · yerba, o ·que,.· 
. pil:ra os Ministros é/ até . crime :Pr~visto; -por essa fórma~· pon-'·, 
· dêra; ainda, dentro em breve poderia passar tambem · 'a correr, 

pelo .....:. . Materia1 - ·o pagamento do subsidio a-o. Cqngresso,
<ios · honorarios aos juizes do Supremo 'Tri.,bunal, ê assi,nj 
P-or deante,· e só ficaria "sendo - Pessoal - a Preside),lcia da 

. Republica, etru:ruanto a mesma. fosse, occupada. pelo actuat 
· Cheofe. de 'Estado. . . · · 
_ Além do mais, essa man~ira de proceder d(~ logar·· a con..o 
'fusão no orçam~nto. o que sômente púde ser prejudicial, comi). 
d~monstra com varlos nrgumontos. . ·. 

O Sr. Nicanor Nascimento '(para encaminhar a votação)J 
diz que o augmento con~tant.~ desta emenda não é de causal' 
~ni'nreza. Ha outra, n. de n. 10, quu ausménta de 117:500$ nr> · 
Material, para a impressão a publicac:ão dos debãtcs em ciMO 
mezes. ·. _ · 

Approv;~da a
1 

referida emenda n. O,, do Senado. 

O Sr .. Mauricio dê Lacerda _(peltl OTdem) requer a ver1~ 
ficncão da votação. 

Procedendo-se .á ·verificacão da. votação r-econhece-se 
terem votado· a favor 1.08 Srs .. DeDutadris e· contra 14: total 
112. 

- . O Sr. Presidente - A -emenda foi-a,pprova.da. 
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'Votação da seguinte 

EMENDA DQ SENADO 

N. iO 

'A: verba 5a - Secretaria do Senad~ : Augmentada de 
f17 :500$ no Material, para impressão e publicação .dos de..., 
bates em cinco mezes. · . 

o· Sr. Mauricio de Lacerda (para encaminhar a votação)! 
, Salienta qne a emenda n. 10 augmenta de quasi duzentos con
tos a verba destinada á publicação dos debates do SenatiO; 
durante cinco mezes .. · . 

. . O Sr. Nicanor Nascimento (pela ordem) - Peco a. V. Ex., 
Sr. Presidente. consulte a Casa sobre si concéde que eu fa.lle 
sentad9 .. 

ConstÍlta, a Ca,mara _rejeita a licença requerida. 
i • • ... 

. O -sr. Mauricio de Lacerda (pela ordem) requer a veri-
ficação da votação. · · · 

· PÍ'oc'edendo-se iá . v:erifi.cação ·da votação 'reconhecé-$e: 
terem votado -a favor 25: Srs. Deputados e contra 88; total 1t3. 

' "' ~ •" ' . . . . . . 

·· O S'r. Presidente ~ A licença foi réjeitada. · · 
V_çm submetter a votos a :,emenda n. i O, do ·Senado. 

· · · · O Sr. Nicanór Nascimento· (pela. ordem) - Sr. Prest
'dente, rle:mte· da duvida levantada pelo illustre Deputado, eu 
requereria a V .. · E~ ... nomeasse tuna commissão. de medi(\GS, 
afim de ·examinar-me e verificar si estou ou não doente. 
. . Approv~da .a referida' cmcqda n. '10, r:lo Senado. 

' ,./ "' ·o Sr. Mauricio de Lacerda {pela ordem) requer a veri-
ficacão àa. votação. ··· 
· Procedendo-se ~í. yerificacão da wtação, . reconhece-se 
terem votado a favor HO Srs. Deputados e contra 4: totsl 
114.. . 

O Sr.-Presidente- .A emenda n. fO foi ~pprovada. 

· O SI'. Nicanor Nascimento (pela. m·dem) requer an ·sr. 
Presidente sl'! rlig-ne eon~ult:rr n. Casa !':obre !1-i concede ::e.in n. 

· é-menda n. fO destacada para constituir pro.iecto especial. . . . 

O Sr. Presidente ~ A !\fesn. não póde acrcit.m· ,., re
querimento do· nobre Deputado, porque a. emcndn,· :>.nndo · do 

· Senado, só poderá ser approvada ou .rej~itada pela Oamara., 

-. 
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886 !.!~N-~S DÃ. CAMA.lV.: 

fVotaçã9 ~hl. ;S-<?guin(c 

:SMElNDA ~ S~A!)9, . 

N. u · 

. ,-A' Vo~rba s• - Secr~to.ría da Camara dos. Depi.ttadós: 
· .'\~gmentacla de · 425 :i-78$ e substituida. to.da a rübri~ 
:Pela. seguinte: · f 

Pessoal: 
. . . 

t. direotot\ ... -.. .. . ........ ~ .... :. ~ . ~- .. ·, _ ... ~ ...... · ~~ -
1 vice-director . .' . . . .. . .. · .............. . 
1 ~ ccreta~io da Prcsidencia.' . . . .· . ....... , 
1 ehefe de seêeão (art. 19i do Regulamento 

da Secretariá) •.. .. . .' ..... : ... ·. . .. . · 
1 chefe .dC' seccâo (art. HJ3 do Regulamento . ·· 

da Secretaria). • . ~ . • . ..• :·. ; ....... · 
.5 chefes de secção a ... . ... · ·16:800$000 
2 sub-chefes de .secção· a . .. 1o6 :200$000 

. 8 tachygraphós de 1 a dasse 13:200$000 
10 officiaes •. ·. .. . . .... .. . :. 12': 000$000 
7: redactores de --debates . . . . 12 :000$000· 
2 tachygrapbos :de 2•: clas-se · - 1 o :800$000 ·. 
2 chefes de sub-secção~... -~:600$000 . 

. -3: segundos officiaes .•. -, . . . '· · 9 :6Q0$00(} 
·1 porteiro~ . ~ .. · ...... . .. :. . ....... . . 

· 2 tachygraphos de 2~ clas·se ô: 4'00$000 
. 5 terceiros officiaes. . . . . . : 7 :200$00(} 

5 :redactores de debates, sú}1. · ' 7·:200$000 
2 ajudantes . de porteiro-. . . . · 6 :900$00_0 
1. ze~ador... . .. . . .... . . _ .... .. . ·:· ... · .... · ..... ; .. 
i revisor-chefe ....• ~ . ... · .. ........ . 
5 tachygraphos · supplentes. 'r'i :200$000 
2 C0llS~l"\•adOl'8S •• ··<· .... ~ ~ 5 :4:0(}$(}0(} 

21 contmuos. . • . . . . . . . . . . . 5 :<400$000 · 
1 dactylograpl\o-chef~ . . • . --: ........ . 

ã dactylographos • . • . . . • . .. 3:600$000 
5 revisores _. . . . . . . . . . . . . . 3 :600$00(} 

20 serventes .......... : . . . · 3:600$000 
. 7 auxiliares •.• ... . • . . . . . . 3:000$000 

5 jardineiros •... .. : . .. . . . ~ :;4~0$000 
Grati'!icação ~specinl a um 

chefe de secção da neta 
Gratificação esp.~cial a um 

secrcta:rio de conimis-

8:1.00$000 

. são . .. , • . . . . . . . . . . . · i :800$000 
Para pagamento. de differenca de vencimen-: 

to~ de substituições a um cliefc de 
· secção, um off.icial, .um segundo offi- . 

. ú :000$00Õ 
19:800$000 

. 1'8 : 000$000. 

1S:o·oo$OOo' 

17:400$000 
84:000$000 

. 32: 4o'0$00() 
i05 :600$000 -
120 : 000$000' . 
84:000$000 
:21 : 560$00'0 
19:200$000: 
28:8'00$000 

. 9 :Q00$000 . 
12 :soo..~·ooo 
36.:000$00() 
36 :000$000 . 
13:800$00() 
~:000$000 
t>:000$000 

. 1~ ~~gg~g~ -
i13 :400$00{) 

4:800$000 
f s :000$000. 
18 :~00~00,0 
.72 ;000,$000 
!H :OOO(SOOO 
.12 :000$0.0fJ . 

s:-iOO$ooo 

!:800$000 

· cia1 -~ :um ~~c~i'ro 9f:f!c~al •.. :·~ · -· .•:.:·:•.··' _. --



Cânara dos Dept.tados - lm17esso em 2910512015 10"44- Pâgina 30 de 212 

SESSÃ() EM 27 DE DJiZEi\-IDRO DE 1920 887 

Pata gratificações addieionaes : 
?O ·% - Vi'ce-director, tres cl:lefes de seccão, doi s su1J

ehefes de seccão . . cínco tachygraphos da fk classe, um redact.m· 
: <le debates, dois pfficiaes, um che1'e da portaria, o por teiro, 
. dois ajudantes de- porteiro c cinco continuas; 

25 '.%~um· _s<l'Cretario dá. P'rcsidencia. dois tàchygraphos 
de i • elasse, um chefe de secção, um conservador, quatr~ 
continuos. e um servente; . . . · . 

·. ; - 20 % .:_ T!7CS redactores de debates, um tacbygrapho de 
1. .. classe, um pfficial, um tachy:grapho de 34 elasse . . 'um con-
SCl'Vador, !.re~ COri.tinuos C dois Serventes: -

15 % · ~ Um director , tre:s chefes de scccão, um tachy
gl~apho de ~a classe, ·quatro officiaes, um tachygraopho do 
2" class e,: tres redactores de debates, tres · segUndos of.fie.iaes.~ 

. um terceirô- officjal, dt)is redactores de- debates, supplente:~, 
um zelador, . cinco ~ontinuo::; ·· e quatro se-rvent.es. · · 

TQtal: 162 :~92$500·, . • 

Dispensados 'dó ser-o,:iço : . . . _ 
1 superintendente da Rcdaccão dc··n êbates .. · 
1 chefe da Redaccão de Debates. · ... :~~'· .. . 

· 1· cheie ,de secção:-~ .. ' '· . . ......•.. ::~~!::_ .... . 
1 . official. . . . ;· ·: . · ..... . . . , ............. :-, .. 
1 ajudante de _:porterio ........... .. ..... . 
1_ ajud·ante de p'orteiro . . . . ....... . ...... . 

· · i ·cont~nuo • • . · . .~ ; .· .. . . .. .. . ... . . . . . . . . . 
.. 1 continuo .. , .. .................... . ... . 

1 contin.uô. . . . . . _ .... · ........... .. ...... . 
l. continuo . . · . . .....•... -: .. _ .. ... . . . . . . 
i · servente.. :.. .. ' .. .· ... ... .. . .... ..... . . ... .. ... .. . 

· 11 servente. . . .. . ..... . . . ..... . · .... . ....... . .. 

!\laterial : 

<:onservaciio e limpeza do edifício e dos moveis 
'()bjectos de expediente ....... . ..... . , .• r • •••• 

'Acquis,i~iio de livros e de publicacões (inclu-
. sive encndernacões) ... . • •. . . . · .. . . ... . 

<;enduccilo do Presidente (custeio ·e conser
:vncão de vehi~utos) .• . .............. 

Eventunes ..................... . ..... . .... . 
. Ol'ntificacão csp·eeinl a() chei'e de séccão desi

gnado para substítuil' interinamente o 
encarregado da: acta, que se a.cha em 
e:o::ercicio das funcções de secretario da 
Presidencia da RC!publica, com todos os 

· vencim~ntos, conforme o disposto na lei 
.n, 222, ·~~ 7: ~c :dez~ro .q~i89oi, art. 2°. 

~ 18 :000$000 
18·:000$000 
18:720$000 
7 :·200$000 
1:500$000 
1:488$000 .· 

'2 :000$000 
5':702$40Q. 
6:177$60() 
6:177$600 
i :S00$000. 

4 ::140$0·00 

!}6 :905$600' 

30 :000$000 
30:000$000 

20:0~0$000 

20:000$000 
:J0:000$00:::l 
· i· 

·-- s :.i.OÕ:$0i0 
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Aluguel de= eas·a ao chefe da Portaria: ê . dO · · · 
Porteiro ..... • 1 ••• ~ ••• • •• ••••••••••• • 

ConsUm.o d'agua ................ ....... ;,.:, .•.. 
Taxa de ·esg!)to ••.••.•••..•..•••. '· .••• : •.••• 
Impressão d'os debates e dê publicações ..... 
Impressão e publicação dos Documentos Par~ 

· lamenta"''es .................... ' ·· ••.• 

;. -

2·:400$000. 
/ 432$000 

i3ô-$ii8. 
230 ~000$000. 

20:000$000: •' 

Ut :368$U8. 

Sr. fr:t':9.nri.cio de ·Lacerda (para encaminhar a votáção) --' · 
· ôiz que tão longa 11 a emenda que não sabe se poderá lel-a 

em cinco minuto~- Em todo caso, ·vae fazel-:-(;1. · · . ,~ 

· Depois de proceder á leitura da 'emenda, ·é avisado pelo' · 
Sr. Presidente de que está. e:xgotado o tempo que o Regimen~ 
cone~de ao deputado para encaminhar a votacãó, ·. . . · 

O 'sr. Nicanor Nascime.nto, encaminhando a votação, de.;. 
'clara que ·votará a favor da emenda, · pelos motivos. que já e:ic-; 

~ pen(leu ao tratar de out1:as emendas, que augmentam a despeza~- · 
.Approvada a referida emenda n, Ü, do Senado. · · · . . . . . 

. •. ' .1"· • 

· O Sr. Mauricio de Lacerda - (Pela ordem.) requer a. ve-.: . 
rificacão da votação. · ·- ·. · . . 
·- Procedendo-se á verifí~a~ão' de votaião, reconh~ce-se te~ ·. 
rem votado a favor 98 Srs. l])eputados e contra 11; ~otal1.09.1 . 

• -- . , .. ft. . • ..... 

O Sr. Presidente - A emenda fQi approvada. 
' 

.-: · Votação da seguinte 

EMENDÁ DO SENADO 

N. t2 

A' verba s•- Se:cretaria da C~marâ dos Deputados~.. ·: 
Substitua-se a emenda - · « destae.ada il"o material -·a quan..o 

tia de 12 :OOOS p ela seguinte u Destaqúe-se ~~ consignação
. despezas eventuaes- da rubrica -.Material - a qua"Q.til!- de 
12:000$ e 'inclua-se na rubrica- Pessoal -~ - ~ Iiara r epresen-; 
tar..ão do Presidente da Camara 2>. . · ' . • -

· - o Sr. Mauricio de -Lacerda ·(para· encaminhar a ~ot~ão)1 
narra diyersos episodios .a proposit.o do imposto de transito qúe 
poderão ~nfluir para a votação da emen-da. · 

- . o sr: Nioanor Nascimento. (para ·encanninhar a -u.otaçào)'f · 
declara que vota·. a. favor da emeJ}da, por se tratar de v~rba 
'que diz muito de perto com a Casa do Congress() a qne per-
tence. · · 

Appr:ot\ra a referida . em~nda ·n: i-2, do Senado. . . . - ., ~ . 
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- . SE.SSÃo· i::M:. 27 DE DEZEMBRO: DE 1.92d. i S8 ~ 

. Votação . da seguinte 

. EMENDA DO SENADO 

O SR. MAURICio DE LAcERDA ~ 'encaminhando a vetacãd 
{la ·emenda n. i-3, narra, outr:o episodio a pro;posíto da desis~ 
tencia do Sr. Cardoso de Campos de leader da maioria. · .. 

-- O Sr. Nicanor Nascimento, 'encaminhando a votação, diz: 
que deseja ret irar o requer~mento que formulara, _solicitand~ 
a votação nominal para a emenda n . .. ·1S. Ignora, entretanto,: 
s i tal pedido .:POde ser a ttendido e faz var ias consideral}õe~ 
a respeito. 

Approvada a seguinte 

EME~DA DO SENADO 

N.-14 
. A' verba 10• - Secretaria ·ae Estado - Atigmentada d~ 
mais Hi :SOO$ para pàgamento de 1 :200$ armuaes aos porteiro ~ 
qemais frinccionarios da por ta1;ia do Ministerio da .Justioa . · 

· o ·sr. Mauricio dé ·Lacerda (pela 'ordem) · r equer a veri .. 
ficação da votação . · ' . · . . 

Procede-se á verific:.ação de votação, reconhecendo-se te-< 
rP.m votado a favor 76 Srs. Deputados e contra 8; total S'i.J 

.O ·Sr. · Presidente ___:. Não ha numero.- Esgotada a ·hora;, 
deixo de mandar proceder a ch amada. 
.. Vou levanta-r a sessão, convocando para hoje, ás 20 horasi 
e 30 minutos, uma sessão ·nocturna; .eom a _ seguinte: · 

ORDE.:.\1 DO DU 
~ontinuacão da vota(;ão das emendas do Senado ao pr~ 

jecto n. 84 D, de 1_920, da Camara, fixanqo a desp eza do 1\f.i~ 
nisterió da Justiça· e r{egocios Interiores para o exercíc-io d~ 
1921 (emenda n . 14 e seguintes): · 
_ V<>t.ação do pro.iecto n. 640 A,. de 192(), do Senado. n.brindo: 

, o _credito de IÍ0:616$, par:1 pagamento á Coniedcra~;ãn Brasi
letra . de Desportos,· da qu:mti.a por e !la ad~antada para as: 
{Hyrnpiadas de Antuern·ia:: cnm parecer fa.Yoravel. da Commis-
são de Finanças (2• discus~ão): . 
. ~ 'v~tação do pro.iecto n . 456 A, de 1920. mandando revi ... 
gorar o credito aberto pr.lo decr eto n. 13.1l-l.t , de 1919; comi 
parecer favoravcl da Cornmissão de Financas (1• discussão) i 

Volacão do proj~cto n . 167 A. de 19::!0. E~ievanclo o nu'"' 
mero de medicos na Assistericia a Alienados: com parecer fa .. 
voravel das Commissões e Saudc Publica e de Finanças• (pri;., 
meira discussão); . · 

Vot.ação do proj~cto n. 709, de i9ZO, ~andando conta.I1 
tempo de 'serviço, para o ef~eito · de melhoria de reforma, a~ 
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1° tenente ri1áchin'ista reformado da Al'mada, Iicmique Paulo 
l?ernandes; 'co·m substitutivo da Gl)mmis.são' de 'Financas 
(2• çliscussão); 

Votação do projecto n.- 70S, de i ~20, abrindo o credito- · 
de ,í.803 :645$052, para pagamento de encargos assumidos . 
'Para installacão de fabrica de sóda caustica; com volos em· 
separado dos Srs. Octavio Rocha e Josino de Araujo (2" dis
cussão); 

:votação· do projecto n. H9 A, de 1920, autorizando a
promoção_ ao posto de segundos tenentes dos ~res sub-ajudan~ 
tes machinistas, que não completaram o tempo exigido pela 
lei n. 3.u3!t, de 1918; com fHlrcoer· das Commissões de l\lal'i-
11hn !'. Guerra c- de Finanças, opinando para que seja desta-:; 
cada a emenda apresentada (viclc projecto n. 449 B, de 1920); 
,(3• discussão) . 

·Votação ào projecto n. · 671, de i92(}, abrindo o Cl'Cditô 
P.Special de 50 :272$927, parll' pag-amento n. Romualdo de Souza. 
:Me-llo; tom parecer _da ·Com missão de Finan(:.as. opinando por 
que seja destacada a emenda ,_apresentada. (vide projecto nu
mero 571-·A, de 1920'; (2" disc.ussão); 

Votação do projeclo n. i{J'5, de '1920 -(redacção da emenda 
approvada e de-stacada do p~·ojecto n. 596,. de 1920), abrindo 
n creõito de !tOO :000$, para pagamento do predio da AsS'J"". 
ciação Commercial da Bahia (discussão especial); 

'Votaç~o do l)i:'ojccto n. 273 A, de 1920, creando ó titulo 
de professor adjunto nos InstH.utos de En.'3lno Superio!'; com 
snbslitutiYo da Commissã.o. de Instrucção Publica ( 1 ~ dis
cussão); 

Votacão elo pt•ojecto n. 689, de H1..20. abl'indo o credito 
especial de 22:900$, para pagamento).a Vicente dos Santos 
Caneco & Comp .. (2n discussão); · 

Vütacão do projecto n. 7H, de 1920, abrindo o credito 
sul)plementar de 150:000$, ouro, á verba 11~ do orcamento 
do Ministerio das .Re~ações Exteriore-s (~~ discussão) ; 

Votacão do projecto n. 078 A, de· 1920, co~cedendo fran
quias postal, telegrauhica e telephonica, nas linhas officiaes~ 
uns membros das Mesas {ias dua-s Casas elo Congresso. Pl'esi
dcntes do suas regpcctivas Commissões c directores de suas 
respecth·as secretarias; com .parecer favorn.vel da Commiflsão 
<le Fihanç.as c substitutivÇl da de Policia ( 1• .·cliscussão) ; · 

Votacão do pro.ier.tn n, _G60 A. de 1920, mandando cnn
struir um edHicio para os Tele~g;raphos ·na capital da: Bahia. 
-com parecer e rm1~nda~ da Com missão de l"inan(tas ( 1" d is.:. 
cussãol; 

Votação do projcclo n. 713, de i92Q, abrindo os . ct•edil.os 
supplementares de 13 :289$890 e de •6 :·235$820 a. consignações 
do. Hospi~al S. Sebastião (2a ~iscu;3são); · 



c!mara aos DepLia Oos - lm"esso em 2910012015 10:44 ·Página 34 ae 212 

:rotaciío do projccto n. 707, de 1920, abrindo o creditO. 
de 90:000$, supplementar <~ verba 23• do orçamento vigente· 
do 'iYiinisterio da Fazenda (2• discussão); 

. ·v'Qtacão do projecto n. G83, de f9-20, abrindo b creditO: 
de 1N::655$228, · supplemcmtar' á verl:Ja. 16 .. do orÇamento vi .. 
-s:entc do M_inisteri~ da Guerra J-3• discussão); 
. Votação do projecto n. 575 O, de 1920, abrindo o creditô. 
de 41 :800$, para construcção de uma. -linha telegrap11ica cn
t:re Piedade c Sorocaba e de outra entre villa de Affonso · 
Claudip c a .-ma de Santa Thereza (3• díscussão); · 

VotaQã()/ do pro.iecto n •. 64.9 A, de 1920, ·de'Clarando de -: 
.utilidade publica ·a Associação Commercial dO Rio de Janéiro,-

. com parecer favora.vel da CCirproissão de Cons.tnuicão e Jus
tiça (1' discussã~); 

:V-otacãto -do projecto n. 7(18, {]~ i~20, Codigo de Oonta
bilidade Puhloica; com parecer das Co-mmissões Especial de 
Contabilidade Public-a e da. -de Finanças sobre as emend.'ls 
,( 3' -discussão) ; 

Votação das (;menda.s <lo Senado, ao projecto da Cn.
mara; n . UO C, de 1!H9, reorganizando o quadro d_e funccio
narios civis do Arsenal de Marinha; com p_arecer favoravel cta 
commissão de Finan~as ás r~feridàs emendas (vide proj-ecto 
r~. 755, do 19W') (discussão unie.a}; 

. V.ot.ação do projecto n; 243 ~l, d~ 1ü20, a.ul.orizando a 
construeção de um edifício para os Telegraphos, Correios cl 
Collccwrio. Federal -de Barbacena;· com pa-recer dn. Comnüs
são de· Finanças sobre as emendas apresentadas .(vide pl.'o
jecto :u. 243 B, de 1920) (2~ di-scussão); 

V.ota~!o do projecto n . 754, de 1920, abrindo o credHo 
especial de. :3 :236$5S7, p-ara pagamento de vencimentos ao 

.Dr. C!lr los Affonso Chagas (2' discussão) ; 
Yotaç.ão do projecto n. 757, de 1920. 3-brind(l o ·credito 

Cf:pecial de 27:053$138, para p:J.gamento a Ramiro Teixcf;::~ 
.cl!l Rocha (2• !Ciiscussão); 

.Votaçfu:l do project.o n. 749. de 1920. abrindo o credito do 
191 :&>5$200 pai\'\ pagamenoo de gratificação n.os au=-:ilia-res 
de escripta da Imprensa -Nacional (2• discussão) ; 

Votação do projecto u. 750, Ho 1920, abrind(} o credito 
àe ô2:0i6$417, para pagamento aos herdeiros de Severo de 
Souza CoelhQ (2• discussão); 

V-otaoãQ do pl'Ojecto :n. 695 A, d-e' 1920, providenciando 
sobre Q modo de pagamento da.s consigna~Jões dos funcciona
.rios pub'Hcos; com emend~ da Commissão de Fína11ça.s (P 
discussão); · 

·.votação do .projecto n. 751, dé 1920. concedendo á viuv~ 
c· filhos menol"es· de Ray:rnundo de .i'ariás Brito a .pensão de 
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~00$ mensa.es; com substitutivó da ·Comznissão de Financas 
((i• discussão); 

Votacão do par·ecer n. 57, de 1920, rejei'bando a indica
Ção n. 7, de 1920, com voto em separado do Sr.· Prudente de 
Moraes, concluinõo por um .projecto, precedendo a V()tação du 
)'~queri.ment() do Sr. Celso Bayma (discussão uniÇa); 

Votação da emenda mantida pelo Senado ao projecto :im
mero 611, de 1919, da Camara, fixando a alçada dos juize5 
:federaes; com pareoer da Commissão <ie Constituição e Jus
·tica c·ontrario á emenda do Senado, n. 25, que esla Casa do 
.Con,"resso manteve por dous ierços de votos; votos em sepa-
lt'ado dos Srs. José Bonifacio e Arlin~o Leoni; e parecer da I 
Commissão de Financas favDl'a..Vel á mesma emenda n. 25. 
:precedendo a votação o requerimento do Sr. Elpidio de Mes-
·quita (vide projectQ n . 6~4, de '1920) (discussão unica); 

1~ discussão .do projecto n. 192 A, de 192(), provioencian
oo sobre . a ~cão dM linhas ferreas · e t.elegraphicas do 
Brasil com. o Paraguay e a Bolívia, com substitut ivo da Com
missão de Obras Publicas e parecer da de F inanças, ·ravora-
:vel ao .substitutivo; · / 

2" discussão do projecto n. 484 A, .j:lo 1920; do Senado; 
.,;nandando reverter á a~:~tividade os officiaes . amnistiados pela 
'J~i n. 310, de 1895, que se demittiram durante o periodo de 
:ctous a.llilos estabelecidos oomo restricQão pelo § 1 • da mesma 
Bei e dando outras providencias; oom parecer favoravel das 
~mmissões de Marinha e Guerrêl, e de Finanças; 

2• discussão do projecto n. 759, de 1920, abrindo o cre
oito especial de 1 :000$ pa.ra pagamento ao sargento-~U<lante 
;reformado do Exercito, João Baptista Junior. 

Levanta-se a sessão ás 19 horas e iO minutos. 

FIM DO DECIMO QUINTO :VOLUME 
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